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De ADMINISTRATIE. 

I. Paraat, Actiei, Saamhoorig ! 
1928-1938. 

De intreê van 1929, die bij de versehij
ning van dü maand-exemplaar reeds bijna 
één maand achter ons ligt, beteekent voor 
ons, Bijzondere Vrijwillige Landstormers, 
iets méér dan de correcte conventies bij 
de voorspoedige geboorte van een Nieuw
jaar. 

Immers 1928 spoedde ons niet voorbij 
als een granieten wegpaal, die om de 10 
KM. in ons leven voorbijvliegt, niets in 
onze herinnering achterlatend dan een 
cijfer en een schijn... Op één der 365 
dagen van 1928 stonden wij even stil, en 
op dien dag, die 27 September heet, kon
den wij met recht en reden getuigen: 
"Ziet, Nederlanders, wat wij van ] 918 tot 
1928 bereikt hebben, niet alleen voor ons
zelf, maar vooral voor ons land en ons 
volk!" 

Mochten wij met fierheid die krachts
inspanning herdenken - op de lauweren 
rusten, zou bij ons beteekenen: bij de 
pakken gaan neerzitten. Uit die krachts
inspanning moet krachts-inzameling vol
gen, want wij moeten vooruit; w~i moeten 
het bereikte handhaven en na het be
stegen toppunt een nieuw toppunt trach
ten te verwezenlijken om in het tweede' 
tienjarig tijdperk (1928-1938) niet alleen 
het bereikte te handhaven, maar om: 
record te verbeteren en onze organisatie 
te vervolmaken. 

Stilstand zou tot indolentie leiden! 
Lanterfanten zou vermoeienis opwekken! 
De afgewaaide pannen niet vernieuwen 
en de uitgevallen voegen niet bijwerken, 
zou leiden tot verrotting der gebindten. 

Daartoe zullen wij in het aankomende 
tienjarig tijdperk vooral onze aandacht op 
drie punten dienen te concentreeren: 

op paraatheid, op activiteit en op saamr 
hoorigheid. 

Paraatheid. 

Toen op 27 Sept. 1928 - onvergetelijke 
gedachtenis - 20.000 weerbare en be
trouwbare mannen, met vieren uit de 
flank, verband na verband, door de stra
ten van 's-Gravenhage marcheerden, niet 
als een joelende en rumoerende troepen
macht, hetgeen bij onze tegenstanders als 
een summum van extase schijnt te gelden, 
maar vast-beraden, hecht-aaneengesloten 

en massief in zijn massa's, beteekende deze 
historische opmarsch niet alleen een 
krachtdadige uiting van een voorbehoe
dende macht, maar ook een parade van 
onze paraatheid. 

De duizenden voorbij gang ers en ( door 
ongeveer 300 persartikelen) alle recht
zinnige Nederlanders, begrepen en voel
den aan, dat, wanneer de Minister van 
Defensie, namens de Regeering, een be
roep op onze verbanden zou doen, nie
mand onzer kameraden op den drempel 
zijner woning zou blijven toezien, maar 
iedereen zich bij de plaatselijke afdeeling 
zou voegen, de plaatselijke afdeelingen 
compagniën zouden vormen en de com
pagniën, óf afzonderlijk, óf tot bataljons 
vereenigd, uitgerust, gewapend en geën
cadreerd, naar die plaatsen en punten 
zouden optreldrnn, waar de Minister dat 
zou wenschen. Dit vliig te verwezenlijken, 
beteekent paraatheid. Dit te doen, ondanks 
tegenslagen, vermoeienissen, wellicht slech
te voeding, legering en verpleging, omdat 
wij onzen vijand in eigen kamp zullen 
hebben, beteekent de trouw aan ons 
motto "als 't moet ! '' 

Zelfs de beste stuurlui, die ook in ons 
waterland aan wal plegen te staan en dan 
hun betweterij en bedisselzucht laten 
koning kraaien, hebben bovenomschreven 
bedoeling en slotdoel onzer organisatie 
weten te waardeeren. Zelfs Moscou 's tra
wanten of goedpraters der sovjetistische 
,,cultuur" konden ondanks pamfletten, 
protesten, interpellaties en elkaar-tegen
sprekende persartikelen niet aan onze 
organisatie tornen: aan het harnas onzer 
paraatheid konden zij geen schroef of 
sluitstuk lospeuteren. 

Slechts één logische consequentie konden 
zij trekken: de ruiterlijke bekentenis, dat 
z?j feitelijk schaakniat stonden. Maar deze 
consequentie mochten zij niet trekken, 
omdat nog steeds Moscou op den achter
~rond staat; - Moscou met haar reserves 
::tan goud, grond en grondstoffen, met 
haar rassen van millioenen mannen, die 
geknecht worden onder de dictatuur van 
0 nkelingen; - Moscou, het fata morgana 
der communisten, met de materie en het 
materiaal als goed en alle ,Vestersche tra
dities, moreele begi11selen en nationale 
idealen als aangrijpbare middelen! 

Wee ons, als we Moscou uit het oog 
verliezen! In geen land ter wereld ageerde 
Moscou op dezelfde wijze; overal heeft 
Moscou filialen; nergens is Moscou abso
luut uitgeschakeld, zelfs niet in Italië. 

Laten wij ons niet vleien, dat onze ge
neratie van die Moscou 'sche nachtmerrie 
zal bevrijd worden; - laten wij niet den
ken, dat Moscou, hetzij in ons land, hetzij 
in onze koloniën, hetzij in één onzer na
buurlanden met de daarbij te verwachten 
reflexen, nimmer meer geweldadig en op
roerig zou willen optreden, ook al zijn wij 
60.000 man sterk! 

En buiten het rotsvaste vertrouwen in 
ons doel, buiten het voorbehoedende cijfer 
onzer troepenmacht, bestaat slechts een 
nf doend middel tegen elke werkelijke be
dreiging onzer staatsorde, al wordt deze 
aangetast in onze groote steden, wereld
havens en industrieele centra dan wel aan 
onze rijksgrenzen. 
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Dat middel heet: paraatheid, zoowel 
naar den geest, maar niet minder naar 
onze "militaire" organisatie. 

Niets wat zoo afdoende geneest dan de 
eerste klap! Niets wat zoo imponeert dan 
een concentratie van 50 à 60 bataljons van 
betrouwbare en gesorteerde verlofgangers 
op de vitale punten en lijnen van ons land! 
Niets wat ons land en volk zoo radicaal 
behoedt tegen hongersnood, sociale ellende, 
roof en verkrachting ! 

Onze voormannen, (wij bedoelen, offi
cieren, onderofficieren, leiders en plaatse
lijke commissieleden) dienen immer en 
overal aan de paraatheid bij een even
tueele mobilisatie te denken. Daarvoor 
dient tenslotte alles te wijken. Zij dienen 
het "stafwerk", dat daartoe hoognoodig 
is, zoo nauwkeurig - en gewetensvol -
mogelijk te overwegen en uit te werken. 
Aan hunne leden, die actief en saamhoorig 
moeten blijven (zie hierover het aan
staande Februari-artikel), dienen zij her
haaldelijk tekst en uitleg te geven, wat 
van hen vereischt zou kunnen worden, en 
nimmer mogen die eischen te licht worden 
voorgesteld. Zwakkelingen zijn in ons in
stituut onbruikbare elementen. 

Vanaf onze laagste tot onze hoogste 
"tactische" onderdeclen, dus vanaf onze 
afdeelingen tot onze compagniën, batal
jons, korpsen en verbanden, dient een 
geest van paraatheid te varen en verder 
ontwikkeld te worden, die gericht blijft 
op het slotdoel : 

- wát te doen bij het draadbericht van 
den l\linister van Defensie: ,,mobilisee
ren" 1 

- wát te doen bij het bericht van den 
rondrijdenden ordonnans in onze steden en 
dorpen: ,,mobiliseeren'' 1 

- hóé te handelen, om minstens 12 uren 
ná het mobilisatie-bevel in compagnies
verband op de aangewezen plaats marsch
vaardig te staan 1 

De vool'bereidende maatregelen zijn na
tuurlijk toevertrouwd aan de korps- en 
verbandscommandanten. Deze maatregelen 
zijn militair-technisch; maar de inscher
ping om die militaire techniek, rad na rad, 
in elkaar te zetten, totdat het geheele appa
raat in een minimum, van minuten rolt 
en hanteerbaar is, zal geheel en al afhan
gen van den goeden geest onzer mannen, 
waaraan wij niet twijfelen, en van... de 
juiste inzichten, het onverwoestbare door
zettingsvermogen, de capaciteiten, inzake 
initiatief en handige leiding, onzer voor
mannen: officieren, onderofficieren, lei
ders en plaatselijke commissieleden! Aar
zelen zij, dan falen de leden. Laten zij 
zich door toestanden beïnvloeden, dan 
houden de leden hun hoofd niet recht-op, 
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zooals het bij ons ten allen tijde behoort, 
maar lusteloos-terneergeslagen. Is echter 
het humeur onzer voormannen vol humor, 
dan is hun troep opgewekt en goedlachs. 

En, laten wij het ons niet ontveinzen, 
de taak onzer voormannen is bij een even
tueele mobilisatie een hoogst-moeilijke en 
een zeer belangrijke. 

Want van hun voortvarendheid en 
zielkundig inzicht zal het afhangen, dat 
naast de techniek ook de tactiek van ons 
instituut onmiddellijk verandert: ons in
stituut is thans méér passief en wordt 
dan ineens actief; thans wachten en 
waken wij, dan staan wij met geschou
derd of geveld geweer; thans zijn wij 
defensief, dan worden wij offensief; thans 
zijn wij méér civiel, dan behooren wij 
"soldaat" te zijn in den besten zin des 
woord. 

Wij dienen een dergelijke mobilisatie
geval toch wel eens te overwegen, willen 
wij tenslotte niet de wrange vruchten 
plukken van een oogstbodem, die niet vol
doende daartoe zou bereid en beakkerd 
zijn. 

Daarin steekt in geen geval iets pro
voceerends voor onze tegenstanders. 
Houden zij zich kalm, des te liever en des 
te beter! Steken zij aldus het hoofd op, dat 
woeling en wanorde zouden dreigen, dan 
past ons nóch aarzeling, nóch consideratie, 
nóch compromis. Dat alles zou wekelijk 
en sentimenteel zijn. Ons past dan alleen: 
een vlotte, opgewekte en snelle mobili
satie! 

·wij hebben daarnaar niet te verlangen, 
maar ons alleen erop voor te bereiden. 
Meer niet, maar ook niet minder. 

Een gedachte zou een défaitistische zijn, 
n.l. deze: wij zijn 60.000 man sterk, dus nu 
gebeurt nooit meer iets! De suggestieve 
commando's van Moscou houden zoo vaak 
in: ,,slaat toch eens alles stuk, grijpt ook 
eens naai· de macht; gooi alles eens omver; 
verdeel en heersch" ... in zoovele landen 
hebben de sovjets deze illusie tot systeem 
willen maken ; in een groot gedeelte van de 
wereld (Europeesch en Aziatisch Rusland) 
sloegen zij de heiligste ideëen stuk, grepen 



zij naar de macht, heerschen zij thans, en 
maakten zij een rijk, dat tweemaal de op
pervlakte van Europa beslaat met onge
veer 140 milliocn inwoners, tot een mis
lukte proefneming eener communistische 
staatsstructuur, tot een chaos op elk ge
bied en tot het begin van een geslachten
lang·e volksellende. 

Steeds dienen wij dit voor oogen te 
houden! 

"\Vij wenschen niet als proefkonijn te 
dienen. "\Vij wenschen een "kosmos'', d.i. 
een geordende wereld, en geen "chaos". 
d.i. een niet te ontwarren wanorde. Sociaal 
staan wij op het eerste plan van Europa 
en Amerika. Nationaal zijn wij gegroeid 
en groot geworden. Onze evolutie staat 
lijnrecht en geheel-geëigend aan onzen 
nuchteren volksaard tegenover de revolu
tie der Russen. Transigeeren in dat op
zicht kunnen wij, nu niet en nimnier. 

Wij moeten dus wel paraat blijven e11 
onze paraatheid vervolmaken. De organi
satie dezer paraatheid is en blijft het werk 
onzer voormannen. 

Onze leden, onze 60.000 mannen-van
stavast, kunnen onze voormannen daarin 
buiten hun vrijwilligheid en betrouwbaar
heid, vooral steunen door twee deugden te 
beoefenen, waarmee onze veiligheidswacht 
staat of valt: de activiteit en de saam
hoorigheid ! 

Hierover in het Februari-nummer. 

J. A.I. I-I. GRAAFLAND. 

Maastricht, 3 Januari 1928. 

Overbelasting. 
Als organisatie tot steun van het Wet

tig Gezag neemt de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm ten onzent een eenige 
plaats in. 

Onder leiding van een en twintig auto
nome Gewestelijke Landstorm Commis
siën wordt in de Landstormverbnnden de 
arbeid voor de propaganda en de conso
lidatie verricht. 

In ruim duizend plaatsen en plaatsjrs 
van ons land zijn daartoè PLAATSE
LIJKE Landstorm Commissiën ingesteld. 
waardoor Nederland als 't ware bedekt 
is met een net van vaclerlandRlievrnrll' 
vertrouwenscommiRRiën, die gezamenlijk 
meer dan vierduizend vooraanstaande 
burgerleden tel1en. 

IIet rontnct tusschen drzrn r.nrcyvi1lrlirr 
georganiseerden en geconRoli<leerden, 
steun aan de Overheid eenerzi.idR en de 
Reo·eering anderzijds, wordt onderhouden 
do;r de Nationale Landstorm Commissie. 
Voor de propaganda en werving door de 
Nationale Landstormcommisie en voor de 
bewapening der afdeelingen door den In
specteur van den Vrijwilligen Landstorm 

Dit svsteem van organisatie heeft, 
blijkens · een 10-jarig·e ervaring, uitf,te
kend voldaan. De Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm is telken jare in kracht ge
groeid en in aantal toegenomen. 

Toch willen wij op enkele gevaren 
wijzen. Het is het gevaar van overbelas
ting en vermenging. 

De samenstelling van de Gewestelijke 
en Plaatselijke Landstorm Commissiën. 
welke uit den aard der zaak aan icilrr 
die erin belang stelt, bekend kan zijn, 
leent er zich zoo gemakkelijk voor, dat 
andere or11:anisaties, die ook een nationaal 
doel willen nastreven, zich bij voorkeur 
tot de leden uit onze Landstorm Com
missiën wenden, om hunne medewerking 
te verzoeken. 

Men hreft dan, om zoo te zeggen, zon
der moeite een uitgelezen keurbende 
vaderlandslievende personen voor zich, 
die een meer of minder vooraanstaande 
positie innemen en die reeds blijkr.n heh• 
ben gegeven, zich voor de nationale zaak 
belangeloos te willen inspannen. 

Reeds verschillende malen heb hen wij 
andere organisaties, wier arbr.id ons 
overigens zeer sympathiek is, dezen weg 
zien inslaan. 

Het eenige resultaat daarvan kan 

<ilechts zijn, overbelasting van steeds weer Luit. Groenendijk, propagandist van den 
dezelfde personen en verwarring van be- Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Hij hield 
grippen. de vergadering geruimen tijd bezig met het 

Het is voor den eenvoudigen burger voorlezen van het avontuur van "Jan Hekman" 
heel moeilijk van al de nationale organi- betreffende een verhaal uit de mobilisatie, en 
<iaties in ons land met juistheid het deed verder nog mededeelingen over het Ind . 

leger en het leven in de Mil. Tehuizen onder 
karakter en het verschil met de andere de kolonialen. 
te bepalen. Vervolgens werden de prijzen uitgedeeld van 

Dit wordt echter voor hem geheel en al den gehouden schietwedstrijd, waarna staande 
een onmogelijkheid, indien zij ook alle gezongen werd het oude Wilhelmus en de ver
dezelfde personen gaan uitkiezen, om gadering gesloten werd. De vergadering droeg 
haar doelstelling bij de bevolking te pro- een opgerwekte stemming. 
pageeren en daarvoor sympathie te 
vragen. 

Om deze reden zouden wij tegen ver
dere vermenging onze waarschuwende 
,tem willen doen hooren. 

Er is in ons land nog veel onontgonnen 
'5'ebied, dat rijke vrucht belooft. 

SCHIETWEDSTRIJDEN IN DE 
PROVINCIE GRONINGEN. 

Na het veschijnen van het December
--iummer van ons blad, zijn er, door de vele 
7,on- en Feestdagen tot nu toe enkele ver
~aderingen en wedstrijden gehouden. Alle 
Afdeelingen hebben echter met instemming 
vernomen, dat in de maanden Januari tot en 
met Maart de propagandavergaderingen. 
welke geleid worden door den Kapitein De 
.Jonge, zoodanig aantrekkelijk zullen worden 
~emaakt, dat de consolidatie van het Insti
tuut nog hechter wordt en de toetreding van 
,ieuwe vrijwilligers niet zal kunnen uit
'ilijven. Voor 33 Afdeelingen zijn de voorbe
reidingen voor deze vergaderingen reeds ge
troffen en nagenoeg uitgevoerd en zal in het 
Februarinummer hierop nader worden terug
~ekomen. 

Hieronder volg-en de uitslagen van de ge-
1-iouden wedstrijden en de winnaars van de 
Dractische kunstvoorwerpen, door de Gewes
tel\ike Landstorm Commissie beschikbaar ge
steld. 

Delfzijl. 
Schutters le klasse: 1. C. P. Kimm, 88 p.; 

~- F . v .d. Laan, 86 p.; 3. L. J. Groothof, 77 
p.; 4. J. v. d. Berg, 76 p. 

Leek. 
Klasse scher-pschutters: 1. G. Appelhof 97 p. 

Schutters le klasse: 1. J. Grijpstra, 89 p.; 2. 
Toh. Munting, 88 p.; 3. H. Burgstra, 87 p.; 4. 
D. Plas, 74 p. 

De Voorzitter en het lid der Plaatsel\ike 
Landstorm Commissie, resp. de hh. Burg-e
"YIPester R. L. Dijkhuis en het hoofd der 
s:chool M. Duisterwinkel waren den geheelen 
wond vol belangstelling aanwezig. 

't Zandt. 
Klasse scherpschutters: 1. L. Stiekema Gzn., 

Schutters le klasse: 1. T. v. Dijken, 89 p.; 2. 
H. Pijper, 89 p.; 3. J . de Weerd, 77 p. 

Kloosterburen. 
Klasse scherpschutters: 1. L. Stiekema Gzn., 

94 p. Schutters le klasse: 1. R. Po,sthuma, 
87 p.; 2. N. Leegte Kzn., 86 p.; 3. J. v. Hal
sema, 77 p.; 4. L. Stiekema Jzn., 75 p.; 5. Joh. 
Schoffelmeijer, 75 p. 

De Voorzitter der Plaatselijke Landstorm 
Commissie, de heer Burgemeester S. E. Wol
dringh had bericht gezonden van verhinde
ring; de heer J. W. Jägers volg-de als lid der 
Commissie den geheelen wedstrijd. 

Leens. 
Schutters le klasse: 1. R. Ritzema, 89 p.; 

2. W. Veldman, 88 P-; 3. J. Stulp, 88 p. 
Schutters 2e klasse: 1. J. Dijkstra, 71 p. 

-JJ'f~ 

GIESSENDAM. 

Op Maandag 3 December 1928 hield boven
vermelde afdeeling een algemeene ledenver
gadering, welke van goede opkomst getuigde. 

De voorzitter, den heer A. Meijer opende de 
vergadering en sprak een woord van welkom 
tot de aanwezigen. 

De secretaris-penningmeester, B. de Rooij, 
las daarna de notulen der vorige vergadering, 
welke onveranderd werden goedgekeurd; las 
daarna een gelukwensch voor, gericht aan den 
heer J. A. J. Janssen, commandant van het 
verband Dordrecht in verband met zijn bevor
dering tot Res. kapitein bij het wapen der 
Infanterie. Besloten werd tot verzending 
hiervan, onder algemeene instemming_ Hierna 
werd het woord overgedragen aan den heer 

HILLEGERSBERG. 

Op Donderdag 27 December j.1_ werd alhier 
de officieele Plaatselijke Schietwedstrijd ge
houden. Daar den laatsten tijd de animo zoo
danig is geworden, dat steeds een flink aan
tal vrijwilligers bij de oefeningen aanwezig is, 
waren er dientengevolge ook nu een groot aan
tal deelnemers opgekomen. 

De wedstrijd had een prettig verloop en was 
onder het genot van een s·gaar en een ver
snapering tijdig afgeloopen. 

Van de Plaatselijke Commissie was de 
Secretaris, de Heer M. A. de Boom aanwezig, 
die voordat tot uitreiking der prijzen werd 
overgegaan een speciaal woord van dank 
bracht aan den Plaatselijk Leider, den Heer 
Van den Akker, voor diens activiteit in deze, 
en tevens dank bracht aan de Res. le Luite
nants Van der Mast en Zijlstra, benevens aan 
den Secretaris der Gewestelijke Commissie 
voor hun aanwezigheid. 

Daarna had de uitreiking der prijzen plaats, 
en wel als volgt: le prijs aan C. Kamp, 49 p.; 
2e prijs aan J. v. Dordrecht, 47 p.; 3e prijs 
aan C. Paul, 46 p.; 4e prijs aan J. Roozen
beek, 46 p.; 5e prijs aan C. Valstar, 45 p.; 
6e prijs aan G. v. Megen, 45 p.; 7e prijs aan 
A. v. d. Akker, 44 p.; Se prijs aan W. Zwij
nen burg, 44 p.; 9e prijs aan G. Brouwer, 44 
p.; lOe prijs aan D. de Ruiter, 44 p. 

Vervolgens werd nog besproken de mogelijk
heid om te blijven oefenen, waartoe eenige 
maatregelen werden getroffen, waarna deze 
bijeenkomst werd gesloten. 

KERKDRIEL. 

Maandagavond 10 December 1928 is op 
Fchitterende wiize voor onze afdeeling van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een feest
wond gehouden van het 10-.iarig bestaan van 
r!Pn Landstorm, en tevens had plaats de jaar
liiksche prijsuitdeeling, van de gehouden 
plaatselijke schietoefeningen en wedstrijd_ 

Met onze leden was tevens ook aanwezig 
-ie plaatselijke Commissie, deze bestaat uit 
'1e volgende notabelen: Burg-emeester J. v. 
Heerenveld, voorzitter; W. B. Kranenburg, Liè 
v;i.n Geel. Staten van Gelderland; J v. Cam
nenhout, Gem. Secr.; Mr. N. Koch, notaris; Dr. 
R. van Pelt en J. v. Heeswijk, wethouder. 
Ook zeer vele belangstellenden vulden de zaal 
van het café "de Arend". 

De voorzitter van den pl. Landstorm opende 
den feestavond en bracht tevens dank aan de 
leden der afdeeling en aan het Mgr. Zwijsen 
mannenkoor, dat dezen avond zijn medewer
king hier ten beste gaf. 

Hierna gaf het mannenkoor, onder den be
kwamen directeur dr. R. van Pelt, het oude 
Wilhelmus ten gehoore, dat door allen in de 
zaal staande en met ontbloot hoofd werd aan-
1;ehoord, daarna nog een paar zangnummers, 
en toen ging men over tot de prijsuitdeeling, 
door den Burgemeester J. van Heerenveld. 

De prijzen bestonden uit nuttige en huis
houdelijke artikelen. Na de prij suitdeelin,g 
werd het woord verleend aan den Res. le luit. 
A. v. d. Schoot uit Hedel, die eene schoone 
rede hield over "Gezag en Vrijheid". In zijn 
inleiding releveerde spreker in 't kort den 
inhoud zijner vroeger alhier gehouden rede 
over het ontstaan van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm; daarna schetste hij in mooie 
woorden de herdenking van het 10-jarig be
staan van den gehouden Landstormdag op '.37 
September te Den Haag om te komen tot de 
godsdienstige en maatschappelijke wet: ge
zagshandhaving. In mooie stellingen ontwik
kelde hij de begrippen "Gezag en Vrijheid". 
het onderling verband, de verwantschap, de 
onderlinge erkenning en de noodlottige gevol
gen, wanneer deze twee begrippen van elkan
der gescheiden worden Met voorbeelden toon
de spreker aan dat het gezag zonder de vrij
heid ( dat is door geweld) niets dan geweld 
tegenover zich zal vinden. Wie predikte dP 
liefde? Het Christendom! aldus spreker. Vrij 
zijn, is zich laten binden door de waarheid en 
de liefde. Aan deze passages verbond spreker 

eene levendige opwekkiJJ.g tot de aanwezige 
ouders om hunne kinderen gehoorzaamheid te 
leeren, welke gehoorzaamheid al meer en 
meer gaat verdwijnen. Verder richtte spreker 
een oproep tot steun aan het gezag en een 
aanmoediging tot ,de Plaatselijke Commissie, 
die de moreele gangmakers zijn van dit heer
lijke instituut. Hiermede was spreker aan het 
einde zijner rede, welke met handgeklap werd 
,begroet. Nadat het mannenkoor nog een paar 
zangnummers had gegeven, sloot de voorzit
ter der Plaatselijke Landstormcommissie 
bnrgemeester J . v. Heereveld, na een woord 
van dank gebracht te hebben aan den heer 
A v. d. Schoot, spreker van dezen avond en 
het mannenkoor, zijn directeur, tevens aan de . 
leden en belangs.tellenden van den ,Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

De prij zen waren in 4 klassen verdeeld: in 
klasse A, werden behaald 10 prijzen in klasse 
D 9 prijzen, in klasse C een prijs en in de 
eere-afdeeling een prijs. Tevens werden er nog 
14 troostprijzen uitgegeven. 

DELFZIJL. 

Donderdag 3 Januari werd in de zaal van 
den heer v. Hassel te Delfzijl een schiet
wedstrijd gehouden van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm, afd. Delfzijl, onder lei
ding van kapitein De Jonge, met als uitslag: 
schutters le klasse 1. C. P. Kim met 88 pun
ten, 2. F. v. d. Laan met 86 punten. Schutters 
2e klasse: 1. L. J . Groothof, 77 punten en 2. 
G. J. v. der Berg, 76 punten. Na afloop der 
prij suitdeeling door den kapitein, werd door 
dezen nog een vriendelijk woordje gesproken 
naar aanleiding van den schitterend geslaag
den landstormdag, gehouden September j.1., 
waarop door den heer L. Edens, wegens afwe
zigheid van den plaatselijken leider, namens de 
afd. den kapitein De Jonge een woord van 
dank werd gebracht voor de prettige en aan
gename leiding der verschillende schietwed
strijden en vergaderingen. 

Door de afd. werd nog besloten dat in Febr. 
as. door den kapitein De Jonge een causerie 
met lichtbeelden over Indië en Indische toe
standen zal worden gehouden, dag en plaats 
zal nader bekend gemaakt worden. 

fL Wed. B.MOLKENBOER, Lelden 

,,HET KLAVERBLA D" 
IDfflEBBUilEHIJ EN THEERHUH 

KWATTA'S 5 CTS. 
MA=VIE REEPEN 
DE KRACHT =CHOCOLADE, 

bereid met vitaminen. 

DORDRECHT 

Opgericht 1433 

M. V. Ne~. Caoutchouc en Cutta Percha la~riet 
v.h. BAKKER ~ ZOON 
RIDDERKERK .,. HOLLAND 

F ABR!CEERT: 

Technische Rubber Artikelen 

1 • 

1111 

I" ]J 
zit 
z, 
dr 

zij 
\VC 

gr: 
vo, 
hu 
kel 
na: 
dr< 
wa 
de 
wij 
p la 
teg 
Ko 
de1 
led 
kol 
da1 
lid 
tar 
Ro1 
voe 
boo 
gen 
en 
prij 
wij: 

I 
had 
stel 
sch: 
mer 
voe: 
J. l: 
:1et 
"lan 
mee 
clen 
Je l 
gem 
ver( 
ters 
rer' 
der 
tege 
WOO' 

van 
Lan 
brac 



lden 

Il" 
nu 

1 
IN MEMORIAM 

P. DOORN 

Op den tweeden Kerstdag 1928 is te 
Zwijndrecht op 5-:1:-jarigen lee.ftijd oYer
leden de heer P. Doorn, in leven burge
meester dier gemeente, lid van de Geweste
_lijke Landstormcommissie Rotterdam, voor
zitter der plaatselijke Landstormcommissie 
7,wijndrecht, eerevoorzitter der Zwijn
drechtsche Burgerwacht, secretaris der 
vet·eeniging_ van burgemeesters en secrtaris
scn van calvinistische levens- en wereldbe
ó-chouwing "Groen van Prinsterer" en be
:-;tuurslid van den Bond tegen het schenden 
Joor vloeken van Gods Heiligen Naam. 

Onder zeer groote belangstelling van de 
zijde der gemeentenaren en van elders 
wonenden, is op 29 December d.a,.v. de be
grafenis verricht. Aan de begrafenis ging 
vooraf een z.g. huisrouwdienst ten raad
huize, geleid door Ds. Ch. Bruins van Breu
kelen. Daarna is het stoffelijk overschot 
naar de Algemeene Begraafplaats te Zwijn
drecht overgebracht. Terzijde van den l\jk
wagen had zich het politiekorps, waarvan 
de overledene de chef was, opgesteld, ter
wijl daarachter in volgrijtuigen hadden 
plaats genomen de familieleden, de ver
tegenwoordiger van den Commissaris der 
Koningin der provincie Zuid-Holland, 
deputaties van besturen, waarvan de over
ledene deel had uitgemaakt, o. a. res- luit. 
kol. H. C. van Cappelle, voorzitter-comman
dant, res. majoor A. C. de Neeve, bestuurs
lid en res. le luit. P. van der Steeg, secre
taris der Gewestelijke Landstormcommissie 
Rotterdam en vele andere genoodigden. Te 
voet volgden het ambtenarenpersoneel, 
hoofden van takken van dienst, het overig 
gemeentepersoneel en voorts vele kennissen 
en vrienden van den overledene, die er 
prijs op stelden, hem de laatste eer te be
wijzen. 

Langs den weg, dien de stoet volgde, 
hadden zich vele belangstellenden opge
steld, terwijl op de begraafplaats een groote 
schare van toeschouwers had plaats geno
men. Aan de groeve werd het woord ge
voerd door Ds. Ch. Bruins, door den heer 
J. Bezemer, waarnemend buro-emeester voor 
1 b 

.rnt gemeentebestuur, door den heer W. J. 
van der Veen, namens het gehecle ge
meentepersoneel, door Ds. A Rolloos voor 
clen Kerkeraad der Geref. I(erk, waarvan 
Je heer Doorn belijdend lid was, door bur
gemeester Dommisse van Maassluis voor de 
vereeniging van calvinistische burgemees
ters en secretarissen "Groen van Prinste
rer' ', door Ds. H. Janssen, die woord voer
àer was van het bestuur van den Bond 
tegen het vloeken. Voorts werd nog het 
woor gevoerd door res. luit. kolonel H. C. 
van Cappelle, voorzitter der Gewcstel\jke 
Landstormcommissie Rotterdam, die dank 
bracht voor het vele goede, dat de over-
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Wat steekt er toch achter, dat communist en socialist altijd zoo te keer gaan tegen den 
Bijzonderen V rijwilligen Landstorm? 

ledene als lid der gewestelijke- en voorzit
ter der plaatselijke landstormcommissie 
heeft helpen tot stand brengen. In het bii 
zonder memoreerde hij den arLeid van den 
overledene voor de voorbereiding van den 
N ationalen Landstormdag, die op 27 Sep
tember 1928 te 's-Gravenhage is gehouden. 
Zijn naam en persoon zal in eerbied en 
vriendschap blijven voortleven, eindigde 
deze spreker. 

Hierna werden nog woorden van waar
deering gesproken door Dr. van der Slikke, 
voorzitter van het Groene Kruis te Zwijn
drecht, Burgemeester Tjalma van Hooge
·,een, van welke gemeente de heer Doorn 
secretaris is geweest, door Mr. Sybrandy, 
wethouder van Almelo en door Ds. J. P. 
Meyering te Zwijndrecht, Chr. Gercf. pre
dikant, als vrienden. 

Zeer onder den indruk verliet de groote 
schare van opgekornenen na deze droeve 
plechtigheid den doodenakker, nadat door 
ètn broeder van den overledene, de heer 
II. J. Doorn, gemeenteontvanger van Maas
sluis aan allen dank was gezegd voor de 
;:ietoonde belangstelling. ... 
1 N.V. B. G W. Rijwieleniabriek 1 
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IN MEMORIAM. 

Het Bildt, 26 Dec. 1928. Was voor alle 
Landstormers het Jaar 1928 een tijdperk 
van bloei en oplevend enthousiasme in 
ons Instituut, einde 1928 viel een donkere 
schaduw in onze gelederen. Gebruik
makende van deze gelegenheid brengen 
wij als Bildtsche vrijwilligers een stille 
hulde aan onzen hooggcachten Comman
dant W. J. Stap, die op den 2en Kerst
dag na een kortstondige ziekte door den 
dood werd weggenomen en in ,vicn wij 
iemand verliezen, die met volle toewijding 
en ijver onze zaak diende. Dat het zijne 
familie, inzonderheid zijne vrouw en kin
neren, gegeven moge worden, dit moeilijk 
verlies te dragen en zij het ons ook als 
vrijwilligers aan deze zijde van het graf 
een roepstem ons voor te bereiden, niet 
wetende de dag onzes doods. 

LANDSTORMKORPS MOTORDIENST. 

Den reserve-kapitein G. W. Stroink, is 
op zijn verzoek eervol ontslag verleend als 
districtscommandant van het Twentsch 
Verband, Landstormkorps "de IJssel" en 
Verband "Vollenhove''. 

's-GRAVENZANDE. 
Voor enkele weken hield de afd. 's-Graven

zande van den Ilijzonderen Vrijwilligen Land
storm haar gewonen jaarlijkschen schietwed
strijd. 

Zooals een ieder ziet is de uitslag een schit
terend resultaat voor de afdeeling. Het 
maximum aantal punten was 100. Er werd 

geschoten in drie klassen. Voor elk der klassen 
was voor den hoogsten schutter een wissel
beker beschikbaar gesteld. 

Groep A: 
Th. van den Berg le prijs met 96 punten; 

G. Voogd, 2e pr. met 95 p.; M .J. van der 
Houwen, 3e pr. met 94 p.; J. Boers Azn., 4e 
pr. met 93 p.; L. van der Houwen, 5e pr. met 
93 p.; M. Overkleeft, 6e pr. met 92 p.; J. Bui
telaar, 7e pr. met 91 p.; A. van Haren, 8e pr. 
met 91 p.; P. van der Hout, 9e pr. met 91 p.; 
P. de Geus, l0e pr. met 91 p.; W. van der 
Kaay, lle pr_ met 89 p.; H. 't Hart, 12e pr. 
met 89 p. 

Groep B: 
G. v. Dijk, le prijs met 96 punten; Adr. 

Voogd, 2e pr .met 95 p.; J. C. Overkleeft, 3e 
or. met 93 p.; L. J. Haring, 4e pr. met 91 p.; 
H. Buitenhuis, 5e pr. met 89 punten; Arn. 
Prins, 6e pr. met 89 p.; Chr. Boers, 7e pr. met 
87 p .; Joh. van Deventer, Se pr. met 87 pun
ten; J. A. van Spronsen, 9e pr. met 87 p.; 
P. den Harder, l0e pr. met 86 p.; C. van 
Nieuwkerk, lle pr. met 85 p.; M. van Zanten, 
12e pr. met 85 p.; A. Nieuwenhuizen, 13e pr. 
met 84 p.; P. van Oosten, 14e pr. met 83 p.; 
A. van der Meer 15e pr. met 83 p.; C. van 
Staalduinen, 16e pr. met 82 p.; G. van Oosten, 
17e pr. met 82 p.; P. Vos kamp, 18e pr. met 81 
p.; Adr. van Trigt 19e pr. met 78 p . 

Groep C: 
J . Kuiper Pzn., le pr. met 90 p.; Ant. de 

Harder, 2e pr met 90 p.; D. Voskamp, 3e pr. 
m. 8!1 p.; J. Nauta, 4e pr. met 86 p.; Kr. de 
Munnik, 5e pr. met 79 p.; P. van dn Wel, 6e 
pr. met 66 p.; A. Moor, 7e pr. met 56 p. 

De wisselbeker van Groep A werd toege
kend aan Th. van den Berg, van Groep B aan 
G. van Dijk en van Groep C aan J. Kuiper Pz. 

De prijzen die bestaan uit kunstvoorwerpen, 
zullen op een nader te bepalen datum worden 
uitgereikt. 



BAARN. 

Zaterdag 22 December j.1. om 2.30 uur nam. 
had de uitreiking der prijzen plaats, behaald 
in den afgeloopen zomer gehouden schietwed
strijd van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. Met den w.d. Voorzitter der Plaatselijke 
Commissie, den heer Jhr. Dr. G. C. J. van Ree
nen, Burgemeester der Gemeente Baarn en den 
Secretaris dier Comm. den heer G. van Straa
ten, Luit.-Kolonel der Infanterie b.d., waren 
een 20-tal leden van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm aanwezig om de door hen be
haalde prijzen in ontvangst te nemen. De Gew. 
Landstorm Commissie was vertegenwoordigd 
door de heeren mr. J. G. A. van Geldrop Med
dens en L. Attema, resp. Secretaris en lid dier 
Commissie. 

Alvorens tot de uitreiking over te gaan, 
sprak de Voorzitter een woord van welkom 
tot de aanwezigen en uitte zijn blijdschap over 
het feit, dat zoo vele leden in aanmerking kon
èen komen voor een prijs, waaruit niet alleen 
viel te constateeren dat het instituut zich in de 
belangstelling van het publiek mocht verheu
gen, door dat zij zoo veel prijzen ter beschik
king had gesteld, doch ook, dat de opkomst 
bij de schietoefeningen zoo groot was geweest, 
wat zij E.A. een verblijdend verschijnsel vond, 
daar dit toch de goede versta,ndhouding en 
saamhoorigheid ten goede moest komen. Zij , 
die naar den Haag waren geweest ter bijwo
ning van den Nationalen Landstormdag, heb
ben daar kunnen constateeren welk een groote 
schare mannen van elken rang en stand zich 
beschikbaar hebben gesteld om "Als 't Moet" 
voor de orde en rust in tijden van revolutie
gevaar gereed te staan en zich desnoods te 
geven voor de handhaving van het W,3ttig 
Gezag, in hoogste instantie vertegenwoordigd 
door H. M. onze geliefde Koningin. 

Den leden werd verzocht mede te werken 
tot groei van de afdeeling. 

De Plaatselijk Leider werd bedankt voor de 
wij ze waarop hij steeds de schietoefeningen 
leidde. 

De prijzen, bestaande uit kunstvoorwerpen, 
waren geschonken door de Gemeente Baarn, 
de Gewestelijke Lanclstormcommissie, de 
Plaatselijke commissie, jhr. ir. van Lidth de 
Jeude, ir. C. Hubers, firma Benning, F. 
Wijnja, Gebr. Gielen, L. H. Prinsen, A. Noor
dijk, W. Pater, D. Daniëls, Baarns Bloei en 
Il. Kedcleman. 

Nadat zijn E.A. nog had medegedeeld, dat 
a.s. zomer alhier een groote schietwedstrijd 
zal worden gehouden door de Schietvereeniging 
Baarn en Omstreken en claai·bij de hoop uit
~prak dat de afd. ook op deze wedstrijd een 
flink aantal prijzen mocht behalen, iets wat 
zoo langzamerhand gewoonte wordt, werd 
overgegaan tot de uitreiking der prijzen. 

le. J. L. Overtoom, ,gem. 91 punten; 2e L. 
Bastiaanse, gem. 89; 3e A. L. A. M. Man
ders, gem. 85; 4e J. van Amerongen, gem. 84; 
5e G. Westra; 6e F. A. van Duyne; 7e H. A. 
van Marle; 8e W. Veldhuyzen; 9e J. van Dijk; 
l0e A. de Weerd; lle A. Overeem; 12e W. M 
Schutte; 13e J. D. Kerkhoven; 14e B. Kedcle
man; 15e H. Birkhoff; 16e G. J. Werkhoven; 

VII. De Russische 
Geschiedenis. 1

J 

Het Juk der Tataren (1223=1502). 
De beteekenis voor Eiiropa .. 

Djengis-khan, de l\Iongolo-Tartaarsche 
heerschcr, de Gccscl Gods, de Heer der 
Tronen en de beheerder der l\Ienschheid, 
<lie na China, Perzië en Turkestan on
derworpen te hebben, ook Rusland onder 
<lc voet te hebben geloopen, was tot over 
de Karpathen Europa ingedrongen en 
had bij Pest het bondsleger der Russen, 
Polen, Bohemers, Hongaren en Franschen 
verslagen. Tegen <lc snelle Tataarsche 
f'lankmarschen bleek niemand opgewassen 
te zijn 1 Voor den slag bij Lignitz 2) 
rapporteerde de Fransche afgevaardigde 
aan zijn koning: ,,als deze linie wordt 
doorbroken, hebben wc geen reserves 
meer". En de linie werd doo1·broken ! 
::\Iaar door een speling van het lot der 
geschiedenis en een gril van den khan 
trokken de Tartaren af. Europa was door 
het oog van een naald gekropen en hoe de 
schrik crin zat , bleek wel in 1492, toen, 
zooals wij zullen zien, de Tataarsche 
macht bijna verdwenen was, Columbus, 
die langs den achterkant Indië wilde ont
dekken, o,.a. een aanbevelingsbrief mee
kreeg voor den ... grooten khan, den be
heerscher van Azië! 

17e H. Hut; 18e J. A. Hoksbergen; 19e J. 
Dijkhuizen ne 20e W. Huibers. 

Nadat de heer G. Westra, als oudste schut
ter, Voorziter, Plaatselijk Leider en de schen
kers der prijzen met een enkel woord van 
erkentelijkheid had bedankt, werd de vergade
ring gesloten. 

HOOGLAND. 
De afd. Hoogland van den Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm, hield den 29sten Nov. 
in het gebouw "Concordia" een pro,paganda
avoncl met het doel meer het wezen 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
bekend te maken. 

De vergadering werd geopend door kapitein 
Roggeveen, Commandant der Compie. ,,Amers
foort", die vooreerst de heeren Geestelijken, 
:ie Wethouders, Kapelaan Brouwer, aalmoeze
nier en sp1·eker van dezen avond, mr. v. Gel
dorp Mecldens, secr. der Gew. Commissie en den 
heer Ruys, plaatselijk leider der afd. 
,Amersfoort", welkom heette. Een bijzonder 
wcorcl van welkom werd nog toegeroepen aan 
de nieuwe leden der pl. commissie. 

Vervolgens zette hij in het kort uiteen wat 
:Ie Bijzondere Vrijwillige Landstorm is en 
waarom hij er is. Hij spoorde hen, die hiervoor 
ln aanmerking komen, aan, zich als lid 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Lancl
;torm op te geven bij den plaatselijken leider, 
Jen heer C. Hilkorst. 

Hierna werd het woord verleend aan Kapl. 
Brouwer, tot het uitspreken van zijn propa
ganda-rede. 

Op gloedvolle wijze gaf ZijnEerw. weer, wat 
le Bijzondere Vrijwillige Landstorm voor ons 
land is en wat door hem in d~e bange dagen 
mn Nov. 1918 is gedaan. 

Ook thans nog is de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm onmisbaar, aldus spr., voor het 
behoud van rust en orde in ons land. Hij is de 
3chrik der communisten, welke nog maar kort 
g-eleden aan hun leiders in Rusland moesten 
\Terklaren "in Holland (voor ons) nog niets te 
')eginnen, daar zijn de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm en de Burgerwachten veel te 
sterk". 

Geruimen tijd stond ZijnEerw. stil bij het 
eigenlijke werk der communisten, n.l. ondermij-
1ing van het godsdienstig en wettig gezag. 
Door een groot aantal brochures en pamflet
ten verspreiden zij hun denkbeelden. Zelfs de 
radio wordt voor dat doel gebruikt en nog 
onlangs kon men hooren hoe zij tot hun partij
genooten in Ned.-lndië spraken "wat, kunnen 
jullie met je millioenen, dan die 200.000 Ne
derlanders niet doodslaan". 

Spr. haalde nog meer zulke voorbeelden aan. 
In Rusland is het verboden de H. Schrift 
te lezen. ,,Met de koningen der aarde hebben 
we afgerekend,nu is God aan de beurt", zoo 
spreken zij. 

Er is een wedstrijd gehouden onder tooneel
schrijvers, wie van hun het slechtste en ge
meenste stuk kon schrijven. 

Met een o,pwekkend woord tot allen, sloot 
Z.Eerw. zijn prachtige rede onder daverend 
applaus. 

De langzame vrijheidstrijd. 

Na het terugtrekken der Tataren m 
het gebied van de beneden-Wolga, het 
land der Gouden Horde, met de hoofdstad 
Saraj, bleef Rusland schatplichtig. Volks
stammen en vorsten ondervonden jaar op 
jaar den druk van den Tataarschen hiel, 
die hen diep in 't stof deed buigen. 

Vorst Alexander Njewskiej, uit het ge
ïsoleerde handelscentrum Nowgorod, wist 
zich eerst met sw•ces tegen de opdringende 
Zweden, Esten, Litauers en Duitschers 
( de Teutoonsche orde te verzetten. Op 
Duitschers en Esten behaalde hij in 1242 
de beroemde overwinning op het ijs van 
het Peipus-meer 3) en in 1245 op de Li
tauers, die de grenzen overschreden 
hadden. Hij wist daarna de Noord-Russen 
te overreden en schattingen aan de Tata
ren, zonder meer, te betalen, zoodat straf
expedities uitbleven. Bij alle R. vorsten en 
bojaren legde hij, ondanks de verbrokke
ling en verbittering, de groote grond
gedachte der aanhoorigheid tegen den 
R. erfvijand, de Tataarsche Horde, en 
stierf in 1263 als baanbreker van een 
beteren tijd. De stille strijd tegen den 
Aziatischen vijand was ingeluid! 

Het vorstendorn Moscou (1150-1500). 

Gelegen aan de Moskwa 4), beteekende 
lVIoscou oorspronkelijk niet meer dan een 
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Door de aanwezigen werd hierna het "Wil
helmus" gezongen. 

Kapitein Roggeveen overhandigde daarna, 
'Tiet een toepasselijk woord het vaandel, het
welke aan de eene kant ons toont het embleem 
.,Als 't moet" omgeven door een paar lauwer
takken waarop de kroon, aan de andere zijde 
de naam der afdeeling. 

Vervolg8ns had de prijsuitreiking der ge
houden schietweclstrij d plaats. 

Deze werden door kapt. Roggeveen uitge
reikt als volgt: lste prijs G. v. Laar, met 275 
punten; 2e pr. G. H. v. Dijk, 274 p.; 3e pr. H. 
Voskuilen, 272 p.; 4e pr. G. v. 't Klooster, 267 
p.; 150 pr. H. R. v. cl. Hengel, 265 p.; 6e pr. C. 
Hilhorst, 264 p.; 7e pr. H. C. v. Dijk, 258 p.; 
Se pr. C. Herder, 257 p.; 9e pr. Alb. Tolboom, 
246 p. 

Een troostprijs ontvingen nog de heeren G. 
v. Dijk Thz. en F. v. d. Fronl. 

Kapt. Roggeveen feliciteerde de winnaars 
met hun succes en wees er op hoe ook hier het 
aangename aan het nuttige was vereenigcl en 
u:tte den wensch dat het volgend jaar de schiet
:iefeningen nog beter bezocht zouden worden. 

Hierna werd de Lanclstormfilm vertoont en 
toegelicht door Mr. van Gelclorp Meddens. 
~fr. v. Geldrop Meddens. 

Na afloop van de film werd nog het woord 
:revoerd door den Zeer Eerw. heer de Jong, 
Pastoor v. Hoogland. In enkele kernachtige 
noorden betuigde hij zijn volle sympathie met 
ien Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en 
leed een krachtige oproep tot de jongelui, om 
dch als lid van deze prachtige instelling op 
;e geven. Waaraan door eenige jongelui ge
volg werd gegeven. 

Daarna sloot kapt. Roggeveen de vergade
ring met een woord van dank tot de aanwezi
g-en en de mededeeling dat bericht van verhin
lering was binnen gekomen van den Comman
lant van het Korps N. H. W., den Burgemees
ter Baron v. Tuyll, Pastoor Brenninckmeijer 
:m Ds. de Reeser. 

C. H. 

ANNA PAULOWNA. 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm afd. 

Anna Paulowna, heeft op Vrijdag 28 Decem
ber j.l. een feestelijke bijeenkomst gehouden 
in Hotel Vlas- en Korenbeurs. 

Bij ontstentenis van den Voorzitter, den Ed. 
Achtb. heer Burgemeester Lovink, welke door 
omstandigheden verhinderd was, werd de ver
gadering geopend door den heer P. J. Oolders, 
secretaris der Gewestelijke commissie, verband 
Alkmaar. Hij heette allen hartelijk welkom 
en dankte allen die hadden medegewerkt om 
den Landdag, gehouden op 27 September 1928, 
zoo schitterend te doen slagen. 

Daarna prijsuitreiking van de gehouden 
schietoefeningen: le prijs, klasse A met 97 
punten J. A. Smit; 2e prijs klasse B 92 p. W. 
Pronk· 3e pr. klasse A 96 p. W. v. Steijn; 
4e pr. klasse A 94 p., P. Srwaerts. 

De prijzen werden met een toepasselijk 
woord uitgereikt door den heer Oolders, welke 
~evens een inleiding hield voor de schietoefe
ningen gedurende 1929. 

~root landgoed; daarna (ongeveer 1150) 
werd het een kleine grensvesting, omringd 
loor een palissadeering en een gracht, 
welke door de Tartaren verwoest werd, doch 
daarna weer opgebouwd. Liggend aan een 
kruispunt van heirbanen, kreeg dit ves-
ingstadjc méér en méér aanzien. Handels

lieden, bojaren en emigranten vestigden 
,'r zich. De veraf-wonende Tataren schon
ken er weinig aandacht aan. De vorsten 
von Moscou konden staat maken op het 
volk, dat hunkerde naar vrijheid, vrede 
en orde, en op de bojaren (rijksgrooten), 
die leergeld betaald hadden en aan hun 
vorsten trouw bleven. 

Vorst Iwan I (1328-1341), bijgenaamd 
, ,Kali ta" ( =de geldbuidel), was meer 
politicus dan strateeg. Door aankoop, list 
en geweld rondde hij zijn rijk af; in het 
paleis van den khan der Tataren ver
kreeg hij vermeerdering van grondgebied 
en het monopolie op de inning der schattin
gen in geheel Noord-Oost-Rusland. 't 
Geïnde geld zond hij slechts gedeeltelijk 
aan den khan ; het grootste gedeelte be
steedde hij aan de uitroeiing der talrijke 
rooversbenden, een der vele naweëen van 
de Tataarsche invasies van 1223 en 1237, 
en de uitbreiding van zijn gebied. Hij 
wist het kerkelijk hoofd, den metropoliet, 
te bewegen van vVladimir naar Moscou te 
verhuizen en versterkte aldus ook zedelijk 
zijn macht en invloed 5). Als stoffelijke en 

Hij dankte den oud-Plaatselijk leider den 
D1eer Koeren voor het werk aan de afdeeling 
gedaan en bracht tevens een woord van harte
lijken dank aan den nieuwen Plaatselijk leider, 
den heer J. A. Smit voor de gehouden werk
zaamheden gedurende 1928. De avond werrl 
verder op gepaste en vroolijke wijze doorge
bracht en eenige leden hebben de stemming 
hoog opgevoerd. 

Zonder twijfel is de kameraadschappelijke 
band weer krachtig vernieuwd. Het slotwoord 
werd gesproken door den heer Volders. In 
gezellig sallilenzijn werden toen nog eenige 
_gezellige uurtjes doorgebracht. 

DEURNE. 

Alhier werd in 't patronaat, vanwege den 
'Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, door den 
heer Jos Mineur een lezig- met lichtbeelden ge
geven over de gruwelijke kerkvervolging in 
Mexico. De heer v. Oss, voorzitter van den 
Bij::oncleren Vrijwilligen Landstcrm, leidde den 
, pr. van dezen avond in passende wo::>rden in 
en heette o.m. welkom de Eerw. heeren geeste
lijken, den burgemeester J. C. v. Beek, den 
heer v. Agt, secretaris der Gewestelijke Land
~tcrmcommissie de Meierij en de ruim 600 aan
wezigen, hierna 't woord gevende aan den heer 
Mineur. Spr. h:elcl 'n aclemlooze stille menigte 
menschen ruim 2 uur in een aandachtig gehoor 
bezig en menigeen huiverde bij de gruwelijk
heden die spr. mededeelde. 

De heer v. Agt zette in den breede uiteen 
de noodzakelijkheid van het bestaan van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in de hoop 
r.at nog vele oud-gedienden van Deurne alsno,6 
,ich zouden aanslu'ten, zooals hunne makkers, 
·'.!hoewel over Deurne met zijn ongeveer 200 
],andstormers niet te klagen valt. Beide spre-
1;:ers hadden een daverend applaus in ontvangst 
te nemen. 

De burgemeester J. C. v. Beek dankte de 
~prekers van dezen avond. 

NIJVERDAL. 

Op Maandag 31 Dec. 1928 hield de Bij
zondere Vrijwillige Landstorm afd. Nijverdal 
een schietwedstrijd met sche1•p op de baan te 
Rijssen. Toen wij in den vroegen morgen ons 
hoofd eens even buiten de deur staken ont
dekten wij met schrik, dat er dien vorigen 
nacht een pak Sllleeuw was gevallen, die de 
wegen bijna onbegaanbaar had gemaakt. 
Maar enfin, een Lanclstormer is nu eenmaal 
geen jonge juffer, en evenmin van zout, en 
weet ook de moeilijkheden te trotseeren. Dus 
~ogen wij met frisschen moed er op uit. Daar 
de Rijssensche schietbaan 1½ uur van Nijver
dal ligt, hadden wij heel wat te worstelen 
voor wij de baan hadden bereikt. Hoewel de 
weg en het weer slecht was, was de opkomst 
toch nog boven verwachting. Toen wij ein
cielijk ,()l]n 10 uur begonnen te schieten, kwam 
er weer zoo'n hervige sneeuwstorm opzetten, 
die ons bijna alle uitzicht belemmerde, zoo
dat wij ons bijna verbeeldden in de Russische 

geestelijke erfenis liet hij na: een zes
voudige gebiedsvermeerdering en een 
bond van R. vorsten, die, onder het mas
ker van schattingsheffingen, feitelijk als 
politiek doel had de erkenning van het 
oppergezag van Moscou en de vrijmaking 
van de Tataren. 

Reeds zijn zoon Simeon de Trotsche 
(1341-1353) werd door den Tataar
schen khan als hoofd der R. vorsten er
kend. Maar diens broeder Iwan II de 
Roode (1353-1354) was door zijn zwak 
karakter onberekend voor zijn zware taak. 
De metropoliet regeerde voor hem en 
handhaafde de eenheid. Volk en bojaren 
bleven de dynastie trouw, hetgeen iets te 
beteekenen heeft, indien de dynastie in 
Rusland vertegenwoordigd werd door een 
zwakke persoonlijkheid. Na een korte erf
opvolgingsoorlog kwam zijn tweede zoon, 
Dmitriej Donskoj (1359-1389) aan het 
bewind, een man van onverzetelijke vol
harding en doorzettingsvermogen. Hij 
onderwierp vrijwel alle R. vorsten aan zijn 
gezag en trad vooral op tegen de Litauers, 
de heeren van Twerj 6) en de republiek 
N owgorod. Ook hij liep met het plan rond 
om de Gouden Horde, aan de Beneden
W olga, uit Rusland te werpen. Toen hij 
bij de Russen het vertrouwen in een uit
eindelijke overwinning had doen terug
keeren en de khans der Tataren onder 
elkaar tweedracht begonnen te krijgen, 
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sneeuwvelden aangeland te zijn. De Overste 
Tucker had bericht gezonden, een paar dagen 
te voren, dat hij waarschijnlijk bij de wed
strijd tegenwoordig zou zijn. Doch bij zoo'n 
weer zou de Overste wel niet komen, dachten 
velen. Maar die den Overste kenden, zeiden, 
ja wacht maar, de Overste komt wel. Hij is 
niet bang voor zulk weer. En ja, waarlijk hoor, 
toen de lucht vaal bleek zag van de sneeuw 
en de kleine vlokjes bij duizenden door de 
~nerpende Oostenwind over de kale vlakte 
stoven, zagen wij daar heel in de verte onze 
stoeren commandant zich een weg banen naar 
de schietbaan. Loopende van af Rijssen tegel'! 
rlen storm in had hij ons weten te vinden. 

Toen de Overste aankwam ging er een 
driewerf hoera •op onder de jongens. Wij 
hadden gehoopt, en verwacht, en waren niet 
;n cnze verwachting teleurgesteld. Wij wis
ten het, hij die onze aanvoerder was ging ons 
voor in het overwinnen der moeilijkheden. En 
•;ns hart klopte van blijdschap toen wij daar 
~tonelen te bibberen van de kou rond onzen 
kran:,gen commandant. Opnieuw knalden de 
schoten over de sneeuwvlakte, en het was ons 
of die schoten nu anders knalden dan zoo 
straks. Wij voelden ons een. Onze aanvoerder 
was in ons midden. Een machtige indruk 
maakte zich van ons meester. 

Holland, mijn Holland, zoo juichte mijn ziel, 
Terwijl de sneeuw aanhoudend maar viel: 
U willen wij blijven getrouw tot den dood, 
Hoe zwaar ook het leide, hoe hoog ook de 

[nood. 

En ik zag in mijn geest die duizenden saam; 
Die met ons in de zelfde gelederen staan. 
En ik hoorde een stem door de stormwind 

[verbreid 
De Landstorm is klaar; gereed tot den strijd. 

Toen de wedstrijd ten einde liep, noodigde 
Overste Tucker ons uit in 't Hotel Koen
derink te Rijssen na afloop bijeen te komen 
;,lwaar hij de prijzen zou uitreiken. Toen wij 
daar aankwamen was er door de Overste een 
!ekker bakje warme koffie voor ons besteld, 
en schaarden wij ons om de warme kachel. 

Met een hartelijk toepaselijk woord reikte 
de Overste de prijzen uit" ook van de vorige 
wedstrijden; en nadat er nog een oogenblik 
met de Overste in ons midden gezellig over 
en weer gepraat was, keerde ieder voldaan 
huiswaarts op dezen guren oudejaarsdag om 
het nieuwe jaar in te gaan met nieuwen moed 
terwille de groote zaak. ,,Allen Weerbaar". 

OVERLOON. 
Donderdagavond 3 Januari, vergaderden de 

leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land-
. storm, afd. Overloon, ditmaal met groote be
laogstelling, daar er voor deze vergadering 
als spreker was verzocht, de heer Van Agt, 
secretaris van de Gewestelijke Landstormcom
missie "De Meijerij", 

De voorzitter, de heer M. Peeters, opende de 
vergadering met den gewonen Chr. groet, 
bracht bij de intrede des nieuwen jaars zijnen 
wensch van heil en voorspoed aan alle aan
wezigen, en gaf het woord aan genoemden 
spreker. 

/ 

I 

, 

Spreker betoogde dat nog altijd in waarheid 
gehouden moest worden, de woorden die H. M. 
de Koningin sprak, tot Pater Borromeus de 
Greve: ,,Pater, ik wist dat ik op het Katho
lieke volk kon rekenen." Spreker deelde mede, 
dat de leden van de Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm verder geen verplichtingen had
den, doch dat men rekende: ,,een man een 
man, een woord een woord", en dit in tijd van 
onrust dan ook moest blijken. 

Staande de vergadering werden enkele vra
gen gericht, die door den inleider naar tevre
denheid werden •beantwoord met gevolg, dat 
verscheidene personen zich als lid opgaven. 

De ZeerEerw. heer Pastoor van Empel, ter 
vergadering aanwezig, dankte spreker voor 
zijne woorden, en zou die bij deze gelegenheid 
nog eens dubbel onderstrepen. 

De Voorzitter dankte eveneens den spreker 
voor zijne woorden, moeite en opoffering, en 
sprak den wensch uit, dat tot de instandhou
ding onzer afdeeling enkele schietwedstrijden 
zzmden worden gehouden. 

Te 8 uur werd de vergadering met den ge
wonen Chr. groet gesloten. 

GRIJPSKERK . 
Zeker weer een schietoefening onder leiding 

van kapitein De Jonge? Dit was Donderdag
avond niet het geval. De leden van de afdee
ling waren samen gekomen om te zien en te 
luisteren: te zien naar de schitterende platen 
ctie op het witte doek werden geprojecteerd, te 
iuisteren naar hetgeen door kapitein De Jonge 
werd medegedeeld. 

De leiding der vergadering berustte bij den 
burgemeester. Vele leden der afdeeling waren 
met hunne huisgenooten aanwezig, terwijl 
twee leden der plaatselijke comm1ss1e van 
hunne belangstelling deden blijken. Kapitein 
De Jonge heeft een lezing gehouden over -
of beter misschien: heeft op de wijze zooals 
hij het alleen kan, verteld van Nederlandsch 
Oost-Indië, speciaal van Java en Sumatra en 
daarbij besproken het land, het volk, de zeden 
en gewoonten, de kunst, enz. enz. Met stille 
aandacht werd de spr. gevolgd. Als men daar
bij in aanmerking neemt dat de kapitein zelf 
jaren in Indië heeft doorgebracht en dus zeer 
deskundig is, zal ieder begrijpen dat de aan
wezigen een genotvollen avond hebben gehad. 
Een langdurig applaus was de belooning van 

O E LH E f D E M l:.!ill'z:.11\1 het dankbare publiek en de burgemeester 
11eeft zeker namens de aanwezigen gesproken 

ILHELM NA THtR toen hij kapt. De Jonge in hartelijke woorden 
dank bracht. Aangezien thans alleen Java en 

ON\ N GIN-MOED f ~-"""!" Sumatra zijn behandeld, is het de bedoeling 
om in de toekomst het tweede gedeelte te be-

e,.O f Dl;B,LAN~ÇN • !~ l t'f St~ handelen en mogen we veronderstellen dat 
~ \_ IALDf( ""P.NR N--IT ~ - dan de belangstelling nog grooter zal zijn. 
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~ ,,- ~ ·· Voorts werd dank gebracht aan het bestuur 
~n_ van het Nutsdepartement voor de beschikbaar-

-- - stelling van de projectielantaarn en aan den 
De heer Van Agt zette in 't kort het doel dagen van 1918 duidelijk gebleken was, en heer Hulst voor de verleende medewerking. 

en streven van den Bijzonderen Vrijwilligen toonde aan dat ieder Katholiek zedelijk ver- Tenslotte werd gezongen het eerste couplet 
Landstorm uiteen, deelde mede, dat het be- plicht was Godsdienst en het Gezag te ver- van het Wilhelmus en op voorstel van kapi
staan geen overdreven nationaal gevoel was, <ledigen, en indien 't alleen maar ging om den tein De Jonge een driewerf Hoera voor H. M. 
maar alleen, handhaving van- en steunver- l Godsdienst, dit alleen voldoende was om ieder- de Koningin aangeheven. 
leening van 't wettig gezag, bracht alle aan- een aan te sporen, al het mogelijke tot den Als propagandabijeenkomst is deze vergade
wezigen de doelmatigheid van zulk bestaan in Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm bij te ring in alle opzichten geslaagd. Wij wenschen 
herinnering, hetgeen in de koude November- dragen. kapitein De Jonge verder veel succes. 

verminderde hij langzamerhand de schat- invallen der Teutoonsche orde, door meerderden schattingen en voerden vele 
tin en bevocht binnenvallende Tataarsche vorsten, wisten van de invallen der Ta- duizenden Russen als slaven weg. Inmid
strafcxpedities. In 1378 versloeg hij de taren en tweedracht onder de R. vorsten dels werden eerst de oogen van J oeriej 
Tataren aan de rivier de Wozja 7). De en staten steeds partij te trekken door hun van Galitsj, den concurrent van ·wasiliej 
Tataren sloegen op de vlucht, maar keer- gebied te vergrooten. Een hunner eerste II uitgestoken, en daarna, toen het lot 
den 2 jaren later terug. De Russen, ten bekende vorsten was de zoon van vorst even keerde, werden de oogen van Wasiliej 
getale van 150.000 man, leverden op Romhold, Mindowe, die de R. stad Now- II uitgestoken; deze bleef echter regeercn ! 
8 Sept. 1380 den bloedigsten veldslag der gorodek veroverde en tot hoofdstad pro- Volk en bojaren van Moscou bleven hem 
14e eeuw op het Koelikowoveld 8). De clameordo. 1-I.ij liet zich doopen (1250) en de dynastie trouw. 
khan Mamaj verloor den slao- maar zijn door oen lid der Teutoonsche orde, ver- Rusland onder zijn leiding en beheer te 
opvolger, de khan Tamerlan, 

0

~ersloeg in kreeg daarna de koninklijke waardigheid I krijgen gelijk Iwan I dit feitelijk voor 
hetzelfde jaar de Russen en verwoestte en werd toen weer ... heiden! l\foscou tenopzichte van Noord-Oost-Rus
Moscou, na oen vinnig gevecht om het Vorst Gediminas (1316-1341) be- land had klaargespeeld. Wilna werd een 
Kremlin 9 ). Echter was het teruggekeerd schikte over goed-georganiseerde legers, kernstad van R. beschaving. 

drie godsdiensten: katholieken, ortho
doxen en half-heidenen, deels ortho
doxen. De R. aristocraten wendden zich 
tot Moscou, zoodat de grootvorst van 
Moscou zich begon te beschouwen als de 
beschermer en verdediger van het ortho
doxe geloof. 12) Tengevolge der onder
drukking der boeren en pachters door de 
Poolsche landedellieden, ontstond boven
dien in Litauen en Polen een heftigen 
socialen strijd. 

De Groot-Russische Staat. 

zelfvertrouwen daardoor niet verloren. die zelfs belegeringsgeschut meevoerden. Zijn zoon Jagello, een bloeddorstig en Na den veldslag op het Koelikowo-veld 
De zoon van Dmitriej Donskoj, groot- Door vestingen vulden hij zijn woudrijke leugenachtig vorst, huwde in 1385 met (1380), steeg het gezag der lVIoscovitische 

vorst Wasiliej I (1389-1425) zette het grensgebieden aan. Na eenige veroverings- prinses Jadwiga van Polen en werd onder vorsten zienderoogen. Vorst Dimitriej 
wer_k zijns vaders voort. Hij breidde zijn tochten tolde zijn gebied tweederde Rus- den naam van Wladislaw, koning van Donskoj begon men als de algemoene 
gebied tot aan de Wite Zee uit en stond sen en eenderde Litauors. Lithauen werd Polen. Hij heroverde op Hongarije de Russische Tsaar te beschouwen. De passie 
op gespannen voet met de Tataren en naast Rusland een centrum, maar geen vroegere Poolsche gewesten en versloeg in om de Tataarsche tyrannie te vernieti
Litauers. centrum van eenheid. Hij stichte de hoofd- ]410 de Teutoonsche orde bij Tannen- gen, bereikte het kookpunt. Ons overge-

Diens zoon, Wasiliej II de Blinde stad Wilna aan de Wilja 10) en voerde berg 11). Echter leidde de befaamde unie: bleven testamenten en preeken, alsmede 
(1425-1462) werd als minderjarig vorst doorloopend een oorlog van schormut- orthodox-Litauon en katholiek-Polen tot de legenden over apostel Andreas en de 
op den troon gehandhaafd, na het inroe- selingen met l\foscou om de miniatuur- veel twist on tweedracht, vooral onder den kroon van Monomach 13 ), geven een ty
pen der bemiddeling en uitspraak door... staatjes, die tusschen hun rijken lagen. landsadel. In 1392 scheurde zich Litauen peerenden kijk op hetgeen toen leefde en 
den khan der Tataren een daad die de Olgerd (1341-1377), een der 7 zonen onder Witowt (1392-1430), een neef woelde bij het Russische volle De vorsten 
Russen zou heugen! I~mers de 'Tataren van Gediminas, nam de grootvorste- van Jagello, weer van Polen af. Echter bleven echter in den beginne te bekrom
begrepen, hoe zij den onderlingen vorsten- lijke waardigheid aan, was meer Rus dan kwamen in 1501 Litauen en Polen weer pen van inzicht om die vrijheidszucht en 
strijd moesten benutten: zij organiseerden Lithauer en een schrander politicus. Hij overeen om denzelfden vorst te kiezen! dat zelfvertrouwen van hun volk vol-

Het vorstendom Lithauen (1300-1500). 1 veroverde o.a. het vroegere Russische Drie elementen begonnen zich toen in de I komen te benutten en uit te buiten. Zij 
De Lithauers, in den heidenschen tijd centrum Kiejew en wist Zuid-1.Vest- dubbelmonarchie Polen-Litauen te roeren: bleven goederen en dorpen koopen en 

bestuurd door priesters, en later, na de strooptochten, plunderden gewesten, ver- Polen, Litauers en Russen en eveneens hun gebieden afronden. 



RIJNZATERWOUDE. 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm afd. 

Leimuiden, Rijnzaterwoude, Oudewetering, 
hield Woensdagavond in het Café De Boer te 
Rijnzaterwoude een schietwedstrijd om fraaie 
prijzen. Ondanks het slechte weer was de op
komst goed te noemen. Er waren 32 leden 
aanwezig. Wegens afwezigheid van den Bur
gemeester, voorzitter van de plaatselijke af
deeling, reikte Kapitein Schell onder een toe
passelijk woord de prijzen uit. Hij hoopte dat 
de leden in het vervolg ook niet-leden maar 
die toch gediend hadden, mede zouden bren
gen. Die eenmaal bij de schietwedstrij de"? 
tegenwoordig geweest is, wordt vast lid. 
Daarna werden de prijzen uitgereikt. In het 
laatst van de maand Februari zal in het 
Café van den Bosch te Oudewetering weder
om een wedstrijd gehouden worden. 

Er werd zeven maal geschoten, waarvan de 
vijf beste treffers golden, terwijl de twee 
andere golden als steunpunten bij het be
palen der prijzen. 

De uitslag was als volgt: 
1. H. Th. Kiebert te Rijnzaterwoude, 46 

punten. 
2. W. Sraathof te Leimuiden, 45 p. en 17 

steunpunten. 
3. ~- J. Visser te Rijnzaterwoude, 45 p. en 

16 steunpunten. Afdeeling Wijhe. 

14e pr. J. Lauwerijsen 52 p.; 15e pr. Adr. 
Nuijten 51 p.; 16e pr. Jac. Buijs Mach.z. 50 
p.; 17e M. de Jong 47 p.; 18e C. Fransen 40 
p.; 19e A. Braat 36 p.; 20ste pr. J. Vergou
wen 32 p.; 2ste pr. Jaca v. d. Minnen 29 p.; 
22ste pr. A. de Graaf 28 p.; 23ste pr. Frijters 
12 p. 

Door den secretaris werden nog diverse 
mededeelingen gedaan, en hij spoorde de leden 
aan om meer de schietwedstrijden bij te wo
nen. Na de rondvraag, waarvan geen gebruik 
werd gemaakt, sloot de secretaris de verga
dering. 

WIJHE. 
V1·ijdag 21 December kwam de afdeeling 

bijeen. 
Bij afwezigheid van den voorzitter die iets 

later kwam, opende de propa,gandist, de heer 
F. Jalink, de vergadering, riep den aanwezl
g-2n een woord van welkom toe en memoreer
de hoe de afdeeling Wijhe in de 10 jaren van 
haar bestaan en vooral in de laatste jaren was 
uitgegroeid tot een krachtige afdeeling, die in 
alles krachtig opbloeiend leven toont en mede 
een van de eerste plaatsen in het Verband 
inneemt. 

4. L. 11. Heemskerk te Rijnzaterwoude, 45 
punten en 14 steunpunten. 

5. S. van der Voort te Leimuiden, 45 p. en 
14 steunpunten. 

De Voorzitter, Burgemeester Mr. G. Schim
m~lpenninck, inmiddels binnengekomen zijnde, 
reikte nu de prijzen over van den gehouden 

' schietwedstrijd, w.o. een door den Pl. Leider 
Kruisstraat De seci·eta · d d 1 ·· d aangeboden Wisselbeker en een Eere-priJ·s van . • ns open e e verga- pnJzen van e Ll. gehouden schietwedstrijd 
clermg en heette de leden welkom. Verder welke luidt als volgt: den Voorzitter der Gewestelijke Commissie. 
werden door hem de notulen en jaarverslag lste prijs W. v. Batenburg 74 p.; 2e pr. M. Overste Lavolege. 

6. W. G. Droogh te Oudewetering, 45 p. 
en 11 steunpunten. 

7. M. 1:i. van Graas, te Leimuiden, 45 p. en 
10 steunpunten. 

8. J. W. Roeloffs te N. Wetering, 44 p. en 
12 steunpunten. 

9 . .!:'. horre, te Leimuiden, 44 punten en 11 
steun__punten. 

lU. A • .N. Straathof te Leimuiden, 43 p. en 
13 steunpunten. 

ll. C. J. de Rijk te Leimuiden, 43 p. en 8 
steunpunten. 

12. A. C. Mollers te Oudewetering, 42 p. 
en 11 steunpunten. 

13. J. van den Berg te Rijnzaterwoude, 42 
p. en 4 steunpunten. 

14. J. van oer Knijff te Rijnzaterwoude, 41 
p. en 9 steunpunten. 

15. P. H.ijngoud te Rijnzaterwoude, 41 p. en 
8 steunpunten. 

16. B. J. van Graas te Leimuiden, 41 p. en 
5 steunpunten. 

17. L. J. v. d. Hoorn te N. Wetering, 40 p. 
en 9 steunpunten. 

18. J. l'Ami, te Rijnzaterwoude, 40 p. en 8 
steunpunten. 

19. G. P. van der Meer te Rijnzaterwoude, 
40 p. en 3 steunpunten. 

20. A. J. Keijzer te Leimuiden, 39 p. en 4 
steunpunten. 

HOEVEN. 
Woensdag 1.1. hield de Bijzondere Vrij

willige Landstorm een alg. jaarvergadering 
in de zaal van den heer G. v. d. Lmdeloof, 

Iwan IJI. 

De eerste grootvorst, die op een breed
nationaal standpunt stond, was Iwan III 
(1462-1505), een man van middelmatige 
capiciteiten en geen strateeg. Na een 
stoi-machtige jeugd, werd hij in 1450 
mederegent van zijn ongelukkigen vader, 
W asiliej II den blinden. De stille krach
ten om eenheid en vrijheid te bereiken, 
stroomden in hem samen, alsof hij de 
resultante van het werk zijner voorouders 
was. Hij onderwierp de machtige handels
stad No\\'gorod op een gunstig gekozen 
oogenblik: in de handelsrepubliek woedde 
woeling en wanorde tengevolge van een 
socialen strijd tusschen rijke kooplieden 
en uitgezogen groepen van de laagste 
volksklassen. De regeering riep daarop 
de hulp van Litauen in, die verleend werd 
door den katholieken grootvorst van 
Litauen, tevens koning van Polen, Kazi
mir. Dit mishaagde de conservatieve 
orthodoxe Nowgoroders. Toen rukte Iwan 
III het land binnen; de Litauers ont
ruimden het en in 1478 werd Nowgorod 
als een provincie bij Moscovië ingelijfd. 
Toen daarna de bojaren der voormalige 
republiek dorsten ruggespraak te plegen 
met Polen en Tataren, liet Iwan III deze 
bojaren, óf terechtstellen, óf verbannen, 
en vernietigde aldus den handelsadel van 
Nowgorod. 

voorgelezen welke onveranderd werden goed- v. Ocsterhout 72 p.; 3e pr_ J. Vissenberg 69 De keurige collectie prijzen vielen ten deel 
gekeurd. Tevens werd besloten een feestavond p.; 4e pr. M. v. Batenburg 69 p.· 5e (bij aan de volgende prijswinnaars: 
t~ houden en wel op 2 Februari. Leden die loting) H. v. d. Berg 64 p.; 6e ~r. L. Ver- A. Klasse Scherpschutters: 
h~eraan nog wenschen mede te doen kunnen wij meren 64 p. (bij loting); 7e pr, C. Ver- 1. L. M. van Oene met 98 punten. (Deze 
zich opgeven tot en met 31 Januari bij de gouwen 63 p.; Se pr. Jos. Hoendervangres 62 was tevens winnaar van wisselbeker en eere
heeren ~- Vergouwen, W. Langemaire en p.; 9e pr. J. Hopstaken 57 p.; l0e pr. N. Ver- prijs). 2. G. H. Wagteveld met 97 p.; 3. T. 
Jac. BmJ s Mach.z. tegen een bijdrage van / aart 56 p.; lle pr. Jan Buij s 55 p.; 12e pr. Bals ter, 97 p.; 4. C. G. Gerritsen, 96 p.; 5. G. 
r50 cent. Aan de orde was het uitreiken der G. Mulders 54 p.; 13e pr. A. Houtenen 53 p.; K. van Merle, 96 p.; 6. L. C. Wellenberg, 95 p.; 

7. G. A. van Marle, 94 p.; 8. Jac. Cambier, 
92 p.; 9. W. Heimerikx, 92 p.; 10. T. J. Schoor
lemmer, 92 p.; 11. W. Wijnhout, 91 p.; 12. H. 
J. Kolk, 91 p.; 13. C. Kolderveer, 90 p. 

B. Klasse Schutters 1 e klasse: 
1. G. J. v. Vilsteren, 94 punten; 2. G. Imme

ker, 91 p.; 3. W. Dijk, 90 p.; 4. H. Brilleman, 
90 p.; 5. H. J. Zwijnenberg, 88 p.; 6. J. M. 
Wijclveen, 84 p.; 7. A. J. Westhoff, 84 p.; 
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8. B. v. d. Snel, 83 p.; 9. A. G. W. Krijt, 83 p.; 
10. G .J. Kokken'berg, 79 p. 

Den Voorzitter werd een foto in lijst van de 
afdeeling aangeboden. 

Het overige van den avond werd aangenaam 
aangevuld door de bekende Hollandsche duet
tisten H. v cl. Kamp en Alb. Hoff, met piano
begeleiding van den heer Elsendoorn, terwijl 
vooral ook "De Kabouter", een stukje gege
Yen door een tweetal der aanwezigen, bizonder 
in den smaak viel. 

Schietweclstrij d afd. Soestdijk. 

Om circa 12 uur sloot de Plaatselijke Leider 
de aangename en gezellige bijeenkomst, die 
door circa 120 personen, leden met hunne 
dames, bezocht was, dankte voor de trouwe 
opkomst, nu en bij de gehouden schietoefe
ningen en wekte alle leden op om mede te 
werken tot ibestendiging van den bloei der 
afcleeling. 

Opkomst en verval. 

Hoe meer Noord-Oost-Rusland onder 
leiding van Iwan III 14) bloeide, des te 
meer raakte het rijk der Tataarsche 
khans in verval. De Gouden Horde had 
zich gesplitst in drie rijken: de Gouden 
Horde, de Krim en Kazan, 15) die elkaar 
voortdurend beoorloogden. Daarna scheid
de zich ook nog het Asiatische gedeelte 
af. De rollen werden omgekeerd. De 
Tataarsche khans kwamen aan Iwan III 
zijn bemiddeling in geschillen vragen. 
Iwan III onderwierp den khan van 
Kazan; met dien van de Krim sloot hij 
8en gunstig bondgenootschap en aan den 
khan van de Gouden Horde betaalde hij 
~een schattingen meer, ook niet na her
haalde aanmaningen (14ï6). Wel tracht
ten de afgunstige Polen de Tataren van 
de Gouden Horde op te stoken, maar 
rwan III versloeg alle invallende straf
expedities. Hij wees aan onderworpen 
Tataarsche edellieden grensgrondgebie
den aan, die versterkt werden om den 
~ersten stoot der Tataren telkens op te 
vangen. 

In 1476 rukten de Tataren voor den 
'aatsten maal tegen de Russen op, terwijl 
áj staat maakten op een Poolsch hulp
leger, dat hun beloofd was. De Polen lieten 
hen schandelijk in de steek, maar de Rus
sen, of liever Iwan III, die geen strateeg 

was, dorst niet het gevecht te beginnen. 
Het toeval kwam hem ter hulp, De khan 
van Astrakhan 16) viel de Tataren in den 
rug aan en verwoestte hun hoofdstad 
Seraj aan den beneden Wolga (1502). 
Hiermede eindigde het Tataarsche juk, 
dat vanaf 1223 op Rusland gedrukt had. 

In de volgende schets zullen wij zien 
hóé Iwan III zijn rijk consolideerde. 

Luitenant ARCHIBALD. 
(Wordt vervolgd). 

Don, in het Tula-district, 200 K.M. bezuiden 
'Moscou. 

9 ) Kremlin is geen paleis of kasteel, maar 
een zwaar-ommuurde vesting in Mo~cou. Ook 
nog andere R. steden bezitten hun Kremlin. 

10 ) Wilja, zijrivier van de Njomen. Wilna, 
thans de hoofdstad van de R. randstaat, 
Litauen. 

il) Tannenberg. Op 23-31 Aug. 1914 lever
den de Duitschers onder veldmaarschalk Hin
clenburg met 135.000 man een veldslag tegen 
de Russen onder Samsonow, een dPr R. g-ene
raals van grootvorst Nikolaj Nikolajewitsj, 
die 6 Jan 1929 te Cap d' Anti bes (Fransche 
Rivièra) overleden is. De R. overmacM was 

1 ) Overeenkomstige jaartallen uit de Ned. overwegend: 230.000 man. Desalniettemin 
geschiedenis: Holi., Heneg. en Beiersche Huis zegevierden de Duitschers. Onbegrijpelijk 
( zie noot 1, schets VI); burgertwisten. Bour- rchter is, dat de Duitschers de overwinning 
gondische Huis. Philips de Goede (1419- van 1914 beschouwen als een revanche ná 500 
1467), Karel de Stoute (1467-1477); Maria jaren op de Russen, die hen, of liever de 
van Bourgondië (1477-1482). Oostenrijksche 'feutoonsche orde, in 1410 versloegen. Een 
Huis. Maximiliaan (1482-1494). Philips de I typeerencl teeken van ... oorlogspsychose! 
Schoone (1494-1515). 12 ) Zie noot 5 hierboven. 

2 ) Liegnitz in Silezië. Duitsch vanaf 1742. 13 ) De kroon van Monomach, zie schets IV, 
Eveneens veldslagen bij deze stad in 1634 en Aug. 1928, Sste nummer, 5e jaargang. Wladi-
1760. mir Monomach (1113-1125). De apostel An-

3) Peipus-meer in Estland tusschen de dreas heeft volgens de legende ook Rusland, 
Rigasche en Finsche golf. o.a. de heuvelen bij Kiejew bezocht. In de 

4 ) Moskwa, zijrivier van de Oko z1Jnvier Russische orthodoxe kerk is dit een dogma. 
van de Wolga. Op 7 Sept. 1812 had hij de Hij, die daaraan twijfelde, werd als ketter 
Moskwa (ook wel aangeduid bij Boro::lino) de beschouwd. 
veldslag plaats tusschen Napoleon met 140.000 14 ) Over het uiterlijk van Iwan III bestaan 
man en Kutusow met 120.000 man. tal van verhalen en sagen, die ons niet allen 

5 ) De godsdienst in Rusland, waarin o.a. waar lijken. Een verhaal wil, dat vrouwen, 
de kerkunie van Ferrara-Florence (1436 en die toevallig een blik van grootvorst Iwan III 
volgende jaren) een groote rol gespeeld heeft, opvingen, in zwijm vielen vun schrik. 
wordt in een afzonderlijke schets behandeld. 15 ) Kazan, boven-Wolga-gP-bied, waar deze 

6 ) Twerj, op den weg Moscou-St. Peters- rivier naar het Westen buigt. 
burg, ongeveer 350 K.M. benoorden Moscou. 10 ) Astrakan, thans het beneden-Wolga-

7) Wozja, zijrivier van de Wolga. gebied, met de hoofdstad van denzelfden 
8 ) Koelikowo-veld, aan de bovenloop van de naam aan de Kaspische zee. 



GIETHOORN. 
Vrijdagavond 29 December hield de plaat

selijke afdeeling van den Bijzonderen Vrijwi!
ligen Landstorm in Hotel Prinsen een propa
ganda-vergadering, welke door een 60 à 70-tal 
personen werd bijgewoond, 

Als spreker trad op de heer M. Kreuzen uit 
Meppel, die ter afwisseling enkele leuke voor
drachten ten beste gaf. 

De aanwezige dames en heeren hadden een 
gezelli.gen avond. 

PANNERDEN. 
23 December werd alhier de laatste schiet

oefening gehouden, waaraan tevens prijs
schieten verbon<len was. 

Door het Gemeetebestuur was evenals 
vorige jaren aan onze afd. een subsidie ver
leend van f 50 om de noodige onkosten te 
kunnen dekken mede in verband met den 
gehouden Nat. Landdag. 

De ambitie voor het schieten blijft in onze 
afdeelim: alti.id een geliefde sport waaraan 
tevens het nuttiP"e verbondPn is. 

De Voorzitter der plaatselijke commissie, de 
heer Burgemeester res-luit . . Mr. J. W. Peek, 
onende <le vergadering, riPp allen een harte
lijk welkom toe, in het bijzonder aan onzen 
me<le-pl. comm.-lid den ZPer Eerwaarden heer 
Pastoor en den Overste W. van Ingen Schou
ten, kornscommandant van de "Veluwzoom" 
te Arnhem en den heer J. J. Bergervoet, 
wethouder der gemeente. 

De voorzitter bracht mPt een enkel woorcl 
het goede doel van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm naar voren. Waarna het woord 
werd gegeven aan den heer van Ingen Schou
ten. 

De Overste bracht in herdenking onzen 
overleden voorzitter jonkheer F. van Nisnen 
tot Pannerden, van wien de B\jzondere Vrij
willige Landstorm steeds genegenheid en 
steun mocht ontvangen. Spr. wil den over
ledene even herdenken, en verzoPkt allen, even 
te gaan staan en een oog-enblik stilte. Spr. 
breng-t daarna dank aan Mr. Peek voor zijn 
welwillendheid om het voorzitterschap van <le 
Plaatseliike Commissie te aanvaarden. Hij 
hoopte dat de afd. onder zijn voorzitterschap 
moge groeien en bloeien. 

Verder werd nog eens even aangestipt het 
schitterend verloop van den Nationalen Land
dag, waaraan onze afdeeling had deelgenomen 
met 28 mannen en het plaatselijke muziek
korps. 

Hierna werden de prijzen door den korps
commandant uitgereikt, welke bestonden uit 
luxe en huishoudelijke artikelen. 

Hierna bracht de fanfare eenige nummers 
ten gehoore. Waarna de voorzitter den Overste 
dank bracht voor de opgewekte wijze waarop 
hi_i de prijzen uitreikte en voor zijn aanwezig
heid hier ter plaatse. Spr. dankte ook de aan
wezige leden en de fanfare voor hun belang
stelling en daardoor toonde, dat ze voelde het 
nut voor de goede zaak. Spr. vergeleek den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm met wat 
vroeger de Zouaven gedaan hadden, omdat de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm mede voor 
Vorstenhuis, huisgezin en kerk, orde en ge
zag wil hanilhaven. De fanfare speelde tot 
slot het "Wilhelmus", hetwelk door allen 
staande werd mede gezongen. 

De Pl. Comm. bestaat nu uit de heeren: de 
Res.-Luit. Mr. J. W. Peek, voorzitter; Pastoor 
J. Brugman en B. J. A. Harmsen, leden en 
J. Th. v. d. Kroon, pl. leider. 

De prijswinnaars zijn in klasse A: 1. J. 
Cornelissen, 2. G. G. Wezendonk, 3. Th. Rut
ten, 4. B. Dieks, 5. F. W. Ruks, 6. Th. v. d. 
Dam, 7. Th. Wildenbeest, 8. H. G. Wezendonk, 
9. H. A. Lucassen, 10. Th. Wezendonk, 11. Th. 
v. Poorten. 

Klasse B: 1. J. de Beyer, 2. W. Tamboer, 
3. J. v. Mierlo, 4. H. v. Mierlo, 5. H. Th. We
zendonk, 6. J. H. v. Druten, 7. A. Kamps. 
8. G. Th. Willemsen, 9. F .• T. Willemsen, 10. 
H. Zweekhorst, 11. J. IJsveld en nog eenige 
troostprijzen. 

De eere-prijs, beschikbaar gesteld door den 
Korpscommandant verwierf in 10 serie's ge
schoten: 1. F. W. Ruks, 441, 2. Th. Wilden
beest 430, 3. J. de Beyer 420, 4. E. de Ruiter 
409, 5. J. Th. v. d. Kroon 396. 

De pl. leider, 
J. H. v. d. KROON. 

DORDRECHT. 
Op 19 December l.l. had een bijeenkomst 

plaats van de afdeeling Dordrecht in gebouw 
N. A. B., welke bijeenkomst door een zoo groot 
aantal leden werd bijgewoond, dat een aan
grenzende zaal mede moest worden in gebruik 
genomen. 

1/ 

De Afdeeling Pannerden. 

De voorzitter van de Pl. Comm., Ds. Gra
vendijk, opende met een rede over "Vader
landsliefde". 

Hij betreurde dat deze in ons vaderland nu 
juist niet heel groot was. Een deel van ons 
volk zijn cosmopolieten, die, propageeren: weg 
met rangen, standen, staten en landen, zij 
zeggen er moet een algemeene verbroedering 
komen. Dit klinkt nu wel idealistisch, maar 
men komt er bedrogen mee uit. 

In verband hiermede wees spreker op de 
Fransche revolutie en hare gevolgen. Achter 
de schoone leuzen der co-smopolieten ziet spre
ker slechts eigenbelang. 

Tegenover deze aantasting der Vaderlands
liefde wekt de Bijzondere Vrijwillige Land
storm op tot gehecht zijn aan en gevoel voor 
ons "eigen plekje gronds". 

Spreker schetste hoe men zich, in de vreem
de vertoevend, steeds aangetrokken gevoelt 
tot eigen land - en zich verheugt bij 't ont
moeten van een landgenoot. 

En hoe kan dat ook anders! Nederland is 
steeds het land der gewetensvrijheid geweest 
en was en is nog een geestelijk tehuis voor 
velen. Holland kenmerkt zich door groote een
heid - van den Dollar tot de Schelde, van de 
grens waar de Rijn ons land binnenkomt tot 

bandscommandant Jansen, dien hij namens de 
Pl. Comm. en alle leden gelukwenschte met 
zijn bevordering tot Res. Kapitein. 

Het volgend agendapunt "Terugblik Land
stormdag 1928" werd behandeld door den 
verbandscommandant, die in een prettige toe
spraak dien schitterend geslaagden dag in 't 
geheugen van de Landstormers terugriep. 

Het verband Dordrecht en ook in 't bijzon
der de afdeeling Dordrecht heeft een uitmun
tend figuur geslagen. Afzonderlijk herdacht 
spr. enkele personen, die zich dien dag, en bij 
de voorbereiding ervan bijzonder onderscheid 
den n.l. den propagandist, den Pl. Leider, den 
Tamboermaitre, den Vaandeldrager en niet 
het minst den 80-jarigen Stillebroer, die den 
geheelen tocht zonder mankeeren had meege
maakt. 

Onze beweging, zeide spreker heeft 't volle 
recht van bestaan. Op schitterende wijze was 
in den Haag gedemonstreerd de groote saam
hoorigheid van ons volk, dat pal staat voor 
Vorstin en Vaderland. 

Door den heer Bos werden op verdienste
lijke wijze enkele liederen ten gehoore ge
bracht, terwijl de propagandist, de luitenant 
Groenendijk, twee militaire schetsen decla
meerde. 

Schietwedstrijd afd. Glanerbrug. 

<ian de plek waar deze nvier in zee stroomt, 
qpreekt men dezelfde taal, welke afstamt van 
het oud-Germaansch. 

Eén is ons volk ook door zijn historie; noch 
het tyrannieke Spanje, noch het naijverig 
Engeland, noch het veroveringszuchtige 
Frankrijk, waren bij machte het te doen 
ondergaan. 

"Eendracht maakt macht" was de spreuk 
onzer vaderen. Krachtig wekte spreker op met 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm op te 
komen tegen de cosmopolitische gedachte en 
de revolutie. De Bij zond ere Vrijwillige Land
storm zal pal staan "Als 't moet". (Applaus.) 

Staande werd door de aanwezigen na deze 
met geestdrift uitgesproken rede, het Bijzon
dere Vrijwillige Landstormlied gezongen. 

Hierna heette spreker verschillende aanwe
zigen hartelijk welkom, inzonderheid den Ver-

Het lid, de heer C. Burki, wien op zijn ver
zoek het woord werd verleend, wendde zich 
tot den Pl. Leider, den heer Hoogenboom om 
hem, namens de deelnemers aan de schietoefe
ningen en wedstrijden dank te zeggen voor de 
prettige wijze waarop door hem deze oefenin
gen worden geleid. Spr. is er van overtuigd 
dat de deelname nog veel grooter zou zijn, 
indien alle leden wisten hoe aangenaam het 
er op de schietbaan toegaat. 

Namens de schutters bood hij Mevr. Hoo
genboom een zilveren theezeefje met lekbakje 
aan als compensatie voor de vele uren; welke 
zij haar echtgenoot voor de oefeningen moet 
afstaan. Den Plaatselijken Leider zelf 
offreerde hij een pijp in etui. 

De heer Hoogenboom zegde dan!. voor deze 
geschenken, welke telkenc weer aan de pret
tige samenwerking zouden herinneren, doch 
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·erzocht tevens dergelijke stoffelijke waar
deering in 't vervolg achterwege t'3 willen 
laten, aangezien hij 't zich een plicht rekent 
zijn taak naar beste weten te vervullen. 

Nadat de voorzitter de uitst,û,endP. ver
standhouding tusschen de vrijwilligers en hun 
leider geroemd had, gaf hij dezen het woord 
voor 't bekend maken van den uitslag van den 
schietwedstrijd in 't afgeloopen seizoen. 

Aangezien àe Verbandscommar,<lant zie:, be
reid had verklaard persnonliik de prijzen uit 
te reiken wilde de Pl::>atselijke Leider zich 
beperken tot een algemeene bespreking- van 
gehouden oefeningen en wedstrijden Tevens 
zegt hij dank aan de H.H. winkeliers, die bij
droegen aan de schietpr ijzen en aan Je com
missieleden die hem voor '.i et l;es~1ikbaar !,rij
gen van deze prijzen terz\irle stondl'n. 

Hij vestigde nog de ,urnna'.:ht op rle, enkfle 
maanden gelden gevonride propaganda-com
missie, welker leden zich tot taak hebben ge
steld het ledental te vergr"oten. Deze commi;:
sie heeft reeds verscheiden,, niruwe v1ijwilli
gers aan onze afdeelir.g ;,02ge, r.rgd en aàres
sen van personen, die voor lidmaatschap in 
aanmerking komen, zal hij gaarne ontvangen. 

Alvorens t ot de uitreiki11-~ van de p1·ijzen 
over te gaan spreekt de KaD:t'} in Ja:r. ;:en Z\in 
bewondering uit over de hehaal:fo schi<•tresul
taten en spoort de schutt,!r~ aan ap dezen 
weg- voort te gaan. 

De eerste prijs in de l ste kla·;~e, ren v.1is
selbeker met medaille is ten :lee] gevallen aan 
den heer G. J. Groeneveld, de eerste prijs in 
de tweede klase, eveneen3 een wi s~elbeker met 
medaille aan den heer A. Groenendijk. 

In volgorde van het in rl2'1 werlstrUd be
haalde aantal punten, mochten nu de prijs
winners een keuze doen uit ~ie uit nuttige en 
luxe voorwerpen bestaann,, prijzen. 

Mede door de rake opmerkingen, waarmede 
de verbandscommandant elke uitrPiking deed 
vergezeld, gaan had een en ander een zeer 
vroolijk verloop. 

Met het zingen van 't "v"Vilhelmus" werd 
daarna deze geanimeerde vergadering ge
sloten. 

GLANERBRUG. 

Nadat U in het geheele jaar niets van ons 
hebt O'ehoord, meende ik, als plaatselijk leider, 
thans° aan het einde van het jaar, een overzicht 
te moeten geven van ons werk. Te meer nu 
de drukte van onzen landdag geluwd is. 

In het vroege voorjaar van 1928 dan werd 
onze eerste vergadering gehouden in verband 
met den komenden landr1ag. Toen werd bespro
ken en plannen gemaakt omtrent reiskas en 
plannen voor een vaandel enz. Ook bleek toen, 
dat velen niet konden medegaan in verband 
met de groote loonderving-. U moet n.l. weten, 
dat onze afd. hoofdzakelijk uit arbeiders be
staat en Glanerbrug een overwegende arbeids
bevolking heeft. 

Toch meende de plaatselijke leider, dat dit, 
als men wilde, wel in orde zou komen. 
Daarna in Mei werd begonnen met de weke
lijksche schietoefeningen, terwijl in het laatst 
van Augustus een wedstrijd werd georgani
seerd, waarvoor de Gewestelijke Commissie 
prijzen had beschikbaar g-esteld. Tevens werd 
toen bijgaande foto gemaakt. Inmiddels was 
de Plaatselijk leider aan het werk getogen om 
gelden in te zamelen voor onzen landdag, en 
kon hij toen de leden mededeelen, dat allen 
mede konden gaan, daar hij voldoende had 
gekregen om reiskosten en loon uit te be
talen; en tevens, dat hij door steun van 
Enschedesche fabrikanten zoover was, dat ook 
ons vaandel was besteld. 

Daarna had op 13 September onze feest
avond plaats, waar ons vaandel officieel aan 
de afdeeling werd overgedragen. 

27 September kwam de Groote dag. Reeds 
's morgens om half zes alles in de weer. 
Leden en muzikanten verzamelden zich bij het 
Vereeniging-sgebouw, vanwaar wij om goer! 6 
uur afmarcheerden met vaandels en slaande 
trom. Ook communisten en S. D. A. P.'ers 
hadden zich opgemaakt om ons te zien ver
trekken. En tot hun spijt moesten zij erken
nen, dat Glanerbrug met zijn 80 deelnemers 
geen slecht figuur sloeg. Toen per trein! Wat 
een bof, trein F. was overbelast. Glanerbrug, 
Oldenzaal, Hengelo en nog een paar afdeelin
gen in een voortrein, die niet bij elk kippen
hok stilhield. 

Zoo kwamen wij in den Haag, waar ons 
direct opviel de groote orde en goede voorbe
reiding. Ook deed het ons goed dat daar reeds 
een goede bekende ons een welkom toe
riep, n.l. de heer L. v. Heek, uit Enschede. 
Over den Haag kan ik kort zijn. Dat weet u 
allen wel. Alleen nog dit: deze dag was groot, 
eenvoudig en nochtans voornaam in haar 



uiting en ik moet nog zeggen, dat onze muziek 
vereen Wilhelmina", toen zij voorbij H. M. 
march~e;de, gaarne een pittigen marsch wilde 
spelen, doch om de regeling niet in de war te 
sturen, zulks liet. In het geheele defilé 
en naar Houtrust heeft dit korps zich vorste
lijk gedragen. 

Een woord van dank past ons aan de Rege
lingscommissie, welke alles èn op het terrein 
èn in de stad èn in de trein, zoo goed gere,geld 
had. 

De algemeene indruk van hier was: één dag 
te kort. 

Nu nog een woord aan de leden, n.l: Veel 
heil en zegen bij de wisseling des jaars. Blijft 
trouw in uw belofte. Wordt allen lezer van het 
Landstormblad. Komt trouw op de schiet
oefeningen. 

A. BONEM, Pl. leider. 

De Gravin van Buren. 

Wanneer onze Koningin 's zomers op 
reis gaat, om van de zware regeeringstaak 
uit te rusten, vertoeft Zij in den Yreemde 
meestal onder den titel: Gravin van 
Buren. Zij reist dan incognito: dat wil 
zeggen: onbekend. Zoo weet dan bi.ina 
niemand, dat de voorname Dame de Ko
ningin der Nederlanden is. 

Waarom Hare Majesteit dit doet? -
Wel! om zooveel mogelijk verschoond te 
blijven van de nieuwsgierige blikken en 
toejuichingen van vreemdelingen. ·want 
geloof maar gerust: al die geestdriftige 
begroetingen, wanneer onze Vorstin on
der het volk verschijnt, zijn wel zeer aan
genaam, maar Zij beantwoordt al die hul
de ook met een vriendelijk lachje en met 
buigingen en wuiven, schier zonder eind. 
En ge begrijpt: op den duur is dit hoogst 
vermoeiend en zenuwprikkelend. 

Maar wanneer de Gravin van Buren 
ergens logeert, dan heeft het publiek er 
geen erg in, wie eigenlijk die deftige Rei
zigster is, en men laat Haar met rust. 

DE FILM 
van den NATIONALEN 
LANDSTORMDAG is 

thans voor de Afdee
lingen beschikbaar. 

Aanvragen te richten 
tot de Gewestelijke 

Landstormcom missiën. 

Wel! jullie weet toch, dat Prins Wil
lem van Oranje, de Vader des Vaderlands. 
zehuwd was met Johanna, Gravin van 
Buren. (Buren is een aardig dorpje in de 
Betuwe, een paar uur van Kuilenburg). 
Bn daarom voert onze Vorstin ook dezen 
titel. 

Wanneer onze Koningin nu 's zomers 
een paar maanden vacantie neemt, dan 
vertoeft Zij gaarne in Noorweg'en en Zwe
den. Dat is een wonderschoon land. 
Hemelhooge bergen van graniet, door 
c;mette]ooze sneeuw gekroond; bruisend-:! 
hergstroomen en klaterende watervallen; 
!flinsterende gletschers in tooverachtige 
ld eurenpracht; statige dennewouden; 
1ieflijke dalen; stille, vriendelijke bewo
ners; - geen wonder, dat Hare Majesteit 
ûch bij voorkeur verkwikt in zulk een 
omgeving, die met luider stemme de 
Majesteit verkondigt van den Koning der 
Koningen. 

Daar ver van het rumoer der groote 
steden, geniet onze Vorstin van de heer
lijke Noorsche natuur, die Zij doorkruist 
vanuit Haar rustig hotel in een afgelegen 

voorgelegd, waarin de logeergasten hun 
naam schrijYen, dan teekent Zij mrt for
sche letters daarin: Gravin van Buren. 

Hoe heerlijk onze Koningin het in dat 
plaatsje Biska vindt, blijkt wel uit het 
versje, dat Zij eens in het gastenboek 
schreef: 

0 Biska ! land van sneeuw en ijs, 
Gij zijt voor mij een Paradijs. 

Een poos daarna nam een Hollander 
zijn intrek in datzelfde hotel. Toen hij het 
neemdelingenboek doorbladerde, viel 
zijn oog op dit versje. Hij glimlachte ge
heimzinnig bij het lezen van den naam 
der dichteres. En na eenig beraad schreef 
ook hij zijn naam in met het volgende:, 
rijmpje: 

0 Biska 'k zal u nooit vergeten, 
Al waar' 't slechts om de muggenbeten. 

Deze bezoeker scheen dus 't verblijf 
minder prettig gevonden te hebben. Zou 
hij zoovecl last gehad hebben van die ge
Yleugelde bloedzuigertjes? En zouden 
deze lastige brutaaltjes ook er achter ge
komen zijn, wie de Gravin van Buren 
eigenlijk was? En zouden zij daarom meer 
eerbied gekoesterd hebben voor onze 
Koningin, dan voor Haar toegetakelden 
onderdaan? 

Hoe 't ook zij, toen dezen zomer Hare 
Majesteit weer in 't hotel logeerde, las 
Zij dit minder vleiend getuigenis. En met 
een vroolijken glimlach schreef Zij in het 
vreemdelingenboek: 

O Biska ! land van sneeuw en ijs, 
Gij zijt en blijft een Paradijs. 

OOM BER'l'US. 

Jongens en Meisjes, 

Voor de goede wenschen, die velen me toe
zonden bij de wisseling des Jaars, zeg ik har
telijk dank. Ook ik wensch jullie allen veel 
heil en zegen in 't Nieuwe Jaar. Goed leeren, 
flink meehelpen thuis, en dapper raadsels op
lossen is de boodschap! Wie volhoudt met de 
wedstrijden, en nog geen prijs heeft gekregen, 
krijgt nu een nieuwe kans. De aanhouder 
wint. 

Ik verzend weer acht prijzen aan de geluk
kigen: N a n n e k e van Aletta Hoog en 
D e j o n g e V a a n d r i g van Henty, 
q_an: Jolkje Nauta, Akkrum; Huibert Groenen
dijk, Rhoon; Floortje Hardon, Oud-Alblas; 
Bram Pols, ALblasserdam; Trijntje v. d. Velde, 
Arum; Annie v. d. Veen, Vroomshoop; Jan 
Sliekers, Gees (Dr.); Gerrit Hakkesteeg, Oud
Alblas. 

Jammer, dat er in de donkere dagen voor 
Kerstmis een paar drukfouten in de opgaven 
geslopen waren. Toch hebben verscheidenen 
oplossers zich er flink doorgeslagen. 

0 wat zou ik graag al de briefschrijvers 
persoonlijk beantwoorden, maar dan had ik 

prutswerk wordt; wctnt dat "top ik dadelijk in 
de kachel. 

Is oom Bcrh1s wel eens in Friesland ge
weest? - Wel! ik ben de heele wereld door 
bel:: r.d Als ik er niet geweest ben, heb ik 
er teel; van gelezen. Friesland is een prachtig 
land. LeYe Friesland! Leve heel Nederland! 

Garke Bousenrn. In orde! 
Albert Veldhoven. Welkom in onze groote 

familie van Landstormers in den dop, en Yan 
toekomstige Landstormersvrouwen ! 

Voor degenen, die H e t L an d s t o r m
b 1 ad soms wat laat ontvangen, heb ik altijd 
wat geduld. Hier volgen de nieuwe opgaven. 

GROEP A. 
(Beneden 10 jaar). 

6 N ederlandsche Steden. 
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(Boven de 10 jaar). 
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Het toovervierkant. 

Zet de cijfers in dit vierkant zóó dat er 
telkens 20 uitkomt, wanneer ge de verticale 
rijen (loodrechte), de horizontale rijen (water
pas) of de diagonale rij en ( overhoeksche) 
optelt. 

vast geen tijd meer om m'n pijp te stoppen. Dus: van links naar rechts, 
Want zoo'n kleine t w e e h o n d e r d van rechts naar links, 
brieven is heusch geen peulschilletje. Daarom van onder naar boven, 
alleen een kort woordje voor sommigen. van boven naar onder, 

Waarom onze Koningin ook Gravin van 
Buren heet? 

dorpje. 
Wanneer aan 

Fietje en Marten Dijkstra. Of jullie mee I en ook overdwars, 
mogen doen? Met alle plezier! De oplossing altijd moet er 20 uitkomen, 

H. M. het boek wordt op een briefkaart? - Best! als 't maar geen 4 cijfers samenstelt. 
wanneer ge de-

- 34 % #GMDii 
Den 2en Kerstdag werd van onze zijde weggenomen 

onze Geachte Commandant, 

W.J. STAP 
in den ouderdom van 43 jaren. 

De belangen van den B. V. L. heeft hij altijd trouw 
gediend. 

Thans rust hij van zijn veelvoudigen arbeid, en 
geniet de rust, welke voor het volk van God is weg.
gelegd. 

Namens de Landstorm ers en Pl. Commissie 
der Afd. Het Bildt, 

Ds. SNOEP, Voorzitter. 
W. SNIJDER, Secretaris. 

WIE HELPT 
een weduwnaar met 3 kinderen, 
40 jaar, aan een 

vaste betrekking 
als werkman, onverschillig weer 

Brieven letter J. H. Admini
stratie van dit Blad. 

VACANT 

vANNELLE~s 
lABM 
·ëmï'aAAa 
GROEN 2~Cr 
13LAUWI er 
ROOD 13cr 
GEELMIÜCT 
FER½ONS 

IS I\WALll tlTI 

WIE HELPT 
Bijzonder vrijwilliger, ongehuwd, 
20 jaar, aan 

vaste betrekking·, 
als bloemistkoecbt, grondwer
k er of betonwerker, 

Brieven letter M. H. Admini• 
stra1ie van dit Blad. 
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EEN GOED BEGINSEL HANDHAVEN. 

Bij onze propaganda heem steeds op 
den voorgrond gestaan, dat in den Bijzon
deren Vrijwilligcn Landstorm het natio
naal karakter moet worden gehandhaafd. 

Ieder onbevooroordeeld belangstellende 
zal willen toegeven, dat de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm daarin in de afge
loopen jaren, op gelukkige wijze is ge
slaagd en dat deze instelling blijvend wist 
te vereenigen alle richtingen in ons volk, 
die zich willen stellen op den grondslag 
van wet en orde, onder het milde regime 
van Oranje. 

De nauwgezette handhaving van dit 
goede beginsel bl\jft ook voor het voort
bestaan van den Bijzomleren Vrijwilligen 
Landstorm dringende eisch. 

-Daarom leggen w.i,j nogmaals nadruk 
op den regel, welke in alle afdeelingen 
steeds in acht behoort te worden ge
nomen en welke luidt als volgt: 

"In elke afdeeling dient de richting of 
,,groep, welke daar de meerderheid uit
"maakt, steeds in het oog te houden, dat zij 
,,in andere afdeelingen rninderheid is.'' 

Indien dit steeds wordt bedacht, zullen 
. dingen, die leiden tot verkoeling en ver
splintering vanzelf achterwege blijven. 

* 

IN SOBERHEID ONZE KRACHT. 
Het was de Minister van Binnenland

sche Zaken zelf, die nog onlangs in de 
Tweede Kamer erkende, dat de Bijzon
dere Vr.i,jwillige Landstorm op ;rnedkoope 
manier voorzag in de bev,eiliging der rust 
en orde in ons land. Wij hebben ook al 
eens in dit blad de berekening gemaakt, 
dat 150 man politietroepen, marechaus
see 's of politieagenten meer kosten dan 
de geheel-e Bijzondere Landstorm met zijn 
sterkte van meer dan zestigduizend vrij
willigers. 

Niemand zal het daarom vreemd vin
den, dat hier en daar de klacht wel eens 
rees, dat de consolidatie en werving dik
w.i.jls op zoo sobere wijze moest ge
schieden. Menigmaal zat in die klacht 
veel ,vat aandacht verdiende. 

Intusschen zit er aan die gedwongen 
soberheid, mits deze niet raakt aan de 
levenskracht der organisatie, ook een 
goeden kant. 

Bij overdaad van geldmiddelen zou de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm zoo ge• 
makkelijk kunnen vervallen in feestjes en 
fuifjes. 

Met de zek(:]rheid voor oogen, dat dan 
de verdwijning van dit instituut zeer 
nabij zou zijn. Indien ons ideaal, alctus 
van zijn glans zou worden beroofd, dat 
het slechts zou worden gediend, om op 
goedkoope wijze gezellige avonden e.d. te 
kunnen meemaken, dan is de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm waard om kort en 
goed te verdwijnen. • 

DE ZESTIGDUIZEND OVER
SCHREDEN. 

Met veel genoegen maken wij melding 
van den belangrijken groei in het vorige 
jaar. 

De Zweep. De Bijzondere Vrijwillige Landstorm nani 
loc met 4.J.70 ,Tijwilligcrs en be1·eikte <laar• 
mede het aantal Yan 62G20. , Wannecl' het gevaar voor gezag en orde 

Is dit resultaat cenerzijds verblijdend, slechts dreigde van communistische zijde, 
anderzijds is het ook ietwat benauwend. dan zou het al erg zijn, maàr veel meer 
ImrneTs de geldmiddelen op 's Rijksbe- nog schuilt het gevaar in de z.g. paci
grooting· Yoor clen Bijzondcreu Vrijwilligrn fistischc sociaal-democratie, die zich buigt, 
I,andstorm toegestaan zijn in de afge- en kromt onder de zweep van den bols
loopen jaren wel verminderd, doch niet jewist. ·wc hebben dit al vele malen kun
vermcerderd. Van de Gewestelijke en non zien, o.a. ook bij de misselijke houding 
Plaatselijke Landstorm Commissiën en van die de s.d.a:p., in concurrentie met Lou 
de Plawtselijkc Leiders ·wordt dan ook een de Yisst't', hedt aangenomen ten aanzien 
steeds krachtiger en vooruitziend beleid van onze verhouding tot ]ndië. 
gevorderd, om aan de nooden en l1ehoef- Thans geeft ons een knipsel uit het 
ten van Gewest en Afdeeling te kunnen <'ommunistisch dagblad de Tribune, weer 
voldoen. een sterk sprekend staaltje van de krui~ 

Het vormen van een blijvende, goed perige angst der socialisten voor hun com" 
ge1·egeldc Gewestelijke kas en Plaatse[ijke munistische concurrenten. 
kas \\'orclt dan ook meer en meer eisch De lezer oon1celc zeH. 
van goede organisatie. 

Anders zou onze groei wel eens fataal 
kunnen worden. 

DOORGAAN MET DE WERVING. 

Het lijkt wat apocrief, maar toch moet 
met alle kracht de werving en propaganda 
worden doorgezet. 

Waaromî 
Omdat slechts langs dien weg de belang

stelling van ons geheele volk kan worden 
verkreg~n en behouden en omdat doorgec 
zette actie alleen waarborgen kan, dat steeds 
de .fongei·en, in voldoenden getale tot ons 
instiituut zullen toetreden. 

Want duidelijk is het, dat de ontwik
keling der verhoudingen, ten onzent, zoo
wel als in het buitenland, wijst in de 
richting van heit meer en meer onder
graven gezagsbeginsel. 

De groei van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm moet daarmede minstens 
gelijken tred houden. * 

ZWAARD EN BEGINSEL. 

Op den duur kan de doorwerking ook 
van een verderfelijk beginsel nimmer met 
geweld, met het zwaard worden tegen
gehouden. 

Ook de doorwerking van het revolutio
naire beginsel niet. 

De revolutie, als beginsel, dat naar 
volkomen heerschappij streeft, kan op 
den duur slechts met een goed beginsel 
vruchtbaar bestreden worden. 

Wie dit inziet, zal niet nalaten, te 
trachten den diepen ondergrond der 
revolutionaire theorieën te leeren onder
kennen, om daardoor des te beter tot 
krachtige bestrijding in staat te zijn. 

"' 

DUC fJtO~Ot.. 

DE V.A.R.A. PROTESTEERT: 

De V.A. R. A. (orgaan der socialistisch1 
radiovereeniging) protesteert tegen het stukje1 
dat we onlangs wijdden aan het Vara-kinder• 
uurtje, waarbij het schoone lied "Waar de 
blanke top der duinen" werd gezongen. Dé 
V. A. R. A. zegt, dat we platte leugens ver~ 
koopen en dat van dat lied, de regels: 

Houw en trouw in nood en dood" 
"Blijv' het land der J(oninginne 

zorgivuldig geschrapt werden, en dat die dus 
n ie t werden gezongen. 

We nemen van die mededeeling ·gaarne nota, 
al vinden we het stumperig, dat men van zoo'IJ. 
lied een paar regels afkapt. Als er nu nog eeri 
paar bijgemaakt waren en aan de kinderen 
verteld was, dat "mijn Nederland" aan de 
kapitalisten toebehoort en dat de "blonde dui~ 
nen" overal versperd zijn met "verboden toe~ 
gang"-,bordjes, terwijl je er in de zomer je 
beenen breekt over de koddebeiers, - ja dan 
z-ouden we het zingen van zoo'n leugenachtig 
chauvinistisch lied kunnen begrijpen. Maar .zóó 
is het een al te duidelijk blijk van geestelijke 
armoede. 

Laat de kinderen liever socialistische liede
ren hooren! 

Tribune 12-2-'29. 
1 

De socialist rechtvaardigt z'n revol 
lutionair gedoe tegenover den communist, 
z'n meester! 

Ds. A. DARAN. 
Reeds eenigen tijd heeft Ds. A. Daralil. 

te Odijk, Vice-Voorzitter der Gewestelijke 
Landstorm Commissie de l\i[eyerij, doof 

f!I,, 
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UWTA5AK 
ernstige krankheid zijn arbeid geheel moe-
1.en stake11. 

Wij spreken den hartelijkcn wensch ,uit, 
dat Z.Eerw. spoedig geheel moge herstel
len. 

Schietoefeningen·'. 
en =wedstrijden. 
REGELING SCHIETOEFENINGEN EN · 

WEDSTRIJDEN BIJ DEN BIJZONDEREN 
VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

INSPECTEUR VAN DEN 
.VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

,..r · 

R. No. 217 dd. 29 Dec. 1922, gewijzigd bij 
R.. 74 van 1924, R. No. 35 van 1924 en- bij 
R. 72 van 1925. (Zie ook R. No. 13 dd; 12 
Febr. 1927 R. No. 13 dd. 25 Jan. 1928 en R. 
No. 9 dd. 11 Febr. 1929). 

1. Algemeen. 

Eén der middelen om te komen tot de ge
wenschte consolidatie van den Bijzonderen 
Vrijwilli.gen Landstorm is ihet houden van 
schietoefeningen en wedstrijden, waardoor te
vens de schietvaardigheid der betrokken dienst
plic}l.tigen wordt bevorderd. In over1eg met .de 
Nationale Landstorm , Coi;nmissie is daartoe de 
,,avolgende regeling vastgesteld: 

~ 

fOU RN 155 EU R. 

DElL\ cou~ 
. ~ 

, ' . ~ 



2. Grondslag, indeeling en regeling, 
De korpsen en verbanden van den Bij zon

deren Vrijwilligen Landstorm worden be
schouwd als grondslag voor de indeeling en de 
regeling, waardoor s amenwerking mogelijk is 
van de Commandanten der korpsen en verban
den met de betreffende Gewestelijke Land
stormcommissiën. 

3. Verdeeling van arbeid. 

Terwijl zoowel de Gewestelijke als de Plaat
selijke Landstormcommissiën de deelname aan 
de schietbijeenkomsten bevorderen, bepaalt de 
arbeid van den Comandant zich tot de tech
nische regeling en leiding der schietoefeningen 
en wedstrijden, zulks met het oog op gevaar, 
ter bereiking van grooter schietvaardigheid en 
ter controleering van munitié-verbruik. 

4. Plaatselijke leiders en instructeurs. 

De Gewestelijke Landstorm Commissiën 
hebben in de verschillende plaatsen in haar ge
bied plaatselijke leiders aangesteld, geko,zen uit 
de afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm ter plaatse. Aangezien deze plaat
Felijke leiders meestal een rang in het leger 
vervullen en veelal bij mobilisatie van den 
Bljzonderen Vr.ijwilligen Landstorm tot hand
having van orde en rust en tot steun van het 
wetti,g gezag, eene functie als commandant 
dier afdeeling vervullen, komen zij in de eerste 
plaats in aanmerking om op te treden tevens 
als instructeur bij de schietbijeenkomsten. 
Alleen wanneer de korps- of verbandcomman
dant •t niet met ·zijn verantwoordelijkheidsge-
voel overeen zou brengen, kaft hij een instruc
teur (baancommandant) aanwijzen naast den 
plaatselijken leider, waartoe hij (binnen de 
grens van zijn verantwoordelij-kheid) bij voor
keur dien persoon aanwijst, op wiens medewer
king de desbetreffende comissie het meest prijs 
stelt. Hierbij mag evenwel uit een zuinigheids
oogpunt slechts bij uitzondering verplaatsing 
of vervoer van de eene plaats naar de andere 
worden toegestaan. Met deze beperking van 
keuze dient bij het overleg van den comman
dant en de betreffende commissie rekening te 
worden gehouden. 

/ 5. Taak Commandanten. 
De commandanten van korpsen en verban

den verleenen hunne medewerking tot het be
schikbaar stellen van: 

a. banen; 
b. personeel ter bediening van de schijven; 
c. geweren; 
d. patronen; 
e. schoonmaakgereedschappen; 
f. plakmiddelen en 
g. andere hulpmiddelen. 
Zij stellen orde op een behoorlijk onder

houden der wapens, het beheer der patronen 
en het controleeren van het goed plaats 
hebben der oefeningen en wêdstrijden. 

Zij verleenen hun tusschenkomst voor het 
doen van betalingen voor zóo,ver aangaat de 
technische uitvoering der oefeningen en wed
etrij den. 

6. Taak der plaatselijke leiders. 
De plaatselijke leiders zijn belast met: 
a. het versterken van de saamhoorigheid 

der bijzondere vrijwilligers hunner afdeeling; 
b. het opwekken tot deelname aan de 

!!chietoefeningen en wedstrijden; 
c. het aanhouden van een register, waarin 

zijn opgeteekend de namen en nadere gegevens 
der bijzondere vrijwilligers bij den landstorm 
ter plaatse; 

d. het opgeven van mutatiën bij hunne af
deeling aan den Secretaris van de betreffende 
Gewestelijke Landstorm Commissie. 

,7. Taak Instructeurs. 
De instructeurs treden tevens op als baan

çomm_andant. Zij houden aanteekening van de 
verschoten patronen en van de resultaten bij 
het schieten verkregen. Daartoe worden hun 
door de korps- (verband) commandanten 
schietlijsten verstrekt. 

8. Hulppersoneel. 
Het bedienen van schijven en het schoon

houden der wapens geschiedt zooveel mogelijk 
door de schutters zelf. 

werkzaamheden tegen geene of zeer geringe 
vergoeding verricht. 

9. Tijdstippen waarop oefeningen en wed
strijden plaats vinden. 

In overleg met de deelnemers en de betref
fende comm1.ss1e, c.q. instructeurs worden 
vastgesteld de data en de uren waarop en de 
plaatsen waar de schietoefeningen en wed
strijden worden gehouden. 

10. Bijeenkomsten commandanten met 
plaatse1ijk leiders. 

De korps- en verbandcommandanten houden 
jaarlijks één of zoo noodig meerdere bijeen
komsten met de plaatselijke leiders in hun 
onderhebbend verband, teneinde regeling en 
uitvoering van de schietoefeningen en wed
strijden te bespreken. 

11. Het schieten. 
De schietsamenkomsten moeten een opge

wekt en aangenaam karakter dragen. 
De opkomst is geheel vrij; uniform is ge

wenscht doch niet noodzakelijk. 
Er wordt geschoten met daarvoor door de 

commandanten beschikbaar gestelde wapenen, 
tenzij de deelnemers wapenen onder hunne 
berusting hebben; de schietoefening biedt 
alsdan een goede gelegenheid een wakend oog 
op den toestand der wapenen te houden. 

Per oefeningsklasse van gemiddeld 25 
schutters wordt hoogstens 2 u11r instructie
toelage per oefeningsdag uitgekeerd. (Het 
doen schieten van 2 of meer verschillende 
klassen na elkaar op eenzelfden dag is ge
oorloofd). 

Per jaar en per klasse van 25 man kunnen 
ten hoogste voor 10 oefeningen en wed
strijden de instructie-toelagen worden toe
gekend. 

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

12. Schietwedstrijden. 
Er kunnen plaatselijk, zoowel als ver

bands- (korps-) ge wij ze schietwedstrij den wor
den gehouden. 

Het al dan niet houden van korps- en 
verbandswedstri_jden behalve de plaatselijke 
wedstrijden en het al dan niet plaatselijk 
schieten der eventueele korps- en verbands
wedstrijden wordt overgelaten aan het oordeel 
van de betreffende gewestelijke comm1ss1en. 
na overleg met den betrokken commandant, 
waarbij in het oog gehouden moet worden, 
dat het voor de schietoefeningen en wed
strijden toegestane bedrag niet wordt over
schreden. 

Het verdient aanbeveling verschil te maken 
tusschen de belangrijkheid van plaatselijke
en van verbands- (korps-) wedstrijden door 
aan een ,belangrijker wedstrijd niet te doen 
deelnemen, dan nadat bij een vorigen (minder 
belangrijken) wedstrijd een bepaald aantal 
punten is behaald. 

13. Prijzen schietwedstrijden. 
De Nationale Landstom Commissie stelt 

voor den aankoop van prijzen gelden ter be
schikking van de Gewestelijke Landstorm 
Commissie. 

14. Technische regeling van de ,Schiet 
'Oefeningen. 

Er wordt geschoten met geweer, karabijn, 
geweer tot K. S. 0. c.q. margageweer met de 
patronen, in de houdingen, op de schijven en 
op de afstanden, zooals voor het leger in de 
desbetreffende voorschriften of aanwijzingen 
is bepaald. 

Schijven ·enz. moeten middels aanvragen in 
twee-voud aan de K. M. A. worden aange
vraagd. 

De verstrekking van kogelgatpleisters en 
schietlij sten geschiedt - op aanvrage - door 
dezerzij dsche zorg. 

De juiste benamingen der schijven zijn ver
meld in de Boekenlijst No. 79 met de daarop 
verschenen wijzigingsopgaven. 

Per vóór- en per namiddag mogen per baan 
niet meer dan twee geweerschijven worden 
gebruikt. 

Margaschijven op karton moeten zoo lang 
mogelijk door overplakking worden gebruikt. 

Is dit niet mogelijk (b.v. het te voren plaat
sen van vlaggen of bij het gebruik van banen, 15. Vrijwillige L. S. K, Motordiens,t en Vaar-
die niet aan het Rijk behooren) dan kan per- tuigendienst. 
soneel te werk worden gesteld tegen de ter 
plaatse geldende betaling. De vrijwilligers 1bij de landstormkorpsen 

Motordienst en Vaartuigen.dienst kunnen deel
nemen aan de schietoefeningen en wedstrijden 
van de afdeeling Bijzondere Vrijwillige Land
storm in hunne woonplaats. 

Voor het schieten met margapatronen op 
plaatsen, waar niet met scherpe patl'Onen 
No. 1 kan worden geschoten, is geen hulp van 
personeel noodig. Eventueele opbewaring van 
margamaterieel en patronen kan wo-rden be-
loond. COMPTABELE EN ADMINISTRATIEVE 

Overleg met de betreffende commissiën kan, BEPALINGEN. 
în verband met hare plaatselijke bekendheid, Algemeen. De verantwoording der kosten, 
leiden tot het bekomen van personeel, dat de verbonden aan de schietoefeningen en wed-

strijden van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm moet geheel afzonderlijk worden 
gehouden van die van andere uitgaven en 
moeten aan de hand van het rondschrijven 
No. 191 van 17 November 1922, (2e bladzijde), 
kolommen 3, 4, 5 en 6 worden opgemaakt. 

De verantwoordingsstukiken moeten in 
rooden inkt het opschrift dragen: Art. 32. 
Begrooting B. Z. (schietoefeningen en wed
strijden). 

ad. 3. Jaarlijks vóór of op 1 Februari wordt 
door de korps- en verbandcommandanten een 
begrooting van kosten betreffende de te hou
àen schietoefeningen en wedstrijden op het 
Inspectiebureau van den Vrijwi]]i,gen Land
storm ingediend, berekend naar het vermoe
delijk aantal deelnemers en vermeldende: 

a. het benoodigde aantal patronen; 
b. de kosten voor het personeel; 
c. de kosten voor onderhoud, toezicht en 

huur van banen, 5chietplaatsen en schietmid
delen; 

d. oiverige ko,sten. 
Wan neer een indrUJk verkregen is van het 

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

ad. 5. De Plaatselijke Leiders ontvangen 
van de Nationale Landstorm Commissie door 
tuss:chenkomst van de betrokken Gewestelijke 
Landstorm Commissie een halfjaarlijksche 
vergoeding. 

Het spreekt van zelf, dat de arbeid der 
Plaatselijke Leiders er een moet blijven van 
toewijding. De ve1,goeding wordt gegeven uit
sluitend als een blij,k van waardeering. 

ad. 6. De Instructeur wordt beloond op de 
wijze al,s dit vsoor het overige instructie
personeel van den Vrijwilligen Landstorm is 
voorgeschreven. 

ad 10. De korps- ·en ver1bandcommandanten 
kunnen voor het houden van vergaderingen 
met de Plaatselijke Leiders beschikken over 
zen bedrag van f 5.- per jaar voor elke 
100 bij,zondere vrijwilligers in hun verband 
(150 en minder te rekenen voor 100; 151 t/m. 
199 voor 200, enz.) 

Uit deze beschikbare gelden dienen te wor
den betaald alle kosten aan de vergaderingen 
ve1•bonden, t. w. zaalhuur, eene eenvoudige 
consumptie, alsmede reis- en noodzakelijk te 
maken verblijfkosten van de ter vergadering 
aanwezigen. 

De kol'ps- en verbandcommandanten dienen 
na afloop dezer vergaderingen de quitantiën, 
die op de gehouden vergadering betrekking 
hebben, in bij de Nationale Landstorm Com
missie. Bij accoordbevinding worden de uit
geg·even bedragen gerestitueerd. 

Wellicht ten overvloede wordt medegedeeld, 
dat de uitgaven op de gebruikelijke wijze die
nen te worden verantwoord volgens de door 
de Departementen van Algemeen Bestuur en 
de Algemeene Rekenkamer gestelde compta
bele regelen. 

Slot. Zuinigheid bij het besteden van 's Rijks 
gelden is bij het nemen van alle maatregelen 
enz. geboden. 

Uiterlijk den 15den December wordt op het 
Inspectiebureau van den Vrijwilligen Land
storm ingewacht een kort verslag der oefenin
gen en wedstrijden, onder opgave van het 
totaal aantal verschoten patronen (No. 1 en 
No. 7 afzonderlijk) en onder overlegging van 
een overzicht der besteding der gelden, ver
deeld als in punt 3 voor de begrooting van den 
Vrijwilligen Landstorm is opgegeven (R. No. 
191, 17 Nov. '22). 

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

AANVULLENDE REGELING ~') 

voor het schieten van den Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm. 

I. ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De Commandant van ieder korps of 
verband zal zorg dragen, dat alle schiet
oefeningen en wedstrijden zullen worden 
gehouden volgens de bepalingen, in deze 
regeling aangegeven. 

Art. 2. Algemeene schietwedstrijden zijn 
wedstrijden waaraan de vrijwilligers van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en de 
aanverwante Korpsen uit het geheele land 
kunnen deelnemen. 

Art. 3. In ieder kalenderjaar kunne·n voor 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ten 
hoogste twee algemeene wedstrijden worden 
gehouden in die Verbanden, op welker aan
vrage gunstig wordt beslist. 

*) gewijzigd dd. 11 Febr. 1929. 
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Deze aanvraag moet voor 1 Mei bij de 
Nationale Landstorm Commissie worden inge
diend. 

Art. 4. Geen wedstrijd kan worden uitge-
schreven door Plaatselijke Afdeelingen dan 
die, op welker aanvrage gunstig is beschikt 
door den Verbandscommandant in overleg met 
de Gewestelijke Commissie. 

II. VOORSCHRIFT OMTRENT HET 
HOUDEN VAN WlEDSTRIJDEN. 

Art. 5. .De wedstrijden worden onderschei-
den in: 

a. Plaatselijke wedstrijden; 
b. Verbands- of Korpswedstrijden; 
c. Algemeene wedstrijden. 
Art. 6. Deelneming. Op het wedstrijdter

rein moet, op aanvraag, het legitimatiebewijs 
worden getoond, voorzien van het controle
stempel. 

Een schutter mag op een wedstrijd niet in 
een lagere klasse uitkomen dan waarin hij is 
geplaatst. Alleen bij Korpswedstrijden kan 
een schutter (reserve) uit een lagere klasse 
in een hoogere klasse uitkomen, in welk ge
val in slechts één wedstrijd mag worden 
uitgekomen. 

Art. 7. Wapens. Op de banen zijn goed 
ingeschoten geweren aanwezig. Het is niet 
geoorloofd met andere wapens te schieten, 

Art. 8. Munitie en afstanden. Scherpe 
patronen No. 1 (geweer) op 100 M. 

Scherpe patronen No. 7 (geweer) en 
scherpe patronen No. 13 (geweer tot kamer· 
schietoefeningen) op 12 M. 

Art. 9. Schijfbeelden. Patronen No. 1, 
schijf No. 693 K.M.A. 

Patronen No. 7 en No. 13, schijf No. 694a 
K. M. A. 

Art. 10. Houding. Staande, knielende of 
liggende vrije hand, naar keuze voor scherpe 
patronen No,. 1. 

Staande of knielende vrije hand voor patro
nen No. 7 en 13. 

Art. 11. Elke poging tot bedrog heeft 
algeheele uitsluiting van den wedstrijd ten
gevolge. 

Art. 12. Orde. De schutters moeten zic·1 
op het schietterrein geheel gedragen naar de 
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II. Paraat, Actief, Saamhoorig ! 
1928"1938. 

Indien wij in het ingetreden tienjarig 
tijdperk alléén militair-paraat zouden 
blijven door onze mobilisatie gewetensvol 
voor te be1'eiden en de vijandelijke plannen 
voortdurend te verkennen, zou deze paraat
:t-.eid eenerzijds spoedig vrijwel uitgewerkt 
en uitgebluscht zijn, omdat mobilisatie
·.roorschriften stelselmatig dienen bijge
J,ouden te worden en deze arbeid uiteraard 
hui ten de leden-massa's onzer korpsen en 
verbanden staat, en ande1·zijds aan scherpte 
('Il "feu sacré" ingeboet zijn, omdat Rus
bnd en consorten geen kamp zullen geven, 
tenzij de Russische politiek constellatie in 
rlkaar zou storten en plaats zou maken 
ïoor een andere, meer democratische, 
staatsstructuur. 

Maar men mag nooit ofte nimmer van 
de fouten, misstanden en tegenslagen 
cener tegenpartij, - en vooral niet van 
cene als de sluwe en immoreele Russische 
rn, - bij voorbaat en als bijkomstige bate 
pro.fiteeren. Immers het zou ook wel eens 
m!ders kunnen uitkomen dan wij wel 
gaarne zouden wenschen ; en daarvan be
;,taan in de wereldgeschiedenis tientallen 
voorbeelden. Evenals de bliksemschicht de 
inboedel van een huis kan verschroeien zon
der een menschelijk wezen te deren, zoo 
kan door 'n schijnbaar toeval de wereldge
:,chiedenis een onverwachte en onverhoopte 
wending nemen! Het zou van fanatiek 
fatalisme getuigen, indien wij ons niet 
actief bleven voorbereiden tegen het Rus
;,ische gevaar! 

Zakt dat gevaar in elkaar als een kaar
~enhuis, des te beter! Wij kunnen dan aan 
ons nageslacht als geestelijke erfenis achter
laten, dat in ons land het communisme 
vanaf 1917, nóch eenigen invloed, nóch een 
schijn van kans heeft gehad.. In de ge
schiedenisboeken der middelbare scholen 
van 1950 zullen onze nakomelingen dán te 
leeren krijgen: 

"1918. Aanslag van opstandelingen op 
,,monarchie en staatsgezag. Begin der orga
,,nisatie van den Bijzonderen Vrijwillige,'! 
"Landstorm, waardoor elke poging tot 
.,wanorde en elke greep naar de macht on
"mogelijk werd gemaakt. Aanvang van het 
,,twintigeeuwsche bloeitijdperk door sociale 
,,en economische evolutie". 

De paraatheid nu van ons instituut die 
u,chnisch en tactisch door onze voormannen 
geregeld en gereglementeerd dient te zijn 
(zie Januari-artikel), moet gegrondvest 
hli~ven op de activiteit en de saamhoorig
heid der vrijwilligers. 

Activiteit. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm be
zit verschillende organen om zijne vrijwil
ligers actief te houden. De activiteit is 
gro_?tendeels gebaseerd op dit organisme, 
geliJk de saamhoorigheid ontstaan is door 
den korpsgeest, die zich in de eerste tien 
jaren in dat actieve organisme ontwikkeld 
heeft, en gelukkig een zeer origineele en 
geen geïmiteerde is geworden! 

Onze civiele organisatie bestaat uit de 
volgende hiërarchie: een Nationale Land
stormcommissie, die tien jaren in haar 
~~rn vrijwel ongewijzigd bleef, 21 geweste
hJke landstormcommissiën met 310 leden, 
1004 plaatselijke landstormcommissiën met 
4345 leden, 1 commissie uit "Pro Rege'' en 
1 uit den Bond van R. K. Mil. Vereenigin
gen. 

Onze militaire organisatie vertoont de 
volgende indeeling : de Inspectie van den 
Vrijwilligen Landstorm met een Generaal
Majoor-Inspecteur, 20 korpsen of verban
d~n, 1273 plaatselijke afdeelingen, 3 tech
msche korpsen: Motordienst, Vaartuigen
dienst en Spoorwegdienst. De Inspecteur 
heeft vooral de mobilisatie-maatreg·elen 
O?,der zijne leiding, de hoogere encadree
rmg en de schiet-aangelegenheden. 

Van zelf sprekend is, dat er een uitne
mende samenwerking tusschen de Nat. 
Landstormcommissie en de Landstorm
Inspectie bestaat. Deze samenwerking 
plant zich hiërarchiek voort tusschen 

korps- en verbands-commandanten met ge
westelijke commissiën en tusschen afdee
lingscommandanten met plaatselijke com
missiën, zoodat de zoo gewaardeerde wissel
werlfr.1g tusschen militairen en burgers in 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
een feit van beteekenis is geworden. 

Men zegt wel eens: hoe langer een 
groote organisatie bestaat, hoe ingewik
kelder zij door haar Leeftijd en haar 
levenswijze worden zal. Zij krijgt dan 
,,kuurtjes'': bloedarmoede of bloeddruk! 

Alhoewel onze organisatie na tien jaren 
met een ledental van 62.520, waaronder 
1529 res. officieren, niet zoo eenvoudig en 
bijna "papierloos'' kan zijn als in 1919, 
toen zij het toch reeds respectabele aantal 
van 16.181 telde, kunnen wij toch consta
teeren, dat de Bijzondere Vrijwillige Land
storm niet kan, mag en moet lijden aan 
bloedarmoede of bloeddruk. Immers de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm is een 
lichaam van traditie en doorstrooming ! 
Daardoor blijven wij actief en op onze 
,,qui vive". Steeds zit er werking en borre
ling in ons ledental, waarvan de eerste 
ban 45.535 telt en de tweede ban 8859. 

De militai:iae traditie, die eeuwenlang en 
in alle legers gegolden heeft, ordonneert 
•:iok bij ons : de ouderen in de reserves de 
jongeren in de eerste linies. Ouderen' en 
jongeren vullen elkaar aan. De eerste ban 
is het supplement van de tweede ban. De 
eerste ban leert hoe 't feitelijk be boort te 
gaan "als 't moet''; de tweede ban is de 
leermeesteresse; zij handhaaft de tradi
ties; zij heeft de historie van November-
1918 meegemaakt. En jonge vrijwilligers 
der nieuwe generaties, begrijpt en weest 
clement voor de "verhalen'' van de snor
rebaarden van de tweede ban! Immers, er 
zijn altijd ouderen geweest, wier goed 
recht en nationale charme het was, om 
even in de grijze wolken van pijpenrook 
te star,en, een dronk te doen, ietwat-ver
waand rond te kijken en dan te beginnen: 
,,,Ja, maar in onzen tijd, toen wij door 
Rotterdam marcheerden enz.'' Ook gij 
zult later iets dergelijks vertellen, wel
licht in dezen vorm: ,,Toen wij op 27 Sep
tember 1928 door de straten van 's-Gra
venhage marcheerden, was onze colQnne 
zoolang als van Maastricht tot Leeuwar
den en van het gedreun onzer muziek
korpsen vielen de Haagsche winkelruiten 
in"... Nooit mogen wij den militairen 
humor in den steek laten, want ook bij 
ons is de vreugde het zout des levens! 

Door bovengeschetste organisatie van 
meer dan zestig duizend weerbare en be
trouwbare mannen kan de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm zich de weelde ver
oorloven om een strenge selectie en sor
teering toe te passen. 

Zij, die aan constitutie of monarchie 
wenschen te tornen, al doen zij dat met 
een rooden of een witten revolutionairen 
inslag, hooren in onze organisatie niet 
thuis. Vooral de jongeren, opgegroeid in 
een scherpen tijd, met veel afleiding en 
weinig degelijkheid, behept met de bacil
len van critiek en decadentie, vaak met 
veel spot voor godsdienst en staatkundig 
beginsel, met een dalende eerbied voor de 
vrouw en de moeder, en vooral 't na-oor
logsche ideaal huldigend: ,leef-je-uit-in-de
tiende-macht ", vooral de jongeren dienen 
deze gevaren aan te voelen als anti-natio
naal, ongezond en niet-strookend met de 
zich langzaam ontwikkelende tradities van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

De jongeren hebben de gevaren van 
1918 niet kunnen onder de oogen zien. Wel 
kunnen zij, indien zij dagbladen en tijd-

1 N.V. B. ~ W. Rijwieleniabriek 1 
Directeur: GERRITVAN WERVEN 
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schriften volgen, de gevaren beseffen, die 
steeds blijven dreigen en die zij, evenals 
de ouderen, dienen te staan. Zij mogen 
zich niet aan een nationale plicht onttrek
ken. Zij zijn welkom bij ons! Zij dienen 
partij te kiezen en dat vooral snel te doen! 
Met hen gaat 't in hrt klein als met de 
strateeg in het groot: 

Heeft de veldheer een onderdeel in het 
zieh-ontwikkelend gevecht met een bepaal
de opdracht eenmaal ingezet, dan kan hij 
hoogst-moeilijk en gewoonlijk niet dan met 
veel risico dat onderdeel terugh·ekken en 
het een andere taak verstrekken. Aldus 
rent in dezen razend-snellen tijd het be
ginsel van een jongere in het levensge
vecht. Heeft dat beginsel eenmaal zijn 
richting gekozen, dan is vrijwel het ver
dere leven beslist! ·Wee hem die slecht 
kiest! Hij valt in kuilen en greppels. Wee 
hem die terug wil! Die terugtocht gaat ge
paard met bovenmenschelijke inspanning, 
want het menschelijk opzicht hield gelijken 
tred met de voortstormende communisti
sche levens-decadentie, die historie en prin
cipe, cultuur en religie tracht neer te 
sabelen. Daartegen pal te staan, niet alleen 
moreel en ethisch, maar desnoods, dus, als 
't moet'', met het geweer in de vuist, dat 
beoogt de Bijzondere Vrijwillige Land
storm! 

Jongeren, versterkt onze gelederen! Dan 
sterft de oude garde nooit uit, want dan 
gaat gij tenslotte tot haar over! 

Teneinde de activiteit der 62.000 op peil 
te houden, beschikken wij over verschil
lende hulpmiddelen. 

Op de eerste en voornaamste plaats zij 
hier gewezen op de schietoefeningen en 
-wedstrijden, die reeds in 1928 voor eenige 
korpsen en verbanden, en in 1929 voor allen, 
volgens nieuwe bepalingen worden gehou
den. Deze bepalingen hebben als resultaat: 
het indeelen in vier schuttersgroepen: 
koningschutters, scherpschutters, schut
ters eerste en tweede klasse. Dit verhoogt 
het animo en verhindert de animositeit, 
die begon te heerschen tegen die schutters, 
die geen vierkanten c.M. van hun tuniek 
of burgerjas meer zonder kruis, medaille 
of lauwerkrans vertoonden. Zij waren be
kleed met maliënkolders van schietpresta
ties en hun kameraden mochten zich hoog
stens koesteren in hun schutterstrots, maai· 
kregen zelf nimmer een prijsje. Dat is nu 
afgeloopen ! Vindingrijke schutters hebben 
in de afgeloopen tien jaren bestaan; het 
waren een "soortement'' van "professio
nals'' geworden, gelijk Marathon-wielren
ners. Men heeft ons eens een verhaal opge
discht van een schutter, die op de grens 
van drie provinciën woonde. In een pro
vincie was hij lid van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, in de tweede van 
de Burgerwacht en in de derde van een 
bloeiende schietvereeniging. De gevolgen 
bleven dan ook niet uit: een zijner kamers 
was herscha,pen in een prijzen-museum 
van schutterstrots: bekers, bokalen, me
dailles met tientallen onder glas in "gree
nen" lijsten, en 't inventaris van een volle
digen plattelands-toko: inktpotten, beur
zen, portefeuilles, pijpen, horloges, kettin
gen in velerlei edel en onedel metaal, zelfs 
vorken, messen en lepels, en tenslotte (leve 
de humor en het verhaal!) in een hoek: 
een wieg! Moge aan dergelijke vertoonin
gen thans voor goed een einde gemaakt 
zijn. Want de Bijzondere Vrijwillige Land
storm mag in geen geval ontaarden in een 
combinatie van schietclubs. Schietoef enin
gen mogen nooit doel, maar moeten altijd 
,,iiddel blijven. 

Ook door de kruisen met brevetten, die 
thans aan koningschutters op naam wor
den uitgereikt, en door de brevetten aan 
scherpschutters, zijn thans de schietwed
strij den op een hooger plan gebracht. De 
groepsindeeling opent bovendien allerlei 
uitvoerbare mogelijkheden, bijv. het orga
niseeren van nationale, interprovinciale of 
gewestelijke schietwedstrijden voor koning
schutters of voor scherpschutters, enz. 

Een ander middel tot verhooging der 
activiteit is "het Landstormhlad", dat, 
niet .woals de schietoefeningen een aantal 
rn:.1a11r!rn <les jaars, maar op het einde Y:!n 

-
c1kr. maanè1 . ·vinter en zomer, lente en 
hüt•fst, V<'rsc:hijnt en een contact-mi cl.dal 
van ck t;,•r;,;k orde is om onze massa ·s 
adief k Londen. Gelijk de schietoefenin
gen bjj hE·t inzetten van het tweede tien
jarig tijdperk met iets nieuws beginnen, 
zoo begint de administratie van ons blad 
ook met iets nieuws, alhoewel er niets 
nieuws onder de zon schijnt te zijn: zij be
ijvert zich om het korps der agenten van 
het blad zooveel mogelijk uit te breiden, 
zoodat tenslotte elke afdeeling haar agent 
bezit om nieuwe leden aan te werven, 
klachten op te nemen en door te zenden 
euz. Deze agenten zijn de nijvere bijen, die 
"het Landstormblad'' omzwermen en de 
honig aanbrengen in den vorm van nieuwe 
abonnementen. Ons blad telt thans reeds 
ongeveer 25.000 betalende abonné 's, wat 
men na een vijfjarig bestaan met eenige 
vreugde kan noemen; maar er zijn nog 
meer dan 35.000 vrijwilligers en commis
sieleden, die géén abonné zijn en, die ( den 
abonnementsprijs in aanmerking nemende) 
zeker voor 95 % a,bonné ,zouden kunnen 
worden. Vergeten wij hierbij vooral niet : 
het lezen van "het Landstormblad'' ver
hoogt de activiteit en vermindert de kans 
op winterslaap. 

Tenslotte onze films! Eerst heeft voor 
vele afdeelingen de "Leger- en Vloot-film'' 
gedraaid; toen de landstormfilm, die 
hoofdzakelijk was samengesteld uit ver
tooningen van fragmenten van eerewach
ten en van openlijk optreden van ons Ko
ninklijk Huis; en vanaf 1929 kunnen wij 
de film van 27 September 1928 bewonde
ren. In deze laatste film moet men vooral 
waardeeren, dat, ondanks de zeer simpele 
gegevens: massa's en nogmaals massa's 
op Houtrust en massa's en nogmaals 
massa's, marcheerende door de Haagsche 
straten, desalniettemin voor veel afwisse
ling en veel film-,,kleur" is gezorgd. Deze 
:tïlm voldoet dan ook buitengewoon goed,. 

Ook als historisch document zal deze 
film haar waarde behouden. Degenen, die 
het N ederlandsche volk hebben willen 
diets maken, dat de 20.000 man, die op 
27 Sept. 1928 door de straten van 's-Gra
venhage zijn getrokken, vooral bestonden 
uit vrouwen, kinderen en grijsaards, als
mede uit stumperds, dolgemaakte provin
cialen en lupuslijders 1), kunnen uit deze 
schitterende film! leeren, dat de anderhalf
uur-lange aaneenschakeling van niet
liegende foto-beelden de Bijzondere Vrij
willige Landstorm op zijn best laat zien, 
n.l., in tientallen ferm- en flink-mar
cheerende militaire colonnes... in civiel! 
Mogen wij hierbij nogmaals de hoop uit
spreken, dat deze colonnes nimmer in 
militaire uniformen en met geschouderde 
geweren door onze residentie of andere 
Nederlandsche steden zullen marcheeren ... 

Ook bezit de Bijzondere Vrijwillige Land
storm nog een keurige collectie van bro
chures, foto's, platen enz., die in de afge- . 
loopen tien jaren bij verschillende feeste
lijke gelegenheden zijn uitgereikt en 
waarvan · nog beperkte oplagen aanwezig 
zijn 2 ). Jongeren, die, of nog niet lang 
geleden, óf wellicht nu eerst, zijt toege
treden tot onze korpsen en verbanden, 
tracht 1 exemplaar van die brochure11, 
foto's en platen in Uw bezit te krijgen" 
Niet alleen bevatten zij veel wetenswaar
digs, maar bovendien wordt gij door het 
bezit en het bezien dezer voorwerpen ,. 
langzamerhand "geacclimatiseerd''. 

Bovenstaande uiteenzetting der activi
teit, ten toon gespreid van 1918-1928 
door de Nationale Landstormcommissie en 
de Landstorm-Inspectie en al hunne ge
ledingen, organen en hulpmiddelen, moge 
.,,oor ons allen een aansporing zijn om den 
spittenden en gewapenden landman nog 
gedurende vele jaren een sympathieken 
kameraad te vinden! Den ouderen onder 
ons zal die tien-jarige activiteit geen 
levensnadeelen berokkend hebben; zij 
zullen onze afdeelingskorpsen dan ook niet 
verlaten. De jongeren zullen zich critisch 
afvragen: hoe is het mogelijk, dat die 
duizenden "actieve'' mannen tien jare11 
,1aneengesloten bleven, ondanks den mo
dernen tijd, die buiten allerlei andere 
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kwalen de Nederlanders in niet meer te 
tellen hokjes en vakjes aan het opbergen 
en passief-maken is î Inderdaad, deze 
laatste opmerking, die wij vaak in de 
laatste maanden van jongeren hoorden, 
wordt wel terecht gesteld. Echter is het 
antwoord even eenvoudig als de opzet 
onzer organisatie : 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
heeft in de afgcloopen tien jaren niet 
alleen paraatheid en activiteit gekweekt, 
maar ook saarnhoorigheid 3)_ 
· Hierover in het Maart-nummer. 

Maastricht, 4 Februari 1929. 
J. A. J. H. GRAAFLAND. 

1 ) Zie o.a. het artikel "De Critiek op 27 
September" in het Novembernummer 1928. 

2 ) O.a. Het Gedenkboek 1918-1928. 
3 ) Oorspronklijk was het de bedoeling de 

activiteit en de saamhoorigheid in één artikel 
te behandelen. Echter leent zich deze stof ge
makkelijk voor het samenstellen van twee 
artikels, zoodat in het Maart-nummer artikel 
Ill als slot-artikel van .deze reeks zal ver
échijnen. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE "ALKMAAR ''. 

De Secretaris dezer Commissie, de Heer 
P. J. Oolders, is verhuisd van Station
straat 73 1'.aar Kerkplein 9 te Alkmaar. 

Limburgsche Jagers 

SAMENKOMST LIMBURGSCHE 
OFFICIEREN. 

De jaarlijksche samenkomst der officie
ren van het landstormkorps Limburgsche 
Jagers had dit jaar op 26 Januari j.l. te 
V cnlo in de zalen van de groote sociëteit 
,,Maria weide" plaats. Het officieren
korps telt thans 134 leden en zelfs zij, die 
in andere landen hun werkkring ·vinden, 
blijven op het lidmaatschap prijs stellen. 
Deze goede korpsgeest, gekweekt in de 
eerste tien bestaansjaren van de Lim
burgsche Jagers als anti-revolutie-insti
tuut, kwam te Venlo bijzonderlijk tot 
uiti11g. Aan de samenkomst namen 80 
personen deel, waaronder vele autoritei
ten, o.a. de Minister van Defensie, de 

VIII. De Russische 
Geschiedenis. l) 

Russisch Imperialisme (1) 

Iwan III en Prinses Sophia. 
(1462-1505). 

Politiek en nationaal maakten de Rus
~ische landen zich in 1502 los van het Ta
taarsche juk; 2) echter bleven nu en dan 
rrataarsche stammen en benden, met afwis-
elend geluk, de Zuidelijke en Oostelijke 

grensvorstendornmen bestoken. Gehard en 
gestaald tegen inval, roof en brandschatting 
als deze grens-marken langzamerhand ge
worden waren, omringden zij het aan
groeiende R.rijk als een pantser, dat de 
hevigste slagen wist op te vangen. 

·Dit was echter niet de oenige zorg van 
!wan III, den bevrijder van het Tataarsche 
juk! 

In dien tijd beleefde het nabuurland, de 
Poolsche-Lit(JIUsche tweeUngstaat een tijd
perk van bloei. Polen onderwierp Pruisen 
en sloeg begeerige blikken op IIongarij e en 
Bohemen. Temidden van deze machtsvor
ming verlamden allerlei veten den uitbouw 
van de Poolsch-Litausche macht: de natio
nale en religieuze tegenstellingen van Polen 
en Litauen, de twisten tusschen koning en 
adel, de verscherping der verhoudingen tus
schen volk en adel. 

Na den dood van k01áng Kasimir (1492) 
we).'d zijn tweede zoon. Jan Albrecht koning 
van Polen en zijn derde, Alexander, koning 
van Litauen. Van deze zwakke en gevaar
lijke Poolsche periode profiteerde Iwan 
III door verschillende gebieden te an-

1 
Generaal-Majoor-Inspecteur van den Vrij
willigen Landstorm, de Kolonel-Brigade
commandant en de Commandanten van 2 
en 17 R. J., de Burgemeester van Y cnlo, 
het Eerste Karn er lid Haf.fmans, het 

, Tweede Kamerlid Rutten, het lid der 
Gedeputeerde Staten Pools, enz. Vooral 

., de aanwezigheid van vele jongeren, t.w. 
35 eerste en 10 t woede luitenants wercl 

1zecr op prijs gestrld. Met bijzondere op

ziekte met zich meedroeg, waaraan h\j 
overleden is, was hij nog tegenwoordig bij 
den Jlaagschcn landdag. 

J. II. Yan Thor werd 28 Jan. j.l. begra
vr'11. De Kolonel-Korpscommandant, L. 
I_facnrcour, vele officieren, de bijna voltal
lige plaatselijke landstormcommissic te 
i\~aastricht en vele Jagers waren bij zijn 
mtvaart trgcnwoordiO'. 

, gewcktheid werden de redevoeringen van 1 
den Minister ,an Defensie, drn 011d
Korpscommandant, den Heer Pools, Gene-

11ij clc groeve namc~1 4 pei-soncn afscheid: 

1 een ambtenaar van de StaatsSJ)oorweo·cu 
. 1 "' ' voorzitter c er afdeeling Maastricht van 

St. Raphael, de ondervoorzitter der afd. 
. mal Borcl en den Heer Boulogne begroet. 
. De laatste moest helaas zeer vroeg vcr-
1 t rrkkrn çn kon zich daardoor niet vol
•domde op de hoogte stellen van den Lirn
-hnrgschrn geest: Vele liederen werden 
;grzongcn, gedichten in plaatselijk dialect 
voorgedragen en zelfs openbare debatten 
gevoerd. De stemming overtrof die yan 
alle vorige samenkomsten. Na het offi-

' <'.iccl c gedreltc werd de film van den 
'Nationalen Landstormdag vertoond, die 
;,:rer in den smaak viel. 

O.a. werd onderstaand lied gezongen, 
:c~n der vele gewestelijke liederen, die de 
: l.i1rn burgsche Jagers op hun repertoire 
hebben staan en op 27 September 1928 als 
:marschlicd voldaan heeft. 

DE LIMBURGSCHE JAGERS 
IN DEN HAAG. 

Limburgsch M arsch
lied op 27 Septem

ber 1928. 

Op de wijs van: 
,,Een liedje van Kop

P'elstok" (1572). 

,,In naam van oranje, 
doet open de poort" 

enz. 
ln __ naa:1i van Oranje, ons Vaandel omhoog! 
Wv, Limburgers zijn in den Haag! 
De Hopman der Jage1·s rncvrcheert aan ons 

~~- v?lgen eendrachtig en graag. 
[hoofd, 

H 1J z1Jn er en zingen Uranje ter ee1·, 
En voelen daardoor geen vermoeienis meer 
Wt, L~mburgèrs, zijn in dien Haag! ' 
WiJ, Limbm·gers, zijn in den Haag! 
pns Korps is bestand tegen woeling en brand 
Wij Jagers, zijn kloek en vol vuur! ' 
Wij blijven bereid en JJaracit •voor ons Land 
Voorcû in 'l gevciarvolle uur ' 
Wij wa_ken en wachten 't al~rm-signaal, 
Dcit kli_nken zal zooals de vorige maal, *) 
,,Op, Lnn1burge1,s, trekt naar den Haag!" 
,,Op, Limburgers, trekt naar den Haag!" 

*) Herinnering aan November 1918. 
Maastricht, 1 Febr. 1929. Gr. 

nexeeren en zich door Litauen te laten 
erkennen als "tsaar van Rusland". Polen 
begreep de bedoelingen, maar was mach
teloos. Nog erger werd het, toen in 1494 
het vredesverdrag tusschen Rusland en 
Litauen bezegeld werd door het huwelijk 
, Jn koning Alexander van Litauen met 
Helena, dochter van Iwan III. Toch bleek 
dit huwelijk minder gunstig voor de poli
tiek te zijn dan de bediss,elaars ervan ge
i]acht hadden. Aangezien Helena Russü,ch
orthodox en Alexander katholiek was, 
brak er in Litauen een soort godsdien
stige paleisrevolutie los, wat de ver
houding tusschen Rusland en Litauen 
verscherpte. Talrijke Litausche orthodoxe 
edellieden verlieten hun land en begaven 
zich naar Moskou. Deze emigratie van 
personen met groote bezittingen had ten 
gevolge, dat het Russische rijk daardoor 
automatisch vergroot werd. Iwan III 
slokte steeds die bezittingen op en bleef 
zijn rijk "afronden". Dientengevolge 
brak in 1500 de oorlog tusschen Rusland 
en Litauen uit. 

Litauen had als bondgenoot zijn vroe
gcren erfvijand "de Teutoonsche orde'' 
en Rusland zijn vroegeren erfvijand, den 
khan van de Krim. Na drie jaren vech
ten werd in 1503 de vrede gesloten. Iwan 
III voegde 19 steden, 70 vorstendommen 
en verschillende landstreken bij Rusland. 

Toen begon Litauen een sluwe politiek 
van isoleering van Rusland in West
Europa te spelen. Rusland moest van 
West-Europa afgesloten ·worden en het 
groeiende rijk van de W estersche cultuur 
verstoken blijven. Echter gelukte deze 
Litausche politiek niet. Iwan III sloot 
handelsverdragen met Denemarken, het 

J. H. VAN THOR. t 

Op Donderdag 24 Januari j.l. overleed 
te Maastricht in het hospitaal Calvarie
berg de mil. sergeant J. H. van Thor, vrij
williger bij het landstormkorps Spoor
, weg dienst, tweede secretaris van de 
afdeeling Maastricht van het Landstorm
korps "Limburgsche Jagers'', in den 
ouderdom van 43 jaar na een smartelijke 
,ongesteldheid en hevig lijden. 

Van Thor, reeds een der oudere garde, 
muntte uit door een grooten ijver, vooral 
op administratief gebied, bij de organisa
tie en de instandhouding der afdccling 
Maastricht. Aan het korps en de gew. com
missie bewees hij Yooral vele diensten bij 
de voorbereiding van den landdag der 
l.iimb. Jagers op de l\Ielickcrhcidc en te 
Roermond op 8 Sept. 1925 en van de zes 
·ccrewachtcn op 20 en 22 Oct. 1925 te 
Linne, Roermond, Maastricht, Yenlo, Ven
ray en Mook. 

Nimmer werd w1·gec.fs een beroep op 
\~an Thor gedaan, wanneer het de goede 
zaak gold; altijd stelde hij zijn bureau-be
kwaamheden beschikbaar, terwijl hij een 
bijzondere gave bezat om prijzen, versna
peringen, muzikanten en zalen voor een 
minimum of geheel "pro dco'' beschikbaar 
te krijgen. 

IIij deed dat zonder ophef, met dat stille 
gebaar eigen aan den eenvoudigen man, 
die volkomen te goeder trouw arbeidt en 
zich niet laat verleiden op nevenpaden. 

Alhoewel hij op 27 Sept. 1928 reeds de 

Duitsche Rijk, Venetië, Hongarije, Tur
kije enz. Talrijke West-Europeesche koop
lieden, bouwmeesters, geneesheeren, ge
leerden en ambachtslieden emigreerden 
naar Rusland, maar niet altijd met 
zuivere bijgedachten. 

Na den dood zijner eerste vrouw, huwde 
Iwan III met prinses Sophici Paleologos, 
een nicht van den laatsten keizer van 
Byzantium 3), een hoogstbeschaafde 
maar heerszuchtige vrouw, volgens Flo
i·entijnsche zede opgevoed, en neerkijkend 
11p de ,,barbaarsche" bojaren van haar 
tiicuw rijk, dat zij wel zou civiliseeren ... 

Echter was deze vorstin katholiek en de 
Paus van Rome dacht door dit huwelijk de 
W cstcrsche en Russische kerken weer te 
vercenigcn 4 ). Dit echter mislukte deerlijk. 
J;>rinscs Sophia bleef de immigratie van 
vreemdelingen, vooral van Italianen, be
vorderen. Deze bouwden monumenten, go
ten klokken en kanonnen, sloegen munten, 
legden wegen aan en gingen vaak in R.di
plomaticken dienst. Onder den invloed zij
ner vrouw werd Iwan III, prat op zijn suc
ces van uitbouwer en opbouwer van het R. 
eenheidsrijk, steeds hoovaardiger. Hij 
noemde zich "tsaar ·1.'an geheel Riisland", 
en "alleenheerscher'' en beschouwde zich 
L1oor zijn huwelijk als opvolger van den 
keizer van Byzantium. 

Het Russische rijkswapen liet hij samen
stellen uit de tweekoppige adelaar van 
Byzantium en St. Joris met den draak van 
Rusland. Hij voerde de kerkelijke kroning 
en een streng Oostersch hofceremonieel in, 
t'll vervreemde zich door zijn vreemdsoor
tige en on-Russische handelingen meer en 
meer van de bojaren, weleer de trouwe 
helpers van hun vorst. 

i\Iaastl-ic ht der Limburgsche Jagers en 
ondcl'getcekende. Het viel de laatste twee 
bijzonder zwaar namens afdeelin()' korps . . o, 
~n c?mm1ss1e de laatste woorden tot een 
lJYer1g en plichtsgetrouw kameraad te 
moeten spreken. 

Zijnr ziel ruste in vrede! 

GRAAFJ,AND. 

KONINKLIJKE NATIONALE 
VEREENIGING TOT STEUN AAN 

MILICIENS. 

EEN JUBILEUM (1904- 1929) . 

Op 30 Januari j.l. vierde de Kon. Nat. 
Ve~ee~iging tot Steun aan .Miliciëns haar 
25-Jai~g _ bestaan door een vergadering en 
receptie m het American Hotel te Amsterdam. 
Z. K. H. Prins Hendrik is 1beschermheer dezer 
vereenig-ing. 

_0:1der de aanwezigen waren o.a. z. E. de 
M1mster van Defensie en zijne beide Adjudan
ten, Zijne Exc. J. H. F. Graaf Dumoncea,u 
vertegenwoordigers van het Departement va~ 
Ar•beid, Handel en Nijverheid, de ,gemeente 
Amsterdam en de Nederlandsche Armenraden 
en A1 bei,dsbeurzen, alsmede vele opper-, hoof J~ 
en subalterne officieren der Ned. Land- en 
Zeemacih~. 

De herdenkingsrede werd gehouden door 
den Oud_-Generaal-Majoor A. Hoogeboom, het 
oudste hd en tevens een der oprichtei·s van 
de vereeniging. 

De voornaamste oorzaak der oprichting was 
de noodtoestand van vele miliciëns, in-dienst
gehouden of ,orpgeroe,pen, tengevolge van de 
spoorwegstaking in 1903. 

De voorzitter, de oud-Generaal-Maj oor H. F. 
C. Baron van Omphal M ulert, sprak in harte
lijke woorden tot den Minister van Defensie 
e~ de leden van het Dag. Bestuur, den pen
nmgmeester W. van Raamsdonk, door wiens 
handen tijdens de mobilisatie millioenen zijn 
gegaan en die thans de eigendommen der 
Vereeniging, ter waarde van f 142.729.28 be-

Zijn vrouw Sophia, bijgenaamd de 
r:: . k " 'Jrte sche " 5 ), werd meer en meer gehaat 
en tenslotte kreeg Iwan III twist met zijn 
vrouw-zelf over de troonopvolging ten be
hoeve van de kinderen uit het eerste of 
tweede huwelijk. Partijen ontstonden 
>:chimpliederen klonken en Sophia beraam'. 
de zelfs een staatsgreep,. Iwan III nam te 
midden van deze wanorde besluiten, die hij 
later weer wijzigde. Na zijn dood (1505) 
erkende men zijn zoon Wasieliej als erf
~·enaam en .als eenige vorst. De vier overige 
zonen kregen de positie van hooge land
heeren met vele voorrechten. 

Wasiliej III (1505-1533) . 
W asiliej III, door zijn moeder Sophia 

opgevoed vogcns trotsche begrippen min
achtte de bojaren en hun vroegere' voor-
1·cchten. 

Hij veroverde achtereenvolgens Pskow 
(1510), Rjazanj (1517) en Sewersk 
(1523), drie vroegere deelvorstendommen. 

In 1522 annexeerde hij Smolensk en be
knotte daarin Litauen. Toen stond hij op 
het hoogtepunt van zijn macht. Maar met 
de Tataarsche khans had hij minder ... 
veine. Langzamerhand was de Krim een 
georganiseerd rooversnest geworden, dat 
invasies in de opbloeiende R.landen hield 
en doordrong tot in het grondgebied van 
i\foscou. In Moskou ontstond een paniek. 
De khan voerde 800.000 Russen met zijn 
legertrossen mee naar de Krim, die al
daar als slaven werden behandeld. 

Daarop verstrekte Wasiliej III de Zui
delijke grens, waarvoor hij de oever van 
de Oka 6) gebruikte. Hij liet dezen oever 
van houten versterkingen voorzien. Dui
zenden landbouwers werden gemobili-
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heert, en tot den secretaris M. H. E. Nolthe
nius de Man, die o.a. een Gedenkschrift bij 
gelegenheid van het jubileum heeft vervaar
digd. Tijdens de samenkomst deelde de 
Minister van Defensie mede, dat het H. ,M. de 
Koningin behaagd had, den voorzitter het 
officierskruis der orde van Oranje-Nassau te 
verleenen. 

!\'Iet deze korte mededeeling zouden wij in 
dit maandblad kunnen volstaan. Echter leent 
zich deze gdcgenheid uitnemend om het doel ér 

],et werk dezer vereeniging nader te helichte11 
Het doel is: 
le. Zoaveel mogelijk te voorkomen, dat 

militic•plichtigen, ten gevolge van de vervul
ling hunner verplichtingen als zoodanig hunne 
betrekkingen verliezen; 

2. hulp te verleenen aan hen, die tenge
Yolge van de vervulling hunner militieplichten, 
hunne brocdwinning verloren en na hun ver
blijf ,onder de wapenen dientengevolge in be
hoeftige omstandigheden verkeerert. 

Alleen aan hen, aan wie door de betrokken 
compagnies-, escadYons-, of batterij-comman
dant een goed dienstrapport kan worden ver
strekt, wordt hulp verleend. 

Omtrent het volbrachte we1,k zijn de vol
gende gegevens gedurende de jaren 1904 tot 
en met 1927 van belang en geiven een over
zicht van den uitgetreiden ar.beid. 

Van 1904 tot en met 19.27 werden huiten 
de mobilisatie-jaren 1914 toit en met 192!! on
geveer 2800 miliciëns aan werk geholpen, 
tijdens de mobili,satie-j aren bedroeg diit aan
tal meer dan 5300, waarvan 1500 in 1919. De 
geldelijke steun bedroeg tijdens de overeen
komstige jaren meer dan f 190.000, waarvan 
meer dan f 188.000 >tijdens de genoemde mobi
lisatiejaren en méér dan f 166.000 in 1919. 
Gedurende de mobilisatiejaren werden 260.000 
steunaanivragen behandeld, waarvan 223.000 
in 1918 en 1919. 

Het secretariaat van voornoemde vereeniging 
is gevestigd te Amsterdam C., Reguliersgracht 
109. Wellicht kunnen verschillende verlof
gangers of miliciëns, die o,p het punt staan 
verlofganger te worden, met deze bekend
making hun voordeel doen. 

GRAAFLAND . 

-----------------
BARNEVELD. 

Baron van Nagell, oud-burgemeester als 
eere-voorzitter geïnstalleerd. 

In een expresselijk hiervoor belegden Propa
ganda-avond, is de oud-burgemeester, de heer 
W. baron van Nagell, Woeniodagavond plech
tig geïnstalleerd als eere-Voorzitter der Af
deeling Barneveld van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm. 

Baron Nagell was bij zijn komst vergezeld 
van zijn dochter Freule van Nagell, den Gene-

seerd, terwijl hun akkerlanden bleven 
braak liggen . 

W cdcrom, en thans in het begin van de 
16e eeuw, gebruikte Rusland 't grootste 
gedeelte zijner energie om de Tataren te 
beteugelen. De Tataren werden uit Rus
land gehouden en daardoor tevens uit 
West-Europa. Rusland diende als stoot
blok, hetgeen (in de 16e eeuw en zelfs 
nu nog) West-Europa, toentertijd een 
aaneenschakeling van bloeiende staten, 
niet wilde beseffen. 

Wasiliej III huwde tweemaal. Uit zijn 
tweede huwelijk met een Litausche ortho
doxe magnaten-dochter had hij twee zo
nen, waarvan de oudste ( de latere Iwan 
IV) 3 jaren telde toen zijn vader op 
60-jarigen leeftijd (1533) stierf. 

De Russische Maatschappij in het begin 
van de 16e eeruw. 

Vooral sedert Iwan III, de "tsaar van 
geheel "Rusland", die alle staatsstukken 
hegon te teekenen "bij de gratie Gods'·, 
deed zich van bovenaf de dynastieke 
praal en de Byzantijnsche trots gelden. 
De tsaar stond ver boven allen en iederee1 
was "knecht van den vorst". 

Staatkundige paradoxen als de vol
gende kon men er aantreffen en leidden 
tot de meest-decadente uitwassen 

De tsaar en zijn hof beschouwde de 
meeste bojaren als barbaren, met verruwde 
plattelandsgewoonten, en steunde de volks
massa's tegen de bojaren, zoodat de tsaar, 
den schijn aannam een verlirht en dPrno
cratiscl1 ... despoot te zijn! 

Buiten zijn alles- en allen-beheerschende 

DE DANK VAN HET BOLSJEWISME! 
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Naar uit Moskou wordt gemeld, is het onderzoek der Gepoe in zake de gearresteerde aanhangers van den bloedhond, Trotski, vrijwel 

beëindigd. De gearresteerden zullen naar Siberië en het Verre Oosten worden verbannen. 
Trotski zelf zal waarschijn]ij,k buiten Rusland worden verbannen. 

raai-Majoor Borel, Inspecteur van den Vrij
willigen Landstorm, burgemeester W estrik en 
Mevrouw Westrik. Verder waren o.m. aan
wezig Majoor Schotman, toegevoegd aan den 
Landstorm-Inspecteur, Majoor Janssen, com
mandant van het Veluwsch Verband van den 
Bijzonda-en Vrijwilligen Landstomn, Luiite
nant Boulogne, secretaris der Nationale Land-

macht gelukte het hem nog een binnen
landsch element te "annexeeren' ', waar
door zijn geestelijke naast zijn wereldlijke 
macht "afgerond'' werd. 

Door de inname van Constantinopel 
Byzantium) door de Turken in 1453 bleef 

het R. rijk als het eenige orthodoxe over. 
}fon begon zich toen in Rusland als in een 
soort "Nieuw-Israël" te wanen. Moscou 
werd het "de1·de Rome" gelijk Byzantium 
het "tweede Rome" had trachten te zijn. 
Over dat steeds-blijven-bestaan van dat 
. ,derde Rome'' ontstond een soort litera
tuur, met nieuwe verhalen, sagen en legen
den, met een hoofdthema: de absolute 
grootheid van Rusland en zijn Tsaar! 

Materieel liep 't dit "derde Rome'' wel 
mee. Immers W asiliej III begon zijn rijk 
met een grootte van ongeveer 15.000 vierk. 
mijlen 7) en hij liet een rijk van 40.000 
vi2rk. mijlen na aan zijn erfgenaam. Ilij 
was zijn gehecle leven een "opperverzame
laar" van miniatuurstaatjes geweest of 
meer staatkundig beschouwd: een archi
imperialist ! Dikwerf echter geschiedde dat 
,,afronden'' ten nadeele van machtige bo
jaren-families, die reeds onder zijn vader 
Iwan III het hoofd begonnen omhoog te 
steken, onder "\V asiliej onrustig werden en 
onder zijn zoon Iwan IV bijna het rijk ten 
val brachten. 

Wat onder deze twee vorsten Yoor de 
R. bevolking kenmerkend was, uitte zich 
in een doorstrooniende bevolking van 
komende en gaande emigranten en van een 
schrikbarende zwerflust van edellieden, 
die den krijgsdienst "wenschten" te be
oefenen, van landgoed naar landgoed. De 
1ojaren ronselden deze krijgslieden, die 

met hun slaven-landbouwers feitelijk het 

storm-Commissie, en den heer Joh. Wijnne, 
Secretaris der Gewestelijke Commissie. 

Nauwelijks ha.tl het gezelschap plaats ge
nomen, of een drietal meisjes bood aan Freule 
van Nagel!, Mevrouw Westrik en Mevrouw 
Potjer, uit Ede, bloemen aan. 

Daarop heette de commandant der compag
r,ie Barneveld, Luitenant Sanders, allen wel-

"hof" van den bojaar vormden. Duidelijk 
is, dat dergelijke hoven vaak op kleine ves
tingen of stadjes begonnen te gelijken en 
dan "vadertje Tsaar" daaraan met bekwa
men spoed en ten voordeele van zijn leger, 
kas en hovelingen een einde maakte. 

Naast deze ·bojaren leefden stedelingen 
en boeren, die onafhankelijk waren, maar 
aan den staat belasting dienden te betalen. 
l\Ien zegt wel eens : ,,of men van de kat of 
van de kater gebeten wordt, het blijft toch 
vrijwel hetzelfde''. En zoo verging het ook 
die R. belastingbetalers, die vaak door be
lasting-ambtenaren uitgezogen werden. 

De landbouwers vestigden zich vaak 
niet-blijvend in een dorp of gemeente, in 
Rusland "m,ier" genaamd. Vooral om be
lastingen te ontduiken, veranderden zij 
herhaaldelijk van "mier'' en trokken dan 
verder. Totdat tenslotte bepaald werd, dat 
de boeren hun erven alleen met St. Joris
dag (26 November) mochten verlaten, het
geen tot een R. gewoonterecht is geworden. 

Naast de afstammelingen der slaven
landbouwers, de zoogenaamde "onvrije 
boeren'' en de onafhankelijke boeren, die 
door den slechten socialen toestand vaak 
op onvrijen geleken, kende men nog de 
eigenlijke slaven, gewoonlijk afstammelin
gen van krijgsgevangenen. De volgende ge
vallen maakten iemand in Rusland tot 
slaaf: of als zoon van een slaaf, waarbij 
men echter vrij werd door den dood van 
den heer, of hls iemand zijn schulden nie1 
kon betalen, of als iemand in "kaballa'' s) 
geraakte, d.w.z. als men niet alleen het ge
leende geld niet kon terugbetalen, maar 
ook niet de rente ervan; dan moest men 
zijn leven lang bij zijn geldschieter werken 
om de (woeker)-rente op te brengen. Het 

kom en wees verder op de onmisbaarheid van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Vervolgens werd vertoond de film van den 
alhier op 19 Augustus gehouden Landda,g. 

Thans werd tot installatie van den Eere
voorzitter over.gegaan. 

Luitenant Sanders herinnerde nogmaals aan 
't vele, dat onze oud-burgemeester steeds voor 

behoeft geen betoog hoe onzedelijk dit 
slavendom in al zijn vormen werkte op de 
R. beschaving. 

Luitenant ARCHIBALD. 

(Wordt vervolgd.) 

1 ) Overeenkomstige jaartallen uit de Nëd. 
Geschiedenis: zie noot 1 van schets VII (Jan. 
nummer 1929). Verder: Keizer Karel V van 
1515-1555 . 

2
) 1502 verwoesting van Seraj aan de 

Beneden-Wolga, hoofdstad van de Gouden 
Horde (zie Jan. nummer 1929). 

• 3 ) De dynastie der Paleologen te Byzan
tmrry. duurde van 1261-1453 en eindigde met 
de rnname van Byzantium (Constantinopel) 
door sultan Mohammed II op 29 Mei 1453. De 
laatste keizer der Paleologen was Konstantijn 
XI Dragases ( 1428-1453) sedert 1448 keizer. 
Echter stierf het kiezersgeslacht der Paleolo
gen h~ermee niet uit. Afstammelingen bevin
?en zich thans nog in Fransche diplomatie
ken dienst. Schrijver dezes heeft 20 jaren ge
leden nog een afstammeling op een Ned. kost
sch?ol o_ntmoet. De zeer belangwekkende ge
schiedenis van Byzantium werd samengesteld 
door Dr. Jan Romein en in 1928 uitgegeven bij 
W. J. Thieme en Cie te Zu,tphen (f 4.90). 

. ·
1

) Zoo als reeds in vorige schetsen is be
ncht, zal o,ver den godsdienst in Rusland een 
afzonderlijke schets verschijnen. 

5 ) Dat vreemde vorstinnen in het land van 
hun gemaal een dergelijke scheldnaam krijgen 
is niets bijzonders. Maria Antoinette, de ge
malin van Lodewijk XVI werd in Frankrijk 
,,de Oos.tenrijksche" genoemd. En keizerin 
Eugénie, de beeldschoone gemalin van keize1· 
Napoleon III, ,,de Spaansche". 

6 ) Oka, rechterzijrivier van de Wolga. 
7 ) 15.000 vierk. mijlen itelde in 1550 het 

Duitsche Rijk. 
8 ) Kaballa" een Arabisch woord, in Rus-

land 'geïmport~erd door de verschillende 
Tataarsche invas:c:o. 



den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm heeft 
gedaan. Zelfs heeft hij zijn landgoed voor het 
houden van den Landdag willen beschikbaar 
1stellen en geen moeite was hem te groot, wan
neer zijn steun of hulp voor den Bijzonderen 
Vrijw]ligen Landstorm werd gevraagd. Daar
om kunnen de Landstormers him- niet dankbaar 
r-;enoeg zijn, dat ge hun E ere-Voorzitter wiLlet 
worden, waarna spr. mede uit naam der leden, 
clen heer Yv. baron van N ag·ell , als zoodanig, 
plechtig geïnstalleerd verklaarde. 

Daarop dankte oud-bu~·gemeeste1· van Nagdl 
voor de vriendeliike woorJen en voor de eer, 
om hem het eere-~oorzitterschap aan te bieden. 
Spr. eindigde met ee-;1 : ,.leve de Koningin·'. 

Vervolgens wensc11te Generaal-Majoo;· I3o,·el 
r1en heer van Nagell ge;uk en ho'.lpte, dat het 
:1em ,gegeven zij, nog rneniz jaar h et eere
voorz:tterschap te beklec:len. 

Spr. verzoekt met hem in t e f.temmen in een : 
. .leve baron van Nagell, h iep h iep hiep h sern' ', 
~an welk ve1·zcek van harte werd voldaan. 

Nadat de diahter-zanger Jan van Riemsdijk 
met zijn zoon de aanwez:gen op kostelijke wijze 
•1adden geamuseerd, werd nog het wo'.lrd ge 
voerd door burgemeester Westrik, waarna lu i
tenant Sanders een slotwoerd sprak. 

VERBAND WEST-BRABANT 
De G e w e s t e 1 ij k e C o m m i s s i e 

hield hare voorjaarsvergadering te Roosendaal 
op 6 Februari 1929. 

De Edelachtb. Heer A. v. Drimmelen had 
wegens hoogen leeftijd en droevige familie
omstandigheden zijn ontslag als Lid en voor
zitter der commissie ingediend" 

De Gewestelijke Commissie besloot eenparig 
Z.E. als hulde en dank voor de vriendelijke 
samenwerking en leiding gedurende 10 jaren 
het Eere-Voo-rzitterschap der Commissie aan 
te bieden. 

Als Voorzitter der Gewestelijke Commissie 
werd benoemd Burgemeester van Campen van 
Dinteloord, en als onder-voorzitter Burge
meeser Mallens van Zundert. 

Verder werd de agenda besproken, die als 
onderwerp zou dienen voor de Ve r g a d e
r i n g m e t d e P 1. L e i d e r s, welke 
in den namiddag van denzelfden dag gehouden 
werd. 

Van de 4,5 afdeelingen waren 32 vertegen
woordigd, terwijl 5- Leiders wegens andere 
werkzaamheden bericht van verhindering 
hadden gezonden. 

Na bovengenoemde mededeelingen werd 
door den secretaris verslag uitgebracht over 
het jaar 1928 

De stand der organisatie werd als volgt 
aangewezen: 

Sterkte 2050. Aantal afd. 45. Pl. Comm. 24. 
Pl. Leiders 31. Winst in 1928: 160, verlies 50. 

Gememoreerd werd de deelname aan den 
Nationalen Landdag in Den Haag met 400 man 
en de harmonie Philocalia van Oudenbosch, de 
belangstellende medewerking en steun van 
vele gemeenten en uit de burgerij. 

Tot uitbreiding van het getal vrijwilligers 
werd gewezen op het gemakkelijk middel om 
bij de Gemeentebesturen de lijst aan te vragen 
Yan de "afgezwaaiden" in het vorig jaar en 
dezen te inviteeren op de algemeene vergade-
1·ing vóór het begin der schietoefeningen. 

Tot versterking van den onderlingen band 
werd nog eens gewezen en aangedrongen op 
het houden van deze schietoefeningen en wed
strijden als zijnde het groote middel om de 
animo bij de mannen erin te houden. Vanzelf 
sprekend kwamen hier de reeds tien jaar ge
hoorde klachten ter tafel over de moeilijk
heden met banen en schietmateriaal. De Gew. 
Comm. kon niet toezeggen, dat het in het 
elfde jaar beter zou gaan dan in de eerste 
tien. Ende despereert maar niet! 

J)oor Mr. J. van Mechelen, Directeur van 1 
het Landstormblad werd het nut van het be
staan en de lezing van dit bondsblad uiteen
gezet. Als afdoend middel tot meerdere 
propaganda werd door hem aangegeven: het 
aanstellen van plaatselijke agenten, waar
mede de vergadering accoord ging, terwijl alle 
Pl. Leiders zich als zoodanig opgaven, of 
althans overgingen een geschikt persoon ter 
plaatse aan te zoeken. 

In den zomer zal wederom een herhaling 
gegeven worden van de goed geslaagde wed
strijd en vergadering voor P. Leiders en Of
ficieren in 1927. Dezelfde Bredasche commissie 
bestaande uit de H.H. Augusteijn, v. Roos
malen en v. Vinschot, die toen goed werk 
geleverd hebben, zullen wederom de voorbe
reidende maatregelen op zich nemen. 

Na afloop der vergadering vereenigden zich 
de deelnemers aan een eenvoudig avondbrood, 
waar de kapt. ad. S. Augusteijn aan Voor
zitter, Secretaris, Commandant en de geheele 
Commissie namens allen dank bracht voor de 
goede zorgen en aangename leiding. 

BARNEVELD. over de levenskracht der afd. Gorinchem en 
hield een toespraak tot de aanwezigen. 

De Landstormfilm, door den heer Bou
logne ingeleid, gaf van het begin tot 
het einde, het verloop van den 27en Sept. 1928 
t e 's-Gravenh:;ige te aanschouwen; de aan
],cn,~t cbr landstormers met lange extra trei
nen, d~ bijeenkomst op Houtrust, de rede-voe
rrnt·cn, demonstraties van aviateurs, de radio
i, ato enz. m2t, als heogtepunt, het défilé. 
L'l:ce; malen temde het publiek zijn instem
m;ng. 

'toen de gnrnizoens-rommandant, de Luite
nant-Kolcncl Irish Stephenson, op het doek 
·,cc scheen, klon k luid applaus. 

Tijcl-ens de pauze bestond gelegenheid zich 
aan te sluiten bij c1en Bijzonderen Vrijwilligen 
LaEdstcrm. Ook ken men zich opgeven als 
lid der Oranjevereeniging. 

Aan het einde ,~•erd een collecte gehouden 
Yoor de ~lach toffers van het gebeurde te Groo
tegast. 

De -~ee1· ten Cate dankte de aanwezigen, in 
hc,t b1Jzor.<ler de heeren dr. S. Biegel, loco
lmrgemeester en Irish Stephrnson, garni
z::,01,,s-commandant, voor hunne ,belangstelling 
en Len heer J. M. van Vugt, plaatselijk leider 
van cle afde:!ling Gorinchem, voor de leiding 
1·an <lezen avc,ncl. 

HEEMSTEDE. 
Zittend van links naar rechts: de Res. Eerste-Luitenant H. C. Rutgers, de Res. Majoor C. J. 
C. Janssen, Commandant van het Veluwsch Verband, Res. Eerste-Luitenant D. G. Sanders, 
Commandant van de Compagnie Barneveld en de heer Joh. Wynne, Secretaris der Geweste-

Tot feestelijk besluit der zeer geanimeerde 
winter~chietoefeningen onzer afdeeling, had
den WlJ een recht gezelligen prijskamp. 

lijke Landstormcommissie "Veluwe". Een prijzencommissie van drie had met be
soheiden kasmididelen wonderen 'verricht, zoo
dat voor elk wat wils daar was. 

Jaarvergaderingen. 

Op 9 Januari hield R u c p h e n-H e t 
Schijf zijn jaarvergadering en prijsuit
deeling, op 16 Januari gevolgd door 
H o e v e n-B o s s c h en h o of d; Tet e
r i n g e n op 28J anuari; O u d e n b o s c h 
op 2 Februari. Het onmisbare Brabantsche 
worstenbrood ontbrak natuurlijk niet, terwijl 
het overschot dan op Amerikaansche wijze 
(il n'y a q'un pas!) ten bate der eigen kas 
verkociht werd. 's Lands wijs, 's Lands eer! 
maar we varen er toch goed bij. 

WEERT. 

In de zaal van 't St. Jozefsgebouw werd door 
àe afd. Weert van de Limburgsche Landstorm
brigade, een druk bezochte ledenvergadering 
gehouden, waarop tevens de uitreiking der prij
zen plaats had, van de in den loop van het af
g-eloopen schietseizoen gehouden wedstrijden. 
De prijzen werden behaald als volgt: Afd. 
scherpschutters le prijs L. van Dierop, 2e. pr. 
H. van de Mortel. Afd. eerste klas le pr, J. 
Smeets, 2e pr. L. Hendriks, 3e pr. M. Gielissen, 
4e pr. W. Kunne, 5e pr. van Beerendonk en 6e 
pr. G. Smeets. Afd. tweede klas le prijs P. 
Boeken. 
Tijdens de vergadering werden door den voor

zittre de Eerw. Heer W. Linssen en de Leider 
dhr. J. Timmermans, toespraken gehouden, 
waarbij deze de prijswinnaars feliciteerden en 
tevens hartelijke woorden van aanmoediging 
tot de aanwezigen richtten. 

AALSUM. 

Op 31 Jan. 1.1. was alhier in de kweekschool 
een vergadering belegd, onder voorzitterschap 
van den heer G. Veeninga. Het doel van deze 
vergadering was, om een eigen afd. van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm alhier op 
te richten. Onder de aanwezigen waren o.a. 
den Edelachtbare Heer Sijtsma, Burgemeester 
van Oost-Dongeradeel, en den heer L. Heukels, 
Propa,gandist voor Friesland. Nadat de voor
;.itter de vergadering heeft geopend, en het 
doel had uiteengezet, voerden het woord de 
·:,eer Heukels, welke een en ander vertelde van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en de 
nooclzakelijkheid van haar bestaan aantoonde. 
Burgemeester Sijtsma verblijdde zich, dat deze 
vergadering was samengeroepen en hoopte dat 
er een afd. zou worden opgericht. Ook hij sprak 
waardeerende woorden over den Bij zonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

Hierna werd over.gegaan tot de oprichting. 
Alle aanwezigen, daarvoor in aanme:king ko
mende, gaven zich op als lid van de afd. 
Hieronder waren 11 Landstormers, welke tot 
nog toe administratief bij Dokkum waren in
ingelijfd, vijf nieuwe leden gaven zich op. 

Tot bestuursleden werden gekozen de hee
ren: G. Veeninga, voorz., W. v.d. Meulen Azn., 
Secr.-Penn. en H, v. d. Velde, pl. leider. 

Nadat nog eenige huishoudelijke zaken waren 
hehandield, sloot, op voorzitters verzoek, Bur
gemeester Sijtsma met dankgebed. 

GORINCHEM. 
Landstormfilm. 

~ap-itein Eldermans had persoonlijk de 
pnJzen, door het Landstormverband "Kenne
merland" beschik1baar gesteld aangedragen. 

Begeerlijk prijkten, op eer{ met onze vlag
ge1: versierd podium, practische en grappig·e 
artikelen, welker feestelijke aan.blik nog wer -:i 
verhoogd, door het traditioneele bloemstuk van 
ons lid van Empelen. 

Punctueel op tijd, werd ter opening door on:; 
Nog versch ligt in het geheugen de 

Nationale Landstormdag van den Bijzonderen e:n prettigen toespraak van dank en opwek-
kmg, van onzen Voorzitter Luit. M. L. qm 

Vrijwilligen Landstorm te 's-Gravenhage, 0,p Nispen, staande aangehoord. Dra knalde het 
27 Sept. 1928, ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van den Bij zonderen Vrijwilligen Land- eerste schot, en noteerde onze leider der schie':;
storm. avonden Gaikhorst ,bijgestaan door den plaat-

Ongeveer 20.000 lan<lstormers, uit alle seiijken leider Kramer de door van Looy aan-
gebrachte schietkaarten. 

oorden des lands défileerden toen voor de Ko-
11inklijke Familie bij de kerk van Duinoord in K_apt, Eldermans was, buiten mededinging, 
den Haag. Ook de afdeeling Gorinchem was konmg dezer avond met 96 punten. 
daarbij met 30 personen tegenwoordig, Er is lste prijs Blauwhof 94 punten; 2de pr. Dui
van dezen landdag een film gemaakt, die op ker 93 p.; 3de pr. L. M. J. v .d. Weiden, 93 p., 
Vrijdagavond 1 Febr. alhier in de Doelen is enz. 
geprojecteerd. Er werd tamelijk constant geschoten. 

De eereivoorz. der plaatselijke commissie, de Er waren van onze afdeeling 24 prijzen 
burgemeester, de heer G. Kooistra, was even- naar keus op prestatie, 't welk aanleiding gaf 
als de voorz. der plaatselijke commissie, de tot veel vroolijken scherts, en tot algemeene 
heer Vonkenberg, wegens ongesteldheid ver- hiJ.arüteit, toen de tweede prijswinnaar een 
hinderd tegenwoordig te zijn. Derhalve ver- pot met rolmops koos. 
welkomde de heer Mr. ten Cate, secr. der Thans ging Kapt. Eldermans de Kennemer
plaatselijke commissie de vele aanwezigen, die land-prijzen uitreiken. In zijn toespraak vlocht 
zioh zo.awel op het balcon als in de zaal he- hij inlichtingen omtrent maatregelen vo0r toe
vonden. De heer ten Cate schetste het doel 'Van komSt ige shietwedStrijden, waardoor die nog 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, het ver- attractiever worden, en sprak hij van een 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, het mogelijk scheiden wegens overplaatsing. Wij 
verleenen van medewerking tot handhaving zijn algemeen van gevoelen, dat zijn weggaan 
van het wettelijke gezag wanneer dit ,noodza- voor ons verband groot verlies zou beteekenen, 
kelijk is. en hopen dat hij blijven moge. 

Vervolgens gaf de luitenant A. Groenendijk, Hierna reikte Luit. van Nispen de c">Xtra-
secr. van de gewestelijke commissie Dordrecht, prijzen uit, en bekwam Blauwhof een door der. 
een overzicht van het programma van dezen voorzitter zelf uitgeloofde verguld zilveren 
avond, medaille, voor het hoogst aantal tienen. Duiker 

De ;voorstelling ving aan met het défilé van de zilveren Kennemerlandmedaille als 2e 
het Gewest Dordrecht, waartoe ook de afd. extra-~!ijs. . . . 
Gorincihem behoort. De duidelijke opnamen, I_n z1Jn slmtmgsr:de bedankte de ".?ol'z1tt.~r 
voortreffelijk geprojecteerd door de Doelen- ~uit. M. L. van N1spe1; den plaats:hJkF-::1 le1-
Bioscope en begeleid met vlot pianomuziek, de~ Kramer, en den leider der schiei;avonden 
maakten een diepen indruk. Dit kwam tot ~-a1khorst, voor hun goed en steeds gemuecl_e
uiting bij het gezamenlijk zingen van het I lJJk wer~, r?e_mde_ enkele o:n hun voo1·beeldi-
Wilhelmus. Ook later werd meermalen gezon- ge bereidwilbgheid en reikte aan van Looy 
gen. een :xtra-prijsje uit als belooning voor zijn 

Hierop volgde "Neerlands Vreugdefilm" een keung wap~nonderhoud. . . . ., 
Koninklijke filmbiographie. Tot besluit klonk plechtig het "Wilhelmus , 

Deze toonde o.a. de beeltenis van Willem de door allen staande gezongen. 
Zwijger, Frederik Hendrik, Maurits, de stad- Nog vroeg de p_l_aatselijk~ leider Kramer, te 
houders Willem II en Willem III enz. Geestig mogen spreken. H1J sprak mt aller naam woor
was de geboorte van prinses Wilhelmina in d~n van dank tot den_ voorzi~~er, Lmt van 
beeld gebracht; de ooievaar werd Hofleveran- N1sp~n, en bood hem uit de pnJzen van ~n:
cier. Een reeks van portretten gaf er een pelen s bloemstuk aan, daarmee aller b1Jval 
denkbeeld van, hoe de prinses opgroeide tot oogstende. . . 
Koningin. Interessant waren de opnamen der De prettige geest tusschen supeneuren en 
b~zoeiken van H. ,M. aan geteisterde streken; minderen, maken onze schietavonden tot een 
het medeleven der vorstin met haar volk kwam waar respijt in ons gewonen doen. 
hierin volkomen tot zijn recht. En d,; groote 
waardeering der Nederlanders is o.a. gebleken 
door de hulde, in 1918 aan de Koningin ge
bracht op de Maliebaan in den Haag. Ook aan 
Koning Willem III, aan de Koningin Moeder, 
Prins Hendrik en aan Prinses Juliana, was 

BENOEMINGEN. 

Benoemd tot Burgemeester van Zwijn

drecht, de heer J. A. J. Jansen, wethouder 
een gedeelte van de film gewijd. 

De heer Boulo-gne, secr. van de 
, Landstorm-Commissie, 1betuigde zijn 

Nationale te Dordrecht, en commandant-secretaris 

vreugde van het Landstorm Verband "Dordrecht". 
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door de wedstrijd-Commissie en den baancom
mandant te geven aanwijzingen. Er mag zich 
vóór den baancomandant niemand bevinden, die 
niet aan de beurt van schieten is. 

Het is verboden, onder welk voorwendsel 
ook, zich te bevinden binnen de voor den 
schutter bestemde ruimte, tenzij de baancom
mantlant, op verzoek van den aan het schot 
zijnden schutter, dit verbod opheft. He,t ~s ver
boden een wapen ·van een anderen schutte,· aan 
te raken zonder diens toestemming. 

Uitdrukkelijk is verboden op iemand aan te 
leggen, zelfs met ongeladen wapens. 

Art. 13. Hulpmiddelen. Alle hulpmiddelen, 
zooals kniekussens, kolfsokken e.d. zijn ver
boden. Ook is het niet geoorloofd onder de jas 
aan te leggen, alsmede den draagriem onder 
den arm te rollen of op andere wijze daarmede 
t.an het wapen een steunpunt te ,geven. 

De wedstrijdcommissie of de baancomman
dant is echter bevoegd een km.sen, mat of 
iets dergelijks te verstrekken, waarop geknield 
wordt. Het opvullen van de ruimte tusschen 
voet, onder- en bovenbeen en zitvlak met kus
rens of wat dan ook is verboden. 

Art. 14. Gebruik der wapens. De schutter 
moet zijn wapen zelf laden en niet voordat de 
baancommandant daartoe aanwijzing geeft 
Bij het laden moet de loop gehouden worden 
in de richting van de schijf. 

Indien het wapen van den schutter weigert 
of onbruikbaar wordt, maakt hij plaats voor 
~ijn opvolge1 , <:loch hij wordt weer toe,gelaten. 
zoodra het gebrek is opgeheven of hij z'ch van 
e:en bruikbaar wapen voorzien heeft. 

Art. 15. Ontijdig schot. Elk schot, dat na 
het opnemen van het wapen den loop verlaat, 
is geldig. 

Art. 16. Ringen. Elke getroffen ring telt 
voor het hoogere cijfer. 

Art. 17. Op- en aanmerkingen. van den schut
ter. In ,geval van twijfel omtrent de juistheid 
van een aanwijzing, is de schutter bevoegd deze 
te doen herhalen vóór het volgend schot valt. 

Persoonlijk onderzoek naar de juistheid der 
aanwijzing van de observatiepost is verboden, 
,ioch ingeval de commissie zulks noodig mocht 
achten, zal van harentwege een onderzoek wor
den ingestelcl. 

De aanwijzing van een schot op de vrije baan 
is niet voor reclame vatbaar. 

Reclames ten aanzien van een afgegeven 
schot zijn niet ontvankelijk, wanneer dit door 
een ander schot is op,gevolgd. 

Art. 18. Verstrekken van munitie. Voor de 
Plaatselijke- en Gewestelijke wedstrijden wordt 
gebruik gemaakt van de van Rijkswege aan de 
Ver.banden en Korpsen verstrekte munitie; 
eveneens wordt deze munitie gebruikt bij de 
Algemeene wedstrijden. 

Art. 19. Veiligheidsmaatregelen. Op de baan 
moeten buiten den schietstand de wapens ont
laden zijn; van de geweren de grendel geopencl 
en de monding van de loop naar boven gericht. 

Art. 20. Ongevallen. De wedstrijd-com
missie is niet verantwoordelijk voor ongeval
len, die gedurende den wedstrijd voorkomen; 
ieder schutter blijft aansprakelijk voor alle 
ongelukken, van welken aard ook, door zijn 
schuld of toedoen ontstaan. 

Art. 21. Geschillen. Alle gevallen, waarin 
dit reglement niet voorziet, en alle geschillen 
worden zonder appèl beslist door deze commis
sie. Alle schutters worden geacht hare uit
spraak te aanvaarden, door het feit, van hunne 
deelneming aan den wedstrijd. 

Art. 22. Indeeling der schutters in groepen. 
De schutters zullen bij alle wedstrijden wor
den ingedeeld in groepen naar gelang de 
eischen voor die groepen gesteld en hieronder 
vermeld. 

De eerste 40 patronen door den schutter op 
de sohietoefeningen of plaatselijke wedstrijden 
gedurende een schietjaar verschoten, zullen 
mogen gelden voor de beoordeeling van zijn 
indeeling of van bevordering tot een hoogere 
groep. 

Deze beoordeeling geschiedt op grond van 
het resultaat van 20 in achtereenvolgende 
series (van 5 of 10) verschoten patronen no. 
1 (scherpe), No. 7 (marga) of No. 13 (K.S. 
0.) welke schoten echter over tenminste 2 
schietdagen verdeeld moeten zijn. 

De groepeering van 20 achtereenvolgende 
schoten uit de voor beoordeeling in aanmer
king komende 40 patronen, mag geschieden op 
een der volgende 3 manieren: 

le. Eerste 10 patronen plus tweede 10 patro
nen (samen 20) ; 

2e. Tweede 10 patronen plus derde 10 patro
nen (samen 20) ; 

3e. Derde 10 patronen plus vierde 10 patro
nen (samen 20). 

Men heeft alzoo na de eerste 20 patronen 
(waarbij eerste beoordeeling plaats heeft) nog 
tweemaal gelegenheid in hetzelfde ,schietjaar 
tot een hoogere groep te worden bevorderd. 
In het volgende voorbe·eld wordt op duidelijke 

wijze aangegeven op welke 3 manieren men uit 
40 schoten tot een groepeering mag komen van 
3 maal 20 schoten. 

De resultaten van 40 schoten (ad series van 
5 patronen) zijn b.v. 45-46-43-47-46-
48--44-49 punten. 

Men mag dan groepeeren (zie omschrijving 
ad le., 2e en 3e.) 

le. 45 plus 46 plus 43 plus 47 = 181 p.; 
2e. 43 plus 4 7 plus 46 plus 48 = 148 p.; 
3e. 46 plus 48 plus 44 plus 49 = 187 p. 
Men kan wel bevorderd worden tot een 

hoogere groep, doch niet teruggesteld. 
A. Koningschutter. Eischen: Een totaal 

aantal punten van minstens 190 voor scherpe 
patronen No. 1. 

Een totaal aantal punten van minstens 195 
voor scherpe patronen No. 7 (marga) of No. 
13 (K. s. 0.). 

Belooning: zilveren medaille bene:vrns bre
vet. 

E. Scherpschutters. Ei-schen: Een totaal 
aantal punten van minstens 175 voor scherpe 
patronen No. 1. 

Een totaal aantal punten van minstens 180 
voor scherpe patronen No. 7 (marga) of No. 
13 (K.S.O.) 

Beloonin.g: Brevet. 
C. Schutters le klasse. Eischen: Een totaal 

aantal punten van minstens 150 voor .scherpe 
patronen No. 1. 

Een totaal aantal punten van minstens 155 
voor scherpe patronen No. 7 (marga) of No. 
13 (K.S.O.). 

D. Sahutters 2de klasse: Zij die aan boven
staande eischen nog niet heb,ben voldaan. 

Art. 23. De schutters gaan over naar een 
volgende klasse, wanneer zij voldoen aan de 
eischen, voor die klasse vastgesteld. De resul
taten, verkregen op een schietwedstrijd, 
komen hiervoor niet in aanmerking, uitgezon
derd bij plaatselijke wedstrijden. 

Art. 24. 1Bij wedstrijden om prijzen zal, 
naar verhouding, voor iedere klasse hetzelfde 
bedrag worden besteed 

Art. 25. Een wedstrijd voor een bepaalde 
klasse zal niet worden gehouden, indien zij 
niet uit minstens 3 deelnemers bestaat. 

Art. 26. Indien een wedstrijd met patro
nen No. 1 wordt gehouden, dient de aanwij
zing der schoten in het programma te worden 
vermeld en te geschieden als onderstaand 
voorbeeld: 

7 

6 

5 

8 

9 Nationaal 

10 Oranje 

4 

1 

2 

3 

Art. 27. Bij Gewestelijke- en Nationale 
wedstrijden zullen de afgevaardigden voor de 
korpswedstrijden, de serie van 5 schoten voor 
dezen wedstrijd moeten schieten, nadat, even
tueel, hoogstens 5 series zijn geschoten op de 
vrije baan. 

Elke Plaatselijke Afdeeling kan uitkomen in 
de korpswedstrijden. 

Art. 28. De afgevaardigden der Afdeelin
gen zullen bij Korps- en Algemeene wed
strijden moeten zijn voorzien van een 
kaart, waarop vermeld: naam der Afdeeling, 
naam en voornaam (voornamen) van den 
afgevaardigde, klasse waarvoor wordt uitge
komen, plaats en datum van den te houden 
wedstrijd en handteekening van den Afdee
lingscommandant of Plaatselijke Leider. Deze 
kaart is noodzakelijk voor alle wedstrijden. 

III. WEDSTRIJDBEPALINGEN. 

Art. 29. A. Korpswedstrijden. 
Afdeeling 1 - patronen No. 1. 
Afdeeling 2 - patronen No. 7. 
Geschoten wordt één serie van 10 schoten 

per schutter voor elke Afdeeling. 
Berekening der uitslagen voor het Korps 

naar: 
1. Het hoogst aantal punten; 
2. Het beste laagste, voorlaagste, enz. 

schot. 
Bij volkomen gelijkheid zal het lot beslis

sen, ten overstaan van een lid der wedstrijd
commissie. 

De berekening voor den besten Korpsschut-
ter geschiedt op overeenkomstige wijze. 

Deelneming kosteloos. 
B. Personeele wedstrijden. 
Afdeeling 1 _____, patronen No. 1. 
Afdeeling 2 - patronen No. 7. 
Deze wedstrijd mag worden voorafgegaan 

door een onbeperkt aantal series vrije baan. 
Berekening naar: 
1. het hoogst aantal punten; 
2. het beste laagste, voorlaagste, enz. 

schot. 

Bij volkomen gelijkheid beslist het lot, ten 
overstaan van een lid der wedstrijdcommissie. 

De berekening voor den besten schutter ge
schiedt op overeenkomstige wijze. 

Deelneming kosteloos. 

OPMERKINGEN. 

iDe Plaatselijke wedstrijden moeten steeds als 
de belangrijkste geacht worden, aangezien aan 
deze wedstrijden de meeste vrijwilligers kun
J1en deelnemen. 

De prijzen moeten zooveel mogelijk ter 
plaatse worden aangekocht. 

R. 217 blijft van kracht, voor zooveel de 
hepalingen daaruit door deze aanvullende 
regeling niet worden op,g_eheven. 

Bij Korps- en Algemeene wedstrijden is een 
verbandtasch op het terrein aanwezig. 

DE INSPECTEUR VAN DEN 

VRIJW1LLIGEN LANDSTORM. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE "STELLING VAN 

AMSTERDAM''. 

Mutaties. 

Toegetreden tot lid van de Geweste-
1 ijko Landstorm Commissie Stelling van 
Amsterdam: J. Chr. F. Bletz, Burge
meester van W eesperkarspel; L. H. 
Simons, Burgemeester van Haarlemmer
liede en Spaarnwoude. 

Nichtevecht. 

In overleg met den Heer Joh. Kaatee, 
tot dusverre leider Abkoude, Baambrugge 
en Nigtevooht, zal het leiderschap voor de 
afdeeling Nigtevecht tijdelijk worden 
waargenomen door den Heer J. Radix te 
Nigtevecht. 

Schietcommissie Amsterdam. 

Benoemd tot lid van de schietcommis
sie voor de afdeelingen Amsterdam de 
Res. le Luitenant J. Luurs. 

Nederhorst den Berg. 

De afdeeling· Nederhorst den Berg, 
hield op Dinsdag 29 Januari hare jaar
lijksche prijswedstrijd in het lokaal van 
den heer Bornheim aldaar. Ondanks de 
ijsvreugde in de onmiddellijke omgeving 
liet de opkomst voor den wedstrijd niet,: 
te wenschen over. Er werd met veel 
animo gekampt. Het voor den Natio
nalen Landstormdag vervaardigde vaan
del was in het lokaal aanwezig en ge
decoreerd met de door de afdeeling be
haalde schietprijzen in de korpswed
strijden. Op initiatief van de heeren de 
Bree en Hoetmer werd besloten een kast 
te doen vervaardigen, waarin het afdee
lingsvaandel zal worden geplaatst. De 
vaandelkast zal een plaats krijgen op het 
raadhuis. 

Wijde Wormer. 

Onder leiding van den heer Veerman. 
kwam de afdeeling Wijde Wormer op 
Woensdagavond 23 Januari bijeen. Na 
een korte vergadering werd overgegaan 
tot een prijswedstrijd. De prijzen werden 
onmiddellijk na afloop van don wedstri.Jd 
uitgereikt. Een nieuw lid kwam de afdee
ling versterken. 

Diemen. 

De plaatselijke Landstorm Commissie 
Diemen, hield Donderdag 31 Januari, 
onder leiding van den eere-voorzitter, 
burgemeester de W olff, eene vergade
ring. Op deze vergadering was de Gewes
telijke Landstorm Commissie door haren 
secretaris, den kapitein Sche11 vertegen
woordigd. Do Plaatselijke Commissie be
sloot in een tweetal vacatures in de Com
missie te voorzien en tevens eene uit
breiding aan het aantal leden te geven. 

De schietbijeenkomsten die gedurende 
oenig·en tijd moesten worden gestaakt, 
·wegens het afbreken van het gebouw, 
waarin tot dusverre de eenige gelegen
heid was om te schieten, zullen binnen
kort worden hervat. Een andere gelegen
heid is door het bestuur gevonden. 

WOLFHEZEN. 

Maandagavond, 4 Februari, werd in de 
Stichtingskerk, voor de Landstormafdeeling en 
voor belangstellenden, vertoond "De Land
stormflim". 

De leiding berus,tte bij den voorzitter der 
Plaatselijke Commissie. den heer J. Ronda, die 
ook enkele vaderlandsche liederen speelde, w.o. 
2 coupletten van het Wilhelmus. 

Met spanning volgde men de film, want 
ieder vroeg zich af: ,,Zou W olfhezen nog te 
zien zijn, met haar muziekkorps "Juliana", dat 
op dien dag ook zulke schitterende diensten 
heeft bewezen. 

Men vergeleek de vaandels met het afd. 
vaandel dat in de kerk aanwezig was, maar ... 
we stonden er niet op! 

Echter is onze liefde voor Koningin en 
Vader land versterkt. 

Het was een genotvolle avond. 

AMERSFOORT. 
Op den verjaardag van H. K. H. Prinses 

Juliana, 30 April, hoopt onze Afdeeling weder 
een feestavond te houden in de Concertzaal 
,,Amicitia". 'De datum wordt vroegtijdig be
kend gemaakt, opdat ieder dezen avond vrij 
kan houden. Een programma zal U ter zijner
tijd worden aangeboden. 

In onze Afdeeling zijn bevorderd tot Kapi
tein: de res. le Luit. A. J. Roggeveen, 
Commdt Comp_ Amersfoort en de res. le Luit. 
J. Frima van het 12e R. I., resp. met ingang 
van 12 Augustus en 12 December 1928; tot 
korporaal: de soldaat J. Visser van het 
Vrijwillige Landstorm Korps Motordienst en 
A. Vonkeman van het 16e R. I. 

SCHAGEN. 
Dezer dagen vergaderde te Schagen de af

deeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. Op het gestelde uur waren verscheiden 
leden present en lkon de Voorzitter na eenige 
minuten de vergadering openen, wat hij met 
zeer gepaste woorden deed en heette hij den 
heer Oolders, zoomede het nieuwe commissie
lid den heer Gootjes en nog eenige nieuwe 
leden welkom. Daarna werd overgegaan tot 
het uitreiken der prijzen, aan degenen die in 
den afgeloopen zomer bij den wedstrijd het 
hoogst aantal punten hadden beh_~ald. Zoo 
kwamen in aanmerking voor de pnJzen, welke 
bestonden uit kunstvoorwerpen en sigaren, de 
heeren: Voskuil (95 p.), v .d. Berg (92 p.), 
Kronenburg (92 p.), v. Stralen (91 p.), Schou
ten (91 p.) . 

Na een gezellig praatje de rondvraag. 
Een en ander werd naar voren gebracht en 

in den breede bes,proken. Ook zal getracht 
worden donateurs voor onze afdeeling te win
nen. Bij monde van den voorzitter werd den 
heer Voskuil bij zijn vertrek naar Heer
hugowaard het beste toegewenscht. De heer 
Gootjes dankt den voorzitter voor het ge
sprokene Ook de heer Oolders heeft zoo het 
een en ander medegedeeld aangaande den 
Bijzondoo:en Vrijwilligen Landst~1m. J?aarna 
heeft de voorzitter de vergadermg, die wel 
geslaagd mag heeten, gesloten met dank voor 
de trouwe opkomst. 

LOOSDUINEN. 
Op 29 Januari j.l. hield de afdeeling van 

den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te 
Loosduinen met de Plaatselijke Commissie een 
Propaganda-vergadering. Deze vergaderh~g 
had in hoofdzaak ten doel meerdere bekendheid 
te geven aan doel en streven van den Bijzon
deren Vrij willigen Landstorm. 

Nadat de Voorzitter, de heer Q. A. Nederpel 
de aanwezigen had welkom geheeten, inzon
derheid den heer H. C. Waldeck, hoofdbestuurs
lid der Burgerwacht, Notaris Telchuis e!1 den 
heer G. F. Boulogne, Secretaris der Nationale 
Landstormcommissie, verkreeg deze laatste 
gelegenheid een opweldcend woord tot de ver
gadering te richten. 

In een helder betoog, dat met groote aan
dacht gevo-lgx:l werd, zette spreker het doel van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Lands,torm 
uitem. . 

Een luid applaus volgde op dit met overtm-
"ing uitgesproken opwekkend woord. 
0 

Daarna werd de Landstorm-film vertoond. 
Deze Yertooning viel goed in den smaak. 
De R. K. Muziekvereeniging St. Caecil;a 

zorgde ter afwisseling voor keuri,ge muziek. 
De zaal was goed bezet. Het was een aange

name avond, waarop de afdeeling met genoe
gen mag terugzien. 
' Na afloop dankte de Voorzitter den heer 

Boulogne hartelijk voor zijn warme woorden 
en voor de medewerking aan deze wel,g_eslaagcle 
propagandavergadering verleend. 



Jongens en Meisjes, 

De 6 Nederlandsche plaatsnamen der vorige 
opgave, waren: ·D e 1 f t, K a m p e r., 
E 1 s t, D r i e b e r g e n, Z a a n d a m 
en W a g e n i n g e n. 

Bij Groep B. kan men op verschillende 
manieren een goede oplossing vinden. 

Eéne daarvan is deze: 
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De volgende oplossers ontvangen een prad1-

tig boek voor prijs: 

GROEP A. 
Ria Lodder, Vijfhuizen. 
Greta van der Ende, Overschie. 
Roelof Dunning, Gees. 
Herman Schaftenaar, Ermelo. 

GROEP B. 
Peter Beerends, Oene. 
Gerke Bousema, Oldehove. 
Nic. Jan Schakel, Giessen-Oudekerk. 
Corn. Zijderveld, Oosterwijk bij Leerdam. 

Ma en Dieuwertje Kooiman! Neen ik 
weet niet, wat dat vreemde woord beteekent: 
Chi 1 o s a? Schrijf het me een volgenden 
keer eens. En vraag eens aan je vader, of 
hij bij gelegenheid de groeten wil doen van 
Oom Bertus, die woont op de Doncksche Laan 
4, aan Dokter Berger. Dieurwertje had de op
lossing goed; Ma één fout. 

Volhouden maar! 
Aan verscheiden vragers. Of ik ook 

,schaatsenrijd? 
Vroeger wel; maar, waneer je 5½ kruisjes 

op je rug hebt, worden de onderdanen een 
beetje stram. Maar wel ben ik den 12en 
Februari met Tante Lei (zoo heet m'n vrouw) 

M EDAILLES 
WEDSTRIJDPRIJZEN 

INSIGNES 

~ 
KONINKLUKE = BEGEER 

_ I 
VOOll~CHOTEN 

bij Rotterdam dwars over de Maas van 
Krimpen naar den overkant gewandeld. Een 
zeldzaam tochtje! 

Voor nieuwelingen geef ik nog eens de vol
gende inlichtingen: 

Broertjes en zusjes kunnen met één brief 
samen doen, maar elk op een afzonderlijk 
velletje. 

Er zijn twee groepen: 
A - kinderen ,b e n e d e n 10 jaar. 
B - kinderen boven 10 jaar. 
Ieder zet telkens rechts hovenaan den brief: 
1. Zijn groepletter (A of B). 
2. Zijn volledigen naam. 
3. Zijn leeftijd. 
4. Zijn woonplaats, met straat of weg, en 

huisnummer. 
De oplossingen, z o o k e u r i g m o g e

l ij k, moeten binnen 14 dagen verzonden 
worden. 

1 :~::· 1 
AAN OOM BERTUS. 

p/a. Bureau van Het Landstormblad, 
Koninginnegracht 50, 

's-GRA VENHAGE. 

GROEP A (beneden 10 jaar). 

EERLIJK BEREKEND. 
Arie st ... pt... m ... t z ... n g ... w ... r d ... n 

p" .Id . .. r ... n; w ... nt z ... n b ... rm ... n h ... d h ... m 
g ... z ... gd, d ... t ... n d ... w... ...cht ... r d ... n 
m ... 1.. .n dr... gr ... te h ... z ... n 1. .. p ... n. 

"W ... l!" w ... s d ... n ... nd ... r ... n m ... rg ... n 
b ... rm ... ns vr ... g, ,,h ... v .. .l l. .. ng ... r ... n h . .. b 
j ... v ... n d ... t k ... pp .. .ltj ... n ... rg .. .l ... gd ?" 

-,,D ... t z" .1 ... k j ...... ns pr ... c ... s z ... g-
g ... n," ... ntw ... rdd ... Arie, ,, .. .Is d ...... rst .. . 
m ... n ... t t ... vl. .. g ... f w ... s g ... w ... st, ... n 
".Is d ... tw ... d ... n ... t z... z ... n ... w ... cht ... g 
... p h".l w ... s g ... sl. .. g ... n, ... n ".Is b ... d ... n 
d ... rd ... n d... .. .k ... l. .. g... kn ... tw" .lg m .. . 
n ... t ... n d .. . n w ... g h ... d g ... st ... n, d ... n h .. . d 
... k z ... v ... st ... ll... dr ... t ... p ... kk ... n g ... -
kr ... g ... n. 

GROEP B. (boven de 10 jaar). 
RAADSELS OVER DE VEL UWE. 

1. In welk dorp kunnen alle menschen 
mooi zingen? 

2. Waar moet de conducteur oppassen, dat 
hij de reizigers bij 't uitstappen niet uit
scheldt? 

3. Welk meer is haast geen meer meer? 
4. Waarom gaat onze Koningin 's zomers 

altijd naar 't Loo? 
5. Wie staat dag en nacht rustig bij den 

kerktoren te Barneveld ? 
6. Bij welk dorp staan torens zonder klok

ken? 
7. Welk dorp heeft een naam, waaruit 

blijkt, dat er vroeger op de Veluwe veel ver
scheurende dieren waren ? 

8. 0. N. O. Welke belangrijke stichting 
is dit? 

DE MAN MET DE GEITEMAAG. 

Jaren geleden woonde in Duitschland Dokt8l' 
Eisenbart. Hij was, evenals onze beroemde 
landgenoot BoerJi.aave, in de geneeskunde zeer 
bekwaam. Van alle zijden stroomden de lijders 
1:aar zijn woning, waarvan de drempel gesle
ten was door het aanhoudend drukke bezoek. 

De genezen patiëniten bazminden allerwegen 
ûjn lof uit. Somwijlen met min of meer over
drijving, gelijk het vaak met dankbare men
~chen gaat. En zoo verspreidden zich de won
derbaarlijkste geruchten omtrent Dokter Eiser.
hart door het land. 

Op zekeren dag vervoegde zich Hans 
Schweinskopf bij hem. 't Wlas een arme mijE
werker, die een hardnekkige maagkwaal had, 
,~,aardoor hij wel een geraamte leek. 

"En wat scheelt jou, vrind?" vroeg de dokter 
op deelnemenden toon aan Hans, toen deze 
eindelijk aan de beurt ik.wam. 

,,'t Zit 'm in m'n maag, heer Dokter!" kerm
,le de ongelukkige. 

Hans moest zich ontkleeden, en strekte zich 
op de operatietafel uit, waarbij tal van blin
kende instrumenten gereed lagen. 

De dokter hanteerde zijn lancet en weldra 
lag de maag van Schweinskopf bloot. 

Dr. Eisenbart beschouwde haar nauwkeurig 
en constateerde half mompelend: ,,'k heb 't wel 
gedacht: 't is totale vervuiling door 't kolen
.;:tof uit de mijnen!" 

Daarop nam hij een kloek besluit. Hij snee i 
de maag uit Hans' lijf en stopte ze in een pot 
met lauw water, om ze te wasschen. Nu stapte 
de dokter naar z'n tuin, en hing de maag aan 
een kerseboom om te drogen. 

Inmiddels lag Hans, die niet weggemaakt 
was, op de operatietafel zacht kermend te 
wachten. 

,,Nu zal ze haast wel droog zijn!" sprak Dr. 
Eisenbart na een uurtje, en hij trippelde ern
stig naar den kerseboom. 

Maar, o wee! de maag van Hans was spoor
loos verdwenen. De kater van den buurm·ctn 
namelijk had er de lucht van gekregen, had ze 
van den tak gegrist, en brutaalweg opgepeu
~,eld. 

Een oogenblik stond de dokter uit het veld 
g-eslagen rond te kijken. Doch zijn vindingrijk
heid hielp hem spoedig uit deze netelige zaak. 
Kort en goed slachtte hij een geit en zette 
haar maag als plaatsvervangster in het lijf van 
den mijnwerker. 

Na een kwartiertje was de kunstbewerking 
geschied. Daar stapte Hans heen, met een ge
laat, dat van vreugde straalde, want hij ge
voelde zich nu zoo gezond als een vischje. Maar 

DE FILM 
van den NATIONALEN 
LANDSTORMDAG is 

voor de Afdeelingen 
beschikbaar. 

Aanvragen te richten 
tot de Gewestelijke 

Landstormcom missiën. 

zie'c, wat gebeurt! Nauwelijks was h\j buiten, 
of hij begon te blaten en op handen en voeten 
te loopen. ,,Bèh ! bèh!" klonk het telkens met 
krachtig geluid, en gretig viel Hans aan op 
het welige malsche gras. 

Dit is de geschiedenis van den man met de 
geitemaag_ Of 't echt gebeurd is, moet jezelf 
maar uitmaken. 

HAP! - FLAP! 

Met snuffelend snoetje 
Sloop, voetje voor voetje, 
Een muisjen in 't rond; 
't Had trek in een hapje, 
't Zocht stapje voor stapje, 
Of 't ergens wat vond. · 

Opeens riep het muisje: 
,,Wat 'n aardig, lief huisje, 
,,Daar ginds in dien hoek!" 
Het wipte z'n staartje, 
En toog in een vaartje 
Er heen op bezoek. 

,,Hoe sierlijk die spijltjes! 
"Hoe kunstig <l'ie stijltjes 
,,Van 't kamerke klein! 
,,Hoe mooi is dat deurtje! 
"En waar zou dat geurtje 
,,Daar binnen van zijn?" 

,,Ha! 'k ruik daar een spekje! 
,,Da's kost voor m'n bekje! 
,,'k Heb 'n uur reeds gevast! 
,,M'n maagje dat rommelt, 
,,M'n lijfje dat trommelt! 
,,'k Ga gauw nu te gast!" 

Het krulde z'n staartje, 
Het likte z'n baardje, 
Z'n snorbaardje fijn; 
En zonder bezinnen 
Sloop 't schielijk naar binnen: 
Daar wachtte 't festijn! 

,,Tip, tip !" deed z'n tongetje, 
,,Hip, hip!" nam 'teen sprongetje, . 

Als 'n veertje zoo licht; 
,,Hap, hap!" zei het muisje; 
,,Flap, flap!" deed het huisje, 
En - 't deurtje sloeg dicht! 

OOM BERT US. 

Te DELFT kunnen eenige 
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Agenten van Politie 
worden geplaatst. Salaris f 30.60 - f 39.40 per week. 
Vereischten zijn: Behoorlijke alg. ontwikkeling en dege
lijke kennis der Ned. Taal. Flinke en sportieve lichaams
bouw, lengte ± 1.80 M., ongehuwd, leeftijd 21-27 jaar, 
terwijl aan hen, die het politie-diploma bezitten, of bij 
een bereden wapen hebben gediend, bijzondere aandacht 
zal worden geschonken. Sollicitaties met uitv. inl. aan den 

'COMMISSARIS VAN POLITIE te DELFT. 

D,ukkerii C. BLOMMENDAAL 
RIJNSTRAAT 9, 's-GRAVENHAGE 

TELEFOON 70461 
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· 1 Orgaan ten behoeve van d-n Bijzonderen Vrljwllllgen Landutorm 
Instituut tot Steun aan het wettig gezag. 
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-
DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE 

LANDSTORM. 

Zijn positie ten opzichte der regreering . 

1 

ALS HIJ GELIJK HAD ... Î De Nationale Landstorm Commissie ie
.U, onze tegenstander gelijk had en de 1

[ paalt zich evenwel slechts tot_ die vadtr
Bijzondere Vrijwillige Landstorm was landeTS, WaèUVan m:_t zekerheid kan w_ r
een "particulicte" organisatie, wat da11? de11. verwacht, dat z1J voor de l~andhav11g 

wat dan? van wet en gezag hun leven veil hebbcit. De iegenstandets van den Bijzonder u 
Vrijwilligen Landstorm meenen bij hun e 
bestrijding van dit instituut kracht rte 
kunnen vinden in de bewering, dat tt 
een pai:ticnlier:e instelling is, welker e
staan en taak niet strookt met den inho d 
van grondwet en wet. 

Dali zou onmiddellijk het instituut ont- .Eu wij vermoeden niet, dat dit ya,n 
bonden dienen te worden, op bevel der den zaakgelastigdo- Y:Jn 1\Ioskou kan ~e- . 6~ 

WONl>E.R R egeering. zegd __ w~:den. 
·want een gewapende organisatie in ' II1J z1J gefroo~t. 't Ga::1~ dan ook manr 

den Staat, ·welke niet onvoorwaardelink om 0en onbezoldigde functie. 

Hoevele malen dit ook door de Reg e
ring is tegengesproken, het helpt nieme -
dal, zij houden, tegen alle verklaringen j. 1, 
hunne vreemdsoortige beweringen staan e. 

In het Voorloopig Verslag der Twee . e 
Kamt!l' van de begrooting van Defcnst, 
was er op aangedrongen van den Minis
ter te mogen vernemen, welke posit~e 
feitelij ~{ de Bijzondel'e Vrijwillige Lanf 
storm rnneemt. 

Do. i\1Idnrist€r ootW-OOl'ude daarop : 
~t' instituut dèr "bijzondere vrijwillige±s 

van den vrijwil.Hgéll land-storm" levert, indi n 
aan: de vrijwi!llg~ts ve:rgund wordt in we -
keli'Jken diëttst' té komen, militair georganli
seerde afdeefü).gen welke onder de bevelE1n 
van den M'in:rster ván Defensie komen en der
halve mede in legerverband treden. Wenscl\t 
e·en aan het bewind zijnde regeering in voo:t
komenp, ge'"al va:m. de diensten van de bijzorl.
dere vrijwilligers geen gebruik te maken, daln 
verkeeren deze in dezelfde positie als ~ 
overige staatsburgers. 

lede'!.' zou. meenen, dat dit voldoenak 
WM. 

Ik tegenstanders van den Bijzondere 
V1rijwilligen Landstol'm evenwel niet. 

Zi;j gaan door met hun vragen en wille~ 
thans, nadat de Bijzondere Vrijwillig~ 
Landstorm 10 jaren bestaat, sugg.·ereeretj, 
dat l'ret in&tita-wt "pairticulier" en "on} 
grondwettig'' is. 

* 

tel' beschikking is van de Overheid, mag 
nooit of te nimmer bestaan. 

, Ieder, die de waarheid wil aanvaarden1, 
zal oordeelen, dat in de duidelijke vElr
klaring van de Rcgeering zelf, het ei11dle , 
ligt van alle tegenspraak. 

Voor de revolutionairen echter schijnt 
het spijtig, dat het zoo is. 

Voor wat de Regeering zegt, houden zij 
zich Oost-indisch doof! 

Er zijn geen erger dooven, dan die niet 
willen hooren. 

TRAAG VAN GEDACHTE. 
Het is wel zeer zeer vreemd. 
Tien jaren lang is de Bijzondere Vrip 

willige Landstorm door de revoluti©
nairen en de ontwapenaars op alle moge
,ljjke wijzen bestreden. 

Tien jaren lang heeft de Regeering aab 
de Staten,-Generaal de gelden, noodig 
voor de organisatie, ter goedkeuring voot
g,esteld. 

In 1922 nog werd de nieuwe Dienst
plichtwet aangenomen, waarin weder01h 
:wtikel 35 - de basis van den Bijzondere11 
V r'ijwilligen Landstorm - voorkwam. 

Doch eeTSt onlangs zijn de revolutio
nafren op de gedachte gekomen, dat helt 
instituut desniettemin "onwettig" is. 

Daarbij blij-k gevende, dat de snelhei~ 
hunner denkmachine niet in overeenstem!
ming :i:s met hetgeen onze tijd allerweg!) 
te zien g,eeft . 

* 
DE ARBEID DER NATIONALE1 

LANDSTORM COMMISSIE. 
.M::en vil!lidt, l:uJ:m· taak omschreven in dill 

Wat wü dat. zog· •en, als beweerd wordt! Legm·o:rd.e-r, wd1to wij hiernaast nog eens 
dat de. füj.zornfure Vrijwillige LandstorJ afdruklrnn. 
een "pai11ti<:'titie'L'e'1 organisatie isi De Na1fionale Landstorm Commissie bef 

PrART1lCULIER? 

Wel d>it. vordert, de toetreding van de bijzondeT 
Als de Blj zondéré V1'ijwillige Landstor ~bj'willig :rs. 

een "partictr1Ïè1'·ei' organisatie is, da Zî_'j, leiat' do wening en de propaganda 

Kennisgev!ing van den Minister vin 
Oorlog van 22 Mei 1919, Ilde Afd., ! 

No. 64, (Leg·erorder 1919, 
B. No. 215) . 

COMI 'I'E TER BEVORDERING V AlN 
DE TOETREDING TOT DEN 
VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 
(Nationale Landstorm Commissie) . 

Er heeft zich met instemming van de 
Regeeri'ng een comité gevormd, dat ziclh 
fen doel stelt de toetTeding tot den Vdi
willigen Landstorm van zoogenaamde blj
zondere vrijwilligers te helpen bevordb
rcn. 

dat iedereen er zoo op gest~ld •~ 
Nergen5 vindt men een merk 
dat mei' zóóveel zorg beréld en 

daarbij voor zóó'n mat;g~n pri!'-1 
verkrygbaaris. Welk merk i~ dtll1 

Hl:"I 1§ 
de fdvbt-iet der Nederlandsche pïJ proollèr.;: 

s1·1m 
111m,1n 

_________ _,,__-..;_;. ___ _.__ 

J-AArR VERS~AG 
V AN ó 'E 

'.N0ti'0nale Landstorm Commissie 
over 1928. Dit comité, onder Eere-voorzitterschatP 

v~n de~\ Hee: H. Colijn, oud-Minister v~n 
Fmtmcien, Lid van de Eerste Kamer d4r' rFain;:ensteUing va,n de, NafJiO((IJale Lan,tl!storni 
Staten-Generaal, bestaat uit de heeren: (fommtissie. 
L. F. DUYMAEn, VAN TWIST, Lid va 'ëO:'a. ,safmla'nstèÎl>ling delr Natio'á.àlé! Lands·förm 

de T,\'eede .Kamer der Staten-Gen - Co:r.Lmissie, oitdé!rgilng' iri het· afg-e'1'oo1-èn jaar 
raal, Voorzitter. gee .1 wijziging. 

M:r. Dr. L . N. DECKERS, Lid van ~e Zli bestaat uit de navólgehdé leden: H. 
Tweede Kamer der Staten"Ge11ei•aa , Oalljn, o'ud-Minister van F'inanciën... Eere

:Mr. A. G. A. Ridder VAN RAPPAR ,' •Vool.'iitter; L. F: Ifuyrriae~ van Twist, Geh.
Lid van de Tweede Kamer der St~- Májóor b. d., füd v-a'n ' de Tweede Kalner der 
ten-Generaal, iSta:!Je:r-1-Gerle'r~l, 'vohnitt'er; Mir. Dr. L. N. 

J. R. SNOECK HENKE1\IANS, Lid vah DMker ' l'ridl vanJ dRe Tws eedke H Kkam<·r d]~dr 
1 T , , d Kamer der Staten-Gencl- Stà1 éri-'Génernal; . . noec én em ans, 1 
c e ' 1 re e 1iva'ii de Tweede Kamer der State'n-G<,nèraal; 
ráa'Î ~,1-, ~n1 h , 

FI. B'ORli;T,, Ge11er'aal-lllfaJ·oo1', AdJ~ cu~·. JA. G! A. Ri(!luei-J va ~ápp'aTtl, Lid viin de 
J. , , ·' ~\ 1 t.Pwèéèlè Natliêr' der Stateti-@eneraal~ J. H. 

dant in bt'!'itengewo11e11 dienst van . Bord, Generaal-Majoor, Adjudant in buiten-
1\1. de K;oningin, InspeC'ieur der l'nfai1L gewonen dienst van H. M. de Konltn{ irl, In
t~ri-e, wç1al'nemeud Insperteur van deij) spe.étfeu\' der IWfänterie, waar1:em'end lhspec
VJ'ijwilligcn J,andstorm, teur van den V-Tij'wîlligèn Landstorm; G. P. 

G. P. BOULOGNT~, Reserve-Eorste-Luite Bol'i'ogné, Rêseft'll-é Eërste Luitenant de .. · VclJ
nawt d~r Veld-Artillerie, Sec1·elttri. Artillerie, Secretari'S. 

. . . . . . • H~'fl' butèél der Cbmmissié bleef ge· .,estigrl 
De_ nulitaire autoriteiten ~~rden mtge Kon·nginnegracht 50, 's'--Gra:verthage'. 

11ood1gd a.111. Yoo1·noemd com1te, voor zoo Hd jaarverslag o-ver' 1928 - het tien1e van 
voel dit vool' het beoogde dcicl noodig Ü, 1 het bestaan van den BijZ'onderen Vrijwillig-en 
Trnnno mcde11·eJ1king te verleenen. Landstorm - mag wêtletom rnerding .naken 

( ;). ' 1 ---------·--- ------·------- -----------
mag ook de Overheid er zich niet mee in waa.vb ij de. dienstpliehtigcn mat verlof 
laten en nog minder er eYentuoel van ge~ uitgcnoodigcl. ·worden, om toe to treden tot ~..11--~ 
bruik malm;i. dcrc- Bï.t~o11der~11 \_Trijwilligen hrndstorm, ~ 

Dan zou alle optired6ll1 va11 de n ijwil . .\.Be illonstrH1(·hf1gc11? f-' 
ligers onwettig •zi

1
jn en ,door den rechte Na!tunrliJl , wo1·clen niet alle d ionstplich-

zelfs dienen te ,WOTiddn vervolgd" Dan werc tigl'.~n ll'ltg·enoodigd. Dat sp1·eekt vanzeli'i 
de Bijzondere Vrijwîllrigc Lantlstorm, wa 'Ei- zijn enkele dwazen, die meenm, clatj 
de revolutionail'èn o-aarne zonden willen I Lot1 de Vissc<!' c.s. ook moet worden uit
een gewapende macltt - niet ter beschik'.: r,g:én,oodigél. 
king van de Ovel'heid - doch van een deen ----- ------------
der bevolking en gericht tegen een ander! 
c1eel. 

Thans is de Bijzondere Vrij willig·el 
Landstorm, zoodrn zij optreedt met het 
wapen in de hand, zuiver "militair" or-, 
gaan der Overheid. 

De tegenstander zou hem lidst gelijkl 
willen stellen met den stl'ooper en roover. 

~ 
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• 
van toenemenden bloei van deze meer en meer 
ingeburgerde nationale instelling. Aan allen 
kant viel vooruitgang waar te nemen. 

V oor1iitgang. 
Er werden 20 nieuwe afdeelingen opgericht. 
In 25 plaatsen waar zij nog niet bestond, 

werd een Plaatselijke Landstorm Commissie 
gevormd en een Plaatselijk Leider benoem(!. 

De totale sterkte nam toe met 4470 Vrijwil
ligers en bereikte hiermede het aantal var, 
62520 Vrijwilligers. 
Overzicht der sterkte. 

Inspectie van den Vrijwilligen Landstorm: 
20 Landstorm Verbanden of Korpsen, same'.1-

vattende: 1273*) P laatselijke Afdeelingen van 
Bijzondere Vrijwilligers, le Ban: 45355 vr. 
2e Ban: 8859 vr.; het Vrijwillige Landstorm
korps "Spoorwegdienst", het Vrijwillige Land
stormkorps "Vaartuigendienst" en het Vrij 
willige Landstormkorps "Motordienst" : 8306 
vr. Totale sterkte der Vrijwilligers 62520 vr., 
waartoe behooren 1529 Res. Officieren. 

Ten behoeve van de consolidatie van het 
Instituut waren werkzaam : Nationale Land
storm Commissie 7 leden, 21 Gewestelijke 
Landstorm Commisiën: 310 leden; 1004 Plaat
selijke Landstorm Commissiën 4345 leden: 
1 Landstorm Commissie uit "Pro Rege" 3 
leden; 1 Landstorm Commissie uit den Bond 
van R. K. Militairen-Vereenigingen 6 leden. 
Totaal aantal Commissieleden 4671 leden. 

W erkzaaniheden der Nationale Landstorm 
Commissie. 

Uit den aard der zaak hebben de werkzaam
heden van de Nationale Landstorm Commissie 
dit jaar voor het overgroote deel gestaan in 
het teeken van den Nationalen Landstormdag, 
hetgeen aan een ieder, die dezen Landstorm" 
àag heeft bijgewoond, of wel van dit verslag 
nader zal kennisnemen, duidelijk zal zijn. 

DE NATIONALE LANDSTORMDAG. 

Reeds ten vorigen jare was het denkbeeld 
overwogen, om het tienjarig bestaan van den 
Bij,zonderen Vrijwilligen Landstorm in 1928 te 
herdenken door ihet houden van een N ationalen 
Landstormdag op het terrein "Houtrust" te 
's-Gravenhage, alwaar de Vrijwilligers van het 
geheele land zouden bijeenkomen. 

Generale Commissiie. 
Voor een stelselmatig en grondig onderzoek 

naar de kans van s1agen van zulk een groot
sche bijeenkomst was een Generale Commissie 
in het leven geroepen, waarin uit iedere Ge
westelijke Landstorm Commissie een tweetal 
vertegenwoordigers hadden zitting genomen. 
Voor de V1ijwillige Landstormkorpsen Motor
dienst, Vaartuigendienst, en Luchtwachtdienst 
werd de Luitenant-Kolonel B. ten Broecke 
Hoekstra, de tegenwoordige commandant 
dezer korpsen, bereid gevonden van cj.e Gene
rale Commissie deel uit te maken. 

Dagelijksch Besfaur. 
Udt de Generale Commissie werd een Dage

lijksch Bestuur benoemd. Het voo1,zitterschap 
van beide werd in handen gelegd van den 
Voorzitter der Nationale Landstorm Commis
sie, waardoor eenerzijds de Nationale Land
storm Commissie haar invloed op den gang 
v,an zaken kon laten gelden, terwijl ;rnderzijds 
geen deel van het land bij de vo@bereiding 
van den Nationalen Landstormdag was uit
gesloten. 
Siibconimissiën. 

Uit de Generale Commissie werden nog de 
navolgende Commissiën benoemd: 

Commissie voor overleg met werkgevers en 
Landlbouworganisaties. 

Commissie voor ,overleg met de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen, 

Financieele Commissie, 
Begrootings-Commissie, 
Commissie voor Publicatie, 
Terrein-Commissie**). 

De vraag of het houden van een N ationalen 
Landstormdag op onoverkomenlijke bezwaren 
zou afstuiten, k,on reeds in begin van Maart 
zeer geruststellend worden 1beantwoord. Toen 
n.l. was reeds bij het Dagelijksch Bestuur 1be
kend geworden, dat meer dan vijftienduizend 
Vrijwilligers verklaard hadden aan den Natio
nalen Landstormdag te willen deelnemen. 

Het besluit gevallen. 
De Generale Commissie nam daarop in hare 

'') Door samenvoeging van 
Plaatselijb Aföt>clinge!", ,;, áet 
afdeelingen eenig~zins gedaald_ 
van 1927. 

een aanta1 

totaal dezer 
beneden da:; 

**)Voorde naamlijst derledenvanalledeze 
Commissiën moge worden verwezen naar het 
Gedenkboek, dat ter gelegenheid van het 
10-jarig bestaan van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm is samengesteld. 
vergadering van 5 Maart te Utrecht het be-

sluit, om de voorbereiding van den Nati,onalen 
Landstormdag door te zetten. 

De uitkomst heeft alle verw,achtingen over
troffen. Drie factoren hebben daartoe voor
namelijk medegewerkt, d .z. de buitengewoon 
mooie weersgesteldheid, de vergunning van 
Hare Majesteit de Koningin, om voor Haar te 
mogen defileeren en de langdurige en zeer 
ziorgvuldige voorbereiding. 

Bij de1ze voorbereiding werd uitgegaan van 
eenige algemeen geldende grondbeginselen, 
welke als volgt kunnen worden omschreven. 
Richtlfjnen bij de voorbereiding. 

De Nationale Landstormdag zou in geen 
geval op een Zondag mogen plaats hebben. 

De Vrijwilligers zouden op één en dezelfden 
dag te 's-G1,avenhage aankomen en daaruit 
weer dienen te vertrekken. 

De Vrijwilligers zouden, ongewapend, in 
hunne burgerkleeding, slechts aan den linker
bovenarm getooid met een Oranje-armband, 
aan den N ationalen Landstormdag deelnemen, 
met uitzondering van de Officieren-vrijwilli
,gers en de Vrijwi!ligers van het Landstorm
korips Motor<lienst, d:ie de uniform zouden 
dragen. 

Aan den Nationalen Landstormdag mochten 
slechts zij deelnemen, die tot den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm en de korpsen Motor
dienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst en 
Luchtwachtdienst behoorden, of van een 
Landstormcommissie deel uitmaakten. Slechts 
aan een 1beperkt aiantal belangstellenden zou 
geleg,enheid worden gegeven om op het terrein 
Houtrust den Nationalen Landstormdag gade 
te slaan. 

De financiën moesten in eigen kring, dus 
buiten 's Rijks kias, worden gevonden. 

Alle Vrijwilligers zouden een gelijke bij
drage geven in de kosten van de heen- en 
terugreis, ongeacht of zij dicht bij 's-Graven
hage of op grooten afstand daarvandaan 
woonden. 

De deelneming aan dAn ::•fatio:1alen Land
stormdag mocht niet afhankelijk zijn van ,Je 
graad van welgesteldheid van den Vrijwil
liger. Ten behoeve van hen, die de bijdrage 
in de reiskosten en de loonderving wegens 
arbeidsverzuim niet konden dragen, moesten 
door de plaatselijke Landstormafdeelingen 
reiskassen worden ge'Vormd. 

Voor de organisatie van den Naticmalen 
Landstormdag zou uitsluitend gebrm', ge
maakt worden van de krachten, welke in den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zelYen te 
vinden waren. 

Alzoo werd de Nationale Landstom1d:1g 
gehouden zuiver tot een zaak van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm zelV('ll, welke 
tot stand zou komen door de krachten van 
saamhoorigheid en solidariteit tussen.en de 
leden van het Instituut onderling. 

De uitkomst heeft niet beschaamd, noch ten 
aanzien van het eigen organisatfo-vE-rmogen, 
noch ten aanzien van de saamhoori0heid. 

V aslste.lling van den datwn. 

Hoewel de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
eerst op 13 November 1928 ten volle 10 jaar 
bestond, werd de datum van den Nationnlen 
Landstormdag met het oog op ons ;;;limaat ·en 
het einde der herhalingsoefeningen van het 
leger, bepaald op 27 September 1928. 

.Benoeming van een Algemeen Militair 
Leider. 
In overleg met den Minister van Oorlog, 

werd de Reserve-Luitenant-Kolonol H . C. VAN 
CAPPELLE, Commandant van het Vrijwillige 
Landstormkorps "Rotterdam", aan,gewezen als 
Algemeen Militair Leider van den Nationalen 
Landstormdag. 

Deze zeer verantwoordelijke functie, welk." 
omvatte de geheele regeling van het defilé 
der Landstormtroepen en den marsch door 
's-Gravenhage van de stations naar het ter
rein Houtrust en terug, werd nog ongemeen 
verzwaard door den korten duur van het ver
blijf der Vrijwilligers te 's-Gravenhage, waar
door de tijd, beschikbaar voor de opstelling 
van het defilé en later voor de terugmarsch 
naar de stations, tot in minuten moest worden 
bepaald. 

Z.J[.Jl. de P1·ins Voorzitter van het Eere
Comité. 
Het strekite tot groote voldoening dat Z.K.H. 

de Prins der Nederlanden zich bereid ver
klaarde, het Voorzitterschap te willen aan
vaarden v,an het Eere-Comité, waarin naast 
alle Ministers, tal van hooge burgerlijke en 
militaire autoriteiten hadden zitting genomen. 

Instemming en rnedewerking van de Regee
ring. 

Bleek reeds hieruit, dat de Nationale Land
stormdag de instemming had van de geheele 
Regeering, duidelijker werd deze openbaar 

door de groote medewerking, welke van het 
Kabinet werd ontvangen. 

Zoo werd door de lbemiddeling van den 
Voorzitter van den Ministerraad, den Minister 
van Financiën, verkregen, dat alle Rijksamb
tenaren en -werklieden, die tot den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm behooren, voor zoover 
hun dienst het toeliet, voor den Nationalen 
Landstormdag een dag extra-verlof ontvingen. 
Hetzelfde voorrecht werd door den Minister 
van Defensie verleend aan de Bijzondere Vrij
willigers, die op den 27sten September nog 
voor herhalingsc-efeningen onder de wapenc-n 
vertoefden. 

Deze Minister stE;lde ook 22000 Oranje
armbanden uit 's Rijkskleeding:ma.gazijn be
schikbaar, benevens de benoodigde tenten, een 
tweetal Muziekkorpsen en een escadrille vlieg
tuigen. Van dm Commandant van het Regi
ment Greniadiers werd de medewerking van de 
Koninklijke Militaire Kapel verkregen. 

De Ministe1· van Binnenlandsche Zaken en 
Land-bouw verleende nog toestemming, om voor 
het formeeren der trein-colonnes gebruik te 
maken v,an het Malieveld, dat in de avond
uren door personeel der Genie van de noodige 
vcrlic11ting werd voorzien. 

lI et Gedenkboek. 
Ter gelegenhei<l van het 10-jarig bestaan 

van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
werd een Gedenkboek samengesteld, waarin 
tal van bij<lr'lgen van autoriteiten en van 
voormannen uit de Landstormbmveging zijn 
opgenomen. 

Een exemplaar van dit Gedenkboek, - dat 
door vele foto's is verlucht, - werd verstrekt 
aan alle deelnemers v,an den Nationalen Land
stormdag. 

Dank zij de groote medewerking van den 
den Heer L. VAN PELT, Secretaris der Ge
westelijke Land stormcommissie "Zuid-Holland: 
West", kon deze verstrekking met geringe 
kosten plaats vinden. 

Rndio-uitzending. 
Op 17 September had een Radio-uitzending 

plaats, welke zeer goed geslaagJ mag heeten . 
Dien avond werd het woord gen,er<l door de 

heeren L. F. DUYMAER VAN TWIST, J. R. 
SNOECK HENKEMtANS, Mr. Dr. L. N. 
DECKERS, Generaal-Majoor J. H . BOREL 
en G. F. BOULOGNE. 

Vele afdeelingen hadden maatregelen ge
nomen, om gezamenlijk naar de redevoetingen 
te kunnen luisteren. 

Volgens de ingekomen berichten, is het ge
sproken woo-rd zeer goed verstaanbaar overge
komen en met veel genoegen door de Vrijwilli
gers beluisterd. 

Giinstige invloed op de consolidatie. 
De veelomvattende voorbereiding, waarin 

vooral de Secretarissen der Gewestelijke 
Landstormcommissiën een alle:nbelangrijkst 
aandeel hebben gehad, heeft niet nagdaten 
gunstigen iruvloed op de consolidatie van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te oefe
nen. Maanden en maanden i,: men tot in de 
verstgelegen dorpen en gehuchten van ,·.ns 
land bezig geweest met zich voor te bereiden 
op den tocht naar 's-Guwenhage en <12 ~terk 
verhoogde activiteit van èe Vrijwilliga·.s deed 
vanzelf de waardeering voor den Bijzfln. ~e·cn 
Vrijwilligen Landstorm zoowel in eigen ge
lederen als daarbuiten, toenemen. 

~ 

Wie ei- op "II ontrust" het wooi-d voerden 
De Generale Commissie was zoo gelukkig, 

mannen van vooraanstaande positie bereiL! te 
vinden, om op "Houtrust" den Vrijwilligers 
toe te spreken. Na de opening van den Na
tionalen Landstormdag door den Vooi-zitter 
der Nationale Landstorm Oommissie, werden 
redevoeringen gehouden door de Heeren Dr. 
J. Th. DE VISSER, Oud-Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen, Mr .. D. 
FOCK Oud-Gouverneur-Generaal van Necler 
landsch-Indië, H. COLIJN, Oud-Minister Yan 
Financiën en Mr. Dr. L. N. DECKERS, lid 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Mr. P . DROOGLEVER FORTUYN, lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, thans 
oclk Burgemeester van Rotterdam, die de uit
noodiging, om een rede te houden, eveneens 
had aanvaard, moest zich op het laatste oogen
blik wegens •bijtzondere omstandigheden laten 
verontschuldigen. 

l-1 et Defilé vooi- Jl. M. de lfowingin. 
Van onberekenbare waarde was het feit, 

dat H . M. de Koningin aan de Vrijwilligers 
wilde vergunnen voor Haar te defileeren. 

De opoffering, welke H.M. zich met Z.K.H. 
den Prins en H.K.H. de Prinses heeft willen 
getroosten, om het defilé der Landstorm
troepen onafgebroken gedurende twee · volle 
uren gade te slaan, heeft voor de ruim 
twintigduizend deelnemers den Nationalen 
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In verband met de opname van het jaarver- c 
slag in dit nummer zal het slot (artikel III) 
van de se1·ie "Paraat, atcief, saamhoorig," -
waarvan artikel I in het Januari-nummer en r 
artikel II in het Februari...nummer verscheen, 1 
eerst verschijnen in het April-nummer. r 

J. A. I. H. GRAAF'LAND. 

Landstormdag gemaakt tot een historischen 
dag van blijvende •beteekenis. 

Concentratie op het llfooieveld. 
Een gelukkige gedachte is het geweest, om 

voor het vertrek naar de treinen, de deel
nemers te concentreeren op het Malieveld, 
waar ruime gelegenheid was om de Vrijwilli
gers in treincolonnes op te stellen, zoodat 
iedere colonne op het juiste uur kon afmar
cheeren naar den eigen gereedstaanden extra.
trein. 

Het 1nedevoe1·en van naJ:imborden der ~1!
deelingen . 

Een andere maatregel, welke zeer goed 
heeft voldaan, was het voorschrift, dat alle 
afdeelingen, welke aan den Nationalen Land
storm<lag deelnamen, moesten meedragen een 
eenvoudig doch duidelijk naambord. Afgewis
seld met de talrijke vaandels, waarvan vele 
door hun lmnstzinnige uitvoering de aandacht 
heibben getrokken, maakten de oranj egekleurde 
naamborden een aardigen ~ndruk niet alleen, 
maar zij gaven een duidelijk beeld van ·het 
groote aantal plaatsen, waar de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm tot organisatie is ge
komen. 

Na.men, als "De Goorne", Rithem", 
,,Rucphen", ,,Stein" ,,Rauwei,derhem" ,,Tillig
te", ,,Mechelen", ,,Grevenbicht", ,,Diieteren", 
,,Haelen", ,,Ell", ,,Swolgen-Tienray" en "Sie
bengewald", hebben dan ook niet nagelaten 
bij het Haagsche publiek v:erwondering te 
wekken en aan velen was het te zien, dat zij 
eraan twijfelden of zij wel met namen van 
Nederlandsche plaatsen te doen hadden. 

De Vi-ijwilligm·s zeer voldaan tei·uggekeerd. 
Zwaar vei,moeid, doch met ongekende geest

drift in het hart, zijn onze mannen, velen di p 
in den nacht, in hunne woningen terug,ge
keerd, dankbaar voor al wat zij op dien heer
lijken Septemberdag gezien en genoten hadden, 
maar meest, dat zij onze Oranje-vorstin van 
zoo nabij mochten o•ntmoeten, om Haar de 
hernieuwde verzekering te geven van hun 
trouw aan K,oningshuis en Vaderland. 

Vervolg pag. 3 Hoofdblad. 
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UIT MAVORS* 
Aan de bijzondere rubriek van het Januari 

en Februarinummer van het bekende tijd
schrift "Mavors" ontleenen wij het navolgende: 

MAANDOVERZICHT. 

(Januarinummer). 

Onder de "Kleine Mcdedeelingen'' van 
de Scptcm1)er-aflevering kwam een geest
clri ftig gesteld stukje voor van de hand 
van den Reserve-Tweede-Luitenant E. E. 
van clcr Voo van 6 R.I. Het stukje was ge
titeld "Onhollandschc mentaliteit of ty
pisrh Hollandsch?" en bevatte in hoofd
zaak een aansporing aan de mannen van 
den landstorm, om in uniform naar den 
Haag te trekken. 

Een Kapitein der Infanterie heeft zich 
hl ijkbaar aan dat artikeltje of vooral aan 
clrn toon, waarin het werd gesteld, gestoo
ten, want hij zond de redactie een schrij
ven, waarin hij den heer van der V oo van 
antwoord dient op de vraag, die deze 
laatste als titel had gekozen. 

Dat antwoord is als een koudwater
clouche, waardoor cle geestdrift van Luite
nant van der Voo wel niet gedoofd of be
koeld zal worden, maar dat aan deze toch 
1e denken zal geven, hetgeen blijkens de 
woorden van den inzender dan ook de be
doeling was. 

De Kapitein zegt in zijn goed bedoeld 
schrijven echter eenigc dingen, die den 
Schrijver van dit Maandoverzicht niet 
alleen tot denken, maar zelfs tot bedenking 
aanleiding gaven. Niet omdat het beweer
de in het algemeen niet juist i:;;, doch om
da1 ('l' gedeelten in voorkom.en, waaruit 
blijkt, dat de Schr. de zaken óf te lucht
hartig opneemt óf wel zich niet bewust is 
van bestaande gevaren. 

Al is men geen ultra-enthousiast twee
cle-ln)tenant , doch een bezadigde kapitein, 
dan 1s het niet verstandig zich te()'en hen 
die de ,Vet schenden, uit~luitend '\e wee; 

''') Mavo r s. Maandschrift (met Artille
ristisch Tijdschrift) voor Officieren en 
Reserve-Officieren, voor Vaandrigs en Kor
r.etten. 

Redacteur-Uitgever: D. H. Schilling, Re
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IX. De Russische 
Geschiedenis. 

Tsaar Iwan de Vei-schrikkelijke. ( 1) 
(1530-1546-1584). 

Jeugd van Iwan IV. 

Niet tenonrcchte leeft de zoon van Wa
silie_j III, tsaar Iwan IV, in de R.geschie
denrn voort als Iwan de Verschrikkelijke, 

· alhoewel zijn R.bijnaam "Grosny" eerder 
,,de Ontzagwekkénde" dan "de V ei·schrik
lcel~jke'' beteekent. Maar evenals de zes-
1 i enceu wsche R.gcschiedenis, die zoozeer 
van de Europeesche afwijkt, niet zonder 
oorzak~n was, en ook niet zonder gevolgen 
zou hliJven, dient men eerst van de jeugd 
van Iwan IV kennis te nemen alvorens 
zijn levcnsdadcn te beoordcelen'. 

Geboren in 1530 uit prinses Helena 
Glinskiej van Litauen, de tweede vrouw 
van tsaar Wasiliej III 2

), was Iwan IV 
slechts 3 jaren oud, toen zijn vader stierf. 
Ondanks hun beloften van trouw aan 
Iwan IV aan het sterfbed van hun tsaar 
'.JCoorloogden kliekjes en "coteries" van bo~ 
Jaren elkaar, trachtten door moorden ver
~ri f"tigingen, verbanningen, samenz~erin
gen en staatsgrepen elkaar te niet te doen 
en vergiftigden ten slotte grootvorstin 
Helena, de moeder van Iwan IV zoodat 
deze en zijn broertje "alleen op 'de we
reld " achterbleven, want zij hadden geen 
rechtstreeksche verwanten en geen be
schermers of raadslieden. 
. De bojaren dachten het best de dynas-

1 ie, vertegenwoordigd in twee onmondige 
knapen, te "nekken" door hun streno·e en 
steeds nirnwc voogden te bezorgen, di: hen 

te stellen door de vVet vóór te lezen en niet 
verder te handhaven. 

De Kapitein laat in het midden, of het 
in 1918 noodig was om den Bijzondcren 
Vrijwilligen Landstorm op te richten, 
maar wil aannemen, dat zulks door het be
dreigen met revolutie gebillijkt werd. 

,,Maar waarom", zoo vraagt hij zich af, 
"is de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
,,gehandhaafd nadat van links de i( o. i. 
"psychologisch verklaarbare) vergissing 
,erkend was. Was ter linkerzijde niet af
"doendc gebleken, dat het socialistische 
"ideaal nog niet verwerkelijkt kon worden 
,,en was ter rechterzijde het Hollandsche 
,,karakter niet bekend geworden.'' 

Volkomen juist, maar het is maar de 
vraag, hoe die vergissing der uiterste lin
kerzijde en die mentaliteit van de rechter
zijde bleek. vVannecr dat aan den dag ware 
getreden cloor protesten of door beroep op 
de Grondwet, e.d. - dan hadden de revo
lutie-mannen de geheelc rechterzijde "aan 
hun laars gelapt" en dan hadden wij hier 
medcgcmaakt wat te vVeenen, te München 
en te Moskou is gebeurd, met al de vrccsc
lijke ellende daaraan verbonden. 

Die mannen van de rechterzijde namen 
een geweer en een Oranjeband en weg was 
de revolutie. Wc kunnen hen er niet ge
noeg dankbaar voor zijn! 

l\Iaar - zegt de Kl:ipitein - wij hebben 
toch het leger en onze "Jantjes". Men bc
leedigt hen cloor ze niet te gebruiken voor 
handhaving van het gezag. 

Het is beter om in dit verband niet over 
de "J antjcs" te praten, maar het leger 
mag worden vermeld en dan moet met be
scheidenheid <loch met nadruk gewezen 
worden op een klein gemis aan inzicht, 
dat blijkt vrij universeel voor te komen. 

Het V:olk leger is de spiegel van het 
Volle Daarom is het Volksleger zulk een 
veilig wapen ten opzichte van het gezag. 
De meerderheid in het Yolk is ook de 
meerderheid in het leger. 

Maar wanneer in revolutie-dagen ecu 
minderheid naar de macht grijpt, om -
zooals de Heer Heykoop, het Rottcrdamsch 
Kamerlid, het in November 1918 uitdrukte 
- de dictaliiiii· van het proletariaat te 
vestigen, dan moet het gezag ook oppassen 
voor de minderheid in het leger en dan 
moet men ziften. Zóó ontstaat in revolutie-

decht lieten Yoeden en kleeden, moorden 
in tegenwoordigheid der kinderen lieten 
bedrijven, hun overleden vader bespotten, 
en iedereen, die de minste sympathie voor 
Iwan IV' hctoondc, lieten kerkeren of doo
den. Alleen bij de ontvangst van een 
vreemden gezant werd de jonge Iwan in 
groot "dynastiek pontificaal''' gestoken 
en met fabelachtige juweclen behangen. 

Van jongsaf leerde Iwan IV haten, hui
chelen, dieren martelen, 't leven van ande
ren minachten, ontucht zien. Deze kiemen 
van decadentie tierden welig in zijn vroeg
rijp karakter. 

Alleen de R.m.ctropolict Macariiis heeft 
vanaf 1542 ccnigcn invloed op Iwan ge
had. Ilij boezemde hem belangstelling voor 
boeken en de wetenschap in en inspireerde 
hem. om van Moscou "het derde Rome'' te 
maken. Iwan werd bedreven in de R.ortho
doxe theologie, toonde een schrander ver
stand te bezitten, maar bleef desondanks 
ontzenuwd en uit 't lood geslagen. Maca
rius vermocht niet de decadente kiemen 
zijner jeugd en 't wanordelijke hof, dat 
hem omgaf, uit te roeien. 

In 1546, dus op 16 jarigen leeftijd, ver
klaarde ] wan de rcgeering te aanvaarden 
en liet zich in 15±7 door zijn vriend Maca
rius met "den lioed van Monomach a) kro
nen als "tsaar van geheel Rusland". Hij 
koos als gemalin de zachte en sug·gestieve 
Anastasia uit het Bojarenhuis Fodor-Kos
ka, dat niet tdynastiek was en waardoor 
hij den wrevel der dynasten-geslachten op
wekte. 

Van haar huwelijk (1547) tot haar 
dood (1560) hield Anastasia "den dui
vel'' in haar gemaal Iwan nog eenigszins 
in toom. Na haar dood brak een regeering 
va11 dni,,elschen waanzin over Rusland ios. 

tijd een Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
en het echt Hollandsche karakter van die 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm-mannen 
doet hen bijeenblijven, zoolang zij niet 
zeker zijn, dat het gevaar voor hun hei
ligste goederen nog niet geweken is. 

De vergissing werd erkend, maar welke 
vergissing? Een zeer lezenswaardig hoofd
artikel van "De Standaard" van 20 No
vember 1928 geeft het antwoord op die 
vraag: 

,, ·welke vergissing? Mr. 'froelstra gaf 
,,toe "de machtsverhoudingen niet ge
"heel juist te hebben gezien". Aan de 
,,Regeering roept hij toe: ,,vVij erken
"nen, dat gij nog de machtigste zijt, wij 
"zien, dat gij sterker zijt dan menigeen 
"onder ons heeft gedacht en we geven 
"toe, dat ge uw plaats zult behouden 
"door geweld. ·wij geven toe, dat, als we 
"U de macht willen ontnemen, we niet 
,,kunnen steunen op het gehcele Neder
"landsche Volk". Hoort evenwel ook 
,,wat hij daarop laat volgen: ,, We voe
"gen er aan toe, dat we leven in een t1jd 
"van groote en snelle veranderingen en 
,,dat wat vandaag is, morgen niet be
,,lioeft te zijn." 

,,Mr. Troelstra heeft zich vergist! -
"dat erkende ook "Het Volk" dezer 
"dagen in zijn herinneringsartikel 
"met de woorden: ,,Voorzoover Troelstra 
"zich vergiste, was 't in het tempo 
"waarmee hij zijn eigen weg, dien van 
"de strijdende soeiaal-dcmocratie, kon 
,,gaan.'' 

"In het tempo vergiste hij zich• niet 
,,in het wezen der zaak, niet in het be
"ginsel. Principieel was, hetgeen hij in 
"1918 verrichtte, goed. Die gedachte 
"straalt ook door in het telegram (van 
"sympathie aan den leider gezonden ter 
"gelegenheid van de herdenking van 11 
,,November 1918). 

,,Daarom is het telegram van het Con
"ccrtgebouw zulk een ernstige zaak. Het 
,,telegram is het ziekte-bulletin van de: 
,,S. D. A. P." 
Aldus "De Standaard". Trouwens alle 

lJladen hebben herdacht wat 10 jaar gele
den gebeurde en de lezing daarvan wordt 
ieder ernstig aanbevolen. Men zal daarmee 
zijn geheugen wat kunnen opfrisschen, de 

I-I ervoriningen. 
Alhoewel de jonge Iwan op jeugdigen 

leeftijd despotisch scheen tte willen optre
àen, bleven feitelijk de "Glinskiej's, de 
verwanten zijner overleden moeder Hele
na, het R.rijk besturen en uitplunderen, 
ten hunne voordeele. Echter brandde in 
15:1: 7 l\foscou grootcndeels uit en lieten 
17 .000 inwoners daarbij 't leven. Daarna 
werden de "Glinskiej 's" door het volk ver
moord. Iwan IV heeft zelfs voor eenigen 
tijd l\Ioscou moeten verlaten. 

'fwee Russen hebben daarna aan hun 
land onnoemelijke diensten bewezen; de 
priester Silvester, een vertrouweling van 
Macarius, en de edelman Adasjew, een 
persoonlijk vriend van Iwan. Zij werden 
zijn politieke raadslieden. 

Naast hen organiseerde Iwan een kring 
van bojaren, de zoogenaamde "rada", die 
de hoogste staats.functies bekleedden. Deze 
echter bevoordeelden zichzelf meer dan het 
R.gemeencbest en beschouwden zich als 
een soort "mcdcregcntcn". 

In 1550 riep Iwan een rijksdag (,,so
bor") van bisschoppen en bojaren bijeen. 
Het wetboek werd gewijzigd en o.a. leeken
rechters ingesteld. De tsaar zelf kondigde 
dit wetboek vanaf een stecncn tribune op 
een plein te l\foscou 4) af, hield daarbij 
een indrukwekkende toespraak tot de me
nigte en werd populair ! 

In 1551 riep hij een concilie te samen 
om de positie der geestelijken te reglemen
teeren. Dit geschiedde in een reglement 
van honderd hoofdstukken. 

Ook organiseerde hij uit de bojarenzo
nen een l\foscousche garde van duizend 
0dcllieden,. Zijn leger verdeelde hij in regi
menten en deze in honderdtallen onder 
"hoofden". De infanterie bewapende hij 

dingen vervagen zoo spoedig door den tijd 
en wellicht zal het handhaven van den 
Bijzonderen Virijwilligen Landstorm me
nigeen dan althans iets begrijpelijker voor
komen. De Grondwet, waarop de Schr. zich 
herhaaldelijk beroept, voorziet niet in alles 
en actie geeft nu eenmaal reactie. De actie 
mu de revolutionairen heeft in 1918 de 
mannen van het gezag te wapen doen loo
pen. Het Hollandsche karakter brengt 
mede, dat het geweer niet wordt wegge
zet, zoolang er nog een klein kansje is, dat 
het noodig zal zijn, 

Men kan dat groot-Hollandsch of kleirt
llollandsch noemen, het is Hollanusc:1 en 
men houdc er geducht rekening mede. 

(Redactie !.tavors) 

MAANDOVERZICHT. 
(Februarinummer). 

De Redactie ·n:n Mavors heeft gemeend 
ons antwoord aan den heer Van <ler Voo 
niet te moeten plaatsen, doch laat door 
haar ~faandove1:zichtschrijver (verder M. 
o.S:) eenige woorden aan dat antwoord 
wijden. 

Met hoeveel waardeering ook wi.'i deze 
bespreking h(•bben gelezen, hetzij ons ver
gund op het een en ander terug te komen. 
De heer Van der Voo, wien wij èn als 
Nede1·lander, èn als officier gaarne de 
hand reiken, blijft als persoon hierbuiten. 

M.o.S. zegt, dat het niet versta"ldig is 
zich tegen hen, die de Wet, schenden uit
~luitend te ·weer te stellen, door de Wet 
voor te lezen en niet verder te handhaven 
Wij stellen hiertegenover: als Ned. 
Staatsburger kunnen wij alleen op on
recht wijzen, ons bij het bevoegde gezag 
z.n. beklagen of wel trachten door middel 
van de stembus politieken invloed ter 
bestrijding van het onrecht, te verkrij
gen. Te wapenen voor het instandhouden 
van door om, gewenschte 111aats('happe
lijke verhoudingen, is de taak der Regee
ring. Mocht de "bezadigde kapitein'' 
Minister van Defensie zijn, dan stuurde 
hij den Bijzonderen Vrijwilligen Lantstorm 
naar huis (natuurlijk onder dankzegging 
voor de goed~ bedoelingen) en als men van 
links oî van rechts revolutie wilde maken, 
dan riep hij het Ned .. volk onder de wape
nen. Dit lijkt ons iets anders dan alleen 
wetten voorhouden. 

met vuurwapenen en de artillerie met de 
nieuwste kanonnen. 

Dit geschiedde niet zonder bedoelingen. 
De Tataren bleven nog steeds invasies 
doen, steden brandschatten, kathedralen 
plunderen en mannen en vrouwen als sla
ven meevoeren, die vooral naar de Turk
schc harems geëxporteerd werden. 

In 1552 nam het leger van Iwan de Ta
taarsche stad Iî.azan in en legde ze in 
asrh, Daarnaast werd de R.grcnsvesting 
Kazan opgebouwd. In 1556 veroverden 
zijn bevelhebbers Astrakan en lijfde dit 
rijk bij het Russische in 5). 

Alleen het Tataarschc roovernest de 
Iü·iin bood nog weerstand. De eerste 
pogingen tot overrompeling van de Krim 
in 1556 mislukten. De Krim was boven
dien niet een volkomen gcisoleerd rijk; 
achter dit rijk stond 't Turksche rijk met 
·t Turksche leger, georganiseerd door S1û
tan Soliman den Schitterenden! 

De veroveringen van Kazan en Astrakan 
verschaften aan de R. boeren nieuw kolo
nisatie-gebied en aan de handelslieden 
nieuw afzetgebied. 

Regeering van waanzin. 

De oorzaak van de instorting van Iwan 
tot handelingen, die aan waanzin grens
den, tracht men o.a. te verklaren in de 
ziekte van den tsaar in 1553. Zijn raadge
vende bojaren, de "rada ", verdrongen zich 
in zijn kamer en de tsaar cischte hun eed 
van trouw aan zijn opvolger, zijn zoon 
Dmietriej. Ondanks zijn doodelijke ziekte 
,mtstond een heftig dispuut rond het bed 
van den tsaar. Ook weigerden enkele boja
ren den eed af te leggen. Indien de tsaar 
gestorven was, zou aan Rusland veel leed 
he:;;paard zijn; echter genas de tsaar en 



Ei~ n1+ de lu.chthartigheid of niet be-1 
wustûjn v u;1 gevaa1\ 

IN DEN BOLSJEWISTISÇHEN HEILSTAAT. 

,/ 

burgerij wordt mot een rcvolvex g-escho
te1i (zie M:avors Nov. '28, bl.z. 496). De 
s-:lw1roJ;1 kualle11 van militaire. zijde. Kort 
da~l'OP bc•g~rft xieh o.a. een hoofdoffi-

Dp lezen$ 11;1.ogen weten, dat wii reeds 
in 1918 ~-( poogq hebben een verder op
tre<le11 van den, B:i}zonderen Vrij-willigen 
J1and:iJtorm. te voorkomen door ons met 
een j~W~t 11ç!p~1 i"\c~k ~ot ee1~ der groote 
bladen te ,, enden met eeu oproep tot zoo 
n oocl,ig,:i vrij willige mobilisatie bij de korp
sen Vflll het leger, Wij hadden als mede
ondcrte(:!kenaar een oudere collega (meer
dere) en or,s te voren oYertuigd, dat wij 
met onze meening niet tegen die in 
leide.nç[e le~erl;:ringen ingingen. De poging 
lukte niet. Het vraagstuk heeft voort
duren cl onz :) belangstelling gehad en het 
was Ypor oJts, zoo niet onbegrijpelijk, dan 
toeh verw mdcring "·ekkend, dat nooit 
het ongrornlwettigc bestaan van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm naai' 
vorón '\\!o:rd giëbracht. V~J·deukt de M.o.S. 
ons nóg va,1 luchiln.arrtigkcid ~ 

. eieJ', in uniform doch ongewapend, door 
de zich in de Sarphatistraat bevindende 
gr~ote volksmenigtey Hier en daar. klin
ke~ cenige scheldwoorden ... en men gaat 
bel1cefd ;_;oor dezen officie'r op zijde. En 
me~1 lette er wel op, dat o_p 13 November 
zic-!1 nog duizenden wapenen van verlof
ga11g(>rS onder de bevolking bevinden. 

, ::}f.o.S. haalt aan de woorden (vetge
clr1kt) van T1·oelstra: 

B'lil<. '.lllu de gbvaavswaardeering. De 
mod!iame orn·l©g Ïs, "''enals de vroegere 
volksoorl©gcn. waren, socialistisch in zijn 
wezen. Bij l.et doorleven van een geme.en
srhaw-)·e,lijk g;cwaa)ri, het wegvallen van 
eeono:rni$<1hc tegeustcllingen, het allen, 
ds h~ Wrut',', \,ouden. tot staatsaJnhtenaal', 
een 11'-trmi)l~K'VÎng, Ïll de materieele struggle 
for UJe, 01i1J:,;,~aat <ten psyche die. meer of 
mindl!r, ûq1) ir1, v,o,or s.<o;eialismc of conmu
nisil;l.e. "\foc(~~n " .. Q hierbiiJj, d11t de over
gang vMi clon qorlog:sioesiand tot den 
vredi~t,,oeRt.f1'ld, mt?t hun v<r-l'schillcnde 
eeoriç~:m<l}w "1crlioaéling,en, vrij plotseling 
is, dM zal bij oJwoldocnde vredes(dcmo
hiliSq,!"{\e)rvorr;wJv:q1;eieflhJg ~ mu wie was in 
1918 t~a; za,he, voorberG'iicl? - een revolu
tionai~ (r , tqnd,mr: optstaa)l. Voor ons heeft 
'I'rofi\'l,$trl:l,, ('i,q 00rlogstMstai1 clspsyche als 
een Wiivm•1.'c :,,aniwzien. ·was dit nu zoo'n 
wonÄ[~Di~I Hhi,,, wei i1a 193..4, met zjjn sterk 
,.Nedswl~11rl1;:n Yochm ,,, m-et?ging met lwt 
zieh stE}rk (lcl1l◊\1f;trQei;~nde " Tedm:lan
der zijn'' e,1 daarmede zijn iclealis.me op 
den achtergrqnd drong, was het zoo ver
wonderlijk, dat hij met zijn sterk idea
lisme bij aanwezigheid van oen, zij hei 
ook sleehts tijdelijk oJ scll1jnbare, ver
ander massapsychc, dit idraJisme hoopte 
te YenHrkelijken? 

Nrmcn wc nu een gn:cp uit de feitelijke. 
torstanden i.1 ] 918. 

De Wijnkoopiade op 13 Nov. Uit de 
woTdit, zwerven in de groote ste n va,n Rusla,nd nog stee<l.s• 80.000 toezicht

rond, die tot misdaad ver vall n en steeds grooter gevaar opleveren. 

vertrouwde 11 iemand en niets meer. Tot y;e clen op~~omd. Hij veTklaa,rde onmach
overmaat van r'il.mü stierf in l 560 de tsa- 1ig tot verder regeeren te zijn en dcec'L di.1,<; 

ritsa Anastasia, de huiteingewone vrouw, afs and van don troon. 
die nog cenig ..)n gocdo11 invloed op Iwan e tsaar · kende "do Russische ziel" en 
IV tot op lwt laatste moment haars levens ha r rcaetios. IJlboden Ye1·zochten don 
gehad heeft. ts!l r to blijven <'11 hij steJndc toe, maa I' op 

Daarna b~gi1 t <lc 1·egce1·ing Yan waanzin. 1,0 rw.rnnden. Hij had daax-na het 1·eC'ht 
De, J)rá(!'ster ; lih1cster we,d naar een na· r willc:ltem bojai•er1 te ber;c;.b.uldigen, to 

cilar1d in de '\Vi ' te Zee verbannen; de per- vei arn.wn, te beroovcn van hun goederen_ 
soonlijke vriend nm Iwan, Adasjew we1·d en ereeb.1 te ,stellen. Il.ij verdeelde het land 
gc'dood; vele k(hm van d ,,rada'' vcrhan- in twee gedeelten: de "Zemsjtsjinci", het 
nen. De vooi·naamste k[-,"<,'l'bevelhebher en rig nlijke lanç1, en do "Opritsjnina", 11et 
on1·winnaar van Kazan en Ast'rakan, vors1 Jm , dat aan cl<tn tsaar en ltet hof be
Korrb)';kiqj; liC't, <le. bele~el'ing ,;an Joer- ho rdc. 

l
van IV belette dit niet, maar dt1ed mee. 

Ed llieden eo.1 bedienden werden <ilo,odge.
m ·tokl, torwijl hij daarna zieleooemsten 

vo r hen liet houden! Hij stichtte een 
ni 1 we klöosterorde, waarvan hij zeH abt 

wetd. In cl.en- nocge. n o.c:htend ,_ ·er zamelden 
zie 300 kloo,stierli11gen, uitgedost in rijke 
zw rte p:rjen in dé kloosterkerk onder. lei
tlii g van Iwan. De tsaa1· luidde zelf de 

kJ~,, gin.g; voor in gebed. en bonsde van 
oo 11oed met tzijn hoofd tegen cfon steenen 
Yl r, zooclat zich wonden aan zijn vooll
ho l'd Ycrtoonçlen. Daarna begaven zich de 
1sa 1· en _zijn monn!l«m na~r. d_e prop".olle 
g:e,1angemssen om meuwe p1Jmgmgen mt ee 
dei ken! 

jew q) in Ltj fhq1d in (len s1cek, liep J e cigendornmen Yan do "Opritsjnina" 
daani.a onr naar l1itaucn en sehreef toen lag 11 verspreid over het geheele lancÎ, tor
een bri r aan clcn tsaar, wna1·in hij diens ,v1j zelfs straten van steden ertoe behoor
misc1~ç1en qp,;omde. Iwan liet den oYer- dei . Dit alles scheen verward te zijn, maar 'oocltelaars, kom,edia;nten, oplichter~, 
breng('); ,ian cfozen briqf doodmartelen, on <lé po]iitick van . den tsaar we.rd .weldra kof) laaa:&'1ie1")S en deernen hie-lden hun in
hond~w~kn, omichuldip;<.>n torochtstcllen. ho gst-é\uiiicljjk toe t , m. lwlm's paleizen en larndgoedei-en. 
Tussehen den tsaal' en den gevJuchien ij had oen lijCgarç,e van 1000 M.osc;ou- Gr"r,e, vórs•teiru werden in feestzalen, neer• 
lcgerlw:rolhcbbqr on~tond een bricJwisse- se edell~eden georgan,iseerd en dez;e resia.beld, indiei:m. ,zij niet i\-vensohten te dan-
ling, c;\i~ beroemd en beru<:ht in de gcschi0- hr dele hij nu uit met 1000 ,nieuwe ga,rdis- tiC'lll on zich te ma~eer.en. Anderentstierven 
d('ni~ j_,; g<ewo1'Clcn. 1\for\{waardig is, dat tenl föj dw0-ng d~ar:µa dp b-0jar. en uit de:11i dc·1i hongCJidood of _w· e.rden vol wijn gego, 
Iwan voor de verdediging zijnèil' euvclda- om .rcJ< Vfln Mo:;;cqu hun goederei;i: te ver- 1 ten1, totdat zij stikten 
den vooral teksten uit den bijbel, voorbeel- lat n e1:_to1 vi:;:i;µ\lrÎMlî nl;}iar de?_ijk;lgire;w;eu, 1 ll>e bojal1el]I dh lijfg,aircfu, ,,Opritsjmks" 
den uit clc Romei:nsoho p;0'denleer en cita- wa r h,J hun mxuwe la1l~er1Jel1 scho:nk. o-edaiam<11, vie.Tden lustig <fo brecehanaliën 
tc'n uit Rns~isehe kronieken aanhaald(·. z? doen~o hervormde. o~ he;ver v~·armvde_, ~ie~. Zij war-en de bloedhonden van het 
DeZ(' ])Olemil'k toont OllS vooral zi1'n belc- lllJ rl"ll dl"l1"t- 011 d"l1 deel <>del Hn be O" b h • tu."' "'r .., • • " · -., · "' . . " làn l Aan h1itn zadels ungelden een OB'-
zenhdd, maar lliet minder de wanorde tig.· ~ c'.aardoor .z1Jn alleenh~ers0happJJ en dcllltorp en een be~em. Met Iwan, aa,n hè.t 
zijner gbdachte~:i, aru1. ver ue~1gde de laatste sporen van het R. ho9rd dr©ngen zij plattelandsh~rb~rgen 

D O ·t · · " feo~alt1.i:il1)!~: ;i • d mmell v"n \ bin11en, aten en dronken de voonaadkel-
e " pri sJmna. •a 1(:!n oa;i,;r wa,ren y.e e1gen 'il,=- .,, r " 1 d d d · h 

'r . l d l . l l l t c, den t"•rnr e11 zii,, hof evengrnot. als hvt ' d~~·îls lcegI, e1;,.,sp1J cerd en en __ w~ar ·dn:1 eelt_ 
e_11e111<. c ~ )OJareµ gr 10e en a c V I- r . """ d-.,. lt.,..,.. h + 

1 
,:i E"e,., vol WJJ vat. n moscou re-ven z1J trnn urzen 

nil'tigen en 3elf in eenzame hoogheid te ovP11•10-e ge ee e van e~ all">- ,.,_. - • d t 
• J k T O 

1_; ; ;i • h mo111schen 111 een snerpen en sneeuws orm 
tron(i'1'., ver~?P _c1c ts.aq.r een mot al\eCLaag- :orp.en oiu,w R-te.w.,ng lll \lle ag;raJ'l$C .e we:- d e valleien in, de heuvelen o:i;,, de heuvelen· 
sche hst, lL\l gmg op de vluçllt. Uit een 1 ~14 ,w.as het &y.v9lg •ervan, ))e,J;.9vel:ng~I\, af 'weé~' de valleien in totdat zij niemand 
eenzç1am p,~aatsjc van het o·ouvernement die bevoorreclj.t waren geworden, zw1erve)1 ' t- t d. .. 'h dd · •· "' · d ' d d b • · d d moer voor e rJJVen a en. '\Vlactl.im~r schred h1J aau de koophc en, ' ooir e ezittlngeu en gpe ere;n van e an~ . . 
ambqchtslied n eµ de laa.gst klassen der deren rond, plunderden_ en moordden en _ De oudste geslachte;1 stierven mt. Ge_l
bovolking een brief, waarin alle euveida- oefenden een terreur mt, erger dan Ta- eten en goeder~n ~ervielen a~n Iwtn! die 
den van bojaren, adel en geestelijkheid taarsche invasies. soms de waanzrnmgste en dmvelac tigste 

'f W_~ voegein or aan toe, dat we leven_in 
ee11 t1Jd van g,·oote en snelle verand'erm
;:::et\l en dat wat vandaag is morgen niet 
;nc,p· he hoeft te zijn." ·welnu, de Minis-
1 n Hi•e:sièfo11t had. hierop knnnrm ant
\ïO rden, ,,Mr. '.t'l'oelstra, dat zal de stem
bu. · wol nit\vijzcn." 

~n 1rn cle nu-toestand. ,,Het Volk'' 
.-;c-l l'Od, <lat Troclf,tra zich vergist had in 
:i<'f tempo. Wil men in het "vergissen in 
he tempo'' nog iets revoh'ltionairs zien, 
da , füoet mm1 de ver:w1trkelijking van het 
(ecn) so<·ianstüieh ideaal op zichzelf (dus 
ool na vele eeuwen) als revolutionair 
zie 1, welke zonderlinge op•vatting wij bij 
nnreren toch n:iot mogen aannemen. Neen 
in le woordem vain "Het Volk" ligt voor 
, 11_ een aanvaarding van het cvo-lnti'e-be
g-n . 

ljloYCndien mog·e den lezers nog het vol
;;:miclc wonle1i vooegelcgd. 

îa :á<:h waa1·deorend over het leger te 
hel}ben uitgel~üen, zegt de hoer K. ter 
!,afu o.a. in de Juni-vergadering der 
L'"jecde Kamer (1928) : 

, \Vij zullen nooit ontbreken om de wet
ten van het land, die ook voor ons gelden, 
c:it te voeren" ( Handelingen blz. 2308) . 

, Do heer DuyrnaeT van Twist zegt, dat 
1 ij dan een spaak in het wiel steken. Dat 
, fl ,rnasheid, maar gesteld dat het zoo 
.Yaf, dan mot')t ook tegen ons het leger 
,;i_j1 plieht doen., (Handelingen blz. 2310) 

001' ons lijht het gcv.aarlijker overal 
:;e w.w.· te zien en da.anmedé de oogen te 
slu ton. voor to,es1Ja11cloo1 dio verbetering of 
:e1andering behoeven. 

lj\u nog een oogen.blili. ove.r het leger. 
M.i· .S.. hcdt het over gomi& a.an inzicht, 
da vrijwel universeel blijkt voor te 
ko en. Schrijvel' zegt o.i. terecht: ,,Daar-

in, allen kreeg. Dan liet hij groote ketel~ 
on pannen aanrukken, kookte van zijn 
sla •htoffers soep, bnaadde anfüken ,e:n liet 
or Jtot moes hakl~en. Soms reed hij land, 
str~ken met zijn gardisten af, waar niets 
mok;ht in leven blijve11, geen menschen, 
gc~1 vee, geen vogels in de lucht, geen 
vis ·ehen in het water, geen graan op de 
vel eni geen vruc'lüen aaJ.1). d:Cl boomern. 

en had besohuldigjng,cn tegen N owgo• 
ro inig'ObJraelü wegens onderhandelingen 
Val} deze. handelsstad met dçn koning van 
Po~cn. Iwan reed e~ met. iijn tJ?awanteu 
heln. Aa.IJ: h111n zadels bungeldeJn de hon
de1 kop.pOJ:). en de bezems. Op hun heen
rei yerwoe::ittit-n zij vier steden. Te Now
go o,çl wer,den zij feeste-lijk ontvangen ,en 
on er hun feestmaal, l;ii~f Jwan de strijd, krpt, aa1H "UallaJahah": Zestigduizend 
s1a htoffers vielen: De stro0m kpn de lij
kCI Piet wegvoeren,, die ;zie~ Ql)hoopten, bij 
de ,ugsen. 

']'erl'lggekeerd te Moscou li<èt hij drie 
ho11der,d edelan op ,hetr marktip1ein terecht
steFelil, onder besehuldigingi, datr zij tnj
d(•11s .wjn afavl:lûgheid, begeerig naar ziJn 
luqon .z@uden,)Jiebbea ... ge-loe!r.<lL. T.oen mé
wa11d op J:irtt, manktpl,ein verscheeI'll om. de 
rnorrdpartij te. bekijken, liet hij de slo1men 
en kelders naJmeken , e.n , de, in vodcil:en ge
kiep<ité bewone~·s na.ar het ma:rktp!1eim. drij
,·m~. ReiVi;inçl kwamen ,zjj aamis.trompelen, 
:·•Jr~:JOnde: ... "Lang leve Olll'.S vadertje de 
Ts~a.r ! " ... 

Bisschop Leonillas va:n Nowgorod, dien 
hij mar J\llosçou had l~ten voe1•en, liet lilj 
'in \een l:h~r011vel natlie'o. en. levend 'door 
wilp.e hondè'rl verscheuren, De grijze baar
de1i van oi1de edellie.den, die bij hem aan 
den disch zaten, liet hij met spiritus begie
lc:n en in lJrand steken. Hij liet dan de 
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om is het Volksleger zulk een veilig 
wap.en. ten opzichte van het gezag". Doch 
nu v0-]/?{t, zij het n11et andere woorden: 
wan.nee1• je het volksleger gebruiken 
moet in re.volutiedagcn, dan is hrt on
brui-ltooar. Waar blijft de veiligheid! In 
de ]'We'\"f'11tic,•c kracht en dat terwijl men 
Yoorüi't weet, dat men dat leger, als het 
er op a,a.11lfomt, niet, gebruikt 1 Het spijt 
c,ns te moeten zeggen, da het gemis aan 
inzicht n.aar onze meening bij den M.o.S. 
ligt. Trouwens men behoeft hierover niet 
me(•r vam Ü\lz:Ïl:!ht te verschillen. M.o.S. 
kan ,i·eten , dat het Ncderlandsche volk 
bij mow<ille van ztj11 W etgevcr heeft uitge
maakt, dat ook voor de handhaving van 
de ll'l\Yel'.lcTige 1'.'ust. de land- en zeemacht 
ter besclrrk'f<h1g' staat. 

DE llEZADTGDE KAPITEIN. 1) 

Ho-t is ni1wrst moeilijk, om aan het be
toog van den bezadigdcn kapitein "een 
touw vast te knoopcn ". Als staatsburger 
wil hij op eventueel bestaand onrecht 
wijzen, zich daarover bij het bevoegde 
gezag beklagen, of den - in tijden van 
gevaar ondof'lmatigen - weg bewandelen 
r m door middel Yan de stembus politie
km i1wloecl, ter bestrijding van het on
iwht te verkrijgen. Men kan werkelijk 
ook te bezadi;:rd zijn_ Men stelle zich toch 
<lc situatie, zooals in het onderwerpelijke 
geval bedoel cl, eens cveH voor oogen. Een 
1·evolutionair Yolksmenner grijpt naar de 
macht. Hij verrassing. Hij doet een po
ging, om de dictatuur te vestigen van een 
drieste , minderheid . .Alles gaat nagenoeg 
met de snelheid des bliksems. Elk uur ver
andrrt. <le situatie. Er moet met de 
grootste energie "·orden gehandeld, als 
men het onrecht wil verhoeden. l\Ien mag 
ge en oois·enblik Yerloren laten gaan. Het 
(éne noodigc is een maximum van door
tastcndhrid ... wat geeft het nu, indien 
mm zich op dat oogenblik voorneemt, 
om op een aTltisJ'evolutionair te stemmen, 
als ei· ooit ·weer ee11s Yerkiezingen plE.ats 
hebben! 

1 ) De Redactie verzweeg onzen naam, waar
mede wij het vorig stukje onderteekend had
den. Wij apprecieeren dit ten zee1·ste, waar uit 
ons artikel slechts aanhalingen zijn gedaan. 
Wfö geven echter de Redactie de volle vrijheid 
onzen naam onder bovenstaand stuk te ver
meiden. 

kaarsen uirllbl~en, en verlustigde zich in 
de van pijn ve1'wrongen gezichten der oude 
landvorstcn, die te trots ware11 om zich 
te verzetten en het uit te schreeuwen. 

Iwan IV had den rtmsachtige gestalte, Hij 
droeg een zwaren ivoren stok en 1'>laatste 
dezen op den voet van lrem, tegen wi•en hij 
een veete koeste1·de. Hij leunde dan achte
l~_os op den stok met Ïi}zeTe-n punt, keek 
z1Jn slachtoffer in de oogen en dreef den 
punt door beenderen en vleesc'h in den 
grond. l\fot zijn ivoren stok sloeg hij zijn 
oudsten zoon Iwa110witseh neeT zoodat zij11 
idiote zoo11 Feodor ti'oonopvol'~er wcl'd. 

Temidden van deze regeéring van dni
velschen waanzi•n, zooals er wellicht geen 
h 7eede in. de wereldgeschiedenis bestaan 
hec-ft, renden de Tataren van de IC:1:im 
,Jie niet onde-rwo!rpen waren, op hun vlug~ 
ge paarden, tot kleine benden en .soms tot 
machtige brigaden ver-1zeirligd, Zuid.'-Rus
land af en dt<ö1tge11 door tot Moscou. Op 
}ru.n voornaam!it'en tö'cl'tt namen zij mee'r 
dan 100.000 g~v-angenen en voerde11 dezen 
nlr; ,,;lavën mee. 

Jwan besloot daarna tot een betere ver
deàiging der Zuidelijke grenzen. Hij 
thr,mg de bewoners va11 de Oka-oevers tot 
krijgsdienst. Dezen noemden zieh "kozak
ken", d. w. z. ,,vrije mannen", die de 
samenleving der ste:den ontvh:rcht waren. 
Zij leefden in g,ro•el!)le~i onder hun , ata-

' " h ' man s ( .00fdmi.,, en beo<denden de 
jacht, de visehvan~·st en de roof 0p kara
vanen. Fl:hn ]ándst'teek heette "het Witte 
Veld", wa,arin Iwa:n vestingen liet bouwen, 
versperi'ingen aan1éggen, verschansingen 
opwerpen enz. Versehillende kolonisten 
lieten zich dit welgevallen anderen 
niet; de~e trokken naar den b~nedenloop 

:\laar - zegt de kapitein (althans daar 
komt zijn betoog op neer) - wat kan ik 
als Htaatsburger daar verder aan doen 1 

Het is nog al bedenkelijk, dat zulke 
nagen gesteld "·orden en dat nog wel 
door een beroepskapitein. Heeft de Sch,·. 
clan zóó weinig besef van zijn positie'! Is 
hij dan totaal vergeten het plechtige 
oogenblik, waarop hij, met het vaandel 
in de hand, dien duren eed aflegde? 

vV at hij rn éér kan doen? Hij kan naar 
cle kazerne ijlen, als hij daar op dat 
oogcnblik nog· niet is, hij kan de trouwe 
ondergeschikten om zich heen verzamelen 
C'n de lauwe of onverschillige leven in
hlazen en zich daarmede ter beschikking 
~:tellen Yan het gezag. Lukt hem dit zelfs 
niet meer, dan kan hij - ja móét hij -
zic-h zcle ter beschikking stellen om mede 
t e " ·erken, desnoods met opoffering van 
;:ijn lrven, tot de handhaving van het 
Loogf-ite gezag in het land. Eerst wanneer 
hij di.t doet, vervult hij zijn plicht. Dán 
helpt hij getrouwelijk de Regeering in het 
,·olYoeren van haar taak, om het wettig 
f;ezag te handhaven en niet om ,,in stand 
te houden door ons gewenschte maat
c C'happelijke -verhoudingen". Dat is niet 
de tank ,,rn de Regeering. 

vVarc nu de Schr. l\Iinister van De
fensie, dan zond hij den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm naar huis en als er 
clan rcYolutie was, dan zou hij het Neder
lancls(·he Volk onder de wapenen roepen. 

Jawel. \Vat deed hij echter zelf in 
l 918? Om een verder optreden van den 
1 ~ ij zon derc n Vrij willigen Landstorm te 
,·oorkomen, ,rilde hij door middel van de 
Jwrs ... een Hij zonderen Vrij"·illigen Land
:;torm in het leven roepen l "\Vant wat is 
~nders een "oproep tot zoo noodige vrij
willige mobilisatie" ? De poging lukte -
gelukkig - niet. Het is een prachtige 
methode, om een rood leger uit den grond 
:e stampen. De tegenwoordige revolutio
,iairen hebben wel zóóveel geleerd, dat zij 
:;-:i('h die prachtige gelegenheid niet een 
h1·eede maal zouden laten ontgaan. 

[nderdaad, de M.o.S. verdenkt den Schr. 
nu niet langer van luchthartigheid. 

·waarom de Schr. zich overigens stoot 
aan de z.g. ongrondwettigheid van het be
i;taan van den Bijzonderen Vrijwilligen 

Landstorm is onbegrijpelijk. Daar is aan 
dat instituut niets ongrondwettigs, geen 
enkele Kederlandsche wet verzet zich tegen 
het oproepen van dienstplichtigen door de 
regeering en de Schr. wilde trouwens zelf 
met zijn ingezonden stuk iets dergelijks tot 
stm1cl brengen. 

De Schr. geeît ons een min of meer phi
loso rische beschouwing over het ontstaan 
van de revolutionaire tendenzen in 1918. 
Gehéél onjuist is die beschouwing niet, 
althans de conclusie is dat niet, n.l. dat de 
bodem rijp is voor buitensporigheden. De 
verklaring Yan het optreden van Mr. 
Trodstra is echter te naïef. Voor dat "Ne
der] ander voelen" en "Nederlander zijn" 
geYen wij geen cent. Het ging bij hem met 
al zijn idealisme, om de macht en niets 
anders. Bij Troelstra gaf den doorslag het
geen in Duitschland gebeurde. Dat dáár 
- ongeacht de stembus en tegen den wil 
van de foitel ijke meerderheid - een revo
lutie tot stand kwam, dat deed Troelstra 
naar de macht grijpen. Het was voor hem: 
nu o[ nooit. 

En toen in Beie1·en de 1·adcn-republiek 
onder Kurt Bisner was gevestigd, toen 
moest het ook hier maar "los o-ehen". De 
Se-hr. moet de merkwaardige data uit dien 
hachelijken tijd van 1918 nog maar eens 
goed nagaan. 

Er is voor ons in het optreden van 
Troelstra heclemaal niets verwonderlijks. 
Nu er meer feiten bekend zijn geworden 
en nu wij o.a. ·weer kennis maken met de 
psyche van den "bezadigclen kapitein", 
nu verwondert het ons, dat het alles nog 
zoo goed is afgeloopen en nu hebhen wij nog 
rneer eerbied en gevoelen nog meer waar
L\eering Yoor die Yaderlanders, die in 1918 
het spontane verzet organiseerden tegen de 
euveldaden Yall een volksmenner, die bezig 
wcJs ons in de meest hopelooze ellende te 
domvelen. 

Toen Troelstra de door Schr. geciteerde 
woorden sprak, had de Mfoister daarop zeer 
zeker kunnen antwoorden: ,,dat zal de stem
bus wel uitwijzen''. De Minister had toen 
~.lles kunnen antwoorden, het kwam er niet 
meer op aan, want met Troelstra was het 
toen a fgeloopen, dank zij de zoo even be
doelde mannen. l\Iaar een paar dagen te vo
ren zou het onzinnig geweest zijn zoo iets 
aan Troelstra te antwoorden. De roode lei
der zou dan gezegd hebben: ,,och wat, stem-

van den Don en stichtten daar een zelf- daar nog 150 jaren geïsoleerd. 
standig rijk. Was hij in het vVesten ongelukkig, in het 

Regeeringsbeleid. Oosten lachte het geluk hem toe. De 
Alhoewel het apocrief moge klinken, kooplieden uit het machtige geslacht 

toch zat er, ondanks alles, nog een lijn Sfroganow wisten rijke gebieden aan de 
van regeeringsbcleid in het optreden van Kama en bij den Oeral te exploiteeren en 
lwan IV. Dit toonde zich niet alleen iu wonnen daar zout. Zij bouwden met to1e
<le reorganisatie van het R. legei· en stemming van den tsaar kleine vestingen 
de vernietiging van de feodale bojaren- om zich te beveiligen. Zij dreYen een leYen
mac ht, maar ook in de bevordering van digcn handel met de Siberische stammen 
de wetenschap. Iwan liet vele handschrif- .,achter de bergen", zooals de Russen Si
ten in ,Vest-Europa opkoopen. Yoortdu- berië toen noemden. Vooral vochten zij 
1·end waren vertalers bezio· met het over- ! tegen de Tataarsche ruiterij, die deze 
zetten Ya11 Latijnsche en Grieksche mees- landen wilde afstroopen, maar door de 
terwerken in het Russisch. Hij liet een I kozakken onder den vermaarden "ata
hoe kdrukkcrij oprichten, waar als eerste man" J ennak werden verdreven. J 01-mak 
bock "de Handelingen der Apostelen" onderwie1·p dit land en veroverde de 
werd gedrukt. hoo fcbtad Sibier, waaraan Siberië zijn 

Hij knoopte handelsbetrekkingen met J1 aam ontleend heeft (1582). In 1852 werd 
de Bngelschen en de Hollanders aan. Zijn figuur en zijn tragiek leven voort in 
Het ,eerste schip der Hollanders onder w~ng-eweRt, 8iherië, de stad Tobolsk ge
hevel van Jan van de W alle voer in 1578 sticht• 
de Dwina op. Deze van de "\Valle genoot 
de eer om een vertrouwensman van Iwan 
te zijn! Met Engeland wilde Iwan IV 
een offensief en defensief verbond slui
ten en dit bekrachtigen door voor den 
zcvendrn keer in het huwelijk te treden, 
thans met de Engelsche prinses Maria 
Nagaja. Het verbond kwam echter niet 
tot stand. 

Iwan veroverde Lijfland en voerde ja
renlang oorlog met Polen-Litauen. In 
1582 moest hij alle veroveringen in Lijf
land en Litauen afstaan, van welke ge
leg1cnheid de Zweden gebruik maakten 
om Rusland binnen te dringen en eenige 
stedêm te bezetten. Hij verloor tenslotte 
Estland en eenige steden aan Zweden. 
Ru.sland had den strijd om de kus
ten van de Oostue verloren en bleef 

Dood ·van Iwan Il'. 
In 1584 stierf Iwan IV, de Verschrikke

lijke, naar ziel en lichaam gesloopt, half
waanzinnig van gewetenswrO'eging, vooral 
wegens zijn doodslag op zijn zoon. Voor 
zijn dood had hij in alle kloosters en ker
ken voor zijn eigen gezondheid laten bid
den. Ook had hij alle waarzeggers en hek
sen laten vcrzamel,cn. Hij beproefde ook 
zijn genezing door zich naal' zijn srhat.ka
mers te laten dragen en aldaar genezing 
door aanraking van edelsteenen te be-
proeven. 

Alles was vergeefs. Op 18 Maart 1584 
luidden de doodsklokken van het Mos
cousche Kremlin. 

En men zou denken, dat Rusland deze 
zwarte bladzijden en deze duivelsche 

bus - ik ben de stembus, het gaat niet om 
de quantiteit, maar om de qualiteit van de 
stemmen. 'Wie is hier de baas? Gij ofik?" 
Neen tóen moest de Minister vooral niet 
veel zeggen, maar den overmoedigen volks
menner de bajonetten toonen van de land
stormers, die volkomen wettig, het gezag 
handhaafden. 

De Schr. haalt de "Wijnkoopiade" aan, 
waarvan ook een episode in "Ma vors'' werd 
yermeld, trouwens in een geheel ander ver
lJand. Wat wil de schrijver hiermede nu be
toogen. De OranjeKazerne wordt aano-eval-
' D " 1en. e Commandant van de wacht denkt 
noch aa~1 stembus, noch aan de wet, maar 
01:_bezadigd wachtmeester als hij is, schiet 
h1J __ op de aanvallers, de Heer Wijnkoop 
kriJgt water te drinken en het is uit met 
den aanval. Kort daarop loopt er een hoofd
officier door de 8arphatistraat. Deze wordt 
uitgescholden en beleefd behandeld. Dat 
~egt nu letterlijk niets. In zoo 'n menigte 
Jieerscht een geheel onberekenbare menta
liteit. Hij had even goed vermoord kunnen 
zijn: Toen de Bastille was genomen op 14 
J uh 1789, werden enkele Zwitsers van de 
liezetting omhelsd als broeders, men huilde 
tranen met tuiten in hun armen en op een 
paar meter afstand werden andere Zwitsers 
door het volk op de gruwelijkste manier 
afgemaakt. 

Dat beteckcnt allemaal niets maar dat 
schieten van den wachtmeestei: in de ka-
7.erne, dàt was wèl van beteekenis. 

Op dien dag bevonden er zich nog dui
zende1~ gewapende Yerlofsgangers onder de 
hevolkmg. Wat zou dat 1 Die deden niets. 
Die liepen in de Sarphatistraat en andere 
,,traien of zaten thuis, in het café, bioscoop 
enz. en dachten aan alles, behalve hun ge
weer. 

Er waren ook nog honderdduizenden Am
sterdam.mors, die Yerschrikkelijk teo-en de 
roocle revolutie waren, maar óók ni~ts <le
den. Hoogstens plannen maakten voor de 
vo:gen~1e v~~·kiezingen over een paar jaar. 
:\'!1ssch1~1: ZlJ(l e1· wel een paar geweest, die 
zich Ye1hgheidshalve, zij het "de contre
coem· ", ter beschikking van de revolutie 
'ltelden. Dat komt alles voor in zulke tijden. 

Gezegend is het land, waar men dan ech
ter doortastende en hardnekkio·e kerels 
heeft, die zich de kaas niet van hhet brood 
laten een. ,,Au grands maux, les o-rands re
mèdes ". Zelfs al zouden die man~1en ondet' 

'rsaar zoo vlug mogelijk zou trachten te 
vergeten. l\Iaar dat strookt niet met de o·e
heimzinnige en onbegrijpelijke Russisc

6
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volksziel. 
Het volk bestormde de kerken wierp 

. l ' zie: 1 neer voor iconen en altaren, en jam-
mer~1e uren en uren lang: ,,Vadertje 'l'saar 
heeït ons verlaten! Wij zijn arme schapen 
zonder herder!" En temidden dezer jam
merklachten, klonken de kreten uit slop
pen en stegen, kelders en gangen: ,,Vlucht, 
vlucht! De Opritselmiks razen door de 
straten"! 

De leeren zwepen zwiepten op de rug
gen dergenen, die zich niet bijtijds konden 
bergen. Aan de zadels bungelden ... de hel
sche hondenkoppen en de smerige bezems! 

En daarmede was de, herinnering aan 
zijn verschrikkelijk leven niet vervaao·cl. 
Zijn figuur en zijn tragiek leven voort 

O 

in 
marmer en -~etaal, schilderijen, romans, 
proza en poezie ... 

Wij, Westerlingen buigen ons hoofd en 
begrijpen het volk 1{~et, dat Iwan IV niet 
wil en niet wenseht te vergeten! 

(Wordt vervolgd.) 

Luitenant ARCHIBALD. 

1 ) Overeenkomstige jaartallen uit de N rd. 
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Komst van Alva. 1573 Komst van Requesen.::.. 
1576 Spaansche Furie. Pacificatie van Gent. 
Don Juan van Oostenrijk. 1579 Unie v.in 
Utrecht. 1581 Afzwering van Philips Il. Hi~4 
Willem I vermoord. 

2 ) Wla,siliej III, zie schets VIII. 
3 ) /De hoed van Monomach, zei schets IV, 

noot 8. (Wladimir Monomach, 1113-1125). 
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) Nl. op het tegenwoordige "Roode Plein". 
6 ) Kazan en Astrakan, zie schets VII. 
0 ) Tegenwoordig Dorpat. 



zulke omstandigheden de wet overtreden volk een gevaarlijk moment, of de op-
-- het is hier niet gebeiu·d - dan is zulks positi.c wint het spel. Omdat zij de ge-
nog beter dan zich als wccrlooze schapen vaarlijkc stuwkracht van het rcvolutio-
te laten afmaken. nair beginsel mee heeft. --won zij nu -

Natuurlijk heeft Schr. gelijk, als hij zegt, ons volk zou weten, wie de S. D. A. P. 
dat de "nu-toestand" geen reden tot be- werkelijk is. ·wordt zij teruggedrongen 
zorgdheid geeft. - zoo blijft het gezichtsbedrog, dat 

De sociaal-democraten zijn zéér bezadigd. kracht doet vermoeden, waar niets dan 
Troelstra telt niet meer mee en de tegen- wankeling is.'' 
woordige leiders zijn bij hem vergeleken Hier wordt de zaak in hare ware ge-
nictig. De Heer K. ter Laan, die het leger daante getoond. 
wil afschaffen, is niettemin zoo beleefd om De mannen van den Bijzondcrcn Vrij
zich waardeerend over het leger uit te la- willi grn Landstorm hebben in 1918 het 
ten. De Schr. slikt dat als zoete koele Ook gevaar vlak voor oogen gehad. De dwaze 
de schoonc woorden van dezen burge- revolutionairen hebben de oude Hollan
meester-Kamerlid, die hij sprak, toen de den; met den ouden Hollandschcn geest 
Minister van Oorlog hem geducht in het te hoop doen loopcn. Het strookt met 
nauw had gedreven en de kans bestond, da: dien geest, dat zij hun bajonet niet zoo 
de socialistische arbeiders er bij de Stai<i.ts- gauw weer afstaan. 
inrichtingen uit zouden gaan, om te worden Dat Holanclsche karakter is onze kracht. 
vervangen door betrouwbare Roomsch- 0Ycral in het buitenland wekt zulks ver
Katholieken bijvoorbeeld. wondering en men benijdt ons een orga-

Men moet natuurlijk niet overal gevaar nisatic als de Bijzondere Vrijwillige Land
zien, maar alleen dáár, waar het kan stom1. Daar is geen Staatsman in de ge
komen. Maar de Schr. gaat juist met zijn heek wereld, óók niet in Rusland, die 
rug naar den gevaarlijken kant staan en Hict met verbazing vervuld, de handen in
iondigt daardoor tegen een van de grond- een zou slaan, als hij hoorde, dat een 
i·egels der tactiek. Nog erger, hij ziet het I N ederl anclsc·h officier zich verzet tcgcl'l. 
g·evaar, waar het nu juist niet is, n.l. bij ('en C('ht Nederlandsch instituut als de 
den Bij zonderen Vrijwilligen Landstor~:1- Bijzondere Vrij willige Landstorm. 
Och, die S. D. A. P. behocl'.t men werkehJk l\Iaar de aartsvijanden van den Staat, de 
niet zoo te duchten, daaraan heeft de Schr. revolutionairen onder ons, zullen dit feit 
volkomen gelijk. De leiders van die partij van harte toejuichen en dit geve den "bc
z.ijn heusch fatsoenlijke mannen. Zij hebben zadio·den kapitein" toch te denken. 
moeite genoeg om hun eigen partij in orde 

O 

(Redactie JJiavors). 
te houden. Ja, als ze maar konden, dan wa-
ren ze gevaarlijk genoeg, maar ze kunnen 
niet. Dezer dagen lazen wij een artikel, 
welks inhoud getuigde van. hetgeen den 
Sc:hr. ten ecnmale ontbreekt, 11.1. zéér juist 
politiek inzicht en het is van belang, daar
uit een paar zinnen aan te halen. O.i. zeer 
terec:ht stond daar: 

"Welnu, naar onze overtuiging is de 
uitwendige krac:htigc S. D. A. P. te 
duchten. Niel omdat zü stei·k, maar om
dat zij zwak is. Zij is als een uiterlijk 
gezonde, krachtige man met een zwak 
h a,t en prikkelbaar gestel. 0 f om een 
ander beeld te gebruiken: zij is een kolos 
op leemen voet. \Vie op haar steunt, zal 
een gevaarlijken val kunnen doen. 

,,Dit komt door haar hinken op twee 
gedachten. Zij handhaaft haar revolutio
nair karakte1·. En tegelijk wil zij met 
anderen meewerken op den grondslag 
van de handhaving van ons huidig maat-
schappelijk bestel. Zij eet altijd van twee 
wallen: 

"Het ergste is, dat dit alles de partij 
der soc.-dem. maakt tot een hoogst onbe
trouwbaar element in het politieke leven, 
een onbetrouwbaarheid, die inzonderheid 
dan spreekt, als er plotseling een voor 
land en volk gevaarlijke situatie ontstaat, 
waarbij het revolutionair sentiment in 
actie komt. Dan overwint dit sentiment. 
Dan worden de rollen plotseling omge
keerd en grijpt de oppositie / de linker
vleugel van de S. D. A. P.) de leiding. 

,,Wij hebben het gezien in Nov. 1918. 
Toen bleek de wankele kracht der leiding. 

"Men denke zich den toestand in dat 
er in die dagen een z.g.n. democratisch 
Kabinet ware geweest. 

"De kolos op lccmen 
slechts een klein stootje 
Yallcn. 

voeten heeft 
noodig om te 

"In de oppositie, die thans het hoofd 
opsteekt, zijn er, die communistisch Rus
land toejuichen. Welnu, in 1918 was, 
onder den invloed van gebeurtenissen in 
Duitschland, de partijleiding binnen het 
tijdsverloop van een paar dagen van de 
,,democratie'' bekeerd tot de prolcta
tarische dictatuur van het Commu-
nisme. 

"Zulke wankelingen 
kcns Yoordoen. 

kunnen zich tel-

"Er zijn menschen, die afgaande op 
de fraaie redevoeringen omtrent vrede 
en democratie, dit vergeten. 

"Het congres der oppositie kan voor 
diegenen een goede les zijn. In vreed
zame dagen moge de leiding van de hee
rcn Albarda c.s. de overwinning beha
len. Nauwelijks komt er voor land en 

ST. MAARTENSDIJK. 
Landstormfilm. 

W.oensdagavond kwamen op St. Maartens
dijk de Landstormers van het eiland Tholen 
bijeen tot bijwoning van de vertooning der 
Landstormfilm, betrekking hebbende op den 
Landdag, die op 27 Sept. 1928 te 's-Graven
hage is gehouden. 

Het bleek ook nu weer, dat voor dergelijke 
filmavonden van de zijde der Landstormers 
veel belangstelling bestaat. 

De zaal was ondanks de ongunstige weers
gesteldheid flink bezet van bijna alle plaat
sen van het eiland waren er leden van Pl. 
Commissie, waaronder de heer Moeliker, lid 
van de Prov. Staten van Zeeland. 

Te ruim 7 uur werd de vergadering ge
opend door den heer Polderman, Burgemees
ter van St. Maartensdijk ,die allen een wel
kom toeriep, in het bijzonder den heer P. G. 
Laernoes. Secr. der Prov. Landstormcom
missie Zeeland, waarna tot vertooning van de 
film werd overgegaan. 

Het was voor hen, die dezen dag hadden 
meegemaakt, een weer opnieuw inleven van 
dezen onvergetelij,ken dag en voor hen, die er 
niet zijn geweest was het een mooie gelegen
heid om eenigszins een indruk te krijgen van 
de machtige demonstratie, die daar heeft 
plaats gehad. 

Den heer P. G. Laernoes voerde hierna nog 
het woord, er op wijzende, dat een voort
durende propaganda voor het instituut van 
den landstorm noodig blijft, omdat er altijd 
nog dezelfde factoren werken als in 1918, die 
het er op aanleggen om de orde te verstoren 
en het gezag aan te randen. 

Laten we daarom op onze hoede zijn en 
zorgen, dat we zoonoodig weerstand kunnen 
bieden aan die heillooze machten. 

Spr. wekte daarom op zich aan te sluiten 
bij den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Op voorstel van den spr. werden nu nog 
staande gezongen twee coupletten van het 
Wilhelmus waarna de vergadering met een 
driewerf hoera werd gesloten. 

GOES. 
Landstormfilm. 

Vanwege de PrQIVinciale Landstorm-commis
sie werd gisteren in het Schuttershof de film 
van den Nationalen Landstormdag op 27 Sep
tember j .1. te 's-Gravenhage gehouden, ver
toond. 

Er was veel belangstelling. De zaal was 
overvol. Angstig vol zelfs. 

Na een kort inleidend woord van den bur
gemeester van Goes, den heer Hajenius, wer
den de lichten gedoofd en werd met de ver
tooning van den film een aanvang gemaakt. 

Na een paar kleine nummers: de landstorm
dag te Zierikzee en het bezoek van H. M. de 
Koningin aan het Limburgsche korps, kwam 
de groote film van den Nationale:n Landstorm
dag. Het is een mooie film die een prachtig 

_,_ ___________________ _ 
ZWEELOO. beeld geeft van de grootsche betooging te 

's-Gravenhage gehouden. Het is, zooals de heer 
Hajenius zoo terecht opmerkte: deze film Op 15 Febr. j .1. werden in de Ger. kerk 
spreekt niet en toch heeft zij voor wie hooren voor de afdeelingen Zweeloo en Oosterhesse
wil, wat te zeggen. Uit alle oorden van het len van dm Bijzonderen Vrijwilligen Land
land zag men de landstormers naar den Haag storm een Landstormfilm vertoond. Bij af
trekken. De Friezen en .Limburgers waren wezigheid van den voorzitter werd de ver
present maar ook de Zeeuwen ontbraken niet gadernig geopend door den he·er R. Frensen 
op het appèl en het spreekt wel vanzelf, dat na het zingen van het eerste couplet van Wil
ze bij hun verschijnen op het doek met applaus helmus. Hierna werden twee films vertoond. 
werden begroet. In de pauze sprak de heer de Bruijn van Kam-

Een machtigen indruk maakte de betooging pen, die het doel van den Landstorm voor de 
op Houtrust. Duizenden en duizenden waren aanwezigen op duidelijke wijze uiteenzette. 
hier bijeen om uitdrukking te geven aan hun Daarna werden nog een viertal films ver
vaste voornemen om het gezag te steunen als t:i·ond. Bijzonder viel in de smaak: de Drent
't moet en mee te werken cm ons volk t~gen sche jongens op den Landstormdag in den 
revclutionaire woelingen te 1beschei'lllen. Haag. Duidelijk waren ook onze afdeelingen 

En teen kwam het glanspunt van den land- te zien. De heer Frensen was de tolk der aan
stormdag: het defilé voor H. M. de Koningin. wczigen, teen hij den heer de Bruijn en de 
't Was een onafzienbare stoet die met muziek gebr. ter Heide van ,Meppel dank bracht voor 
rn vaandels langs de Koninklijke familie mar- hetgeen zij vertoond hadden, en hen een tot 
cheerde. weerziens toeriep. Recht voldaan ging een 

Ja deze film had wat te zeggen. ieder huiswaarts. De vergadering was door 
_Zij heeft weer eens ?uidelijk doen zien, dat ·11~uim 120 personen •bezocht. De koude deed 

wie het wagen mocht m ons land een greep velen thuis blijven. 
naar de macht te doen, zich op een ernstigen 
en cnverzettelijken tegenstand zal hebben voor 
te bereiden. 

Het was een mooie avond, die er ongetwij
feld toe heeft bijgedragen den Landstorm 
meer populair te maken en de bete·ekenis van 
Jit instituut in het licht te stellen. 

Na een slotwoord van den secretaris der 
Landstorm-commissie werd de vergadering met 
het zingen van twee coupletten van het Wil
helmus beëindigd. 

BIJZONDER VRIJWILLIGE 
LANDSTORM IN DRENTHE. 

In weerwil van de strenge koude is de actie 
voor den Landstorm in vollen gang; film
avonden voor de afdeelingen: Zweeloo Ooster
hesselen, Sleen, Roden, Veenhuizen, Een, Nije
veen, Havelte, Tweede Exloërmond, Valther
mond, Ruinerwold en Koekange zijn reeds ge
houden in de afgeloopen weken met enorme 
deelname. Nog staan op de volglijst der 
komende weken: Hoogeveen, Pesse, Zuidwolde, 
Nieuweroord, Alteveer, Holi. veld, Dwingeloo, 
Diever, Nieuw-Buinen, Beilen, Hooghalen, 
Schoonoord, Sleen, Borger en Buinen. 

KOEKANGE EN RUINERWOLD. 
Donderdagavond 21 Februari werd in café 

Nijsingh een Landstormavond gehouden, ge
organiseerd door de afd. Ruinerwold en Koe
kange van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, naar aanleiding van het feit, dat de 
afdeeling Koekange tien jaar bestaan had. De 
groote zaal van café Nijsingh kon de belang
stellenden ternauwernood bevatten. 

De heer J. Middelveld van Ruinerwold opende 
de verigadering en heette de talrijke aanwezi
gen hartelijk welkom en in het bijzonder den 
),eer P. Kraal, wethouder en den heer De 
Bruijn, secretaris van de, gewestelijke commis
sie van Drente. Hulde werd gebracht aan den 
commandant der afd. Koekange, den heer G. 
Broenink Jz., die van de oprichting af deze 
fonctie heeft waargenomen, zich belastende 
met de vele werkzaamheden, die daaraan ver
bonden zijn. 

Namens de plaatselijke commissies bood hij 
den commandant een vulpenhouder aan, 

Na den heer Middel veld sprak de heer De 
Bruyn. Ook hij herdacht, wat de heer Broenink 
voor de afdeeling gedaan had en bood hem 
namens de gewestelijke commissie een medaille 
en namens de nationale commissie een leuning
stoel aan. 

De nieuwe landstormfilm werd daarop ver
toond. De landstormda,g, 27 September 192S, 
waarop een twintigduizend landstormers in 
den Haag op het sportterrein Houtrust Lij 
elkaar komen, is gefilmd. Men ziet de trei
nen binnenkomen, cle duizenden passagiers 
f.ormeeren een stoet en trekken door den Haag 
naar het sportterrein. Verschillende sprekers 
ziet men op het spreekgestoelte. Na het ver
laten van het sportterrein wordt er voor Hare 
Majesteit gedefileerd. Het gedeelte van de 
film, waarop de Drentsche landstormers voor-
kwamen, werd langzamer gedraaid, zoodat de 
aanwezigen zeer ,goed de deelnemers uit deze 
:;treek konden kennen. Het is een mooie film. 

De plaatselijke commissies hadden voor dezen 
~wond zich de medewerking verzekerd van de 
zangvereen. ,,de Klimrnos" te Koekange, de 
zangvereen. ,,Excelsior" te Berghuizen, alsmede 
van het muziekkorps "Hallelujah" aldaar. 

Mooie zang en muziek wisselden elkaar af. 
De heer de Bruijn bracht dank aan allen, die 
tot het welslagen van dezen avond hadden 
medegewe1·kt. 

'DWINGELOO-DIEVER. 

0 Redacteur, van het Landstorm blad! 
'k Wou dat ik bij U een plaatsje had: 
Om mijn gemoed te luchten. 
'k Ben vol nog van d'inspiratie hier, 
Daar wij gisteravond met 't grootst plezie1· 
De zorgen zijn gaan ontvluchten, 
De bijeenkomst op de d.d. Maart vier, 
Zal lang nog met 't ,grootst plezier, 
In onz' herinnering blijven. 
Een volle zaal bij J. de W.al, 
Een veel koppige menigte in groot getal, 
Ook veel da,mes met ongeduld te wachten 
Totdat Meester Geuchies 't podium betrad 
En voor ons allen een welkom had. 
Inzonderheid onzen Burgervader: 
(Beschermheer van ons Comité) 
Majoor v. cl. Nieuwenhuizen kreeg ook entr(•t• 
Voor het eerst in ons midden, 
Meneer cle Bruijn als steeds present. 
Er kwam aan het welkom haast geen end. 
Wat of de chef doceerde. 

De Landstormfilm werd begroet, 
Klaver Vier van Meppel met jeugdigen moed! 
Kwam de avond mede vullen, 
Ik weet niet wat ik 't meeste roem, 
Het woord van Kreuzen, of de bloem 
Van Neerlandsch volk op 't doek geplant, 
De Landdag van Sept. op zijn mooisten kant. 
In optocht kwamen treinen aan 
En vliegensvlug stond dra de vaan 
Van Drenthe in zi:j__n glorie 
Vriend Bijker met zijn vlag viel op 
En de sensatie steeg ten top, 
Toen U. d. i. voorbij marcheerde, 
Het was een kijken zonder end, 
Toen de grootste sprekers zeer content 
0'P het doek voor ons verschenen. 
't Was of men ze hooren spreken kon 
Van Oranje hulde viel men om: 
Toen het Vorstenhuis poseerde, 
Wat kwam er vaak een gullen lach 
'l'e voorschijn als men alles zag; 
Waar bij de Bruijn, dicteerde, 
Maar dan was Kreuzen weer de clou 
De pianist had ook geen kou, 
Hoe of de deur ook tochtte, 
Toen Kreuzen van zijn moppen tapte 
En van Jan de Rooie of <lE Wedder grapte. 
Kwam aan 't applaus gewis geen encl 
Maar zoo als alles, hier beneden, 
't Werd tijd ook om naar huis te treden, 
Bracht onz' Burgemeester wel te moe 
Aan allen hun de dank wel toe, 
Hetgeen een ieder onderstreepte, 
Ook de majoor sprak een goed woord, 
De Bruijn als vroeger: onverstoord, 
Gaf van zijn standpunt zeer bekwaam 
Van B. V. L. de goede faam 
Voor Nederland en Oranje, 
Nog dikwijls dreigt een donkre wolk 
Van anarchie blijv·· toch ons volk, 
Door ons toedoen nimmer bange 
En daar mijn vers reeds lang al wordt: 
('k Verzoek toch dat U het niet verkort), 
Men hoort en leest zoo zelden 
Van 't hooge noorden in uw blad, 
Och dat ge alle lezers had 
Van heinde en van verre! 
Ik groet de vrienden altemaal, 
Die op 't Malieveld gul zijn onthaald; 
Wij zullen nooit die stond vergeten 
En vraagt ge, waar komt dit vandaan, 
Dwingeloo-Diever staat op onze vaan, 
Met B. V. L. als ons symbool, 
De man met schop en klomp ,,'t parool", 
Maar het geweer toch op zijn rug_ 
Als het er spookt, wij zijn er zeker vlug. 
Nogmaals gegroet en dank meteen, 
Voor het plaatsen van mijn h,oge reên. 

A. Pr. 



Vervolg van pag. 2, Hoofdblad. 

Zoo heeft letterlijk alles medegewerkt, om 
den Nationalen Lan<lstormdag te doen beant
\7o::irden aan zijn doel, t. w. een waardige her
'.lenking van het tienjarig bestaan val! den Bij • 
;:underen Vrij willigen Landstorm; een her
nieuwde verklarir:.g van trouw aan het Gezag 
en ee;1 middel, om de saamhoorighe'd tusschc, n 
rle Vrijwilligers te versterken en de consolida
tie van het Instituut voortgang te doen hebbe·n. 

Ook met het oog op de financiering is dP 
Nationale Landstormdag bevredigend geslaa,gd. 
Zonder tekort kon de onkostenrekening worden 
afg ..:,;loten. 

Een woord van groote waardeering moge h'm 
worden geuit voor de opofferir:,gsgezindhe:d 
va;1 de Vrijwilligers, maar niet minder voor den 
financieelen steun, die van vele zijden ten be
iioeve van den Nationalen Landstormdag- we rd 
verleend. 

WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN 
DE CONSOLIDATIE. 

Tu 1.928 yc cn r;ewcslclijk e LanddetfJCn. 
T en e'nde alle krachten te kunnen saarn-

1.rekken op de voorbereicl:ng van den Land
stormdag, moest de gewone consolidatie-arbeid 
eenigszins worden beperkt. Als gevo!,,1;, hiervan 
werd afgezien van het houden van gewestelij i<e 
Landdagen. 

8chicl oef en in gen en -wedsh'ijdcn. 

In sommige Verbanden werd voor het eerst 
toe,gepast de aanvullende regeling voor de 
schietoefeningen en -wedstrijden, -welke op 
voorstel van de Nationale Landstorm Commis
sie bij schrijven d.d. 25 Januari 1928, No. R13 
van den Heer Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm is van kracht geworden en waarb\i 
naar vasten maatstaf een indeeling der schut
ters plaats vindt in vier groepen, n.l. 

Schutters 2de klasse, 
Schutters lste klasse, 
Scherpschutters, en 
Koningschutters. 
Deze wijziging blijkt veel instemming te 

vinden bij de Vrijwilligers. 

f'ommissie voor Regelin_g van hel schieten 
De door den voorzitter der Nationale Lancl

E:torm Commissie ingestelde Commissie, be
staande uit de Heeren W. van Ingen Schouten, 
G. van Sitteren, D. de Jonge, C. Eldermans, 
K. L. Scheil, Jhr. J. A. I. H. Graafland, J. W. 
Katerberg en G. F. Boulogne, welke Commissie 
zich met het ontwerpen van de nieuwe schiet
regeling_ heeft willen belasten en die ook voor
loopig de werking ervan blijft controleeren, 
~ erdient een woord van dank voor haar in den 
aanvang zoo gelukkig geslaagden opzet. 

Personalia-. 
Een belangrijk verlies leed ons Instituut in 

het overlijden van den al,gemeen hooggeschat
ten Voorzitter der Gewestelijke Landstorm
commissie "de Veluwe", Dr. J. G. Schreurer, 
!iel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

De werving onder de jongere ddenstplich
fiy en. 

In de meeste afdeelingen werd nog belang
rijk veel zorg besteed aan de stelselmatige 
werving onder de dienstplichtigen der jongere 
lichtingen. 

Deze werving en ook die in de garnizoenen 
onder de dienstplichtigen, welke hunne eerste 
oefening volbracht hadden, hebben goede 
resultaten opgeleverd. 

DE FILM VAN DEN NATIONALEN 
LANDSTORMDAG. 

De van den Nationalen Landstormclag bijzon
der goed opgenomen film was met ingang van 
1 November 1928 voor de vertooning in de af
deelingen ,gereed. Het i s te verwachten, dat 
van deze film een ruim gebruik zal worden 
gemaakt. 

Voor al de medewerking, welke in het 
voorbijgegane jaar van zoo velen en ook zoo 
ruimschoots werd ondervonden, betuigt de 
Nationale Landstorm Commissie gaarne haar 
groote erkentelij.k!heid. 

Aldus vastgesteld te 's-Gravenhage, Ko
ninginnegracht 50. 

DE NATIONALE LANDSTORM 
COMMISSIE, 

De Voorzitter, 
L. F. DUYMAER VAN TWIST. 

De Secretaris, 
G. F. BOULOGNE. 

Januari 1929. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM 
COMMISSIE STELLING VAN 

AMSTERDAM. 

Afde13ling AaJsmeer Oosteinde. 

In verband met de e l'llstig~ ongr ;1cld
heid van den hrn KJ. van l,ceu\\'en, leider 
del' af'deeling Aalsmeer Oost, zal de h eer 
s\l'ie van Meel' Pzn. zieh tijdelijk met de 
leiding de,· af'ckeling belasten, zoodat i11 
dl' vco 1·g·,,nom('ll plamwn tot het houden 
van oenige ilehietbijccnkonu;tcn geen ver
t rnging behoeft te komen. \.Vij wenschcn 
(kn heel' van Leeuwen een spoedig herstel 
toe. 

Afdeeïng-en Amsterdam. 

De IJ 2la11gstelling in de s<·hiethi,j('l'll
komstl'n del' .\mste1·damsehc "\ fdceling·en 
is nog steeds stijgen de, zoodat binnen af
zienb,nen tijd zal moeten woi·dcn ovcrgc
ga,m tot uitbr·ciding van het aantal schict
bijc('nkomsten, teneinde de afdcelingen bij 
t(Wl'heurt vlot te kunnen laten schieten. 
l)e omvang1·ijkc werkzaamheden verbon
den aan het uitwel'kcn der schietgegevens 
hebben het noodzakelijk gemaakt de Am
:;tcrdamschc schietcommissie wederom 
met een aantal leden uit te breiden. Voor 
deze eommissic stelden zich beschikbaar 
<l-c heeren l\fr. P. Westerdijk, II. Emous en 
J. Baruch. Op de bijeenkomst van 25 Fe
bl'Ual'Î werd aangevangen met een nieuwe 
sel'ie-wcdstrijd, terwijl aan de prijswin
naars in de afgeloopen wedstrijden een 
zustigLal pl'ijzcn €11 een groot aantal 
troostprijzen werden uitgereikt. De uit
slag van de indccling der Koningschut
tersklassc is als volgt: 

Koningschutter: Ph. Pctrie. 
Sd1erpschuttcrs: A. Hovingh, W. Cee

len, J. P. Sanders, J. E. Unkel, G. Wij
rnan, T. Verhoef, R IJlst, J. H. Rakers, 
B. van Ingen Schcnau, D. Caland, H. G. 
Dielen, T. Kanncgietcr, G. H. Elserman, 
A. v. cl. Chys, T1. J. van Olst, J. H. Maan, 
J. A. HoYingh, D. Ubbels, A. Koetsier, J. 
Spaan. A. Koetsier, ll. Korthals, P ,. Klij 
berg, J. W csterlaken, J. Vocht, M. v. cl 
Kulk, C. Veenhuiien, L. den Oude, \.V 
Jcpkcs, IL QJ. Simons, A. Rculing, W . 
Buitendijk, A. Antonides, F. Ort. 

Sehuttcrs ]e klasse. In deze klasse, wer
den, rekening houdende met de verhoogde 
eü,c-hen 92 schutt·ers ingedeeld. De overige 
schutters zijn als schutters 2c klasse ge
rnngschikt (in totaal 89 schutters 2e klas
se), voor zoovcr zij 20 schoten hebben ge
daan . 

l\Iincler dan 20 schoten werden gedaan 
door 47 leden. Deze konden dus nog niet 
worden ingedeeld. 

Afdeeling Jisp. 
De afdeeling hield op 22 Februari in 

de Bonte Os te Jisp onder leiding van den 
heer Slort een goed geslaagden schiet
wedst 1·ijd om prijzen. De pri,jzen werden 
na afloop door den Commandant aan de 
winnaars uitgereikt. 

Afdeeling-en Leimuiden, Oude Wetering-, 
Rijnsaterswoude. 

Bovenvermelde afdeelingcn kwamen 
voor een onderlingen schietwedstrijd om 
prijzen in Café van den Bosch op 25 Fe
bl'ua1·i bijeen. De koude had slechts wei
nig invloed op de goede opkomst. Een 
viertal nieuwe leden kwam de afdeelingen 
versterken. In totaal nalfficn 48 leden aan 
den wedstrijd deel. 

ABCOUDE-BAAMBRUGGE EN 
NIGTEVECHT. 

Op Vrijcla,g,avond 1 Maart werd aan de leden 
va.n den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
afd. Abcoude-Baambrugge en Nigtevecht een 
gezellige avond gegeven, bestaande in het aan
schouwen van den gehouden Landdag op 27 
Sept. l.i. in den Haag, maar clan op het doek. 

De voorz. der pl. afd. Jhr. mr. C. Dedel open
de te on.geveer 8 uur met eenige hartelijke 
woorden dezen avond, vooral aan Mlej. de Veer 
en Kapt_ Scheil, en tot zijn spijt moest hij 
m ededeelen dat Mr. Verkouteren vanwege de 
koude deze bijeenkomst niet durfde bij te wo
nen. Van de pl. commissie waren aanwezig 
Wilf. Pape, secr., J. Kaatee, leider, Dr. J. IL 
van Gortel, Kapelaan J. J. Kroon, H. J. Heu
l elink, S. v. d. Lee, G. J. van Schaick, verden 
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, ·ele leden en genoo:ligden, zo'.:clat de zaal go::d 
1,e:::et was. 

De voo:z . wcrs vooral de leden en dengencn 
'.l ;e z;ch op w:ld'.!:1 g::ve,1 als lid (w,nrvco::- i,1 
,lc r:a.m:c rrclcgcnhcid was bij den leider) dat 
:le Lawlr.!:o,T1 ,·,as c n Vrijwill· g- Iw;~:tuut t o~ 
1,2ndhav:!'._:i; Y:1.!1 het \t/:)tt:,~ gc:a 1', v2r J:;r O!~ 
de ~chieto'.!fc:1;;1g_·1, dien altij:l c'.co:· d.:) ï:?::!c:· 
0p een a?.ngcn::cm'.! wijze we:·de:i ge:1 oaJe:1 
waarv:ior hij het niet !,on na.'.ate:1 d2;1 IIe2r 
Kaatee een ,voord van dank t e brengen en de 
ieden aan te ,poren deze trouw t'.! bezo2ken . 
Veder dat deze a·,0;1J wa, een hcrden kin~i· 
Yan den zoo schitterend geslaagden Landdag en 
~telde voor eerst uit volle borst het vV:il
he lu -; t'.) zing::m, v,:.arna de film begon te 
c!raa:en. 

Op rch ïte,·cnc:c ,·,ijze kon me;1 zoo den (I8-

hce' e:1 dag y::i.·1 a:i.nkomst tot het na?r hu ·, 
g·a:m 1:og ,·,eer cc:1s volgen, een groot aop1an° 
ging er op toen de muziek Baambrugge 
m'.!t da.:i.rach~er on ze afd. ee;1 oogenblik 7.;cht
haar werd en hetgee·n z'ch herhaalde bij het 
wi:,:nijden der Koninklijke Auto. 

Daarna volgde de pauze, waarin 9 per sonen 
als lid toetraden, waarna door Maj. de Veer 
nog eens aan de leden en vooral de nieuwe 
leden werd gesproken dat de Landstorm geen 
soldaatje spelen was en hij hoopte dat zij zieh 
allen zouden scharen onder het Sibloon van 
den Landstorm "Als 't moet", verder dankte 
hij den voorzitter voor zijn hartelijk welkomst
woord, waarna nog eenige komische films ge
geven zouden worden, maar bij het aanzetten 
sloegen een 2-tal lampen stuk en wat 't een 
teleurstelling aan den eenen kant, dat wij nietf: 
meer te zien kregen, maar aan den anderen 
kant waren wij blijde dat wij dan toch de ,ge
heele film van den Landstormdag gezien had
den. 

Van deze gelegenheid maakte de pl. leider 
den Heer Katee gebruik om vooral Kapt 
Scheil een woord van dank te brengen voor het
geen wij dezen avond gezien hadden, want ge
zien de groote moeilijkheden welke er aan 
dezen avond verbonden waren, had spr. niet 
gedacht, dat het voor elkander gekomen zot, 
zijn, 

Verder las spr. een schrijven voor, hetgeen 
was ingekomen van den commandant onzer afd. 
Kapt, Maan. Deze deelde mede dat hij tot ziin 
grooten spijt verhinderd was dezen avond bij 
te wonen, maar in gedachten, deed hij mee 
aan de hoera's welke er zouden op!raan voor 
de gewestelijke commissie en Koninklijke Fa
milie. 

Verder deelde de leider mede dat hij wa 0 

:iangesteld als agent van het Lanrlstormblarl 
hetwelk op alle tafeltjes verspreid; was hij 
hoopte dan ook dat er nog velen zich voor een 
abonnement na de sluiting zouden opgeven en 
daar hij nu verder niets meer had mede te 
deelen, sloot de voorz. ondre dank aan allen 
voor hun betoonde belangstelling dezen avond. 

ZIERIKZEE. 

Op 26 :B'cbrual'Ï 1929 werd in de con
rcrtzaal te Zierikzee een Nationale avond 
!l:chouden, uitgaande van het Bestuur der 
Zierikzeesehe Oranjevcreeniging en de 
landstormeommissie. 

Tal van personen waren voor dien 
avond uitgcnoodigd, waaronder ook alle 
iedcn van den Bijzondcren Vrijwilliger 
1 andstorm, de leden Yan het Vrijwillig·r 
Landstormkorps Vaart uigcndincst en 
Motordienst 011 a llc leden der Plaatselijke 
Landstormcommissics op dit eiland. Van 
Bruinisse alleen hadden ruim honderd gc
noodigden zich opgemaakt om per autobus 
of particuliel'c gelegenheid naar Zierikzee 
te tuffen, van alle declcn van dit eiland 
waren de landstormcrs samen gestroomd 
en op het Havenplein, waar het anders op 
zoo 'n koude winteravond rustig is. 
heerschk nu voor den aanvang een groote 
drnkte door het gesnor der binnenko
mende autobussen en auto's'. Geen 
plaatsje in de ronccrtzaal was onbezet. 
De voorzitter der Zierikecsche Oranje
verecniging, de heer Bicrmasz opende de 
bijeenkom,;t en heette allen hartelijk wel
kom. Hij zei, dat hij een voorspelling had 
en wel deze : Dat in 1929 in geen cnkclr 
Zeeuwsche stad een Otanjcf'eest zou ge
houden wo1·den. Hoewel er grond van 
waarheid was in deze voorsprnak, had de 
Zicrikzeesche Oranjcverecniging gedaeht 
toeh een Oranjefeest te org-anisoorcn in 
snmenw('rking met den Bi,izondercn Vrij
willigen Landstorm. Ilij sehctstc dat hem 
wel eens wel'd gezegd dat de Oranjcvcr
e<'nigiug geen .feest kan organiscercn of 

de Dijzondere Vrijwillige Landstorm 
moot Cl' hij tegenwoordig zijn. De Oi-anje
vereemgmg en d.e Bijzondere V1·ijw;J
ligc T1andstorm moeten dan ook i.n_ ?
keren zin één zijn. '\Vunt eb ccn:- lns1c' i~; 

ren andere als vroeger. Vroeg-er -,,,1'.; het 
feest, wanneer de Koning of de Koni,1J: 11 
jarig was, maar nu is het een :rn(lc·r f' ·<·st . 
Niet in de eerste plaats de Konin;,; 01· <!r.'. 
Koningin maar het besef van sa;11·,1hco~·i:;:
hcid ~n<l~-r de leuze: ,.Blijf w1wkz;1am ! ' ' 
Het besef' is geho l'en rn <le Dijzo,H1:-1·c· 
Y rij willige Landstorm heeft zijn hest aa:1 t'' 
danken dat wc samen hooi·en. Daarn,11 zi.i.1 
,,Oranjevc1·ceniging('ll ml't drn Dijzc11 1lc·
ren ·vrijwilligcn hmdstorm c<• llte \,,,1,,1·

landers en h(wen ons onze gc~crbicrli:{tl" 
Koningin, om ons als g<>e:lo ,·ade; Lncl "1"; ~,., 
laten J'c;:;c~; en . 

Aldus spreker. 
!~en st l'ijkjc zo1-:1;cle rnor tlc n!ll :~!<·1, <': 1 

weldra klonk het uit ,,IJe kel en het ,,Wil
helmus. '' 

Hierna werd de f' ilrn \'C l'tooncl rnn de 
gchou<kn fePsten 1P 1/,inikzec in 1927 <'ll 
de film van het Koninklijk Bezoek aan de 
Mijnstreek, waarna enkele minuten werd 
gepauzeerd. 

Vervolgens traden de Plaatselijke Land
stormcommi~;sics met de afd. vlaggen op 
het podium, waar de heer Lacrnoes, de 
secr. der Prov. Landst. Commissie uit 
Vlissingen Yoor iedere vlag een medaille 
uitreikte, geschonken door do Zicrikzcc
':lchc Oranjcvereeniging. Met een woord op 
zijn plaats reikte deze de medailles uit, 
waarna staande het Wilhelmus werd ge
zongen. 

Verder kwam de landstormfilm aan de 
orde, welke ongetwijfeld wel het glans
punt van den avond bleek te zijn. Want 
voor vele landstormcrs, deelnemers aan 
den Nat. Landstormdag op 27 Sopt. 1928 
te den Haag en voor de verdere aanwezi
g-en was het interessant om de duizend
hoofdige menigte, de lange reeksen van 
treinen, de drukte op de stations, de vlicg
tuigcndemonstratie 's, het defilé voor H.M. 
de Koningin, enz. door middel van de 
film nog eens voor den geest te brengen. 

Nadat deze was beëindigd nam de heer 
Laernoes voornoemd het woord, schetste 
den aanwezigen nog eens den dag van 27 
Sept. Hij zei, dat 330 bladen over dien 
landàdag hebben geschreven. 

Het. was geen saaie boel, zooals een 
zeker blad schreef, maar een grootc be
weging, een prettige dag. De Bijzondere 
Vrtiwilligc Landstorm is in ons land. een 
instituut waarmee gerekend kan worden, 
maar toch immer onze oogcn open houden 
want gevaar dreigt altoos. Hij bracht ook 
een woord tot de vrouwen in ons midden 
en deelde hun mede dat de vrouwen ook 
bi.i den landstorm bchoorcn, wat deze 
avond tevens wel als blijk van belang
stelling gaf. \.Vant men komt ook aan het 
~·czin. Het gezin wil men ook ontwrichten 
en de heiligste beginselen wil men weg
ruimen. 

Aan het Oranjehuis, naast God, hebben 
wc die vrijheid en zeer veel te danken. Vvc 
hebben daarom besloten om dat te verde
digen wat wc van God hebben gekregen 
en daarom een opwekkend woord vooral 
tot de jongeren tot aansluiting bij den 
Bi,izondercn Vrijwilligcn Landstorm. Men 
tracht de jongeren af te nemen en af te 
leiden. Bij het onderwijs in de Geschie
denis wil men niet meer hebben, dat men 
srreckt over de jaren 1500 en 1600. Dat 
is al zoo oud en zoo lang geleden. Laten 
wc hun daarom voorhouden, wat onze 
voorvaderen voor Nederland hebben ge
daan. 1\Iaar laten wij beloven ,wat wc ge
daan hebben voor het '\Vctig Gezag. 

Spreker bracht dank voor de sympathie
betuiging voor dezen avond en aan allen 
die tot het goed slagen hadden mede
gewerkt. 

Ten slotte volgde het laatste nummer 
van het programma. Een samenspraak 
door enhlc leden van de afd Burgh
Haamstede, getiteld: ,,Als 't moet!" 

Dit stukje werd met onYcrdeeldcn aan
dacht gevolgd, waarna de goed geslaagde 
bijeenkomst werd gesloten . 



De prijswinnaars zijn: 
GROEP A. 

Bertha van der Hoeven, Waddinxveen. 
Bastiaan van Hofwegen, Almkerk. 
Wietske Batema, Hoorn. 
Willy Gaasbeek, Ede. 

GROEP B. 

Neeltje Ma Knope, Sommelsdijk. 
Trientje van Ree, Harskamp. 
Mat v. Ingen Schenau, Sijsjesstr., Amster

dam. 
Izaäk Havenaar, Berkel en Rodenrijs. 

Deze ,ontvangen een prachtig portret in 
gouden lijst van H.H. M.M. de Koningin-Moe
der en de Koningin. De vorige winners heb
ben ook zulk een schilderij gekregen. 

Oplossing van groep B in het vorig nummer: 
1. Putten - Putters. 
2. Dieren. 
3. Uddelermeer. 
4. Omdat 't Loo niet bij onze Koningin 

komt. 
5. Jan van Schaffelaer. 
6. Kootwijk ('t radio-station). 
7. Wolfheze. 
8. Oranje-Nassau-Oord. 

Hier volgen de nieuwe opgaven. 

GROEP A. 
(Beneden 10 jaar.) 

WINTERRAADSEL. 

Welke, woorden staan hier? 
STUMSIJ. 
NEDIJLG. 
NABASIJ. 
KIPLEERS. 
BEERVANGA. 
EELSERRA. 
SSNTCHEAA. 
SBNWLLNEEEAU. 

GROEP B. 
(Boven 10 jaar.) 

WINTERVERMAAK. 

Vl. .. gge sl.. .den, bl...nke sch ... ts ... n, 
Trotsen koen de sch ... rpe 1.. .cht; 
't W ... nv ... rtr ... k t ... nt 1. .. ge pl...ts ... n, 
Wijl J ... ng-H .. .11...nd is g ... vl...cht. 

Pl. .. men g .. .lven, b .. .llen kl.. .nken, 
Arren gl.. .den vr" .1 ... k v ... rt; 
M ... nden sch ... rtsen, ... gen bl. .. nken, 
T . . . t h ... t d ... nk ... r 't f...st v ... rst ... rt. 
L ... chtverfr ... sscher! L ... ngenst ... rker! 
Spr ... d uw z ... gen ... ver .. .l! 
Akk ... rpl...ger! Vr ... gdbew ... rker! 
'k Gr ... t uw k ... mst m ... t blij gesch .. .!! 

In elk couplet rijmt de le regel op den 3en, 
de 2e O':.) den 4en. 

VURIGE KOLEN. 

Ruim driehonderd jaar geleden liep door de 
straten eener Fransche stad een man met on
gunstig uiterlijk en in schunnig, haveloos ge
waad. 't Was een misdadiger, Armand, die 
jaren lang zijn losbandig leven op de galeien 
had moeten boeten. 

Zijn straftijd was verstreken; hij was vrij
gelaten; maar met een geel paspoort, waarin 
door 't gerecht zijn slecht verleden was opge
teekend. Hierdoor bleef voor den ontslagen 
boef elk vriendelijk, gastvrij huis gesloten. 

Zoo zwierf hij dan rond door 't drukke 
stadsgewoel, hongerig, knarsetandend en vloe
kend. Iedereen week voor hem schuw terzijde, 
als ware hij melaatsch. 

Eindelijk bereikte hij een park, waar hij 
zich grimmig, verbitterd neerwierp op een on
bezette bank. 

Als hij daar neerligt ten prooi aan wrevel 
en wanhoop, treedt een vriendelijke dame 
nader. Deze ziet aanstonds in welk een ellen-

digen toestand deze berooide zwerver zich 
vindt, en reikt hem een goudstuk toe. 

be- 1 de in beslag genomen kunstvoorwerpen aan 
Armand terug, en bieden hem en den Bisschop 
hun n•s vsrontschuldiging aan. Dankbaar, verrast, neemt Armand met z'n 

doezelige hand deze koninklijke gift aan. Dan 
in:'.'orrne,c:t d3 wcldoe:1s',er op w:irmcn, dcel
:-:er..1endcn toon: ,,l:c1::> je r.l ccr.s D.~r:gc!,!cpt 
daar ginds, aan de woning van den Bisschop?" 
Op zijn hoofdschuddend zuchten gaat de dame 
met een zachten drang voort, om hem te over
;-eden. 

Eindelijk besluit dan de zwerver, naar dat 
aanzienlijk huis te gaar:. 

O vreugde! men vergunt den ellendigen 
bedelaar binnen te treden. De Bisschop biedt 
den galeiboeÎ een vorstelijk onthaal, en 
spreekt hem toe, zoo hoogst eenvoudig en zoo 
hartelijk, als ware Armand een goede vriend 
van hem . Na -~en grondige reinigingskuur en 
verwisseling van zijn gore plunje met gloed
nieuwe kleeren, mag hij zelfs als gast zijn 
stramme, gestriemde leden neervlijen in een 
prachtige slaapkamer. 

Bij 't gereedmaken van dit vertrek had de 
dienstmaagd voorzichtigheidshalve het kost
bare tafelzilver in een kast nabij het bed 
bed weggeborgen. 

Armand strekt zich behaaglijk uit op het 
dons, dat zulks een scherpe tegenstelling 
vormt met de kale, harde brits in den vun
zigen buik der galei. Zijn stug gemoed schijnt 
plotseling geheel verteederd. 

Doch die opwelling wijkt weer even spoedig, 
als de oude hartstocht met nieuwe kracht in 
hem ontwaakt. 

Hij ontdekt den zilverschat en bekijkt dien 
met hunkerende blikken. Hij aarzelt, zucht, 
keert zich om, totdat hij in 't eind voor de 
verleiding bezwijkt. Hij wikkelt de kostbare 
voorwerpen in een kleed, en sluipt met zijn 
buit behendig door het tuinraam weg. 

Maar nog in denzelfden nacht wordt hij door 
een paar gendarmes gegrepen. Men sloot hem 
stevig in de boeien, en voert hem terug naar 
de stad. Onderweg betuigt hij nadruk.kelijk: 
,,deze schat is mij door den Bisschop ge
geven." 

Doch de gerechtsdienaars hechten niet de 
minste waarde aan de verklaring van dezei, 
ontslagen galeiboef. 

De gendarmes leiden hun gevangene met 
zijn buit naar de woning van den Bisschop. 

De kerkvorst begrijpt de toedracht dezer 
zaak wondervlug. Hij ziet verbijsterd op, en 
zucht dan zeer benepen : ,,Goe-morgen heeren 
van 't gerecht!'' En dan tot den boef: ,,Dag 
m'n vriend! Zijt ge daar weer? Wat ging je 
toch van morgen zoo vroeg van me hee,n! 
Toen ik aan 't ontbijt kwam, zag ik je niet 
meer. Waarom ben je niet wat langer geble
ven? Want ik was van plan, je ook de zilve
ren kandelaars te geven.'' 

Bij deze woorden staan de gendarmes als 
aan den grond genageld: de galeiboef heeft 
hen dus niet misleid, maar de waarheid ge
sproken! Van diefstal is hier derhalve geen 
sprake! En toch leek het geval z·oo uiterst 
verdacht! Wie had ook kunnen vermoeden, 
dat de scherpziende, strenge gendarmes zich 
zoo vergissen zouden! 

De dienaars van 't gerecht geven daarop 

Als de g2ndarmes vertrok!rnn zijn, wenó 
c'.c e..'.cb g:ijf:.1::1·d z:ch weer tot den èce.:", 

die beurtelings bloost en verbleekt. De kerk
vorst ziet den ongelukkige vriendelijk glim
lachend aan, en spreekt hem op vaderlijken 
toon toe: 

,,Mijn vriend! behoud wat ge daar hebt; en, 
"neem ook deze zilveren kandelaars aan; want 
"door je haastig vertrek dezen nacht hebt ge 
,,verzuimd ook deze mee te n<:!men. 

"En wanneer je vroeg of laat, nog eens bij 
,.mij op bezoek wilt komen, welrn· 1 ,1- ·, :-~ 1 

"ik u weer gastvrij ontvangen. Maar, laat je 
"dan toch alsjeblieft nooit meer door het 
,,tuinraam zakken. Neem voortaan den ko
"ninklijken weg, die door de voordeur naar 
"de straat leidt. Ik zal ze dag en nacht op 
"de klink laten staan, om 't u gemakkelijk te 
"maken. ~ Doch neen! daar is een weg, die 
"veel uitnemender is: een.maal heeft onze 
"stervende Heiland den moordenaar aan 't 
"kruis nog vergeving willen schenken. Ook 
,,aan u wil de Man van Smarten genade ver
"leenen, wanneer gij als een arme boeteling 
,,u aan Zijne doorboorde voeten werpt. 

"Ja! ik verzeker het u in den naam van 
Jezus wiens dienaar ik wezen mag, ook uwe 

,, o-root~ zonden wil HiJ' genadig vergeven! 
""' Kniel neder! mijn zoon, kniel neder!" 
" En de galeiboef zonk snikkend op zijn 
bevende knieën, terwijl de Bisschop zich naast 
hem nederboog, om met trillende stem 
voor dezen verloren zoon te pleiten voor den 
troon van den Hemelschen Vader. 

OOM BERTUS. 

Bijzonder Vrijwilliger vraagt beleefd VERSCHENEN 
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WAAROM DEZE WREVEL? worden daarom ten deele uit andere hoofd
stukken betaald. Nochtans blijven die korpsen 
zuiver militair en ressorteeren als zoodanig 
onder den Minister van Defensie. 

Wederom is door de socialisten, thans 
bij monde van het Eerste Kamerlid 1\fr. 
l\fondels de bewering geuit, dat de Bijzon
dere Vrijwillige Landstorm en de Bur
gerwachten, ,,onwettige'' instellingen 
zijn. 

Maar nu het voornaamste punt: de geachte 
-~fgevaardigde heeft bezwaar tegen toepasse 
lijkheid in dit geval van art. 35 der Dienst
plichtwet. Dit artikel luidt aldus: 

Een staaltje van grenzenlooze vrijmoe
digheid. 

Immers reeds was ten vorigen jare in 
de Tweede Kamer èn door den Minister
President èn door Minister Lambooy af
doende verklaring gegeven. Wat evenwel 
Mr. lVIcndels niet bel ette, om net te doen, 
alsof hij van niets wist. 

Minister de Geer heeft hem duidelijk 
van antwoord gediend, nadat eerst Mr. 
Verkouteren op onzachtzinnige wijze den 
hceren de mantel had afgeklopt. 

Wij hebben de vaste overtuiging, dat 
zij niets hebben geleerd en een volgend 
maal weer terug komen zullen, alsof er 
nog nimmer van Regeeringswege omtrent 
l1en Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
een duidelijke verklaring is gegeven. 

Wij laten de uiteenzetting van Minis
ter de Geer hieronder in haar geheel vol
gen: 

De heer de Geer, Minister van Financiën: 
Ik kom nu tot het andere punt van critiek, 

de houding tegenover burgerwacht en bijzonde
ren vrijwilligen landstorm. Ik zal daarvan 
eerst behandelen den formeelen, d.w.z. den 
juridischen kant en dan den materieelen. Wat 
aangaat den formeelen kant, wil ik de Kamer 
in herinnering brengen, ,dat de juridische po
sitie van de burgerwacht deze is, dat, als de 
burgerwachters worden opgeroepen om de po
litie bij te staan, zij dan, om als politie te 
kunnen optreden, voorzien mo,eten zijn van 
een aanstelling als buitengewoon dienaar van 
politie. Vele burgemeesters hebben reeds inge
volge art. 191, derde lid, der Gemeentewet een 
dergelijke aanstelling aan de leden van de 
burgerwacht verschaft. Voor zooveel dit niet 
tijdig geschied is, kan en zal dit gebeuren, 
indien onverhoopt van de diensten der burger
wacht gebruik moet worden gemaakt. De ge
meenteraad staat hier volkomen buiten. In
dien de burgerwachten worden opgero,epen, 
geschiedt dit niet krachtens art. 184 der Ge
meentewet, maar doen zij eenvoudig dienst 
als buitengewone dienaren van polit ie. Ik wil 
hieraan nog toevoegen, dat de zaak van de 
circulaire aan de Leidsche studenten, die door 
rlen heer Mendels geciteerd is, bij de Regee
ring in onderzoek is, maar dat die zaak in elk 
geval staat buiten de burgerwacht. Een korps 
als daar bedoeld zou niet behooren tot de 
burgerwacht, daar deze slechts bedoeld is als 
een plaatselijk instituut, beperkt binnen de 
grenzen van de gerneente. 

De heer Mendels: Het initiatief ging. van 
den commandant van Amsterdam uit. 

De heer de Geer, Minister van Financiën: 
Deze zaak is in onderzoek, gelijk ik zeide. 

Wat aangaat den bijzonderen vrijwilligen 
landstorm, moge _vooreerst worden opgemerkt, 
dat deze uit hoofdstuk V wordt betaald, om
dat hij alleen c.q. dienst doet ter handhaving 
van de 0,penbare orde. Hier geldt alzoo de
zelfde ratio, waarom een deel van de kosten 
van de politietroepen ook uit hoofdstuk V 
wordt betaald, nl. in zooverre ook deze dienst 1 
doen ter handhaving van de openbare orde. De 
politietroepen hebben nog een ander doel en 

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

Nu zegt de geachte afgevaardigde: dit ar
tikel is niet toepasselijk omdat daar een vrij
willige daad wordt ondersteld, niet een ver
bintenis om op te komen. Ik moge ten eerste 
hem er op wijzen. dat reeds bij de totstand
koming van de Dienstplichtwet in 1922 op 

deze bestemming van de opkomende verlof .. 
gangers is gewezen. In de Memorie van Ant
woord op het Voorloopig Verslag der Tweede 
Kamer werd to2n door den Minister van Dijk 
het volgende geschreven: 

"Het ligt in het voornemen, de in dit 
artikel bedoelde vergunning te verleenen, in 
het bijzonder wanneer hiermede eenig mili
tair belang wordt gediend, b.v. verhooging 
van de geoefendheid, wat veelal van vrij
willige opkomst het gevolg is, voorts op
leiding tot een rang, deelnerning aan die be
strijding van onlusten" enz. 

In de openbare discussie in de Tweede Ka
mer is niemand daartegen opgekomen. Reeds 
dit is van belang. Maar nu de zaak zelf. De 
fout van den geachten afgevaardigde ligt 
hierin, dat hij meent, dat de verlofgangers, 
die zich doen inschrijven als bereid om in be
paalde gevallen vrijwillig in werkelijken dienst 
te komen, een verbintenis aangaan. Dit is niet 
juist, en daarmee valt feitelijk zijn geheele 
betoog. Die verlofgangers blijven vrij ook na 
zich te hebben doen inschrijven. Hun inschrij
ving beteekent slechts het uitspreken van den 
wensch om in die bepaalde gevallen, ingevolge 
art. 35 der Dienstplichtwet, in werkelijken 
dienst te komen. Die wensch wordt eerst 
effectief op het oogenblik, dat het geval 
intreedt. Bestaat op dat oogenblik de wensch 
niet meer, dan hebben zij geen verplichting. 
Hiermede zal, dunkt mij, het bezwaar van den 
geachten spreker opgeheven zijn. 

Ik kan hieraan nog toevoegen, dat een ver
dere wettelijke regeling van de materie niet 
noodig is. Zoolang de bijzondere vrijwilligers 
met groot verlof zijn, bevinden zij zich in 
-dezelfde positie als andere dienst- en reserve
plichtigen met groot verlof, terwijl, wanneer 
zij tot handhaving of tot herstel van de open
bare orde vrijwillig in werkelijken dienst 
komen, op hen rusten dezelfde plichten en zij 
treden in -dezelfde rechten als de overige 
dienstplichtigen in werkelijken dienst. Der
halve, nocth in het eene, noch in het andere 
geval is een afzonderlijke wettelijke regeling 
noodig. 

Intusschen geldt dit alles 
kant. Enkele woorden nu over 
kant van het geval. 

den formeelen 1 
den materieelen 

Ik kan daarover eigenlijk niets anders zeg
gen dan wat reeds tal van malen gezegd is, 
zoowel door mijn ambtgenoot van Binnen
landsche Zaken en Landbouw als door andere 
Ministers, en ook door mij zelf: dat de bwrger
wacht en de bijzonde1·e vrijwillige landstorrn 
niet gericht zijn tegen één of tegen rneer be
pcialde 1,iartijen. Indien een sociaal-democra
tisch burgemeester bijv. de burgerwacht noo
dig heeft bij onlusten, zal hij die evenzeer 
kunnen gebruiken als een andere burgemees
ter. Maar ik ga een stap verder. Zelfs, indien 
het aan den geachten afgevaardigde en zijn 
geestverwanten moeilijk mocht vallen, om dit 
aan te nemen, dan nog vraag ik mij af: 
waarom deze wrevel? Als ik mij nu eens ge
heel op hun onjuiste standpunt stel, dat het 
tegen hen gaat en dat dit niet noodig is (niet 
"meer" noodig is, zooals de heer Hermans in 
zijn rede zeide), dan stel ik toch de vraag: 
wat kan het hen deren of deze burgerwachten 
en landstormers bestaan ? Indien - ik stel mij 
nu op hun standpunt - indien mijn buurman 
in zijn garage een stoombrandspuit er op na 
houdt, omdat hij in de dwangvoorstelling leeft, 
dat ik zijn huis in brand wil steken, dan lach 
ik hem uit, maar ga daartegen niet protes
teeren, want ik heb van die stoombrandspuit 
geen last. Het komt mij voor, dat de Sociaal
Democratische Partij vandaag zou kunnen be
sluiten, over dit onderwerp het laatste woord 
te hebben gesproken. Het geeft een no-odelooze 
bitterheid aan hun leven en vergalt hun 
levensvreugde zonder reden. 

Men zou geneigd zijn te zeggen: met 
dit antwoord kan Mr. Mendels het voor
loopig wel doen. 

Mis. 
Twee dagen later kwam Mr. Mendels 

weer op de zaak t erug, doch nu betrok 
hij Minister Lambooy in de discussie. 

De heer Mendels: 
Mijnheer de Vloorzitter! Zoo is er een tweede 

punt. Ik heb niet alleen een gerust geweten te 
ciezen aanzien, deze geheele geschiedenis ver
galt ook mijn leven geenszins. Daarop wil ik 
ook den .Minister-President geruststellen, die bij 
dat onderwerp bij de al,gemeene beschouwingen 
gezegd heeft: 

,,Het komt mij voo1·, dat de sociaal-demo
cratische partij vandaag zou kunnen beslui
ten, over dit onderwerp het laatste woord te 
hebben gesproken. Het geeft een noodelooze 
bitterheid aan hun leven en vergalt hun 
levensvreugde zonder reden." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben uitermate ge
voelig, dat de Minister-President zoo belang 
stelt in de ongereptheid van mijn levensvreugde 
E'n dat hij mij elke noodelooze bitterheid in mijn 
leven wenscht te besparen, dat hij zelfs er niet 
tEgen opziet mij den goeden raad te geven, 
mijn gemoedsrust te sparen door mij te ont
houden van dergelijke prikkelende onderwer
pen, die op gal en lever een kwaden invloed 
kunnen uitoefenen volgens den Minister-Presi
llent. Ik heb er zelf nooit iets van gevoeld. 
Mijn levensvreugde is wel eens verstoord, maar 
ik houd toch altijd nog wel een behoorlijk sur
plus over. Ik ben ooik absoluut niet verbitterd 
door het feit, dat de Bijzondere Vrijwilli,g,e 
Landstorm en de vrijwillige burgerwachten 

1 

bestaan in Nederland. Dat heeft mij nog nooit 
één kwaad uur bezorgd. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu weer mijn leer-
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gierigheid. Ik lees in het ochtendblad van het 
,,Handelsblad" van Dinsdag 19 Maart: 

,,Gewestel~jke Landstorm Comm. N.
Holland. Landstormkorps "Stelling 
van Amsterdam". 

In de gisterenmiddag te Amsterdam ge• 
houden vengadering der Gewestelijke Land
storm Commissie werdeh vier nieuwe leden 
geïnstalleerd. 

De Commissie is thans samengesteld: 
voorz. mr. H . Verkobteren, lid Eerste 
Kamer, enz." 

Lieb Vaterland kannst ruhig sein! Als im
mers de heer Verkouteren voorzitter is van een 
gewestelijke landstormcommissie? 

Verder zit daarin een teserve-kapitein van 
het korps luchtdoel-artillerie, en voorts zoowat 
,,lle burgemeesters van plattelandsgemeenten'') 
rondom Amsterdam heen. Verder twee wethou
ders van Amsterdam, n.l. alleen de vrij-libera
len, de heeren Walrave Boissevain en dr. Vos. 
Verder zitten daarin de burgemeesters van: 
Haarlemmermeer, Abcoude en Baambrugge, 
Monnikendam en Katwoude, Ouder-Amstel, A. 
Colijn van Nieuwer-Amstel, van Leimu;den en 
Rijnsaterwoude, Westzaah, Weesperkarspel, 
Haarlemmerliede, Diemen, Uithoorn. Dat is een 
hing rondom Amsterdam van alle plattelands
gemeenten, en dan lees ik verder - en dat 
heeft bij mij weer de nieuws.g',ierigheid opge
wekt-: 

,,terwijl ambtshalve in de commissie zit
ting hebben: C. de Veer; res.-majoor, comm. 
landstormkorps; G. J. B. van Hove, res.-kap., 
districtscomm. vrijwillig motorkorps. 

De commissie is in 1919 ingesteld en 
heeft ten doel de toetreding tot het instituut 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
te bevorderen." 

Ik zou van dezen Minister nu gaarne verne
men: welken rechtsvorm heeft dat instituut 
van den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm? 
Tk weet, dat de Minister van Defensie, wanneer 
een milicien met groot verlof hem vraagt of hij 
op een anderen tijd in dienst mag komen dan 
'.lp den gewonen tijd, hem dat kan toestaan vol
,gens art. 35 der Dienstplichtwet. 

Nu kan ik begrijpen, dat velen dat vragen, 
maar wat heeft dat te maken met het instituut 

*) Door den heer Mendels betiteld als 
,,kaffergemeenten". 



van den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm? 
W aa t·om maakt men van een toevallig en wis-
2ele1 d aantal menschen, die eventueel vragen 
0m (IP een anderen tijd in dienst te mogen ko
men een instituut, en wat beteekent het, dat 
daarvoor door de Regeering benoemd worden 
com1 .1issies om de toetreding tot dat instituut te 
bevorderen? En welke rechtsbasis en welke 
·.vet1 elijke basis heeft nu dat instituut als 
apa1 te instelling? En wat beteekent het, dat di·., 
c.ffi.-ie-ren ambtshalve zitting hebben in die ge
wes elijke commissie tot propageering van de 
toet :eding tot dat instituut? Beteekent dit, dat 
zij er vanzelf, zonder aparte benoeming, in 
zitt,m? 

D 3 Minister-President heeft een vrij duide
lijkn uiteenzetting gegeven van den toestand, 
wazrin die leden van den vrijwilligen landstorm 
ver] :eeren. Hij heeft uitdrukkelijk gezegd, dat 
zij niet ,gebonden zijn, ook al hebben zij zich 
ber :id verklaard. Het zijn dus personen, die 
zier tot den Minister van Defensie hebben ge
we1·d met verzoek om op een anderen tijd, spe
tjaal wanneer het noodig mocht zijn wegens 
cnbsten, in dienst te mogen komen, maar dat 
is Llleen maar het uitdrukken van een wensch. 
En nu zou ik den Minister willen vragen, wan-
1,ef r staat hij dat verzoek toe? Dadelijk, of 
paó. later als hij de mannen noodig heeft? Als 
de Minister echter erkent, dat de menschel' 
r.iet gebonden zijn, is hij ook van geen enkel 
man zeker. Men heeft zich bereid verklaard, 
maar als de Minister hen oproept, en zij zeg-
gen dan: ,,pardon, ik heb nu geen plezier te 
ko:nen", dan heeft de Minister ,geen macht hen 
te dwingen. 

; k verzoek mij dit alsnog duidelijk te ma
ke 1. Het is toch wel gewenscht, nu er een 
g-1-. iote post voor de begrooting staat, dat men 
weet, wat men aan dat instituut heeft. Ik be
taal ook een deel van mijn belastingpenningen 
daaraan en ben benieuwd naar de besteding 
daarvan. 

[k hoop, dat men zelfs in deze Kamer blijk 
za I geven, ironie niet geheel te willen misver
:;.t 1an. 

De Minister-President heeft ook dit g-ezegJ: 
ze olang de bijzondere vrijwilligers met groot 
-nlof zijn, bevinden zij zich in precies dezelf

U€' positie als andere dienst- en reserveplichti
f< n. Volkomen juist. Maar nu vraag ik: is het 
mngekeerde ook waar? Verkeert iedere milicien 
met groot verlof, die niet bij den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm is aangesloten, in de
'!:dfde positie als de heeren, die daarbij wel 
:,Un aangesloten? Met andere woorden, is het 
e )k den anderen miliciens met groot verlof 
g 3oorloofd om een instituut te vormen en ge
~ apende marschen te houden onder aanvoering 
v :tn officieren? Om congressen, landdagen, de
monstraties, enz. gewapend te houden, onder 
het toezicht van de hooge autoriteiten? Of zou 
c'e Regeering dan al heel spoedig zeggen: der
~ elijke vereenigingen van miliciens met groot 
, erlof kunnen wij niet toestaan? 

Verder: zijn er zekere voordeelen, sociale of 
1 inancieele, verbonden aan het lidmaatschap 
, an dien Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm? 
Dat er zooveel burgemeesters zitten in die 
, ommissie, door de Regeering benoemd, om de 
i oetreding tot dat instituut te bevorderen, doet 
.11ij neigen tot de veronderstelling, dat die but
~·emeesters ook wel eenige bevoegdheid hebben 
Jm aan die toetreding·, zekere voordeelen te ve!'
binden. Ik weet het niet, maar het komt mij 
voor, dat, wanneer een burgemeester op een 
klein dorp, die zit in een Rijkscommissie tot 
bevordering der toetreding tot dat instituut, 
militaire verlofgangers tot toetreding uitnou
<ligt, die hij met het oog op hun positie, fami
;ierelaties, godsdienstige en politieke overtui
ging daartoe geschikt acht, en zoo iemand clan 
zegt: ik pas er voor, ik doe het niet, ik her
haal: ik heb neiging te gelooven, dat, wanneer 
;;oo iemand clan hardnekkig weigert, hij al heel 
v,auw bij de dorpsautoriteiten in het - wat 
men met een plat woord noemt - verdom
boekje komt. 

Ik zou in ieder geval willen weten, of door 
toetreding officieel zekere voordeelen, finan
deele of sociale, verbonden zijn. 

U ziet, Mijnheer de Voorzitter, ik heb cluide
iijke, zakelijke vragen gesteld en hoop, dat de 
Minister ze even zakelijk zal kunnen beant
woorden als ik ze tot hem heb gericht. 

De heer Lambooy, Minister van Defensie: 
Mijnheer de Voorziter! Op verzoek van den 
heer M'endels zal ik eerst spreken over het
geen die geachte afgevaardigde in het midden 
heeft gebracht. De brief van den praeses van 
het Leidsch studentenkorps, die geschreven 
zou zijn op instignatie van den commandant 
van de burgerwacJ1t te Amsterdam, ten doel 
hebbende om buiten Amsterdam op het platte
land burgerwachtsorganisaties en be1·eden af
deelingen te hebben, is er naast. De burger
wachten hebben uitsluitend een locale taak 

binnen de gemeente. Alles, wat voo1· landelijk 
gebruik wordt gedaan, behoort thuis bij den 
bijzonderen vrijwilligen landsto1·11i. 

Wat de opmerking betreft, dat een luite
nant-kolonel der huzaren het commando op 
zich genomen heeft, wijs ik er op, dat bij de 
burgerwachten zoowel als bij den bijzonderen 
vrijwilligen landstorm reserve-officieren even
goed als anderen een functie en ook een 
leidende functie kunnen hebben. Daar is op 
zich zelf niets tegen, mits het blijft binnen 
het verband van de burgerwachten of van 
den bijzonderen vrijwilligen landstorm. Als 
bijkomend iets vermeld ik, <lat intuss<'hen die 
i-eserve-luitenant-kolonel niet meer in dienst 
is, daar hij in verband met vervulden dienst 
als reserve-officier eervol ontslag kreeg. Het 
onderzoek, waarover de Minister-President 
gesproken heeft, berust uit den aard der zaak 
bij den Minister van Binnenlan<lsche Zaken, 
omdat de burgerwacht in vredestijd onder dien 
bewindsman ressorteert, die ook de gelden 
YOor die instelling op zijn begrooting heeft ge
bracht. 

Nu heeft de heer Mendels gevraagd, of het 
resultaat van het onderzoek ter kennis der 
Kamer zal worden gebracht. Dit zal de Minis
ter van Binnenlandsche Zaken moeten uit
maken, al twijfel ik er niet aan, of hij 
zal aan het verzoek van den geachten afge
vaardigde gaarne voldoen. 

De geachte afgevaardigde wees er voorts 
op, dat er bij de gewestelijke landstormcom
missics zooveel burgemeesters zijn en hij 
noemde onder andere den kring om Amster
dam. Maar dat is toch zoo natuurlijk als iets, 
als er i-emancl belang heeft bij 1rnndhaving der 
orde, dan is het wel de burgemeester, en als 
cleze burgemeesters dus werkzaam zijn in de 
richting van preventieve werking tegen or<l.e
verstoring, dan do-en zij slechts hun plicht. 

Voorts vroeg de geachte afgevaardigde: wat 
zijn die commandanten? In tijden, dat de 
bijzondere vrijwillige landstorm n iet wordt 
opgeroepen, zijn er geen commandanten, want 
dan is er geen troep, die gecommandeerd moet 
worden. Ze zijn echter aangewezen als com
mandaJJt, wodra de Minister den landstorm 
gelegen11eid geeft op te komen. In vredestijd 
voeren zij gewoonlijk ·het administratieve be
heer en leiden tevens de propaganda. Van
daar dan ook, dat de landstormcommissie, 
waarover de geachte afgevaardigde sprak en 
ten aanzien waarvan hij naar de rechtsbasis 
vroeg, een zuivere propaganda-commissie is, 
een subsidie uit de begrooting krijgt en ver
der niets. Er is dan o-ok niets tegen, dat die 
commissie bestaat. Die commissie heeft geen 
gezagsbevoegdheid. Dat de bijzondere vrijwil
lige landstormers de mannen zouden zijn van 
Duymaer van Twist en dat zij zouden staan 
onder een gezagsbevoegdheid van een commis
sie buiten het leger, is een praatje, een fictie. 
Zoodra de menschen opkomen, staan zij on
middellijk onder het militair gezag, dus onder 
het gezag van de Regeering. 

Ik heb, toen de heer Mendels mij drie vra
gen stelde, eenige keeren achter elkaar ja, 
neen, ja geknikt. Hij heeft daar dus al uit 
hegrepen, dat alleen sprake is van een bereid
verklaring van den man, een moreele verplich
ting als men wil, maar er wordt geen verbin
tenis gesloten, zoodat hij, indien hij dat niet 
wenscht, bij oproeping niet behoeft op te 
komen. Macw laat de heer Mendels zich nu 
geen illusies maken, dat wij in tijden van nood 
niet een :;terkte krijgen, die in staat is alle 
mogelijke revolutionnaire pogingen den kop in 
te drukken, want, naar mijn meening, ts hier 
ook nog de oude uitdriikkirig van Johan de 
Witt van k1·acht, dat "als de nood en de peri
kelen macvr klacvr voor oogen staan", de Hol
landers wel komen. De ordelievende Hollan
ders zullen in grooten getale komen en, naar 
mijn meening, zullen die anderen het ook niet 
op een conf liet laten aankomen. 

Wij hebben hier dus een instituut van een 
buitengewone preventieve werking. Ik begrijp 
niet hoe jaarlijks de heeren van de S.D.A.P. 
zic,h daar warm over maken. Als er niets ge
beurt, laten wij dien landstorm thuis. Dat is 
toch wo eenvoudig als iets. Zij zijn er echter 
voor het geval, dat de orde wordt verstoord. 
Zij verrichten dus in vredestijd geen gewa
pende diensten. Nu heeft de heer Mendels 
gevraagd, of men aan willekeurige andere or
ganisaties zou vergunnen in uniform en ge
wapend door de stad te trekken en betoo
gingen te ho,uden. Neen, Mijnheer de Voor
zitter, indien de Regeering dat niet in 's Lands 
belang acht, geeft zij die vergunning uitei·
aard niet. In het reglement betreffende krijgs
tucht is het deelnemen aan betoogingen geheel 
geregeld . Het spreekt evenwel vanzelf, dat, als 
een revolutionnaire organisatie militaire be
toogingen wil gaan houden, de Regeering dan 
toch wel dwaas zou zijn, als zij daaraan wel 
vergunning zou geven. 

De heer Mendels heeft nog een vraag ge
steld, of aan de beschikbaarstelling sociale 
·1oordeelen verbonden zijn. Dat is niet het 
geval. 

De heer Mendels: Ook niet bij de we1'k
gevers? 

De heer Lambooy, Minister van Defensie: 

Dat moet iedere werkgever voor zich weten. 
Die kiezen hun eigen menschen. Als ik werk
gever ben, geef ik de voorkeur aan een werk
man, waarvan ik weet, dat hij ordelievend is. 
Dat is een quaestie van appreciatie. 

Cursiveering van ons. (Red.) 

In memoriam L. VAN PELT" 
Vlij hebben onzen lezers medcdceling te doen van het overlijden van 

den heer L. VAN PELT, den Secretaris der Gewestelijke Landstorm 
Commissie Zuid-Holland: West. Wij doen dit met droefheid in het hart 
en met de overtuiging dat deze treurige marc in wijden kring velen zal 
tref.fen. De heer L. van Pelt was een dcrgcnen, die in onzen kring een 
belangrijke plaats innam. Van de oprichting af heeft hij voor den 
Bijzonderen Vrijwilligcn Landstorm gewerkt met overgave van al zijn 
kracht. De hitte des daags en de koude des nachts heeft hij in waren zin 
des woords voor den opbloei van ons instituut verdragen, als hij in het 
hart van den zomer zwoegde voor zijn werk en de guurste winteravond. 
hem niet terugschrikte om een moeilijk gelegen afdeeling te bezoeken. 

Ook het Landstormblad heeft rijkelijk deel mogen hebben in zijn 
belangstelling en veel arbeid heeft de heer Van Pelt voor ons orgaan 
verricht. 

Hij was onder ons bekend en geëerd om zijn trouw en plichtsbetrach
ting. Zelfs in den tijd, dat de erge kwaal, die hem ten grave deed dalen, 
haar sloopend werk reeds was begonnen, arbeidde Van Pelt met een 
kracht, welke verwonderde. 

In zijn leven heeft hij zich geopenbaard een geloovig· Christen te zijn 
en zoodanig is ook zijn ziekbed en zijn afsterven geweest. 

Zijne nagedachtenis zal onder ons lang in herinnering blijven. 
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TWENTHE. staande, knielend of liggend. Het gebruik van e 

Door de Gewestelijke Commissie van het 
Landstorm Verband Twenthe is een zilveren 
wisselbeker beschikbaar gesteld, die in het 
najaar van 1929, vermoedelijk 21 of 28 Sep
temlber, voor het eerst zal worden verschoten. 

Voor de Noorderplaatsen in het Verband op 
de Rheezer Belte nabij Ambt Hardenberg; 
voor het centrum op de schietbaan te Almelo 
en voor de Zuidelijke plaatsen te Oldenzaal of 
Hengelo (0.). 

Tot de mededinging in dezen wedstrijd kun
nen worden toegelaten alle schutters, die bij 
de plaatselijke oefeningen in 2 seriën 90 of 
meer punten hebben geschoten. 

De naam van den winner zal in den beker 
gegrift worden. Deze wordt eigendom van den 
schutter die hem t w e e m a a 1 achter elkan
der of drie m a a 1 in het geheel zal hebben 
~woomn. 1 

Er wordt geschoten op 100 M., houding: 

een diopter is n ie t toegestaan. Ieder schut- be, 
ter schiet 2 serieën van 5 patronen, waarvan do 
het totaal voor de rangschikking telt, met 
hoogstens 3 proefschoten. 

Rangschikking : 
1. Naar de meeste punten in twee seriën; 
2. Naar het minste verschil tusschen de 

totalen van beide seriën; 
3. naar de hoogste serie; r e€ 
4 . naar het beste laagste schot uit beide VO( 

seriën; en 
5. bij volkomen gelijkheid loten. Yal 
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-----------111. Paraat, Actiei, Saamhoorig ! 
1928-1938. 

Nationaal, niet-nationalistisch. 
In het Januari-nummer gaven wij een 

beschouwing over de paraatheid en in het 
F,ebruari-nummer over de activiteit van 
den B.V. L" 

De resultante dezer beide weerbaarheids
deugden is de saanihoorigheid, een element, 
hetwelk in een organisatie van ruim 62,.000 
man onmisbaar is, én als moreele factor, én 
als materieel feit! 

Een der toppunten van juist-opgevatte 
en fijn-aangevoelde saamhoorigheid was het 
zingen van onzen nationalen volkspsalm op 
het terrein van Houtrust tijdens den Na
tionalen Landstormdag. Tóén vergaten 
:W.000 man hun scheiding in confessie en 
politiek, tóén waren allen één van hart en 
één van zin, tóén dachten wij aan de woor
üen van den gewijden redenaar op den ge
westelijken landdag te Steenwijk, die on
q:eveer a. v. luidden: 
, ,,Wij moeten vn /deze ernstige tijden rviet 
overal en vooral zien wat ons sche,idt, maar 
ook en vooral wa.t ons binclt ! " 

Die band is de nationale saamhoorigheid. 
Vooral zij de nadruk erop gelegd, dat wij 

11iet nationalistisch, maar nationaal wen
f-.chen te zijn. N ationaal-saamhoorig be
teekent de gezonde opvatting der eerbiedi
ging van gevoelens en gedachten van pro
vinciën en landstreken in het binnenland 
('11 van de internationale betrekkingen, na
tuurlijk 1net eerbiediging van 's lands his
torische en juridische rechten. Wij zijn en 
·waren eeuwen-lang een volk van intellectu
celen, van kolonisators en van transito-or
r,ranisators. Minder dan ooit zijn wij in dit 
tijdsgewricht een geïsoleerd eiland temid
J en van een verwarring van staats-opvat
tingen en staats-verwordingen ! Nationalis
me is de matelooze zucht van oningetoomd 
chauvinisme, de zich opdringende propa
:~anda van de derde internationale en de 
toren-hooge reclame van het Russische com
nmnisme. Dat nationalisme gaat immer ge
paard met imperialisme en militairisme, 
waarvan de doorsneê-N ederlander niets 
wenscht te weten. 

Niet alleen uiterlijk! 
Niet alleen binde ons een iiiterlijke band, 

laten wij ook innerbjk saamhoorig zijn en 
blijven! 

Velen, denkende aan de politieke par
tijen, de vele confessies en allerlei provin
rialistische uitingen, staan daartegenover 
;10g al pessimistisch. Buiten het hooge peil 

X. De Russische 
Geschiedenis. 1

) 

Boris Godoenow (1585-1598-l.605) 

Na tsaar Iwan IV (de Verschrikkelijke) 
Yoltrok zich het noodlot over Rusland, 
il hoewel niet onmiddellijk omwentelingen 
of onlusten uitbraken en zelfs eenige 
jaren een zekere welstand heerschte. 

Tsaar Iwan IV bezat bij zijn dood 
slechts twee zonen, Fjodor uit zijn eerste 
en Dniitriej uit zijn zevende huwelijk. 2) 
◄'jodor, die zwakzinnig was, stelde alleen 

belang in narren en het opzeggen van ge-
beden. Hij luidde zelf de klokken en werd 
door de onontwikkelde massa als een 
''Oort heilige vereerd. De massa beweerde, 
dat, ofschoon hij niet tot regeeren in 
·taat was, hij méér goed deed door te 
idden dan door te regeeren. 
Feitelijk oefende een groep bojaren de 

regeering uit, waarvan B01~is Godoenow de 
voornaamste was; deze was zeer energiek 
en bovendien een broer van de gemalin 
Yan den niet regeereuden tsaar Fjodor. 

oris wist eenige kleine onlusten en ver
, chillende samenzwerinO'en van naijverige 
bojaren te bezweren. Alhoewel hij eigen
l~j k slechts rijksbestuurder was, richtte 
hij een eigen hofhouding met een inge
l ikkeld ceremonieel in, eigende zich den 
naam van "tsaar" en vele eigendommen 
toe, maar toonde zich tevens een sociaal 

van conscientie en intellect, buiten de va
derlandsliefde en vrijheidszin, die onge
twijfeld in ons land, méér dan waar ter 
wereld, gevonden werd en nog wordt, heb
oen wij_ in de eerste tien bestaansjaren van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
ondervonden, dat wij, hoe verschillend van 
inzicht en inborst ook, elka::tr weten te vin
den, waar het geldt om den machtigen vij
and van onzen tijd en ons continent in een 
nog machtiger eenheidsfront te staan: wij 
bedoelen het communisme, dat wel is waar 
in het verre Rusland zijn zetel heeft geves
tigd, maar in elk land, dus ook in ons land, 
zijn netwerk van cellen heeft uitgespannen. 

Tegen den wil, den wensch en het werk 
van 62.000 weerbare en betrouwbare man
'1en beteekent dat netwerk in ons land een 
broos spinneweb ! Maar nogmaals, en dat 
,nag wel eens op een toppunt van ons be
i-taan herhaald worden: het éénheidsfront 
,n den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm blijve gehandhaafd! Dan, en dan 
alleen, waarborgt de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm de rustige evolutie in den lande, 
dan alleen blijft de roerige revolutie verre 
buiten onze grenspalen! 

lnterprovinciale landdagen. 
Ná 27 September 1928 rijpte bij velen 

het plan om in denzelfden geest van den 
Nationalen Landstormdag, maar méér be
se:heiden van omvang en opzet, elk jaar een 
rnmenkomst te organiseeren, waar depn
taties van alle korpsen en ve1·banden elkaar 
?ouden kunnen ontmoeten. 

Uitermate verdient dit denkbeeld toe
juiching! 

Immers het zal de actie en de activiteit 
levendig houden. Het zal elk jaar, telkens 
c,p een andere plaats en in een ander lands
gedeelte een machtsontplooiïng van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm laten 
zien. Elk jaar zullen, indien elke geweste
lijke organisatie klopt, de meeste plaatse
lijke afdeelingen met hunne vaandels kun
nen vertegenwoordigd zijn. Elk jaar keert 
deze in- en iiitwendige propaganda in den 
groot en stifl terug, · waarvan de waarde niet 
mag onderschat worden. 

En bovendien zal als bijkomstige bate 
kunnen genoteerd worden, dat elk jaar een 
aantal jongemannen een gedeelte van hun 
,·aderland kunnen zien, waarop in herber
gen, fabrieken, werkplaatsen enz. zoo bij
zonder-graag "gekankerd' ' en afgegeven 
wordt, maar dat den toetssteen der critiek, 
ondanks het défaitistische anti-nationalis
me van een gedeelte onzer sensationeele 
1,ers, buitengewoon-gunstig kan doorstaan. 

Op het gebied van ons-land-zien en dus 

organisator, die in zijn twaalfjarig re
gentschap de_ armen en verdrukten, voor
al de kleine boeren, beschermde, de handel 
uitbreidde, de binnenlandsche orde o.a. 
door het instellen van een rijksrpolitie, 
herstelde en een zekere rechtszekerheid 
invoerde. Boris koesterde geen imperialis
tische illusies; hij zette de kolonisatie van 
Siberië voort en hakte in 1594 de Krim
'I'ataren, die tot Moscou waren doorge
d1·ongen, in de pan. 

Echter stond hij ten opzichte van het 
landbouwvraagstuk vrijwel machteloos. 
De immigratie der kleine boeren naar de 
nieuwe gewesten nam onrustbarende ver
houdingen aan en wel zóó, dat de land
goederen geen voldoende werkkrachten 
bezaten. Boris trachtte o.a. zooveel mo
gelijk te verhinderen, dat de kleine 
boeren de "hoorigen'' hunner heeren 
werden; maar ook hierdoor kon hij de 
aankomende soci.ale en agrarische crisis 
niet beletten. 

Terwijl de eerste zoon van Iwan IV, 
tsaar Fjodor, zich aan godsdienstige be
spiegelingen wijdde, vertoefde de andere 
zoon, Dmitriej, in Oeglitsj, welk rijkje 
een deelvorstendom was. In 1591 stierf 
deze tweede zoon een gewelddadigen dood, 
waarvan de regent Boris als dader werd 
aangemerkt. Echter hebben invloedrijke 
geslachten, o.a. de Romanow's, daarin de 
hand gehad, teneinde Boris verdacht te 
maken. 

Door zijn agrarische politiek, die voor 

ons land-lJiefhebben bleven wij, Nederlan
ders, jaren-lang té hokvast. Deze hokvast
heid moge een vaderlandsche deugd ge
weest zijn, evenals onze voorvaderen over
tuigd waren van de deugdelijkheid van in
gebouwde alcoven en tonprivaten, een mo
derne vaderlandsche deugd is 01n zijn land 
te kennen en daartoe de moderne middelen 
van verkeer en vervoer uit te buiten. Het 
:':preekt van zelf, dat wij tegenstanders zijn 
van overdrijvers, die geen vrij uur bij den 
huiselijken aard wenschen te vertoeven, en 
eerder daartoe den Zondag schenden dan 
f1eiligen. 

De Zwitsers, een zeer huiselijk volk, kun
nen ons .op dit gebied véél leere11. Vóór 
zijn twintigste jaar heeft bijna elke Zwitser 
onder deskundige leiding het belangrijkste 
op gebied van geschiedenis en aardrijks
kunde van zijn land gezien. Zijn vacantie
reizen, zijn verlaagde treintarieven, zijn 
schoolherbergen, maar vooral z1jn goeden 
·,ril, veroorloven hem dit. 

Wij, Nederlanders, weten bitter weinig 
af van de bezienswaardigheden van het 
.vtluiderslot, het slot Loevenstein, het wa
penkasteel "de Doorwerth", de St. Bavo 
van Haarlem en de St. Jan van den Bosch, 
van de intieme schoonheid onzer kleine 
~teden en de natuurpracht van de Walche-
1·ensche duinenrij, de Friesche meren, de 
Drentsche Hondsrug, de Hollandsche plas
sen, de Veluwe en de Betuwe, de Bies
bosch en de Limburgsche heuvels. Alvorens 
deze vaak verborgen schoonheden te zien, 
:2:aan wij éérst naar het buitenland, tot
dat wij op onzen middelbaren leeftijd beter 
uit onze oogen beginnen te kijken. Ook 
daarin zijn wij de Chineezen van Europa! 

De ontwikkeling van een matige en ge
zonde reislust om ons land te kennen en 
ons land lief te hebben, moge dan, ook door 
interprovinciale landdagen van den Bij
zonderen Vrij willigen Landstorm, bevor
derd worden! 

Slotwoord. 
Een terugblik werpend op 1928, schonk 

ons 27 September van dat jaar een rijke 
Prfonis aan ideeën en idealen voor het ko
mende tienjarig tijdperk 1928-1938. 

Velen onzer zullen 1939 niet meer mee
maken. Velen zullen hun marschstap door 
de Haagsche straten niet meer laten hoo
ren. Maar wij allen dienen ons bij de intree 
van het tweede tienjarig tijdperk tot taak 
te stellen: 

Laten wij den fakkel van ons nationaal 
ideaal zoolang hooghouden en voortclrage!l 
als ons mogelijk is. Belet onze leefüjd het 
0ns, laten wij hem clan overgeven aan een 

den kleinen man mild was, haalde hij 
zich de antipathie van den adel op den 
hals. Deze adel kon hij niet geheel en al 
verontachtzamen, aangezien Rusland om
ringd werd door buitenlandsche vijanden, 
die belust waren op het uiteenvallen van 
den machtigen staat; n.l. de Zweden, de 
Polen, de Litauers en de Krim-Tataren. 
Door een reorganisatie der weermacht en 
het tegengaan der massa-vlucht van de 
kleine boeren trachtte hij adel, leger en 
boerenstand tegen de buitenlandsche vij
anden te vereenigen en zoodoende door 
een éénheidsfront van alle klassen den 
socialen chaos te beteugelen. Deze politiek 
is meermalen toegepast in de geschiede
nis; men leidt de aandacht van het binnen
land naar het buitenland af, teneinde de 
binnenlandsche onlusten te voorkomen. 

Aan Boris is dit niet gelukt. 
De haat van den adel en de wrok der 

armen stegen met den dag; het kozakken
dom van hel ,;Witte Veld" en aan den 
Don nam in macht toe 3), terwijl het 
rijkssymbool, de dynastie, die in het ver
] eden bij elk en crisis gezegevierd had, 
thans op het punt stond uit te sterven 
met een vorst, die imbeciel en scrupuleus 
was. 

Ondanks de bekwaamheid en het beleid 
van Boris, beschouwde men zijne majesteit 
van tsaar als "ersatz" en als een waar
rleloos procédé van een verganen ti.id. 

De gevolgen van C'en slecht sociaal en 

..... 
nieuwen fakkeldrager: onzen zoon, een 
familielid, een jongen vriend, een f oeden 
kennis! 

Dan zullen de gelederen van den B. V. L. 
niet gedund en niet seniel worden! 

Dan zullen in 1938 wederom colonHes na 
colonnes jonge mannen door den H aag 
marcheeren en zij zullen tevreden en ver
heugd zijn den fakkel van ons idea tl, die 
bloeit in den Bijzonderen Vr1jwJligen 
Landstorm, van ons, ouderen, te hebben 
0vergenomen. 

Maastricht, Maart 1929. 
J. A.I. IL GRAAFLA~D. 

DELFT. 
Den 14den Maart 1929, had een ver,g.adering 

1,Iaats van de afdeeling Delft, van den Bijzon
deren Vrij willigen Landstorm. De groo1 e zaal 
van Stads Doelen was geheel bezet. On !er de 
c.a. 700 belangstellenden waren vele off eieren 
rn vrijwilligers, afgevaardigden van Oranje 
vereenigingen en autoriteiten o,p Bij mnder 
Vrijwillig Landstorm gebied, w.o. de hee · Bou
'.ogne, secretaris van de Nationale land.:torm
commissie. 

De vergadering stond in het teeken vt n een 
,;a:rndeluitreiking waarvan Mevrouw van Ba
> -:n. echtgenoote van onzen Eere-Voorzitter, 
Burgemeester Mr. G. van Baren, het rriddel
punt vormde. 

De voorzitter, Ds. Hagen, opende op d,i hem 
eigen manier de vergadering en riep allE n een 
hartelijk "Welkom" toe. 

Op ,geestige en bezielende wijze sprak 'li.i cl ' 
vergadering toe. uitte zijn vreugdP ov ir de 
groote opkomst, zette doel en streven va 1 den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm op Jopu
laire wijze uiteen en noocligde zelfs de vrou
welijke jeugd uit als huwelijksvoorwaar, Ie te 
stellen, dat hun a .s. echtgenooten lid mo :!sten 
zijn van den Bij zonderen Vrij willigen I .and
storm. Hij hoopte dat vele inschrijvingei t als 
lid het gevolg van deze vergadering mo, hten 
;.ijn. 

De voorbereiding van dezen avond b1 acht 
vel e moeilijkheden met zich, die door den Lei
der, Res. Kapt. Eckebus, prachtig zijn cver
wonnen. De voorzitter bracht hem hier ,oor 
hulde en dank. 

Op kernachtige wijze schetste hij de s yn tbo
lióche beteekenis van een vaandel en zette het 
doel hiervan uiteen. 

Na een woord van hulde aan den opricl ter 
van den Bij zonderen Vrijwilligen Landsto rm, 
Gen. Maj. Duymaer van Twist werd staa 1de 
het Wilhelmus gevolgd door h~t Landstoi m
Jied, door de vergadering gezon,g,en. Hierna l tad 
het glanspunt varu den avond, de vaandeli •it
reiking plaats, waaraan vooraf ging een t Je
spraak van onzen Eere-Voorzitter. Op prett ge 
wijze memoreerde hij de aanleiding tot en de 
wordingsgeschiedenis van de vaandelaanb ie: 

agrarisch bestuursbeleid, die eeuw-1n 
teruggrepen, konden door Boris niet ge
keerd worden en zijn de oorzaken d 3r 
revolutionnaire verwikkelingen van het 
begin der 17e eeuw, die bekend stau1 
r1nder den naam van "Smoäa>', en ver
deeld kunnen worden in 3 tijdperken. 

De ,.Smoeta" 

( eerstç t?jdperk 1598-1606). 

Het eerste tijdperk van de "Smoeta " , cl i. 
cle 15-jarige revolutie, beteekent den sti-iJ d 
0rn den troon. 

Na den gewelddadigen dood van Dm·
triej, waarvan de regent Boris beschu -
digd werd, leefde de zwakzinnige Fjodo r 
nog 7 jaren en stierf 7 Jan. 1598. Zij 1 
vrouw, tsarina Irina, weigerde regent(, 
te worden en trok zich terug m ee t 

klooster. Haar broer, de regent Bori ~ 
0odoenow, weigerde tsaar te worden e 1 

trad eveneens m een klooster. Het Rm. 
sische volk moest dus voor den eerste1 l 
keer een tsaar kiezen. 

Voor tsaar kwamen op de eerBte plaat; 
in aanmerking de afstammelingen van het 
huis Rjoei-ik 4 ) ; maar deze waren zóó tal· 
rijk, hun a:fstamming was zóó verwart l 
en velen hunner waren zóó verarmd, da s 
voor deze afstammelingen het gezag ei t 
het respect ontbrak. Naast hen stonde1t 
Je afstammelingen van het huis Gedimina ; 
,·an Litanen 5) en talrijke bojaren-grslarh • 
+en, die zich ,,ebcnhürtig " arhtten ; oncle: 



ding, welke van Mevrouw van Baren is uitge
gaan. Als burgemeester die het gezag, de wet 
en de openbare orde moet handhaven, aldus 
&preker, kan het niet anders of hij, alsook zijn 
echtgenoote, hebben groote achting voor den 
Bijzonderen Vrijwiligen Landstorm, omdat dit, 
zoo bij uitstek vredesinstituut, ,,Als het moet" 
hem ter zijde staat in de uitvoering van zijn 
brnk. Hierna droeg Mevrouw van Baren het 
kostbare d undoek aan den leider, Res. Kapt. 
Eckebus, over, onder het uiten van waardee
rende woorden tot de afdeeling Delft, van den 
Bijzonderen Vrijwillî,gen Landstorm. Deze 
dankte in we-lgekozen woorden en legde er den 
nadruk op, dat de naam van de schenkster, door 
deze daad, onafscheidelijk verbonden zou zijn 
aan clen Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
De YE-rgadering st emde hiermede in door een 
luid "Hoera" gevolgd door het vlaggelied, 
waarna haar bloemen werden aangeboden. Het 
was een plechtig schouwspel op het podium. 
Men zag het kostbare vaandel waarop met 
goud geborduurd het bekende emblema, den 
landarbeider met het geweer op den rug, met 
de aanduiding B~jzondere Vrijwillige Land
storm, afdeeling Delft, tusschen een groe·p of
ficieren, onderofficieren en vrijwilligers, d,o 
laatsten met gepresenteerd geweer, terwijl door 
een tamb:;er en een hoornblazer voor de plech
tigheid de ban werd geopend en na afioop 
weder gesloten. 

Oinder leiding van serg. maj. W. van Hei
ningen werd door eE n twaalftal onderofficieren 
en vrijwilligers op keurige wijze een Colonne
geweer uitgevoerd, dat voor mannen die niet 
g zwend zijn dagelijks met geweren om te 
gaan , zeer zeker een groote prestatie is. Het 
woord van waardeering van den leider werd 
door applaus van de vergadering onderstreept. 
Everecns dankte hij den serg.-maj. van Hei
ningen voor de moeite welke hij zich had gege
Yen om dit te bereiken, hetgeen gepaard ging 
met de aanbieding van een stoffelijk aan
denken. 

Ook zijn leerlingen hadden achter de coulis
sen hetzelfde ,,g-edaan. 

Hîerr.a werd g·evauseerd, waarbij de afdee
ling ols gastheer optrad en allen een verfris
sching aanl,ood. 

Na ••ie pauze en· een nummer muziek, deed 
de voordrachtkunstenaar Arie Post zich hoo
ren, waarna de uitreiking der schietprijzen 
phl.at~ '!"~ei, in onderstaande volgorde: J. de 
Waal, ,cherp :-- chutter, 46 punten, hoogste 50 
punten: D. T,·a .r-ert, 46 p.; C.Meder, 45 p.; J. 
W. Schinkelshoek, schutter l e klas, 44 p.; J . 
Poot, 43 p.; A. J. M. Brouwer 43 p.; R. Bui
tenhuis, ,1:,: p.; G. van Oel, 41 p.; J. H. Bou
wer, 40 p.; J. H. Haakman, 40 p.; W. Kamp
huis, 39 p.; P. A. A. Rotteveel, 38 p.; W. La
r;endijk, Schutter le klas, 38 p.; W. van der 
Wilden, 38 p.; S. Kouwenhoven, Schutter le 
kla$, 37 p.; J. van Tuyl, 37 p.; H. van Dijk_ 
~l? 11.; E. G. Arnold, Schutter le klas, 36 p.; P. 
Albers, 36 p.; C. den Boer, 35 p.; M. den Har
der, 35 p.; A. v. d. Akker, 33 p.; B. van Laren, 
3~; r ; G. van der Pot, 31 p. 

De voorzitter, die in den afgeloopen zomer 

éle laatste, niet-dynastieke, geslachten, na
men de Romanow's een voorname plaats 
in. 

De RnRsischc patrarch riep een Natio
nale Vergadering (Zemskiej Sobor) bij 
elkaar, bestaande uit geestelijken, kleine 
edellieden en belastingbetalers. Deze ver
gadering koos Boris Godoenow tot tsaar. 
:."Ja veel bidden en smeeken en na de drei
gementen van den patriarch, die in
hielden, dat hij Boris bij weigering in 
den ban zou slaan, alle kerken en kapel
len zou sluiten, waardoor alle hierdoor 
ontstane zonden als die van Boris zouden 
beschouwd worden(!!!), nam Boris zijn 
benoeming tot tsaar aan. Boris had niet 
voor niets geweigerd en daarna aarzelend 
aangenomen. Hij wilde zijn dynastie stevig 
vestigen en de medezeggingschap der 
bojaren absoluut uitschakelen. O.a. ver
bande hij daartoe, ná zijn troonsbestij
ging, vele bojaren-geslachten, o.a. de 

Boris trachtte humaan en sociaal te re
geeren. Hij beproefde toenadering met 
Romanow's. 
\Vest-Europa te verkrijgen en van zijn 
tijd af begon de Russische adel zich te ver
enropiseeren. Nieuwe bezems vegen schoon 
en ook Boris ruimde op, schafte af en 
stelde in; hij organiseerde in socialen zin, 
iets wat zijn voorgangers volkomen 
vreemd was geweest. Echter het noodlot 
scheen op hem en op Rusland te drukken. 
Omstandigheden buiten zijn wil wierpen 
alle plannen omver. 

ook een schietprijs wist te bemachtigen, wees 
in den vooravond op het groote nut, de oefe
ningen regelmatig bij te wonen. 

Het symphonie orkest "Sempre Fixo" onder 
de bekwame leiding van den heer Baaren heeft 
den avond opgeluisterd door mooie muziek ter
wijl tenslotte de heer Post nog eens het he
kende "Een reisje naar Scheveningen" ,ten 
beste gaf, waardoor de zaal telkens daverde 
van het lachen. 

Het was intusschen twaalf uur geworden, 
toen de voorzitter met een korte rede sloot en 
allen die zich voor dezen avond verdienstelijk 
hadden gemaakt, hartelijk dankte. 

Een ieder keerde in opgewekte stemming 
huiswaarts, nu de langverwachte vaandeluit
reiking was geschied en de afdeeling thans 
in het bezit is van een schitterend vaandel. 

sie Zuid-Holland; ds. J. C. H. Scholten, voor
zitter, Th. H. Ruys, le secretaris en W. K. 
Heystek, 2e secretaris der afdeeling Rotter
dam; C. Hess, namens het bestuur der afd. 
Rotterdam van de Alg. Ver. van Verlofsoffi
cieren van Land- en Zeemacht e.a. 

In zijn openingswoord wees de voorzitter 
der afd. Rotterdam, res. veldprediker ds. J. C. 
H. Scholten, er op, dat men zoo langzamer
hand het nut van den B. V. L. in twijfel 
gaat trekken, doch al behoort spreker tot de 
optimisten, die bereid zijn met "de anderen" 
te praten, hij wil er toch <len nadruk op leg
gen, <lat, als er eens "iets" gebeurt, het toch 
buitengewoon goed is, dat er gansche scharen 
Yan betrouwbare mannen gereed zullen staan 
om zich rond het Wettig Gezag te scharen. 

Spr. herinnerde vervolgens aan de opge-

DELFT. 

De aanbieding van het vaandel. 

ROTTERDAM. 

D e vaan d e 1 uitreik in g. 

In de groote zaal van "Odeon" aan de Gou
vernestraat werd op 29 Januari een druk be
zochte bijeenkomst gehouden door de afd. Rot
terdam van den Bijzon<leren Vrijwilligen 
Landstorm. Onder de aanwezigen merkten wij 
o.a. op de heeren overste H. C. van Cappelle en 
luit. P. v. d. Steeg, resp. voorzitter en secre
taris van de Gewestelijke Landstorm Commis-

In 1601, 1602 en 1603 ging de oogst door 
regen, vorst en hitte volkomen teniet. Het 
volk voedde zich met gras en krengen. 
Alleen in Moscou stierven ongeveer 
]30.000 menschen. Boris liet zijn graan
schuren openen, maar de landadel en de 
kooplieden hielden ze gesloten, 'hopende 
nog meer geld te kunnen verdienen. De 
grondeigenaren waren gedwongeu vele 
lijfeigenen te ontslaan, die zich tot 
rooversbenden vormden en het platteland 
plunderden. 

Temidden van deze hongersnood en 
epidemiën verscheen in Rusland een man, 
die jarenlang door eenige Russische ge
slachten, o.a. door de Romanow 's, als 
tsaar Dmitriej ·was "opgevoed". De mare 
ging door het land, dat deze niet gestor
ven was, maar nog leefde. Deze eerste 
valsche Dm.itriej voerde de R. verwarring 
ten top. Uit het slot Sambor in Polen, 
waar hij met steun van de Polen en de 
Romanow 's zijn hoofdkwartier gevestigd 
had, organiseerde hij een leger van partij
gangers, o.a. van kozakken, ontslagen 
lijfeigenen, malcontente edellieden en be
rooide kooplieden. Aan het hoofd van 
deze avonturiers rukte hij in 1604 Rus
land binnen. Het door hongersnood ge
teisterde volk, dat zich de tyrannie van 
Iwan IV als een goeden tijd herinnerde ( !), 
begroette hem met ... klokkengelui en 
juichkretrn. Boris versloeg hem, maar 
daarna raakte het Oosten des lands, dat 
krioelde van de heffe des volks, in op-

wekte viering van het jubiieum van H. M. de 
Koningin-Moeder; hij is blij, <lat Zij op deze 
wijze is gehuldigd, vooral als de Moeder van 
ons Volk. 

Verder dankte ds. Scholten allen, die het 
feest van gisteravond mogelijk hadden ge
maakt, terwijl hij verder, in verband met de 
inzamelingen voor de slachtoffers van de ramp 
te Hoek van Holland de aanwezigen opwekte 
bij een te houden collecte wel hun bijdrage te 
willen geven voor de nagelaten betrekkingen 
van de politiemannen te Grootegast. Spr. be
sloot zijn improvisatie met den wensch, dat 

stand. Toen stierf tsaar Boris (1605), na
latende een minderjarigen zoon. De bo
jaren liepen uit haat tegen Boris over 
naar den valschen tsaar Dmitriej. Moscou 
werd door het grauw geplunderd. De 
"r.odoenow's" werden vermoord; een 
r,ieuwe patriarch kroonde den valschen 
tsaai·-avonturier, die de Romanow 's uit 
hun verbanning terugriep en aan zijn hof 
Yerbond. Toen enkele bojaren, die gaarne 
meer macht gekregen hadden, bekenden, 
dat een valsche tsaar Ruslalll1 regeerde, 
·werden deze geworgd. 

Echter speelde deze valsche tsaar zijn 
rol verre van handig. Hij omringde zich 
met Polen en zondigde tegen oud-Russische 
gebruiken en gewoonten. Zijn liefde werd 
zijn ongeluk. In Mei 1606 kwam Marina, 
een Poolsche, met haar vader en duizenden 
Poolsche edellieden te Moscou aan. Na het 
huwelijk, wist het hoofd van het bojaren
geslacht Sjoejskiej een moordpartij onder 
de Polen te verwekken. Terwijl het Mos
cou 'sche grauw zich daaraan te buiten 
ging, drongen de bojaren het KremJj bin
nen om "den tsaar te beschermen". Zij 
1naakten hem af, lieten hem verbrandcm en 
zijn asch met een kanonschot over Moscon 
verspreiden. 

Met de grootste moeite konden de boja
ren verhinderen, dat het gepeupel, ná de 
vermoording der Polen, voortging met 
plunderen en moorden. 

allen ,trouw zouden worden bevonden "als het 
moet". 

Nadat een strijkje het Wï.lhelmus ten ge
hoore had gebracht, dat door allen staande 
werd medegezongen, kwam },.,t glanspunt van 
den avond, de uitreiking door overste van Cap
pelle van het vaandel aan de afdeeli,ng Rotter
dam van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
ftorm. Spr. wees er op, dat het vaandel door 
alle eeuwen heen het verzamelpunt der strij
denden is geweest en later de diepere betee
kenis van symbool der eer en van de eenheid. 
Hij zette verder uiteen welke beteeken1s de 
afd. Rotterdam aan haar vaandel moest hech
ten, n.l., dat zij steeds bereid moest zijn pal 
te staan om het Wettig Gezag te steunen. De 
overdracht van dit vaandel, zoo zeide overstw 
Van Cappelle, symboliseert het feit, dat de 
korpscommandant de afdeeling waardig keurt, 
dat haar dit vaandel wordt uit.gereikt onder 
de plooien van het korps vaandel. 

Spreker dankt verder de vaandelcommissie, 
ir. het bijzonder den heer W. K. Heystek, voor 
alles, wat men voor de voorbereiding der 
vaandeluitreiking had gedaan, waarna de 
vaandeloverdracht aan ds. Scholte,n, als voor
zitter der afd. Rotterdam, plaats vond. Overste 
Van Cappelle uitte daarbij den wensch, dat het 
nimmer onder ernstige omstandigheden zou ue
hoeven te wapperen, doch alleen als de afdee
ling fees t viert. Laat dit vaandel, zoo besloot 
spreker zijn rede, steeds h et symbool uwe1 
eensgezi,ndheid blijven. 

Nadat het vaandel aan ds. Scholten was 
overhandigd, <lankte deze met een kort woor<l , 
daarbij de verzekering gevende, dat "als het 
moet" de afdeeling Rotterdam zal toonen ge
loof en moed genoeg te hebben als zij geroe
pen wordt waar zij noodig mocht zijn. 

De aanwezigen zongen daarop een couplet 
van het Wien Neerlands Bloed, waarna er aan
vang werd gemaakt met de vertooning van de 
film van den N ationalen Landstormdag 1928. 

Na de pauze werden door overste Van Cap
pelle de prijzen uitgereikt, welke waren be
haald op de schietwedstrijde,n der af<leeling. 

Op Donderdag 28 Februari werd door de 
lifdeeling 'Rotterdam op de banen van het 
R. K Marinierstehuis aan den Goudscherij 
weg, ~en schietwedstrijd gehouden, aangeboden 
door de schutters van den Rechter Maasoever, 
:;an die van den Linker Maasoever. 

De opkomst was groot en er waren tal van 
prachtige prijzen, waarvan een groot deel , 
r,venals andere jaren, door de leden vrijwillig 
ter beschikking waren gesteld. 

Niettegensta,ande de groote op-komst, had het 
schieten een vlot verloop, dank zij <le welwil
lende medewerking, van den sympathieken 
Directeur van het Tehuis, Pater Klessens. 

LANDSTORMFILM TE HOOGVLIET 

Toen het onze Afdeeling bekend was, dat 
van de op 27 September 1.1. gehouden Land-

De "Smoeta'' 
(tweede tijdperk 1606-1610.) 

Het tweede tijdperk beslaat den open
lijken socialen strijd. 

Een tweede Nationale Vergadering tot 
kiezing van een tsaar werd niet samenge
roepen. Vorst Wasilie.i uit het geslacht 
Sjoejskiej, werd drie dagen na de vermoor
ding van den valschen tsaar op het Roode 
Plein te Moscou tot tsaar uitgeroepen, om
dat hij een beschermer van het oude gelooî 
on de oude zeden was! Echter vertrouwde 
het volk hem en zijne trawanten niet. De 
strij<l om de dynastie werd een strijd om 
de sociale orde. 

Allerlei geruchten verspreidden zich 
aangaande den valschen en vermoorden 
tsaar, die niet valsch en niet vermoord zou 
zijn. Opstanden onder boeren en lijfeige
nen braken uit. Benden zwierven rond. 
plunderden en onteerden. 

-Wederom verscheen een avonturier iP 
den persoon van Iwan Solotnikow, een der 
voo1·gangers van Lenin! Deze zeer begaaf 
r:le volksmenner wist alle opstandelingen tP 
verzamelen, verleende namens den val 
:schcn en vermoorden tsaar ... amnestie 
verdeelde grond en eigendommen en trol · 
in 1606 op tegen Moscou. Tsaar vVasilieJ 
wist hem tenslotte gevangen to nemen Cl 

liet hem vermoorden. 
Terwijl Wasiliej zijn triomfantelijk<' 

intrede in Moscou deed en dacht, dat de 
landsvrede hersteld was, verscheen we
derom een avonturier, de zoogenaamde 
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stormdag een film was vervaardigd, en die 
voor de afdeelingen beschikbaar was gesteld, 
zijn wij direct aan h et werk geto,gen, en 
hebben wij getracht een waarborgfonds bijeen 
te krijgen, om deze film ook voor onze af
deeling te laten komen. 

Ruimschoots zijn wij voo,r onze moeite be
loond, op 15 Februari is de film alhier ver
toond. Eindelijk was dan de lang verwachte 
avond aangebroken, waarnaar wij reikhalzend 
hadden uitgezien. Ieder was nieuwsgierig van 
welken inhoud deze film wel zijn zou. De op
komst was ondanks het koude winterweer, 
groot. De aanvang was bepaald op 7 uur, doch 
reeds kwart voor zeven was de zaal flink be
zet. Speciaal was luitenant v. d. Mast uit 
Rotterdam tot onze afdeeling overgekomen. 
Even 7 uur opende de heer Pons, voorzitter 
van de Landstorm Commissie afd. Hoogvliet, 
de bijeenkomst en heette alle aanwezigen har
telijk welkom. Daarna werd den heer Weier uit 
Rotterdam verzocht om met het vertoonen der 
filmen een aanvang te nemen. Allereerst 
kwam aan de beurt de jubileumfilm van ons 
Vorstenhuis van 4 eeuwen her, tot op heden. 
Alles kwam zeer duidelijk op het doek te 
voorschijn en men kon weer eens meeleven 
met àe in onze schooljaren zoo geliefkoosde 
vaderlandsche geschiedenis. Vooral de levende 
beelden, voorstellende onze geëerbiedigde 
Koningin, vielen zeer in den smaak, hetgeen 
we zeer goed konden opmerken uit den bijval, 
die men op menig moment te hooren kreeg, 
Vervolgens versoheen de clou van den avond 
op het doek. De deelnemers aan den land
stormdag verkeerden weer in gedachten op 
Houtrust; aan de gezegden die zoo nu en dan 
gehooTd werden, merkten we op, dat de film
vooTstelling naar de zin van het publiek was 
en op het moment, dat de deelnemers onzer 
afdeeling op het doek verschenen, kwam er 
bijna geen eind aan het applaudiseeren. De 
filmvervaardiger heeft eer van zijn werk. 
Alles is schitterend weergegeven. In een 
woord de film is een prachtstuk en is zeer 
zeker de moeite waard om door het Neder
landsche volk gezien te worden . Aan alle ge
zichten was op te merken dat zij dezen 
avond genoten. 

Na afloop van de film bedankte de luit . 
v. d. Mast de aanwezigen voor hun belang
stelling dezen avond betoond, zette in het kort 
het doel en de werking van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm uiteen en sprak de 
hoop uit, dat wanneer er onder de aanwezigen 
zijn die zich als lid der afdeeling wenschen op 
te geven, niet zullen schromen, doch zich 
opgeven, hetwelk te allen tijde kan ge
schieden. Verder dankte hij den heer Weier, 
den pl. leider der afdeeling en verder allen die 
iets voor het welslagen van dezen avond 
hebben gedaan. Zachtjes aan was de tijd aan
gebroken, dat de heeren v. cl. Mast en Weier 
zich naar de tram moesten begeven om weder 
huiswaarts te gaan. 

Als leider voel ik mij gedrongen, namens de 
afdeeling luit. v. d. Mast onzen welgemeenden 
dank te betuigen voor de gezellige en amicale 
wijze, waarop hij op den filmavond in ons 

tweede valsche Dmîtriej. Verschillende 
steden openden voor hem de poorten; -
kozakken, in lompen gehulde boeren en 
Poolsche zwervers sloten zich bij hem aan. 
Ook hij rukte op tegen Moscou en versloeg 
het leger van tsaar vV asiliej. Y ersc hillende 
bojaren trokken daarna heen en weer en 
met hen duizenden anderen. Nu eens 
waren zij bij tsaar Wasiliej, dan weer bij 
den tweeden valschen Dmitriej; zij werden 
,,·trekvogels" genoemd, die in troebel water 
trachtten te visschen. Onder hen speelden 
ook de Romanow 's een voorname rol. 

Het behoeft geen betoog, dat de bestaan
ûe wanorde wederom vergroot werd, en 
velen welwillenden niet meer wisten, wat 
te doen en wat te laten, wien te erkennen 
en wien te verloochenen. Aangezien zoowel 
de echte als de valsche tsaar geen a-Cdoen
de overwinning kon behalen, sloot de neef 
van den echten tsaar, vorst Machail, een 
overeenkomst met ]forel IX van Zweden, 
die 6000 man zou leveren tegen afstand 
van Lijfland en oenige Noord-Westelijke 
steden aan Zweden. 

De Zweedsche generaal Pontns de la 
Gai·die rukte Rusland binnen en versloeg 
den valschen tsaar. Echter rukte uit weer
wraak tegen het Russisch-Zweedsch ver
bond ook de koning van Polen Rusland 
binnen en sloeg het beleg voor Smolensk. 
lfoning Sigismund van Polen en de val
sche tsaar, die gevlucht was, knoopten 
toen onderhandelingen aan en lieten het 
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De Socialisten (bij monde van Cramer) en de Communisten (bij monde van De Visser) trachten elkander door mooiklinkende leuzen en 
beloften te overbluffen om het hart van het schoone Indië te veroveren. 

midden is geweest. Den heer Weier komt even- J 

eens een woord van lof toe voor de wijze, 
waarop hij de filmen voor onze afdeeling op 
het doek heeft doen komen. 

Met onzen hartelijken dank aan hen, die op 
het waarborgfonds hebben geteekend. Na het 
zingen van het eerste couplet van het Wlilhel
mus, werd deze bijeenkomst door den voor
zitter der afdeeling gesloten. 

land af'stroopen. l\1'oscou werd opnieuw be
legerd. Tsaar \Vasiliej was de zondebok en 
moest de pij aannemen ! Een commissie 
van 7 bojaren bestuurde het rijk rn zou de 
verkiezing van een nieuwen tsaar voorbe-
1·ei.den. 

Wladis,law, een zoon van koning Sigis
mund van Polen, werd 4 Febr. 1610 geko
zen, een tractaat met Polen gesloten en aan 
het Russische vofü een vrij liberale staats
regeling geschonken. De nieuwe t,;aar werd 
eenigen tijd later weer afgezet en opnieuw 
ontbrandde de strijd om 1den troon. 
Koning Sigismund voelde den Poolschen 
troon wankelen en wilde toen zelf tsaar 
van Rusland worden. Nieuwe verwikkelin
gen, nieuwe kuiperijen! Daardoor raakte 
de tweede valsche Dmitriej weder popu
Iair, vooral in het Oosten des lands, waar 
hij weer tot tsaar werd gekozen. Hij 
maakte zelfs nog een kans om tsaar aller 
Russen te worden, maar werd in 1610 ver
moord. 

De ,.Smoeta'' 

(derde tijdperk 1611-1613). 

Het derde tijdperk van de "Smoeta" om
vat den st-1-ijd 01n het staatsherstel. Het 
'✓ Orige is slechts een zeei· beknopte uiteen
zetting· van de bijna niet te ontwClrren lcu
(;ens en bedrog, wanorde en woeling, die 
Rusland in het korte t~idsbestek van 1598-
1610 heeft geteisterd. 

TEXEL. j 2e pr_ J. Brouwer, 92 P;( 3e P?'. C. Trap, 91 p. 
Dinsdag 26 Maart 1.1. had in Hotel de Lin- C-klasse (4 deeln.) een pnJs. S. Hm Pzn., 

cteboom te den Burg, de uitreiking der prijzen n P. 
plaats van den in 1928 ,gehouden plaatselijken De Verg., die werd bijgewoond door den 
,;chie-twedstrijd. Burgemeester van Texel en den heer P. J. Ool-

De uitslag was als volgt: ders, Verbandssecr. uit Alkmaar, had een ge-
A-klasse (15 deeln.) le pr. H. C. A. Kievits, ?ellig veTloop en weTd gesloten na een opwek-

98 p.; 2e pr. C. Huisman, 96 p.; 3e pr. J. Zijm kend woord van den Pl. Leider, om met de 
Szn., 95 p. komende schietoefeningen te pogen een klasse 

B-klasse (15 deeln.) le pr. J. Troost, 92 p.; ,,Koningschutters van Texel" te vormen. 

De patriarch II ermogen riep alle Yoor
;ranstaande Russen op om front tegen Po
len te maken en nationaal-Russisch te blij
ven; 19 l\Iaart 1611 werden de Polen te 
jfoscou aangevallen, doch niet Yerjaagd. 
De Polen belegerden daarna Smolcnsk en 
namen deze stad in, nadat het zielenaan
tal van 80.000 op 8000 gedaald was! Daar
na keerde koning Sigismund als een trium
fntor naar "\Varschau terug. Eerst in 1612 
( 22 Oct.) werd l\foscou van de Polen be
vrijd. 

Eindelijk, in het najaar Yan 1612, kon 
men overgaan tot het kiezen van een 
nieuwen tsaar. Deze verkiezing werd ge
:·ekt tot Jan. 161a, toen 700 personen ui.t 
de geestelijkheid, den adel, de stedelingen 
en de boeren hij elkaar kwamen. 

Vooral onder den druk der kozakken 
werd 21 Febr. 1613 lll~chail Fjodorowitsj 
Romanow tot tsaar van geheel Rusland uit-
1;eroepen. Deze was verwant aan Iwan IV 
,,u uit een geslacht, dat zeer sluw en listig 
was. Michail en zijn moeder vluchtten 
eerst naar een klooster en na lange onder
handelingen nam hij zijn benoeming aan. 6) 

Onder de eerste regeeringsjaren van den 
nieuwen tsaar voltrok zich de laatste epi
sode van de "Smoeta". 't Spreekt van zelf, 
r1at het nog tientallen jaren duurde, eer 
de rust in Rusland was teruggekeerd. V elc 
oude o·eslachten waren tijdens de revolutie 
uitae~oord of volslagen verarmd. De kleine 
adcl zegevierde. De welvaart, ZO"'Vel bij 

boeren als stedelingen, was vernietigd. V elc 
vreemdelingen kregen groote takken van 
handel en indu,;trie in handen. 

Ook aan het staatsbegrip was getornd. 
Vóór de "Smoeta" was het geheele land 
,_,an den tsaar; daarna yan het geheele volk 
o.f het gemeenebest. Het staatsbestuur werd 
nu de "zaak van den tsaar en van het 
land". 

Hiermede komt een nieuwe geschiede
nisperiode in het vooruitzicht, nl. die van 
'.lc vereeniging van alle Russische stammen 
en van de stichting va.n het moderne Rns
s·ische keizerrijk! 

T,uitenant ARClIIBALD. 

(W oi·dt vervolgd.) 

1 ) Overee,n,komstige jaartallen uit de Ned . 
Geschiedenis : 1585 Leicester; 1588 Vernieling 
van de onoverwinnelijke vloot; Prins Maurits, 
Albertus en IsabeHa; 1600 Slag bij Nieuw
poort; 1609-1621 Twaalfjarig bestand. 

2 ) Volgens den orthodoxen-Russischen gods
dienst mag men slechts 3 maal in het huwe
lijk treden. Iwan IV stoorde zich daaraan 
natuurlijk niet. 

3 ) Kozakken van het "Witte Veld", zie 
schets IX. 

•1 ) Rjoerik, zie schets II. 
5 ) Gediminas van Litauen, zie schets VII en 

VIII. 
G) De Romanow's regeerden vanaf 21 Febr. 

1613 (zie hierboven) tot de vermoording van 
tsaar Nicolaas II door de bolsjewiki te Ekate
rinenburg op 16 Juni 1918. 



UIT WEST-BRABANT. 
FRIESLAND. Het voorjaarswerk in het Landstorm-

1 

bedrijf! Bespreking van de schietoefenin-
lN MEMORIAM*) 1 gen, aanwerving van nieuwe leden en 

Mevro uw Barones van Harinxma Thoe Slooien d_eelnemers. Daarom worden nu vergade-
nngen gehouden en aan de hand van de 

•--••----••--------...: lijsten door de Gemeentebesturen ver-
Op ·woensdag, 27 Februari 1929, is na 

korte ziekte ontslapen :i\Ievrouw Clara 
Feyona Barones van Ilarinxma Thoe 
Slootcn, echtgenoote van den Gouverneur 
van ons gewest, Mr. P. A. V. Baron van 
IIarinxma 'l'hoe Slooten. 

,yie . de overledene gekend heeft, kan 
eemgszms vermoeden, welk een onoverko
melijke ramp dit sterven beteekent voo,_
den achtergebleven man en kinderen. Hier 
is heengegaan een vrouw, die door haar 
ernstig karakter, door haar eenvoudig en 
voornaam optreden, door haar toewijding 
aan haar positie en arbeid, ja in alles, in
derdaad was de kroon haars heeren. Haar 
plaats is in den vollen zin des woords ledig. 

Maar ook in breederen kring zal dit ver
lies ernstig worden gevoeld. ,Het zij ons 
vergund hier zonder op zooveel anderen 
arbeid van de ontslapene in de maatschap
pij in te gaan, in dankbare herinnering te 
brengen, wat deze hoogstaande vrouw is 
gev.,eest en heeft gedaan voor den Bijzon-
deren Vrijwilligen Landstorm en daardoor 
mede voor de handhaving van orde en ge
zag in onze provincie en in ons land. Hoe 
zij zich heeft betoond een vrouw te zijn 
met een hart vol toewijding aan land en 
volk en aan het Huis van Oranje-Nassau. 

Op treffende wijze is dit tot uiting ge
komen ter gelegenheid van de vaandeluït
reiking aan het Landstorm-Verband Fries
land op Donderdag 30 September 1928 te 
Beetsterzwaag, waar thans haar laatste 
rustplaats zal zijn. Vooral door de woor
den welke l\1evrouw van Ilarinxma Thoe 
Slooten, bij die gelegenheid publiekelijk 
heeft uitgesproken, is die vaandeluitrei
king een der hoogtepunten van den Land
stormdag geworden. Enkele woorden daar
van mogen hier in herinnering gèlrn:ieht 
worden. Na opgemerkt te hebben hoe een 
vaandel alle eeuwen door is beschouwd als 
het zichtbare, heilige teeken van het on
zichtbare doch diep besefte gevoel van 
trouw, sprak zij als volgt: 

"God geve, dat gij rw banier slechts 
zult uitdragen in blijde en vreugdevolle 
uren. Maar "als het moet' en er ooit Wûer 
tijden mochten aanbreken, waarin gij ge
roepen wordt tot handhaving van orde en 
goede gezindheid, moge dan van dit vaan
del bezieling uitgaan op onze mam1en en 
zonen! 

De bezieling die ieder mensch behoeft 
wien een ernstige taak op de schouders 
wordt gelegd, welker richtige vervulling 
zware persoonlijke opoffering van hem 
vraagt. Die bezieling die hem, óók dan in 
staat stelt, zijn onverbrekelijke trouw te be-
wijzen aan: 

Onze diep geëerbiedigde Koningin! -
Aan Zijn leiders en Zijn Korps en aan 

al datgene dat wil medewerkrn aan op
bouw en bloei en dat pal wil staan, tegen 
vernietigende invloeden.'' 

strekt aspirant-leden en schutters mede 
geïnviteerd. Zoo hield~n Breda en Ooster
hout het Dorst hun voorjaarsvergadering 
met prijsuitdeeling over het schietseizoen 
1928, Standdaarbuiten, en Rupchen met 
II et Schijf, Geertruidenberg, Raamsdonk
veer en Zundert. De laateste vergaderin
gen war0n tevens propaganda-bijeenkom
sten, alwaar door den heer J. van Gena
/Jeek uit 's Bosch met een hartelijke 
speech de noodzakelijke toetreding werd 
betoogd, terwijl om ouden en nieuwen een 
goed overzicht van het leven en werken 
van de Landstormbeweging te geven een 
keur van lichtbeelden werd vertoond. 

De Afd. Gastel, sinds enkele jaren sla
pend, haast schijndood, is weer ten nieuwen 
leven gewekt, en wel in den vorm van twee 
afd., Gastel en Stampersgat. Door de 
welwillende medewerking van den Z.E. 
Heer Pastoor van Stampersgat kon 
het schitterencl nieuw vereemgmgsge
bouw het eerst voor de Landstormpro
paganda gebruikt worden met het ver
blijdend resultaat, dat een flinke afd. 
begümend met een getal van c.a. 25 
vrijwillig0rs Ycrz0kerd is. De Secretaris 
Yai1 het Gewest zou het zeer op prijs stel
] 011, wanneer nn c1e 1·egistertjes eens af
gewerkt konden binnen komen ; en tevens, 
dat hij tijdig bericht kreeg van te houden 
bijeenkomsten. 

DE LIER. 

De belangstelling voor de Propaganda-a vonJ 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorr.'l 
was buitengewoon ,groot. De zaal van het Ver
eenigingsgebouw was tot de nok gevuld en ee 'l 
zestigtal belangstellenden moesten, hoe nood~ 
ook, den toegang worden ontzegd. Onder de 
aanwezigen buiten de ,gemeente noemen wij 
le luitenant Boulogne, Secretaris der Natio
nale Landstormcommissie te Voorburg, kapi
tein Eckebus, leider der Afd. Delft en van zelf 
den nieuwbenoemden Leider voor De Lier, 
de reserve 2e luitenant Feitsma te Delft, met 
familieleden. 

Het welkom aan genoemrle heeren en Land
stormers en genoodigden werd uitgesproken 
door den Burgemeester, als Voorzitter der 
plaatselijke Afd. Na het werk van den afgetre
den leider, den heer van Geest, te hebben geme
moreerd, werd luitenant Feitsma als zoodanig 
voor,g_esteld met warme woorden van aanbe\ -,
ling, bekrachtigd met een handdruk en gevolgi 
door het Wilhelmus der groote menigte. Na 
verder de Landstormers te hebben toegespro
ken besluit spreker met den wensch en de bede 
dat er rust, vrede en gerechtigheid in ons land 
moge blijven heerschen en wij mogen zijn en 
):,lijven het meest ,g_elukkige volk der wereld. 

Luitenant Feitsma, hierna het woord ver
krijgend, getuigt hoe de Burgemeester on
danks diens d111kke werkzaamheden, waar
mede hij van nabij bekend is, steeds een open 
cor heeft voor de belangen van den Bijzond,3-
ren Vrijwilligen Landstorm en er zeer veel 

Deze woorden zijn op dien dag door de voor over heeft, getuige de wijze waarop deze 
Lm1dstormers met groote ontvankelijkheid avond is voorbereid. Dank aan kapitein Ecke-

bus voor zijn uitnemend voorbeeld en luitena .t 
C'n met oprechte dankbaarheid tevens ont- Boulogne voor zijn alom bekende hulpvaar
vangen en nog langen tijd door hen be- èigheid. Nog wendt spr. zich tot ,de LanJ
waard in hun hart. ,;;tormers met opwekkende woorden tot sam~r.-

7,ij leggen inderdaad een treJ:fende ge- ;_,.erking en stelt het voorbeeld genoemde sfrij
tuigenis af van de hooge opvatting en de ders voor de belangen van den Landstorm. 
warme toewijding, die de ontslapene had Hierna ging de film aan het draaien, voo '.'al 
teo'enover de publieke belangen van land interessant voor hen, die de mooie Landstonr.
en"' volk en die zij ook bij andere gelegen- dag te Delft hebben bijgewoond en de groote 
heden zoo duidelijk heeft getoond. 1 demonstratie in _De"'.1 1;Iaag, waar ter gelegen-

Haar nagedachtenis zal bij ons in hooge heid van het tienJar'.g bestaan, meer da!l 
· · 20.000 landstormers uit alle oorden van ons 

eere ZlJll. . . vaderland blijk hebben gegeven van hun liefde 
Voorzitter F. N. C. van den B1Jzon- voor vorstin en vaderland. 
deren Vrijwilligcn Landstorm. In de pauze werd op zeer _kernachtige wijze 

1\Ir. P. S. GERBRANDY. 

Sneek, l\1aart 1929. 

*Dit stuk was bestemd voor het Maartnum
:ner, maar kon niet meer geplaatst, daar het 
olad reeds afgedrukt was. 

]1et woord gevoerd door luitenant Boulognc. 
Op zeer duidelijke wijze werd aangetoond, w'lt 
met de Landstorm wordt beoogd en in welk 
verband de Landstormman staat tot de wet
tige regeering. Geen enkel contract bindt hem. 
Als een Landstormman op het kritieke uur 
wegblijft, wordt hij ongemoeid gelaten. Zijn 
belofte is ons genoeg. 

Als weer verder onder de zeer opwekkende 

tonen van de zoo vaardige bespeelde piano de 
heelden van de grootsche betooging der Land
stotrmers in Den Haag zijn ontrold, merkt de 
Burgemeester terecht op, dat helaas de vorst.e
lijke familie zeer weinig te aanschouwen .i~ 
geweest. Spr. meent dan ook in den geest de: 
aanwezigen te handelen, als nog even beelden 
worden vertoond van de leden van het Konink
lijk huis. Van de gelegenheid om desgewenscht 
<le zaal te verlaten, wordt geen gebruik g8-
maakt, zoodat we zeer fraaie momenten 1.e 
zien kregen van verschillende plaatsen, waar 
het filmen door Hare Majesteit de Koningm 
blijkbaar was toegestaan. 

Aan het slot sprak de Burgemeester inzon
derheid zeer wanne woorden van dank tot den 
zeer bekwamen musicus, door wiens hooge ont
wikkeling ook op muzikaal gebied het welsla
gen van deze avond zoo veel heeft bijgedn
gen. 

OVEZAND. 
Op 8 dezer hield de Bijzondere Vrijwillige 

Lands term haar jaarvergadering in <le zaal 
,an den heer C. Verbeek. Behalve het Bestuur 
was de vergadering door ruim 30 leden be
zocht. Mede was aanwezig de Secretaris van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, de 
heer P. G. Laernoes uit Vlissingen en een ,5-tal 
dames, welke geheel beiangeloos gelden had
den ingezameld voor een vaandel. 

De voorzitter opende de vergadering en 
heette allen welkom, in 't bijzonder den heer 
Laernoes. Ook de commandant, de heer A. v. 
Steenbergen, alsmede de dames-collectanten, 
die zoo welwillend hun diensten hadden be
wezen ter verkrijging van een vaandel werden 
verwelkomd. Spr. memoreerde nog even den 
grooten nationalen Lands.tormdag en gaf daar
na het woord aan den heer Laerr.oes. 

Deze verheugde zich, het 10-jarig bestaa11 
van de afd. Ovezand te mogen meevieren. De 
vereeniging neemt steeds in ledental toe, wat 
ook nu weer bleek, daar staande de vergade
ring 4 nieuwe leden toetraden. Ook het nieuwe 
vaandel werd bij die gelegenheid aan de af
deeling officieel overgedragen. 

Verder deed de heer Laernoes nog vele in
teressante mededeelingen over den zoo uit
stekend geslaagden Landstormdag. 

Onder aanbieding eener verversching door 
àe aanwezige dames deed de heer Laernoes 
nog verschillende mededeelingen betreffende 
de Landstormbeweging en werden den voor
zitter en den Commandant der afdeeling ieder 
een foto overhandigd van den Landstormdag 
van 27 September 1928. Aan het eind van 
dezen gezelligen avond sloot de voorzitter ::net 
een woord van dank aan allen, alsook voor de 
ontvangen foto, welke foto na in lijst te zijn 
gezet zal worden opgehangen in het gemeente
huis. 

INGEZONDEN. 
,.DE GARDE " 

(Vereenig'ing- van Grenadiers en Jag-ers ) . 

Nog steeds blijkt ons, dat nog niet ieder 
Grenadier en Jager w1:et, dat 17 October 
j.l. eene -vergadering werd belegd, door 
Oud Grenadiers en Jagers, waarin beslo
ten werd eenc vereeniging op te richten 

'met de naam "de Garde", 
Doel van de vereeniging is : 
le. V:ersterking van het nationaliteits

gevoel en van de liefde voor ons Vorsten
huis; 

2e. het hoog houden der traditiën van 
de Reg. Grenadiers en Jagers; 

3e. het bevorderen van den samenhang; 
4e. onderlinge hulpverleening. 
Het spreekt vanzelf dat ieder goed 

Grenadier en rechtgeaard Jager, lid van 
de vereeniging wenscht te worden. 

Het ledental neemt gestadig toe, de 500 
is reeds ruim overschreden, doch 't is nog 
niet genoeg, het duizendtal moeten wc dit 
jaar overschrijden. Iedere maand ver
schijnt er een orgaan, waarin het wel en 
wee van de Regimenten o.a. besproken 
wordt. 

De contributie bedraagt per jaar f 1.50, 
het orgaan is dan gratis. 

,Vij meenden door middel van "Het 
Landstor:miblad'' nog vele oud Grenadiers 
en Jagers te bereiken, daar ieder recht 
Nederlander (indien hij nog in de ~?r1?-e?
valt) lid is van den Bijzonderen VnJw1lh
gen Landstorm. 

Vooruit daarom, Grenadiers en Jagers, 
de gardegeest herleeft weer. Vraagt in
lichtingen of geeft U op aau het Secre
tariaat Barak 4, Kamp \Vaalsdorp. 

P . P.C. VAN RIJEN, 

Secretaris "de Garde" 
le Luit. der ,Jagers. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM 
COMMISSIE "STELLING VAN 

AMSTERDAM". 1) 

Voorzitter: 

1\Ir. H. Verkouteren te Amsterdam, Lid 
Eerste Kamer S. G., Advocaat en Procu

reur. 
Sec·retaris: 

K. L. Schell te Amsterdam, Res. Kapitein 
bij het Korps Luchtdoel Artillerie. 

Leden: 
Dr. I. II. J. Vos te Amsterdam, Res. Dir. 

Off. v. Gezondheid 3e klasse, Lid Twee

de Kamer S. G. 
Walravc Boissevain te Amsterdam, Wet

houder te Amsterdam. 
Mr. A . Slob te Hoofddorp, Burgemeester 

van Haarlemmermeer. 
Jhr. i\Ir. C. Dedel te Abkoude, Burgemees

ter van Abkoude-Proosdij en Abkoude

Baambrugge. 
J. Versteeg Jr. te Monnickendam, Brurge

meester van Monnickendam en Kat
woude. 

J. F. A. Straman te Ouderke1·k a/d. Am
stel, Burgemeester van Ouder Amstel. 

A. Colijn te Amstelveen, Burgemeester van 
Nieuwer Amstel. 

J . .A. Bakhuizen te Leimuiden, Burgemees
ter van Leimuiden en Rijnsaterwoude. 

II. E. Wempe te Westzaan, ~p. Luite
nant-l(;olonel 0. I. Leger, Burgemeester 

van "\V estzaan. 
J. Chr. F. Bletz te y,;-0esperkarspel, Bur

gemeester van ,V eesperkarspel. 
L. II. Simons te Halfweg, Burgemeester 

van Haarlemmerliede c.a. 
Mr. A. J. de Wolft te Diemen, Burgemees

ter van Diemen. 
G. A. L. M. Vos de ViTael te 1 ithoorn, Bur

gemeester van Uithoorn. 
Ambtshalve lid: 

C. de Veer te Amsterdam, Reserve-Majoor 
der Infanterie, Commandant Landst. 

Korps "Stelling van Amsterdam". 
G. J. B. van Hove te Amsterdam, Res. 

Kapitein, Districtscommissaris Vrijw. 

Motorkorps. 

1 ) De leden der Commissie gerangschikt in 
volgorde van toetreding. 

NIET-MUZIKALE MENSCHEN. 

Zijn tuinders muzikale menschen? 
- Neen heelemaal niet! 
Waarom niet? 

Ze zien meestal een mol voor een kruis 
aan. 

LESJE IN BELEEFDHEID. 
Een nufje spreekt op straat een juffrouw 

aan, die ietwat schamel, doch keurig gekleed 
is: 

,,Kun jij me ook zeggen, waar de Molen-
straat is?" 

En de aangesprokene antwoordt op kalmen, 
waardigen toon: ,,Ik ben niet jij, en jij bent 
ook niet iin de Molenstraat. Versta j ij dat?" 
Daarna wandelt ze rustig verder. 

DE LANDLOOPER. 

Een brutale vagebond werd van een hof
stee afgejaagd. Bij 't hek keek hij nog eens 
om, en sprak met een grijnzende tronie: .. 

"Zeg boer! stel je toch niet zoo aan! J1J 
hebt l a n cl dat is waar! Maar ik heb nog 
meer dain jij: want ik heb h e t I a n d!" 
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LANDSTORMKORPS .,STELLING VAN 
AMSTERDAM ". 

Gewestelijke Landstorm Commissie 
,,Stelling van Amsterdam ". 

cloel de medewerking verzekerd van ver
;.chillenclc vooraanstaande personen m 
Amsterdam-Noord. 

'l'ot l ciclc1·s te Amsterdam Noord (I en 
II ) zijn benoemd de heeren J. F. Koet en 
W. Buitend ijk, aldaar. 

De Landstormfilm. 

Deze zal op 3 Aptil te -ic:nw-Vcnnep 
(Haarlcmm('rmeer ) ; op 4 Apül te Hoofd
Jor p (Haarlemmermeer) en op 22 April 
a.s. te :Muiden worden vertoond. 

Spreker bracht in herinnering de triumf 
van het communisme in Rusland, daarna de 
poging om ook hier het wettig gezag omvel' 
te werpen. Toen werd H0lland weer wakker, 
toen stond elk goed Vaderlander om de troon 
van Oranje. Sinds dien tijd was de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm ontstaan, om in tijden 
van gevaar op te komen. 

Wijzend op de werkkracht van het commu
nisme stelde spreker hier tegenover de kracht 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm heeft zijn 
vaandel te aanvaarden als een blijk van sym-
pathie van de gemeente Brummen. De Bij
zcndere Vrijwillige Landstorm heeft recht op 

De V ool'zi tter der Commissie, de heer 
Mr. H. Verkouteren installeerde op 18 
Maart 1929 te Amsterdam tot leden der 
Ocw. Commissie de h 0ercn ,T. Chr. F . 
Bletz, burgemeester van Wecspcrkarspel, 
T1. H . S imons, burgemeester van Haarlem
merl i ede c.a., ::\1r . • i\. J. de Wolff, burge
meester van Diemen en G. A. L. M. Vos 
de ,v acl , burgemeester van U ithoorn. 

Korpsschietwedstrij den 1929. 

Plaatse] ijke Landstorm Commissies 
1\bkoucle, Diemen, Nieuwer-Amstel 
Zaandam. 

te deze sympathie omdat allen bereid zijn toe te 
en snellen als de nood daar is. 

Voor d e leden van het Landstormkorps 
,,Stelling van Anu,terdam " staan uitge
breide kor pssch ietwedstrijden op het pro
gTamrna, bestaande uit Kol'psschietwed
strijden Yoor afgevaardigden, Personeel e 

In clc vac:aturcs rn bovenstaande com
missies is thans voorzien. De juiste 
samenstell ing der Commissies zal een vol 
gend maal ,1 orden gepubliceerd. 

BRUMMEN. 

De aanbieding van een vaandel aan de Afdeeling Brummen. 

,redstrijden op revolver, autom. pistool, 
marga geweer en K. S. 0. geweer, Vrije 
baan, Vaste baan, Eerebaan wedstrijden 
a lsmede w edstrijden op de gcluks
baan e.a. 

De data der wedstrijden zijn voorloo
pig vastgesteld op 11 Mei, 24 Mei, 25 
Mei, 28 M ei, 31 Mei en 1 Juni 1929. 

Een voorbereidingscommissi e waarvan 
voorzitter is de heer J. Grader, Kapitein 
N. 0. I. L. b.d. heeft haar taak aanvaard. 

Oosthuizen. 

BRUMMEN. 

Er zijn enkele dagen in het bestaan van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, die een 
blijvende herinnering achter laten, dagen en 
gebeurtenissen, die de Landstormers mee
dragen in hun hart. 

Blij de en minder blij de herinneringen. 
Zoo zijn de Novemberdagen 1918 onuit

wischbaar gegrift in de harten van vele Bij
zondere Vrijwillige Landstormmenschen, zoo 
is ook de Landstormdag in den Haag een 
blijde dag, om nooit te vergeten. 

Zoo zal ook de avond van Vrijdag 22 Maart 
in blijde gedachtenis blijven bij zeer vele 

De Gew. Commissie stichtte in deze ge- Brummensche Landstormers. 
mecnte op 13 Maart 1.1. een zelfstandige I Dien avond werd de afdeeling Brummen in 
.1 fcleeling van den Bijzonclercn V r ijwilligen het bezit gesteld van een vaandel. 
T1andstorm. Na de ·stichtino· werd een zeer De groote zaal van "Concordia" was voor 
geanimeerde schietwedsti;jd onder de j die geleg~nheid in een f~estkleed gestoken. 
lede l cl D h j cl Kl l t Rood-wit-blauwe lampions kleurden boven 

11 ~·c 1011• en. e eer .. · e . er c e in de zaal, op het tooneel hing een foto van 
O_osthmzen IS. tot p laatscliJ k leider der de Kon . familie omringd door vlaggen en 
mcuwc afdcclmg benoemd. tallooze bloemen gaven een feestelijk aanzien. 

Burgemeester Kaaskooper bracht dank Voor het tooneel hing onze oude wimpel van 
aan de Gcw. Commissie Stelling van den Landdag, nu dienst doende voor de laatste 
Amsterdam voor de opri chting der afdee- maal. 
ling en sprak het ver trouwen uit, dat de Om 8 um werd de bijeenkomst geopend door 
afdeeling in sterkte zou toenemen. den Burgemeester van Brummen, den Voor

Mobilisatiebespreking. 
In hoofdzaak om de talrijke tot het 

Landstormkorps "Stelling van Amster
dam" toegetreden jongere officieren op 
clc hoogte van h u n taak te brengen, ver
gaderden de officieren van het Land
fltormkorps op 16 Maart 1.1. te Amsterdam. 
De mobilisatiebepalingen en verschillende 
aan de officieren verstrekte instructie:3 
werden besproken. 

Amsterdam-Noord. 
De f+cwestelijkc Landstorm Commissie, 

heeft in Amsterdam-Noord een afzonder
lijke propaganda ingezet en zich tot dat 

zitter der Pl. Commissie. 
Allereerst heette spreker alle aanwezigen 

welkom en noemde in 't bijzonder, den l en 
Luitenant den heer Boulogne, de Comman
danten van de Verbanden Twente en Veluw
zoom, den Wethouder der gemeente Brummen 
en de besturen van de schietvereenigingen 
,,Wilhelm Tell' en "Eerbeek". 

,Spreker achtte de uitreiking van het vaandel 
van groot belang, een goede gebeurtenis. Hij 
zag voor zich de leden van de afd. Brummen, 
menschen, die nog begrip hebben van het idee 
"Vaderland", die trouw zijn aan het wettig 
gezag. Spreker herinnerde aan de mobilisatie 
1914 toen de Hollandsche geest werd wakker 
geschud, toen Holland één was, er was geen 
partij meer, slechts was er één naam, de naam 
,,Hollander". 

Hiermede eindigde de Burgemeester zijn 
openingswccrd, waarna als spreker optrad de 
gcpens. Kclcnel Baron van Boecop, aan wien 
gevraagd was het vaandel uit te reike11 . 

Kolonel van Boecop hield een enthousiast 
toegejuichte vaandelrede. 

Nadat het vaandel was onthuld, speelde de 
muzie\( het "Wien Ncerlandsch Bloed" dat 
dcor alle aanwezigen staande werd medege
gezongen. 

Na de krachtige rede van Kolonel van 
Boecop en de overdracht van het Vaandel aan 
Overste Lavaleye stelde de laatste het met 
::-nkclc wcordcn in handen van den Pl. leider 
H. Yan Heerde, terwijl de muziek het "Wil
!,ch:cus" sp:)elde dat dcor alle aanwezigen 
s~:12.n de werd mee3"ezcngen. 

Hie;:-,,c:ie w:c.s de uitrziking van het vaandel 
dg;c!c:p:n. Het fraaie, geheel uit de hand be
·,.-crkt ~ ~.cc!,, we!·d dcor allen bewonderd. 

De I ij Y2n :::prekci·s werd gesloten door den 
le::i luitenant, den heer Boulc-g,ie, die namens 
'.:!c Naticnalc Landstorrr.commissie tot de aan
·-.•c:h;:n ~prak. Spreker wees met een aardig 
voorbeeld op het belang van den Bijzonderen 
Vrijwil!igcn Landstorm, hoe het instituut uit
~·2grcc:d is tet een macht van plichtsgetrouwe 
vr.tlcrlnndcrs, die bereid zullen zijn zich te 
scharen om den troon van Oranje "als 
·t meet." 

IIi,rna w2rd .ze::i oogenbiik gepauzeerd. Na
dat een foto genomen v,as weden dcor overste 
Lavaleye in de pauze de prijzen nog uitgereikt, 
-:;~-,-,cn::-_cn è.cc1· de leden op een onderling 
schi:::tccncours bij het eindigen van de winter
oefeningen . 

Na de pauze kwam de attractie van den 
avond, de vertooning van de Landstormfilm 
Yan den Nat. Landdag op 27 Sept. 1928. 

Het was een waar genot op het doek nog 
eens weer te zien alles wat de Landstormers 
in Den Haag mochten aanschouwen. Opnieuw 
zagen wij de kleurige vaandels en vlaggen, 
opnieuw zagen wij de vliegtuigen hun sierlijke 
toeren in het luchtruim verrichten, opnieuw 
zagen wij de duizenden oprukken en zagen wij 
bet mooiste van den dag, het defilé voor H . M. 
de Koningin. 

Het telkens opklinkend applaus was een 
hulde aan de prachtige film. 

De fi lmvertooning werd door den humorist 
Lammers op aangename wijze afgewisseld. 
Het strijkje speelde op zeer verdienstelijke 
wijze en onvermoeibaar en herhaaldelijk wer
den vaderlandsche liederen gespeeld en door 
allen medegezongen. 

Het was een uitstekend geslaagde avond, 
die voorzeker nog lang in de herinnering van 
vele Brummensche Landstormers zal voort
leven. 

Op uitnoodiging van burgemeester Graaf 
van Limburg Stirum werd onder groote 
instemming het feest besloten met een drie
werf "Hoera" op H. M. de Koningin. 

HEINENOORD. 

Woensdag 6 Maart j.l. had in het Vereeni
gingsgebouw alhier een bijeenkomst plaats 
van bovengenoemde afdeeling; het doel van 
dezen avond was de uitreiking der prijzen, be
haald bij de gehouden schietwedstrijden en de 
vertooning van de Landstormfilm. Tijdsom
standigheden in aanmerking genomen was de 
zaal aardig bezet. 

De leiding van dezen avond was in handen 
van luitenant van der Mast, wnd. secretaris 
der Gewestelijke Landstormcommissie Rotter
dam. Met een hartelijk woord van welkom 
opende deze te ruim 7 uur de vergadering en 
zette in korte trekken uiteen het ontstaan en 
het voortleven van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm, waarna door alle aan
wezigen staande het eerste couplet van het 
Wilhelmus werd gezongen. 

Daarna werd overgegaan tot de vertooning 
van de fi lm. Om hiervan een volledige be
schrijving te geven, zou te veel ruimte vergen; 
zij geeft een globaal overzicht van den op 27 
September 1928 te 's-Gravenhage gehouden 

Nationalen Landstormdag, als: het binnen
komen der treinen te 's-Gravenhage, het op
stellen der verschillende verbanden, het op
marcheeren der 20.000 vrijwilligers naar 
Houtrust, de verschillende sprekers, ministers 
en andere autoriteiten, het defilé voor de 
Eere-tribune, het defilé voor H.M. de 
Koningin, het opmarcheeren naar de Malie
baan en het vertrek uit Den Haag. 

In de pauze werd door den voorzitter der 
Plaatselijke Commî::,sie Dr. A. de Reus, met 
een hartelijk woord de prijzen uitgereikt. 

De prijswinnaars ware·n : Rijkswedstrij d le 
afd. le prijs C. van 't Hof 99 p.; 2e pr. P. 
Vermaas 97 p.; 3e pr. C. P. v. d. Erve 93 p.; 
4e pr. M. Stroobergen 93 p.; 2e afd . le pr. 
,T. v. Prooyen 93 p.; 2e pr. C. Snijders 92 p.; 
3e pr. W. Korbijn 88 p.; 4e pr. A. Kersten 
85 p.; 5e pr. J. Moer kerken 83 p.; 6e pr. J. 
P. den Boer 83 p.; 7,e pr. M. Groenendijk 82 p.; 
Se pr. J. v. d. Breevaart 79 p. 

Onderlinge wedstrijd. le afd. le pr. T. van 
der Pligt 49 p.; 2e pr. C. van 't Hof 48 p. "e 
afd. le pr. J. P. den Boer 45 p.; 2e pr. P. 
Vermaas 45' p. 3e afd. le pr. M. Stroobergen 
39 p.; 2e pr. A. J. Leeuwenburg 38 p. 

Na afloop sloot Lt. van der Mast deze zeer 
geslaagde bijeenkomst, de niet-leden opwek
kend zich alsnog aan te sluiten. 

De Voorzitter bracht een woord van dank 
aan Lt. van der Mast voor zijne aanwezigheid 
en de leiding dezer vergadering, den film
operateur en den pianist voor het dezen avond 
door hen gepresteerde. 

De Pl. Leider : 

P. VERMAAS. 

RHOON. 

Vrijdagavond, 8 Maart j.l., kwam de af
deêling Rhoon van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm bijeen in het gebouw de Een
dracht, alhier, ten einde de prijzen uit te 
reiken aan de winnaars van den gehouden 
jaarlijkschen schietwedstrijd_ 

De vcorzitter der Pl. Commissie alhier, Ds. 
van den Berg, o,pende met e•en kort, maar 
1<rachtig woord deze bijeenkomst, zette het 
doe] van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm uiteen en bracht dank aan de Geweste
lijke Landstorm Commissie Rotterdam voor 
de door genoemde Commissie beschikbaar ge
stelde prij zen. 

Daarna werden de prijzen, we;ke uit lu-xe 
en huishoudelijke voorwerpen bestonden, uit
gereikt aan: J . van den Berg, le p1·ij s ; A. 
Huizer, 2e prijs ; H. J. Spoormaker, 3e prijs; 
H . v. d. Linden, 4e prij s. 

Voor deze gelegenheid was van Rotterdam 
overgekomen de res. Luit. v. d. Mast, welke 
de Geweestelijke Commissie Rott."rdan, ver
tegenwoordigde. 

Teneinde de gezelligheid te ver;1006,,n, waren 
voor dezen avond uitgenoodigd een tweetal 
vrijwilligers van de Afd. Rotterdam, de 
heeren Anchelon en van Dijk, di e beiden hun 
uiter~te best hebben gedaan, en de aanwezigen 
op het noodige hebben vergas~, waarvan allen 
bijzonder hebben genoten en een aardige her
innering :1ehben behouden. 

Omstreeks 10 uur sloot de voorzitter deze 
bijeenkomst en bracht zijn dank aan allen die 
meàe hebl:-en gewerkt om dezen avond zoo 
schitterend te doen slagen, waarna, na het 
zingen van het "Wilhelmus", ieder zijns weegs 
ging. 

Deze avond, zeer zeker een onvergetelijke, 
kan niet anders genoemd worden, dan een 
goed geslaagde, tot heil van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

N. V. Ned. Caoutchouc en Cutta Percha la~riek 
v.h. BAKKER ~ ZOON 
RIDDERKERK HOLLAND 
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Hendrik Groen had de versjes in sierletters 
geschreven. Keurig werk ! Dat kan niet ieder
een. 't Is ook niet noodzakelijk, al staat het 
erg mooi. Maar knoeiers zullen niet gauw een 
nrijs halen; dat sü:at vast! 

Aan de drie Meisjes van Overschie. 

Jullie bent welkom bij ons troepje, evengoed 
.ils de andere n:euwelingen. 

GROEP A. 

(onder de 10 jaar). 
1-2-3 is een keukengereedschap. 
4-5-6 is een lichaamsdeel. 
6-7-8 is een viervoetig dier. 
6--7-8-D is een versnapering. 
't Geheel van 9 letters is ook een lekkernij. 

1-2 is mijn meier. 
3-4 e-en vervoermiddel in den winter. 
1-2-3--4 is een tweetal. 
2-3--4 bevat het koren. 
1-2-3--4-5 een bekend nuttig dier. 
1-i2-3 is een voertuig. 
4-5-6 is een hoofddeksel. 
1-2-3-4-5-6 een vloerbedekking. 

Rector en Nero liepen luid blaffend achter 
Meneer Jansen aan. Hij stoorde zich echte"'." 
;1iet aan die vreemde lawaa'makers. Ka'.mpje::; 
kuierde hij voort. Want hij dacht: B ........... . 

"Leelijke sjilper!" riep een nachtegaal tegen 
een musch, houd toch je brutalen snavel dicht, 
~ls je niet mooier zingen ku1't!'' 

Een oogenblik schrok de musch van dien 
uitbrander. Maar gelukkig was ze niet zoo 
heel verlegen, en daarom antwoordde zij den 
koni,nklijken zanger: ,,Och heer N achtega.al! 
E ...................................... ...... ... . 

Na jaren reizen stapte Kobus de zeeman 
weer door zijn gcboortedorpje. Er kwam geen 
eind aan z'n verhalen. Ja (sprak hij) W ......... 
.. ...................... Maar hoeveel ik ook in den 
vreemde genoten heb, toch blijf ik beweren: 
0 .................................... .. ...... . 

Met ons tienen dit kleine zakje apenootjes 
deelen? Nou! dat zullen bedroefd magen: por
ties worden . ,,Ach ja!" zuchtte Hannes de 
slokker: V ...................................... . 

Jongens en Meisjes, 

W/at leveren verscheiden van jullie toch keu
,·ig werk! Sommigen zelfs met een mooie teeke
ning of met sierletters! 

Wat leveren sommige.n van jullie toch 
afrchuwelijk knoeiwerk! 

Zoek zelf maar uit, tot welke soort je be
hoort. 

Eentje was zoo leep als een eendje door de 

Grietje en Betsy Bloemendaal. Ja, jullie 
1,rieven heb ik de vorige maal ook ontvangen. 
Maar ik kan niet ieder persoonlijk beantwoor
den. Daarvoor is geen plaats in H e t 
L a n d s t o r m b 1 ad. De oplossingen waren 
goed en netjes geschreven. Houd er den moed 
maar in! net als je Vader. En dan komt het 
op 't laatst fijn in orde. Voor een prijs komen 
in aanmerking: 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar). 

SPREEKWOORDEN. 

Vrouw Berends stak haar muts in de deur 
van de smederij, en noocligde haar man, die 
bij 't aambeeld stond te kloppen: ,,Kom je 
Jan? de koîfie staat klaar!" Maar Zwart-Jan 
schudde z'n besmeurden krullebol, en ant
woordde al beukend : ,,Nog niet, vrouw! Strak-

Op waschclag hielp kleine Anneke haar moe
der de groöte kuip met water vullen. Zij drib
belde druk heen en weer van kraan naar kuip, 
telkens met een vingerhoed vol water. 

,,Flink zoo meid!" prees Moeder, A ........... . 

Niette,genstaande he-rhaalde waarschuwing 
bleef Piet met een spijker langs de gloeiende 
kachel strijken. ,,Au!" gilde hij plotseling, toen 
hij z'n vingers brandde. Maar z'n vader sprak 
ernstig : ,,Zoo gaat het nou, Piet! W .......... .. 

postzegel op den a c h t e r kant van den Antonia Luimes, Dinxperlo; Hanna Marre, 
brief te plakken. De postbode zag dit natuur- iJen Haag; Christina Bouwhuis, Heemse; 
lijk over 't hoofd, en daarom moest voor dezen Adriaantje Goeclendorp, Rozenburg; Hendrik 
r,limmerd 15 cent strafport betaald worden. Groen, Ouderkerk a.d. IJssel• Egbert Veldman, 
Haal toch niet zulke averechtsche kunstjes I Hollandsche Veld; Corrie Vergeer, Woerden; 

jes! M ........................................... . ... . 

Huib had den heelen middag staan visschen, 
maar zelfs geen katvischje gesnapt. Op 't 
laatst haalde hij een stevigen baars op_ Toen 

Betje zou leeren schaatsen rijden. Doch 
nauwlijks had ze geprobeerd een paar streekjes 
t e doen, of ze tuimelde over de gladde vlakte. 
Haar grootere broer hielp haar fluks op, en 

uit. ;zak Slabbekoorn, Biezelir:,gen. lach te hij tevreden: D ................... . ......... . troostte haar: ,,Och ja, zus! A .................... . 

De Bm-g·l'llH.'rsk1· van nLOJ(ZIJL l'Ocpt solli<:itanten 
op voor de vacature van 

Gemeente-Veldwachter 
onb;taan door dr' benoeming van den huidigen titularis 
c!dr,1·:;. 

.\an de h<'i1·ekki11g is Vl'l'honden een salal'Îs van 

I 1500.- plus vrij wonen r'n 100 gulden per jaal' YOOl' 

dienstklceding. Pensiocnn1·haal 8% procent. 

13ezit van politiediploma of p1'aktijk bij eenigen tak 
Yan den Rijks- of (/rmeentel ijkrn politiedienst wordt 
n1·rischL De hcvolking J,e hoort ove1·,rcgend tot de 
N cd. Hen. Kerk. 

Sollicitaties, eigenhandig grsthrcYcn, met Yollc<ligc 
inlichtingen, inzonderheid wat bcti-cït genoten onder
wijs, vóór 30 ~\pril a.s. in te zenden b ij den burge
meester. Persoonlijke aanmelding nà opi-oeping. 

De Bnrgemeestcr van Blokzijl, 

H. J. BULTEN. 

GEMEENTE NIEUWLEUSEN (0 .) 

~ollic-itankn worden opgrrorpen naar de betrekking 
Yan · 

a. ONDERWIJZER aan de 0. L. School-A te Nieuw
leusen-Dorp; aantal kr1·lingcn 185; 

h. ONDERWIJZER aan de 0. L. School-O te Den 
Hulst; aantal leerlingen J 23; 

ONDERWIJZER a,an de 0 . L. School-D te De 

Meele; aantal lcerling('n 107. 

De gemeente Jîeuwlcm,r'n ligt op een afstand van 
16 K.l\L Yan Zwolle, autobus, f;poor- en tramverbinding. 

Stukken op zegel met vollecligcn staat van dienst en 
getuig·sthrifkn in te zrnrlen YÓÓr 15 Mei a.R. aan den 

Burgemeester. 

BRANDSTOFFEN 
de FIRMA WESSEL$ en DIEPHUIS GRONINGEN 

• 

levert alle soorten b r a n d s to f f e n • 

franco huis binnen de stad. Tel. 991. 

FONGERS 
Wie een FO N GERS koopt, 
betaalt een matigen prijs en 

behoeft in jaren niet weder aan 
een nieuw rijwiel te denken. 
Hij rijdt aangenaam, 1 i c h t, 

vei I i g en goedkoop. 

TREKWAGENT JES voor vervoer van Landbouw-artikelen enz. 
in prijzen van f 16. - tot f 30. -. P latte, voor vervoer van 
3 of 6 melkbussen f 27. - en f 28. -. Zeer soliede constructie, 
gedraaide assen en bussen, lichtloopend. Prijscourant op aan-

vraag bij W. en W. VINK te MEPPEL. 

BOEKHOUDINGEN 
te behandelen g·ezocht, voor overdag, door BEKWAAM 
BOEKHOUDER, Bijz. Vrijwill., bekend met BELASTING• 
ZAKEN, INRICHTING en BALANSWERK. Prima referen
ties. Er. lctt. ET. Bur. v. d. blad. 
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LANDSTORM ERS 
in Rotterdam of omstreken 
woonachtig, we Ik e hun 
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VERBETEREN, 
verzoeke te schrijven aan 
Letter P.M . K. Adm. d. Blad 
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,,HET STAPHORSTER BOERTJE" 
J. K. STEGEMAN 
G92 • STAPHORST 

houdt zitting te 

AMSTERDAM 

Dinsdag 23 April & 7 Mei 

in Hotel "CENTRAAL" 

DAMRAK 18 
van 9-4 uur 

Vraagt gratis brochure. 
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Orgaan ten behoeve van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
het wettig gezag. Instituut tot Steun aan 

ABONNBMENTSPIIJS 11.50 PBB JAAR. LOSSE IUMIVIBBS 15 GENT . 

Adres van Administratie en Redactie: KOIIIGIIIIBORICBT 50 Tl 'S-ORAVENBAOE 

TOEN DE AVOND VIEL. 
Toen de donkere avond over het geslagen 

dorp viel, werd bovendien het licht nog uit
geschákeld, omdat de stroom bij de blus
sching gevaar zou opleveren. Spookachtig 
schitterden in het donker de lampen der 
brandweerlieden en de hier en daar even op
laaiende vlammen. 

En in de geteisterde st raten betrokken 
veldwachters en mannen van den vrijwilligen 
landstorm naast de brandweerlieden een post. 
Want ook bij dergelijke rampen zijn er lieden, 
die kans zien, ( en ook gewetenloos genoeg 
zijn daartoe) zichzelf te verrijken ten koste 
van hun reeds getroffen medemenschen ... 

Het bovenstaande ontlccncn wij aan een 
verslag over den geweldigen brand te Ros
sum. 

Het <loet goed, te vernemen, dat onze 
Landstormcrs paraat zijn, ook als er bij 

veroordeeld. Zij vormen - de socialisti
sc-he zoowel uls de anti-socialistische -
oen bedreiging voor <lc wet en <le; onlc en 
behoorden daarom alle vel'boJcn te w01·
den. 

In ons land daarentegen zijn Landstorm 
en Burgerwacht organen dei· Overheid 
zelve. 

SCHIETEN MET K. S. 0. GEWEREN. 

Yoor oefoningcn en wedstrijden van den 
Bijzonderen Vr ijwilligen Landstorm, be
hoor t bij het schieten met K. S. 0. en 
marga oen a fstan<l van 12 M. in acht te 
worden genomen. 

VERBAND GOUDA. 

grooten nood te helpen is. Koninginnedag en Landdag Bijzondere 
Zoo was het in Januari '26 bij den Vrijwillige Landstorm. 

watersnood, zoo was het ook onlangs bij een 
Yrccsclijkcn brand te Rotterdam, en ook 
nu weer in Rossum werd op verheugende 
wijze ervaren, dat de Landstorm er is, 
niet als een bedreiging, maar als een be
veiligend schild voor ons volk. 

Als de conscicntic onzen mannen zegt 
,,het moet'', dan handhaven zij ook, plicht
gcti-ouw de zinspreuk van den Bijzondcren 
Vrij willigen Landstorm. 

ANDERS DAN BIJ ONS. 
'\\'ij vonden in de N. R C t. onderstaand 

bcl'icht: 

BETOOGINGEN VAN SCHUTTERIJEN TE 
WEENEN VERBODEN. 

Naar aanleiding van den aanval van de 
burgerwacht op het .arbeidershuis te Leobers
dorf heeft burgemeest er Seitz als landskapi
tein van Weenen een verordening uitgevaar
digd, waarin o.a. gezegd wordt, dat den 
laatsten tijd in vele plaatsen van Oostenrij k 
naar aanleiding van openbare marschen ern
stige ordeverstoringen hebben plaats gehad, 
die zelfs verlies van menschenlevens tenge
volge hebben gehad. Wanneer dergelijke ge
beurtenissen zouden overslaan op de stad 
Weenen zou dit gevolgen kunnen hebben, die 
niet te overzien zijn, menschenlevens zouden 
gevaar lo,open, het bedrijfsleven van de groote 
stad zou verstoord kunnen worden en het 
vreemdelingenverkeer zou kunnen worden be
lemmerd. Om dit te voorkomen verbiedt hij 
tot nader order alle optochten van geunifor
meerde schutterijen, waartoe art. 6 van de 
wet op het recht van vergadering hem de be
voegdheid geeft. Dit verbod betreft zoowel de 
anti-socialistische bu rgerwachten als den 
:ocialistischen republikeinschen schuttersbond. 

De onlusten van Zondag te Leobersdorf 
ebben aanleiding gegeven tot tal van protest

stakingen in het fabrieksdistrict Wiener Neu
stadt. 

Ter voorkoming van misverstand zjj 
medegedeeld, dat do toestand in Oosten
rijk geheel verschilt met dien in ons land. 

In Oostenrijk vindt men tal van gcwa-
pende organisaties, die meenen op eigen 
houtje met geweld de wet te mogen stel
len. 

Zij staan niet ter volle beschikking van 
de Overheid en, daarom zijn zij principieel 

De plannen i.z. de viering van Koninginne
dag in dit jaar en het houden van een Gewes• 
teijke Landdag van den Bij zonderen Vrij willi
gen Landstorm beginnen thans vastere vormen 
aan te nemen. 

Na gehouden overleg heeft de "Feestcom
missie 1929" besloten den verjaardag van H. 
l\'I. de Koningin te viernn op Vrijdag 6 Sep
tember a.s., terwijl de Gew. Landstormcom
missie voor het verband "Gouda" bepaald heeft 
c1at de Landdag van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm te Boskoop gehouden zal wor
den op Zaterdag 7 September a.s. 

MONDEN DER MAAS. 

Tot Secretaris der T1andstorm Commis
,:ie Voorne en Putten is benoemd: de 
Heer J. van der ViTal, te Hellevoetsluis. 

Tot Secretaris der Landstorm C'ommis
sic C1ocrce en Overflakkee: de Heer A. 
Hogeweg, te Stad a/h. Haringvliet. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM 
COMMISSIE STELLING VAN 

AMSTERDAM. 

Samenstelling van de plaatselijk€ land-
stormcommissies Abkoude-Proosdij en 
/\ bkoudc-Baambrugge: 

A bkoude-Proosdij. 
Voorzitter Jhr. Mr. C. Dcdcl, Secreta

ris Wilfred Papc, Plaatselijk Leider Joh. 
Ka.:1tce; Leden J, M. v. cl. Bosch, Dr. A . 
van Doorn, '\V. Fortuin, J. de Groot, Dr. 
J. H. van Gortel, H. J. Heuvelink, W. 
Kocndel'S, Kapelaan J. J. Kroon, J . G. 
Otten, W. H. v. cl. Poll, N. Prins en G. 
Moen. 

Abkoude-Baambrug·ge. 
Voorzitter: Jhr. lVUr. C. Dodel, Secre

taris J. G. Th. Grevenstuk, Plaatselijk 
Leider Joh. Kaatee; Leden pastoor B. J. 
Brouwer te Loenersloot, G. Feringa, C. 
P. de Groot, S. J. van der Lee, Ir. E. Mid
dclhorir, A. Th. Peek, G. J. van 8chaick 
en A. Schoenmaker. 

De publicccring van andere gewijzigde 
commissies volgt later. 

Haarlemmermeer. 
Op 3 on 4 April wcl'd de Landstorm

film in de Haarlemmermeer vertoond. De 
vergadei-ing in het Zuiden van de Haar
lemmermeer ie Nieuw-Vennep, stond on
der leiding Yan ·wethouder Knaap, die te 
Hoofddorp in de Beurs onder leiding van 
burgemeester Mr. A. Slob. 

Reeds vrij vroeg was de zaal te Nieuw
Vennep dicht bezet. Na het vcrtoonen 
van de ruiterfilm, die zeer in den smaak 
viel, wenlen de vier doelen van do Lancl
stormfilm vertoond. De weergave was 
schitterend. Luitenant van Alkemade 
zorgde voor de muzikale begeleiding. Het 
was een genotvolle avond. De biieenkomst 
te Hoofddorp was, mede tengevolge van 
het slechte weer, minder goed bezet. Ook 
hier echter waardeering voor het ver
toonde. De voorzitter van de Gewestelijke 
Landstom Commissie, Mr. H. Verkoute
rcn, vergezeld van den secretaris K. L. 
Schell, woonden beide vergaderingen bij. 

Oosthuizen. 
Do tweede hijcenkomst van de afdee

ling Oosthuizen is goed geslaagd. De pas 
voor kort opgerichte afdeeling breidde 
zich weer met een vijftal leden uit, ter
wijl het zich laat aanzien, dat bij meer
dere bekendheid ook hier de plaatselijke 
afdoeling stci·ker zal worden. De leiding 
is bij den hoer Klerk in goede handen. 

Muiden. 
Voorzitter Schouten opende hier op 22 

April in Hotel Vechtzicht een goed be
zochte vergadering van de plaatselijke 
afdecling. De Landstormfilm en enkele 
andere films werden Yertoond en vonden 
veel waardcering. 

De secretaris van de Gewestelijke Land
storm Commissie was aanwezig, alsmede 
de heer Brandsma, leider van de afdee
ling vV ccsp. 

In de pauze "·crden de prijzen uitge
reikt behaald in de schietwedstrijden. 

Amst€rdam-N oord. 
De afdcelingon Amsterdam-Noord, die 

tot dusverre hunne bijeenkomsten hielden 
in de Oranje-Nassau kazerne te Amster
dam Centrum, vergaderden, voor het eerst 
op Dinsdag 23 April in het lokaal de Lelie 
te Amsterdam Noord. Het bleek, dat de 
leden deze wijziging zeer op prijs stelden, 
hetgeen zich uitte in een grootere op
komst ,en de aanmcl ding van meerdere 
nieuwe lc<len. 

Een schietwedstrijd op K.S.O. geweer 
vond hier plaats onder leiding van de 
hoeren Koet en Buitendijk. 

vV egens afwezigheid van den Comman
dant van het Korps, werd aan den kapi
tein K. L. Schcll verzocht de wedstrijd te 
openen, die daaraan gaarne voldeed. 

Van de schietcommissie .Am terdam 
werd de wedstrijd door den luitenant 
Kiel bijgewoond, die ook hier met veel 
JJvcr de leiders ter zijde stond. 

Wormerveer. 
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tot een lagen prijs verkryq baar. 
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Zaterdag 27 April slaagde naar wensch. 
Een achttal mooie prijzen konden aan de 
prijs,.vinnaars worden uitgedeeld. De heer 
Ir. Cocbergh, lid van het plaatselijk 
comité, deed van zijne belangstelling blij
ken en wekte de leden op mede te hel
pen <lc afdceling uit te breiden. 

Amstelveen. 
De afdeelingen Nieuwer-Amstel verga

derden hier in "Het Dorstige Hert" on
der voorzitterschap van den heer G. Ver
sloot. De bijeenkomst had een zeer gezel
lig karakter. De secretaris Luitenant Voc
king deelde mede, dat van enkefo perso
nen bericht van verhindering was inge
komen, o.m. van Kapitein K. L. Schell, 
die anders altijd aanwezig was, doch dezen 
avond reeds een bijeenkomst in Amster
àam Noord had te leiden. 

Vervolgens werd het woord verleend 
aan den cerevoorzitter, burgemeester A. 
Colijn, die op zijn grappige wijze weder
om de prijzen aan de schutters uitdeelde 
en de zaal herhaaldelijk in een luid ge
lach en applaus deed uitbarsten. 

In de klasse der scherpschutters wer
den 7 prijzen uitgereikt; in de rubriek 
Schutters lc klasse 17 en in de rubriek 
schutters 2c klasse 7 prijzen. De heeren 
A. J. M. Vocking, J\'1. van Poelgccst en J. 
II. ::vr. J. <leerling hebben in dezen wed
strijd buiten mededinging een zeer hoog 
puntenaantal bereikt. 

Het vroolijke gedeelte van den avond 
werd verzorgd door den heer Dietrich en 
zijn pianiste. Er is veel genoten. Een con
sumptie werd aan ieder lid verstrekt. 

Halfweg. 
Onder leiding van burgemeester Simons 

vergaderden de afdeelingen uit de ge
meente Haarlemmerliede in het St. Jo
zefsgebouw te Halfweg'. De zaal was 
dicht bezet. Vele hadden hunné· vrouwen 
of verloofden medegebracht. Van de Pl. 

De schietwedstrijd onder leiding 
luitenant Göbel alhier gehouden 

Landstorm Commissie waren aanwezig 
wethouder Biesheuvel, Ir. Breebaert, de 

van I heer Stokmans, de secretaris Vlesveld en 
op de vier plaatselijke leiders. 



Ook hier stond de Landstormfilm op 
het programma, die met veel aandacht 
werd gevolgd. 

Van de Gewestelijke Commissie was 
aanwezig de secretaris kapitein Schell. 
Een zeer goed strijkje begeleidde met 
veel entrain de diverse filmen. Ook de 
marine-film trok door de mooie natuur
tafreelen veel belangstelling. 

Een vroolijk filmpje besloot dezen zee.r 
p;oed ,geslaagden avond, die met een 
toepasselijk woord door burgemeester 
Simons werd gesloten. 

Een aantal nieuwe leden trad toe. 

Weesp, 

De afdcelingen 'iV-eesp en Weespcrkar-
1'-pel komen 15 Mei te ·wcesp in bijzondere 
vergadering bijeen, waar o.m. de Land
stormfilm op het programma zal staan. 

Korpsschietwedstrij den. 

De programma's voor de uitgebreide 
gewestelijke schietwedstrijden te Amster
dam te houden op 24, 25, 29 en 31 Mei en 
1 Juni en te Laren op 15 Juni 1929 wor
den uiterlijk 15 Mei a.s. aan alle leden 
van het Landstormkorps Stelling van 
Amsterdam verzonden. 

,,STELLING VAN AMSTERDAM.'' 

De bel,angstelling voor de op 24, 25, 29, 31 
Mei, 1 en 15 Juni a.s. te houden schietwed
strijden, georganiseerd onder de auspiciën van 
de Gewestelijke Landstorm Commissie Stel
ling van Amsterdam, blijft toenemen. Reeds 
nu hebben zich een 700-tal personen voor deel
neming opgegeven. 

Een aantal fraaie prijzen is geschonken ter
wijl ter herinnering aan de wedstrijden, die te 
Amsterdam en Laren worden gehouden een 
speciale penning wordt uitgegev-en. ' 

UITSLAG WEDSTRIJDEN VAN DEN 
BIJZONDEREN LANDSTORM KORPS 
KENNEMERLAND, GiHOUDEN TE 

HAARLEM. 

!Deze wedstrijd is een groot succes geweest, 
daar 13 afdeelingen van het Korps Kennemer
land er aan hebben deelgenomen. Er werd voor 
ret eerst geschoten met K.S.O.-geweer, dat 
voor de meeste schutters vreemd was doch 
de uitkomsten bewezen toch wel, dat :r ve1·
schillende schutters ook op dit wapen mooie 
series wisten te behalen. Voor korps was er 
een wisselschild uitgeloofd, hetwelk driemaal 
achtereen of vijfmaal in het geheel moet ge
wonnen worden om eigendom eener afdeeling 
te worden. Den eersten keer is het nu gewon
nen door de afdeeling Heemstede met 235 pun
ten van de 250, wat een buitengewoon hooge 
prestatie is. Verder volgden: 

2. Afdeeling Haarlem 229 punten; 3. afd. 
Velsen-Noord 223 p.; 4. afd. Wijk aan Zee 
223 p.; 5. afd. Schoten 223 p.; 6. afd. Over
veen 221 p.; 7. -afd. Santpoort 217 p.; 8. Bever
wijk 216 p.; 9. afd. Bennebroek 215 p.; 10. afd. 
Heemskerk 214 p.; 11. afd. Zandvoort 210 p.; 
12. afd. Vogelenzang 195 p. 

Aan den Personeelen wedstrijd werd door 
ruim 80 Landstormers deelgenomen; er waren 
40 prijzen beschikbaar gesteld welke als volgt 
gewonnen zijn: 

1. A. Duiker 49-4!) punten; 2. J . v. d. Wei
den 49-48 p.; 3. ,T. Verstegen 49-48 p.; 
4. H. van Alphen 49-46 p.; 5. A. de Rooy 
49~44 p.; 6. Fr. Koelemij 49-43 p.; 7. Hulse
bosch 49 p.; 8. L. B. Beentjes 48-50 p.; 9. 
J. Blauw hof 48-49 p.; 10. J. v. d. Linden 
4~49 p.; 11. P. Vellekoop 48-48 p.; 12. D. 
J. van Rijn 48-47 p.; 13. J. van Maris 48-
45 p.; 14. J. Rontebal 48-44 p.; 15. J. van 
Vosem 48 p.; 116. C. Grinsbergen 47-49 p.; 17. 
H. P. Roozendaal 47-49 p.; 18. J. P. Put 47-
47 p.; 19. P. Schelvis 47-47 p.; 20. J. Com
mandeur 47-46 p.; 21. J. Ragut 47-46 p.; 
22. E. Brokmeijer 47-41 p.; 23. Weijers 47 p.; 
24. J. v. d. Heijden 46-44 p.; 25. J. P. Hooge
veen 46-43 p.; 26. J . Burger 46 p.; 27. J. 
Duin 46 p.; 28. J. van Looij 46 p.; 29. J. Huis
man 46 p.; 30. P . Zonneveld 46 p.; 31. G. 
Kroon 46 p.; 32. C. Kok 45-49 p.; 33. D. 
Groot 45-47 p.; 34. J. Steemen 45-45 p.; 
35. A. van Riet 45-45 p.; 36. J. Brouwer 45-
41 p.; 37. Th. Hulsebosch 45-40 p.; 38. B. 
Schelvis 45 p.; 39. P. Welp 45 p.; 40. Groes 
45 P. 

VEREENIGING 
,, ORANJE NASSAU MUSEUM ". 
Prinsegr acht No. 1, 's-Gravenhage. 
Secretariaat Nieuwe Parklaan 63. 

Aanvragen van Schoolkaarten bij de bi
bliothecaresse Mej. A. W. J. Mulder, Be
noordcnhoutscheweg 112. 

Wij ontvingen het keurige J aarvcrslag 
van 1928, dat van tocncmendcn bloei ge
tuigt en bclang1·ijkc bijdragen met mooie 
illustraties bevat . 

Een bczo.ek aan dit Museum en de toe
treding tot de ·v creeniging als lid of be
gunstiger, be.velen wij gaarne aan. 

CORRESPONDENTIE. 
--w cgcns gebrek aan plaatsruimte is het 

tot onzen spijt niet mogelijk, alle ver
slagen van Afdcclingsvergadcringen op 
te nemen. 

DE REDACTIE. 

PROPAGANDA EN SCHIETWEDSTRIJ
DEN IN DE PROVINCIE GRONINGEN. 

De Clewestelijkc Landstormcommissie 
zorgt niet alleen voor de inwendige con
solidatie van het V crband, maar tevens 
voor een sterk doorgevoerde propaganda 
om het instituut nog 1necr bekend te dorm 
worden en vooral de toetreding te bevor
deren. Zoo is thans de Sec1·ctaris dier Com
missie bezig met het houden van lezingen 
in ruim 40 plaatsen der provincie. In de 
maanden Januari en Februari zijn de 
meeste reeds bezocht. De vele werkzaam
heden aan de voorbereiding· verbonden, 
zijn echter wel beloond, overal is groote 
belangstelling. De Kapt. De Jonge heeft 
dan ook een btjzonder prettige mani,er om 
het publiek te boeien. In de meeste plaat
sen berust de leiding der bijeenkomst bij 
den Burgemeester der gemeente en na een 
uitvoerige uiteenzetting omtrent doel en 
streven van den Bijzonder Vrijwilligen 
Landstorm, gaat genoemde Kapitein over 
tot een causerie, handelende over land, 
volk, zeden ,en gewoonten in Ned. Oost
Indië, toegelicht door een honderdtal 
prachtige lantaarnplaten. De groote pro
vinciale bladen hebben reeds uitvoerig 
deze lezingen omschreven, zoodat de Gro
ningers, die nog niet het voorrecht had
den om deze bij te wonen, nu wel weten, 
dat deze attractie er een is van bijzonde
ren aard. Voor den groei en den bloei van 
den Bijzonder Vrijwilligen Landstorm in 
de provincie Groningen zijn deze bijeen
komsten van veel beteekenis. 

Van de propagandavergaderingen en 
schietwedstrij den het na volgende. 

B cd u m. Klasse scherpschutters: 1. J. 
Buisman, 96 p. Schutters le klasse: 1. G. 
Grocnewold, 89 p., 2. J. Bettenbroek, 88 
p. Schutters 2e klasse: ] . J. Prius 77 p ., 
2. H. J. van Ek, 77 p., 3. K. Geertscma, 
77 p., 4. K. van Dijken, 76 p. 

Ho o g c z an d. Schutters le klasse: 1. 
H. van Dam, 89 p., 2. H. Tammeling, 87 p. 
Schutters 2e klasse, 1. S. Klecfsma, 77 p ., 
2. D. Haan 76 p., 3. T. Kuik, 76 p. 

G r on in g c n. Scherpschutters: 1. W. 
Bouwkamp, 94 p., 2. C. Siebesma, 93 p., 
3. W. Louwes, 92 p ., 4. A. Meincs, 92 p., 
5. B. Smid, 92 p., 6. G. Kremer, 92 p., 7. 
F. Straatman, 91 p., 8. J. H. Lammerts, 
91 p. en 9. J. L eutscher, 90 p. Schutters 
le klasse: 1. R v. d. Heide 89 p., 2. J. H. 
Muller, 89 p., 3. B. Kcegstra, 89 p. Schut
ters 2e klasse: 1. D. J. Land, 77 p., 2. B. 
de Wit, 76 p., 3. J. E. Wilphorst 76 p. 

WEDSTRIJD TE HAREN. 
De afdeeling "Haren" van den Bijzonder 

Vrijwilligen Landstorm kenmerkt zich door 
g-oede schutters. Bij de gehouden oefeningen 
in het naj,aar van 1928 hadden de heeren Ger
rit Vels, J. de Groot, G. Venema en S. Zwaving 
zoodanige resultaten bereikt, dat zij tot scherp
schutter konden worden bevorderd. Dinsdag
avond j.1. kwamen voor dezen rang in aarnner
king de heeren J. v. Seenwijk, J. G. Vrieling, 
J. Hekman en R. v. d. Veen. De brevetten, ge
teekend door den Commandant van het Land
stormverband, majoor J. E. Snellen van Volen
hoven, den voorzitter van de Gewestelijke 

Landstormcommissie, burgemeester J. Buis•· 
kool (Delfzij l ) en den secretaris, kapitein D. 
de Jon.ge, zullen bij de eerstvolgende schie~
oefening- worden uitgereikt. 

De ruim 20 aanwezig-e leden behaalden zeer 
goede resultaten m'et het K.S.,O. geweer en wer
den na afloop de schutters verdeeld in groepen, 
teneinde de prijzen oordeelkunclig te kunnen 
verdeelen, zoodat ook een minder goed schnt
ter daarvoor in aanmerking kon komen. 

De kunstvoorwerpen werden uitgereikt aan 
l G. Vels, 95 p ., 2 G. Venema, 89 p., 3 J. v. 
Steenwijk, 88 p., 4 L. Westerdijk 87 p., 5 R. 
Berends 71 p. 

WEDSTRIJD TE NIEUWE-PEKELA. 

Na langen tijd geen oefeningen te hebben 
gehouden, waren eenige liefhebbers va-n de 
schietsport er toe overgegaan een wedstrijd 
voor de aîdeeling uit te schrijven in het schie
ten met het gewe-er voor kamerschietoefenin
gen en bukspatronen in het hotel Duit. N age
,,ceg alle leden waren present en er werd m3t 
ijver gekampt om de beschikbaar gesteiJ1:o 
kunstvoorwerpen. De hecre:1 R. Westvel<l en 
H. K. Rcinink v,aren zoo gelukkig beslag tt. 
leggen op den rang van scherpschutter en bij 
de eerst.volgende oefening zullen aan hen de 
brevetten worden uitgereikt. Voor prijzen kwa
men in aanmerking de schutters H. K. Rei
nink, S. Kampinga, H. Tjabbes en J . Duut. Na 
de uitreiking werd als plaatselijk leider geko
ze-n en geïnstalleerd de heer Sj.Kampinga. 

DE IJSSEL. 
De Reserve-Luitenant-Kolonel N. J. Lav·.:

leije is als Commandant van bovengenoemd 
korps opgevolgd door den Kapitein W. Ridder 
van Rappard. 

1De Ov-erste Lavaleije blijft in zijn functie 
van Voorzitter der Gewestelijke Landstorm
Commissie. 

OFFICIEREN VAN DEN' LUCHT
W ACHTDIENS'J', 

Te Amsterdam is opgericht de Vereeniging 
van Officieren van den Luchtwachtdienst. Het 
bestuur heeft zich uit de volgende heeren 
saa.,mgesteld: J. de Flines (Amsterdam), voor
zitter; D. J. Tij ssens (Rotterdam), vice-voor
zitter; Dr. C. W. van Schreeven (Amster
dam), secretaris; J. F . F . Klok (Haarlem), 
2e secretaris; A. W. Leeflang (Utrecht, pen_ 
ningmeester; H. J. Bathoorn (Hengelo); en 
J. A. Keuning (Zwolle) commissarissen. 

LANDSTORMKORPS LIMBURGSCHE 
JAGERS. 

Vergaderingen Leiders. 

De korpscommandant, de res. Kolonel 
Inf. L. Haenecour, hield op 23 Maart te 
Roermond, op 24 Maart te Sittard, op 14 
April te Maastricht en op 21 April te 
Venlo een vergadering voor p laatselijke 
leiders der Limburgsche Jagers, waaraan 
vele leiders deelnamen. 

Vooral werd besproken de komende 
schietoefeningen ,en -wedstrijden, de pro
paganda onder de jongere lichtingen, ad
ministratieve aangelegenheden, enz. 

Propaganda-vergadering Weert. 

Op 1 Mei ·werd te vVecrt een propa
ganda-vergadering voor de afdeelingcn 
Weert, Tungelroy, Stramproy, Neder
weert, Ospel, Ell en Hunsel gehouden, 
waarop ongeveer 600 Limburgschc Jagers 
en verlofgangers aanwezig waren. De Na
tionale Landstormfilm van 27 September 
1928 werd onder groote belangstelling ver
toond. V cle burgerlijke en geestelijke 
auto1·itcit,en waren aanwezig. Door den 
secretaris der gewestelijke commissie werd 
het ontstaan, de organisatie en de nood
zakelijkheid, in een korte redevoering, 
verklaard, zoowel van het korps Limburg
sche Jagers als van de organisatie van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
als landelijk instituut. 

De belangstelling onder de jongeren 
was dien avond zeer bemoedigend! 

Medailles en brevetten schietjaar 1928. 
In de maand Mei zijn de medailles en 

lwcv-cttcn aan de rechthebbenden van het 
korps Limburgsche Jagers verzonden, die 

in het schietjaar 1928 daarvoor in aan
merking kwamen. Vanwege den Nation a
len Landstormdag en de afwerking der 
medailles en brcvcUen geschiedde een en 
ander eerst deze maand. In den vervolge 
zal dit natuurlijk in het schietjaar zelf 
p laats vinden. 

De volgende 16 l,imburgschc Jage 1·s h r 
h aaiden in 1928 hu11 medaille en btcvet 
Yco1· Konings(·huttei·: P. Rcnnenbcrg (Ob
l1ich t), n. v. Basten Batenburg· ('l'cgclcn) , 
'J'h. Doesborg (Tegelen), H. Jansseri 
(Haelen), S. Vissers (Raden), P. Sillc
kens (Haelen), lVI. Sc,nrcn (Haelen), Cl 
Scheres (Roggel ), P. vVillcms (Susteren) , 
W. Cuyprrs (Bcht), L. Lambcrmon (Dic
teren), C. Acngcvae1,cn (Stramproy), T 
Moonen (Stramproy), J. Gcclcn (Stram 
proy), A. Linde1·s (Siebengewald), ]' 
11ecl'lrnns (Venray). 

Aan 273 scherpschutters werd een bre
vet uitgereikt. 

Op h et korpsbureau der Limbm·gschc 
J ·agcl'S is een register aangelegd., waari1 
cle koning- en sche1·pschuttcrs jaarlijks 
\'.'Orden opgcteckend. 

GRAAFT,AND. 

OOSTERHOUT. 

à 

b 
.!! 

], 

Op 27 Maar j.l. h:eld d-e afdeeling Ooskr
hout voor hare leden een vergadering, welke 
tevens diende als propaganda-avond. De Voor- , 
zitter·, de heer C. van Raay, heette de aanwe- I 
zige leden hartelijk welkom, eveneens zij, die 
aan de uitnoodiging hadden gehoor ge,geven, ~ 
op de vergadering tegenwoordig te willen zijn s 
om eventueel toe te treden als lid. Het woord d 
werd to•en verleend aan den res. le luit. W. P. 
J . van Oirschot, Plaats-elijk Leider der afdee- .E 
!in. Deze hield een lezing omtrent het ont- n 
staan en het doel van het Instituut van den t. 
Bijzonderen Vrijwilli,gen Landstorm. Als ge- ' 
volg hiervan gaven eenige personen zich als 1 
lid op en meerdere zullen dezen zomer nog 
volgen. Genoemde Plaatselijk Leider maakte 
nog eenige propaganda voor het Landstorm
blad en wist eenige abonné's aan te werven. l: 
Nadat door hem de data waren bepaald, waar- 1 

op de schietoefeningen en wedstrijden gedu
rende het komende seizo-en zouden plaats heb
ben, ging de voorzitter over tot het uitreiken 
der prijzen. Evenals ander-e jaren kregen de 
hoogste schutters van het geheele seizoen 
bovendien een medaille. De gelukkigen waren n 
ditmaal: C. Verkooyen Afd. A. en S. Huy,ben s 
Afd. B. Hierna kwam de rondvraag, waar- t 
van een druk gebruik werd, .gemaakt. Als ge- \ 
volg hiervan werd besloten: le. e-en commissie 
van actie te benoemen voor het verkrijg-en van li 
steun bij overheid en particuli-eren, zuLks ook 

i: 
t 
] 

i·n verband met de mindere subsidie, 2e. het h 
benoemen van een vaandelcommissie. Moge s 
deze commiss,ies voor de Afdeeling Ooster- " 
hout met succes werkzaam zijn. Na sluiting 
der vergadering bleven de leden nog lang r 
gezellig bijeen. 

1i 
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FEUILLETON. 

W cgrns plaatsge brck moet het fcuille
r on eenmaal overstaan. 

SCHIEDAM. 
Evenals vorige jaren werd in den afge" 

10open winter een schietwedstrijd gehouden 
tusschen de afdeelingen Schiedam en Vlaar
dingen. Door de Directie der Miss Blanche 
Sigarettenfabrieken was in 1927 een wissel
beker beschikbaar gesteld die het eerste jaar 
gewonnen werd door Vlaardingen, het vorig 
jaar in 't bezit kwam van Schiedam en thans 
weer overgaat naar Vlaardingen. 

Laatstgenoemde afdeeling behaalde met 
J, ,ar 15 beste schutters een punten-aantal van 
711, terwijl Schiedam er 2683 mocht noteeren 
n dus 28 punten achterbleef. 

Op eene speciaal voor dit doel bijeengeroe
•en vergadering werden ook de personeele 
1rij zen uitgereikt. 

Deze vergadering die op 4 April j .1. te 
Schiedam plaats had, werd door vele Land
,tormers en belangstellenden, zoowel uit Schie
.Iam als Vlaardingen bezocht. 

De leiding berustte bij den heer kapitein 
Bremer, v.oorzitter van de Plaatselijke com
missie, die in zijn openingswoord in sympa
thieke bewoordingen herdacht het plotseling 
verscheiden van den Landstormer Jan van 
Katwijk, aan wien we een goed en trouw 

ameraa<l missen. 
De uitslag der personeele wedstrijd mee-

ende, bleek dat prijswinnaars waren de 
11 ,eren Van der Caay 189 punten; Landstra 
188 p.; N. J. de Bruijn 187 p.; de Heer 187 
p.; Verboom 186 p.; Martingsvelt 185 p . ; Wes
terhout 184; W. de Bruyn 183; van Katwijk 
183; van Schie 182 p. 

Alle winnaars werden geluk gewenscht met 
un prestaties en alle aanwezigen Landstor

mers opgewekt om zoo getrouw mogelijk de 
schietoefeningen die iederen Donderdagavond 
te Schiedam en iederen Woensdagavond in 
Vlaardingen worden gehouden, te bezoeken. 

Op voorstel van den secretaris der plaatse
lijke commissie, tevens plaatselijk leider werd 
:!an H. M. de Koningin een telegram van 
hulde en trouw gezonden, welk voorstel een 
spontaan zingen van het Wilhelmus ten ge
volge had. 

Daar nu het officieel gedeelte der vergade
·ing geëindigd was, werd de avond verder 

tl oorgebracht met muziek, zang en het houden 
an voordrachten. 
Door enkele vrijwilligers was een tableau 

sameng1esteld, genomen van de verschillende 
bij onien Landstorm bekende voorstellingen, 
·elk tableau veel bijval oogstte en waarvoor 

den korporaal Wessel en zijn helpers alle eer 
toekomt. Op verzoek der aanwezigen werd van 
de "voorste'lling" een foto gemaakt en den 
secretaris verzocht daarvan een exemplaar 
aan het Landstormblad toe te zenden. 

De zeer geanimeerde bijeenkomst duurde tot 
na middernacht. 

SCHIETWEDSTRIJDEN TE HOUDEN 
DOOR HET VELUWSCH VERBAND 

OP 22, 28 EN 29 JUNI A .S. TE 
HARDERWIJK. 

De wedstrijden worden onderscheiden 
l Verbandswedstrijden waaraan uitslui

t 'nd kan worden deelgenomen door leden 
Hn het Veluwsch Verband en Algemeene 
Wedstrijden ·waaraan de deelname voor 

clcr is opengesteld. 
De Verbandswedstrijden bestaan in 
orpswedstrijden voor de afdeelingen 

, an het Verband en in Personeele wed
strtj den, zoowel met geweer M 95 als met 
'(.S.O. (geen inleggelden). Prijzen voor 
lc Korpswedstrijden zilveren lauwer
krans en tak, voor de Personeele wedstrij
den kunstvoorwerpen. 

De Algemeene wedstrijden zullen be
i:1t aan in: 

A. Korpswedstrijden met geweer M 95, 
K.S.O. en buks. 

B. Personeele wedstrijden met geweer 
M 95 en K. S. 0. 

Prijzen kunstvoorwerpen. 
C. Vrije baan wedstrijden met geweer 

M 95, K. S. 0. en buks. 
Prijzen in hoofdzaak geldprijzen, de le 

prijs is een Heeren-rijwiel, welwillend be
schikbaar gesteld door de Burgers E.N.R. 
fabrieken te Deventer of minstens f 50. 

heer Bakker, Hoofd der Chr. school te Ve·e
c-aten, de vergadering met dankzegging. Na <le 
vergadering g,af zich 1 nieuw lid op, terwijl 
verwacht wordt dat meerdere zullen volgen. 

WESTWOUD. 
Onder leiding van den Voorzitter, den heer 

J. A. Spigt, hield bovengenoemde vereeniging 
onder matige belangstelling van de zijde der 
vrijwiligers, ten huize van den Commandant 
van den Vrijwilligen Landstorm in het hotel 

Landstorm-avond te Schiedam. 

Voor nadere bijzonderheden wordt ver
wezen naar het programma, dat op aan
vrage gratis verkrijgbaar is bij den Com
mandant Vcluwsch Verband te Apel
doorn, Bouwe Landlaan 1. 

OUD-VOSSEMEER. 
Door den Bijzonderen Vrijwilligen Land

storm zijn maatregelen genomen om een 
schietbaan te maken aan het Boomdijkje langs 
den Vogelzangpolder. 

ZALK EN VEECATEN. 
Op Maandag 15 April werd in de Prinses 

J ulianaschool te V eecaten een vergadering ge
houden der Afd. Za1k en Veecaten. De op
komst was niet zooals dit had gekund; trou
wens door de drukke werkzaamheden hier te 
lande, was dit wel te begrijpen. De Voorzitter 
der Plaatselijke Commissie, de heer Verhorst, 
Hoofd der Chr. School te Zalk opende de ver
gadering met gebed, waarna hij in een kort 
openingswoord het doel dezer vergadering uit
een zette, n.l. om de menschen in Veecaten 
meer op de hoogte te stellen met den Bijzonder 
Vrijwillig-en Landstorm. Daarna werd het 
woord gegeven aan den heer Jalink van Apel
doorn, welke een schitterende uiteenzetting gaf 
van het doel en het bestaan van ·den Bijzonder 
Vrijwillig-en Landstorm. Als onderwerp had 
spreker gekozen: De Revolutionaire Ontwape
nings-propaganda en het noodzakelijke verweer 
tegen Revolutiegevaar. Na den heer Jalink 
sprak de heer v. d. Wal, Res. Kap. te Zwolle 
nog een kort woord. De heer v. d. Wal wekte 
de regeeringsgetrouwe dienstplichtigen op, toch 
niet lan,g_er te wachten, maar zich allen aan
een te sluiten bij den Bijzonder Vrijwilligen 
Landstorm. Hierna sprak ook de Voorzitter 
nog een enkel woord, waarna deze genoodzaakt 
was te vertrekken. Nadat nog door enkele aan
wezigen vragen werden gesteld, die gaarne door 
den heer Jalink werden beantwoord, sloot de 

,,De Lindeboom", een algemeene bijeenkomst, 
bij welke gelegenheid de prijsuitreiking aan 
de beste schutters plaats had. 

Besproken werd de dezen zomer te houden 
schietoefeningen en wedstrijden. Het doel 
dezer oefeningen berust op het verkrijgen van 
Koningsschutters, de klasseverdeeling zal tot 
4 worden uitgebreid. 

Ten sl<otte werd door den heer Oolders in 
een vaandelbespreking het verband-vaandel in 
herinnering gebracht. De gewestelijke commis
sie heeft een middelmatigen prijs van 5 à 600 
gulden voor dat doel noodig. Spr. deed een be
roep op de leden, een bedrag van 15 à 20 et. 
door ieder lid bijgedragen, zou voldoende zijn. 
Spr_ hoopt, dat het beroep niet te vergeefsch 
zal zijn. 

Aangezien de gelegenheid! om zijn bijdrage 
te doen nog dit geheele jaar is, konden allen 
zich hiermede vereenigen. 

Nadat de heer Oolders het Landstormblad 
met warmte aanbeval en het aannemen van 
jonge krachten onder de oogen werd gezien, 
sloot spr. na een kort schema te hebben ge
geven van een eventueel te houden boottocht, 
onder dank voor de betoonde belangstelling, 
zijn leerzaam betoog, waarna door den Voor
zitter namens allen den heer Oolders dank 
werd gebracht. 

Vervolgens werd door den Voorzitter onder 
een toepasselijk woord en felicitatie voor 't be
haald succes de prijzen uitgereikt. Prijswin
naars waren: de heeren J. Bankras, le pr., Jac. 
Besseling 2e pr.; C. de Boer 3e pr.; Th. Rui
ter, 4e pr. en Th. Sijm 5e pr. 

!Door den heer W. Vriend werden de leden 
aangespoord aan den eventueel te houden boot
tocht deel te nemen. 

Hierna sloot de Voorzitter onder dank de 
leerzame bijeenkomst. 

HOOGKARSPEL. 

In café de Landbouw werd de jaarvergade
ring gehouden van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm, afd. Hoogkarspel. 

De Voorziter, de Edelachtbare heer Burge
meester Middelhof, opent de vergadering en 
heet allen, bijzonder den W,elEd. Heer Ool
ders, secretaris van de gewestelijk commissie, 
hartelijk welkom. Spr. hoopt ondanks het feit, 
dat er weinig prijzen beschikbaar zijn voor 
de prijswinnaars, dat de vergadering een ge
zellig verloop zal hebben. De Voorzitter geeft 
het woord aan den heer Oolders. 

Deze zegt verheugd te zijn hier wederom 
het woord te mogen voeren. 

Op de eerste plaats brengt hij dank namens 
de gewestelijke commissie voor de groote deel
name ook van deze afdeeling aan den land
stormdag vorig jaar te 's-Gravenhage gehou
den. Het verband Alkmaar heeft dezen dag 
met ongeveer 1300 man deelgenomen en kwam 
daardoor op de 5e of 6e plaats. Gaarne had 
spr. gezien dat Alkmaar op de eerste plaats 
had gestaan omdat dan van Alkmaar weder
om de Victorie was uitgegaan. Hij acht zich 
echter verplicht dank te brengen aan bestuur 
en leden voor de medewerking in deze onder
vonden. 

Tevens brengt spreker hulde aan de afdee
ling voor het schitterend vaandel waarmede 
zij in den Haag is uitgekomen. 

Betreffende een vaandel moet hij meedee
len dat ongeveer alle afdeelingen in het bezit 
zijn hiervan, echter het verband zelf niet. 

De kosten van een dergelijk vaandel zijn 
begroot op ongeveer vijf tot zeshonderd gul
den. Daar het verband pl.m. 3500 leden telt, 
zou bij steun dezer leden ieder 15 tot 20 cent 
moeten offeren. 

Spr. doet een beroep op het bestuur en le
den om hierdoor te trachten het Verband ook 
in het bezit van een vaandel te stellen. Ver
der deelt de heer Oolders een en ander mede 
over de wijziging in de schietsport, betref
fende de afd. Koningsklasse enz. 

Ook vraagt hij aller medewerking voor het 
Landstormblad. De abonnementsprijs is 
slechts 75 cents per jaar waarvoor men 12 
maal het blad ontvangt. Abonnementen kun
nen worden opgegeven bij den heer Morsink. 
Tenslotte deelt hij mede, dat hoewel de kosten 
van den Landstormdag zeer hoog waren ge
weest, er toch nog 'n batig saldo was, dat zal 
worden aangewend tot het gratis beschikbaar 
stellen aan alle leden van een gedenkboekje, 
waarin onder meer ook zal staan de foto van 
het Koninklijk huis. 

De Voorzitter brengt den heer Oolders dank 
voor zijn woorden en vraagt of er iemand is 
die naar aanleiding hiervan iets heeft te zeg
gen. 

De heer Jb. Overman vraagt hoe het komt 
dat er in het Landstormblad nooit iets staat 
van deze streken. 

De heer Oolders zegt dat het natuurlijk niet 
aangaat om steeds van alle afdeelingen iets 
te plaatsen doch zegt toe, wanneer hem van 
deze vergadering een verslag wordt toegezon
den, voor plaatsing •te zullen zorgen. 

De heer E . Meilink meent dat de beste weg 
zal zijn allen abonné van genoemd blad te 
worden. De prijswinnaars zijn: 

Klasse A: le prijs Jb. Overman met 100 
punten. 

Klasse B: le prijs E. Meilir;J.: met !)6 
punten. 

Klasse C: le prijs M. de Jur,g met !?5 
punten. 

Klasse A: 2e prijs D. Appelman met 
99 punten. 

Klasse B: 2e prijs D. Lee1, met 95 
punten. 

Klasse C: 2e prijs C. de Boer met 
94 punten. 

Daar de kas niet toereikend w~.s konden niet 
meer prijzen beschikbaar worden ge"teld. 

De Voorzitter zegt echter persoen!jjk nog 
drie prij zen te willen geven voor eb drie 3e 
prijswinnaars der klasse A, B en C n.l. de 
heeren C. Kager, I. Noordeloos en Jb. Noor
deloos, met resp. 97, 94 en 92 punten. Hierna 
volgt voorlezing der puntenlijst. 

Klasse A: Jb. Oberman 100, D. Appelman 
99; J. Roman 97; N. Schouten ~7: C. Kager 
97; Jn. Meilink 96; Jn. de Boer 94; N. Kraak-



man 93; C. Noordeloos 93; M. Schouten 91; 
W. Wokke 90 punten. 

Klasse B: E. Meilink 96; D. Leek 95; N. 
Schaper 94; F. Noordeloos 94; J. Becrepoot 
93; W. Wagemaker 92; N. de Boer Klz. 88; 
V. Verwer 88; M. v. Dulmen 84, A. Overm;in 
67 punten. 

Klasse C: M. de Jong 95; C. de Boel' 94; 
Jr. v. Kampen 92; Jb. Noordeloo,; 92; M. de 
Wit 90; P. Schaper 89; P. Krijnsen 88; P. 
Stet 84; N. de Boer Jzn. 80; Jlb. Meilink 79 
1, unten. 

Hierna worden de notulen de1· vorige jaar
vergadering voorgelezen door den secretaris, 
den Weled. Heer Hellinga, welke onder applaus 
der vergadering en dankzegging van den Voor
zitter worden goedgekeurd. 

Op voorstel van den leider, den heer K. 
Sohouten, zal in Mei a.s. de eerste schietoefe
ning worden gehouden. 

Bij de rondvraag vraagt de heer E. Meilink 
of de schietoefeningen niet gehouden kunnen 
wo1·den bij daglicht, zoo dit niet kan op een 
werkdag, dan b.v. op een Zondag. Daar er vele 
moeilijkiheden zijn wordt hierin nog geen be
slissing genomen. 

De heer C. Kager dankt den Voorzitter voor 
z'n bereidwilligheid om nog 3 prijzen beschik
baar te stellen. De heer Meilinic zegt nog als 
Vaandeldrager dat hij gaarne hierin C:en "er
betering zag daar het vaandei zoo veel te 
zwaar is. 

Voorzitter zegt toe te trachten verbet~~ing 
aan te brengen. 

Niemand meer het woord vragende bl'engt 
Voorzitter dank aan het bestuur en leden voor 
<le medewe1iking, die hij van alle leden altijd 
mag ondervinden, gaat na wat in de afgeloo
pen 10 jaar is verricht cm vraagt aller steun 
om ten allen tijde actief te blijven, beveelt voor
al het Lan<lstormbla<l aan, <laar dit den band 
onderling versterkt. Alvorens te sluiten heet 
de Voorzitter den Zeereerw. Heer Pastoor, 
welke inmiddels is binnengekomen, van harte 
welkom en verzoekt meteen of zijne Eerw. mis
schien nog iets te zeggen heeft voor deze ver
gadering. Z. Eerw. zegt dan dat hij wel wat laat 
is om nog het woord te voeren, maar toch iets 
wil zeggen. Spreker zegt in den goeden zin 
<les woords anti-militairist te zijn. 't Ware te 
wenschen, dat het mogelijk was dat alle wa
pens konden verdwijnen. Doch zoolang wij nog 
als Adamskinderen voor vreemde invallen onze 
deur moeten sluiten, zijn wij ook verplicht ons 
naar recht en rechtvaardigheid te verdedigen. 
Hij dankt den Voorzitter voor de hartelijke 
ontvangst en voor de feestelijke wijze waarop 
hij is verwelkomd. 

Hierna volgt sluiting. 

ANDIJK. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm, afd. 
Andijk, hield d.d. 6 dezer hare jaarvergade
ring. 

De Voorzitter, de heer D. A. Sijm, heette 
alle aanwezigen hartelijk welkom in het bij
zonder den heer Oolders van Alkmaar. 

Daarna gaf hij het woord aan den heer 
Oolders die een en ander uiteenzette over 
het wezen van den landstorm. Voordat spr. 
daartoe overging r~ikte hij de prijzen aan de 
winnaars uit. De winnaars waren de volgende 
heeren: 

Klasse A: le pr. H. G. W. van den Leegte, 
98 p.; 2e prijs Jn. Paai, 97 p.; 3e prijs P. 
Schuitemwker, 97 p.; 4e pr. Kl. Meester W•zn., 
92 p. 

Klasse B.: le prijs P. Jong, 91 p.; 2e pr. 
KI. Hooi veld, 88 p.; 3e prijs: Jb. de Wit 88 p.; 
4e prijs Jb. Bakker, 86 punten. 

Toen ging spr. tot de uiteenzetting over. 
Hij bracht vooral een woord van dank aan de 
comrmissie voor de genoeglijke medewerking, 
welke hij van Andijk West steeds ondervond. 
De gehouden landd•ag in den Haag heeft een 
batig saldo te boeken. Gaarne had men dien 
dag meer gedaan, b.v. schietwedstrijden enz., 
maar het zal zich laten begrijpen, dat met 'n 
aantal van 28 duizend deelnemers men daar
van moest afzien en zich moest bepe,rken tot 
'n demonstratie van 'n vliegtuig. Spr. is er 
verder wel van overtuigd, dat het voor allen , 
die dien dag hebben mee gemaakt, een gezel
lig,e dag is geweest. 

Men moest ook echter niet vergeten, dat 
het 'n propagandadag was voor den land
storm. 

Gaarne wilde spr. er het zijne •toe bijdragen, 
dat het verband AJkmaar binnen korten tijd 
een eigen vaandel zou bezitten, hetgeen door 
de commissie en ook door de leden werd toe
gejuicht. 

Ook werd opgemerkt dat wel aan te beve
len was om op een landdag met een vlag, 
vaandel of schild te voorschijn te komen van 
iedere afdeeling op zichzelf. Daarna werd ge
sproken over een garantie-fonds. 
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De communisten hebben op de hun eigen w1Jze eens flink ,leest gevierd". 

Bij de rondvraag kwam het propaganda-blad 
van den landstorm ter sprake. De plaatselijke 
leider, de heer Jn. Paai verklaarde zich bereid, 
om huisbezoek te doen, om daardoor lezers te 
werven voor dit blad. De abonnementsprijs 
voor niet-leden bedraagt f 1.50 en voor leden 
f 0.75. Tijdens de vergadering gaven zich 
reeds enkele nieuwe leden op. Ook werd een 
filmavond besproken, hetgeen een zeer goed 
propaganda-middel toescheen. Door een der 
leden werd opgemerkt, dat men hiervoor den 
besten tijd achtte in October, daar er dan nog 
weinig andere feestavonden plaats vinden. 
Verdere besprekingen hierover werden aan 
het bestuur overgelaten. Het nieuwe commis
sielid, de heer Jn. Groote-man, werd door den 
heer Oolders geïnstalleerd en hoopte dat de 
afd. Andijk in hem een goeden steun zou vin
den, 

Na nog een en ander besproken te hebben 
dankte de Voorzitter alle aanwezigen voor 
hunne trouwe opkomst en sloot de vergade
ring. 

ELSHOUT (N. B,). 

Bij gelegenheid van de kermis werd door de 
ieden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm een schietwedstrijd gehouden, waaraan 
ook de Edelachtb. heer Burgemeester deelnam 
door een schot te lossen. Door den heer C. 
Klijn werd de koningstitel behaald met 't 
hoogste aantal punten. 

De volgende prij zen werden toegekend: 
1. C. Klijn Wzn., 49 p.; 2. L. Klijn 48 p.; 

3. Adr. v. d. Wiel 47 p.; 4. M. Klijn 47 p.; 
5. C. Pelders 47 p.; 6. A. Kempenaars 44 p.; 
7. C. Klerks 43 p.; 8. A. de Hard 42 p.; 9. Jac. 
Brok 40 p.; 10. J. Verdijk 40 p.; ll. P. v. Hul
ten 39 p.; 12. W. Pu1les 38 p., 13. G. Pulles 
37 p.; 14. C. Klijn Jzn. 37 p.; 15. J. Klijn Hzn. 
31 p. 

Op de vrije baan: 
1. L. Klijn 15 p.; 2. C. Pelders 13 p.; 3. Chr. 

Klerks 11 p.; 4. A. Muskens 10 p.; 5. C. Klijn 
9 p.; 6. A. Kempe 8 p.; 7. W. Pulles 7 p.; 
S G. Pulles 6 p; 9. P. v. Hulten 5 p.; lû. A. de 
Hart 4 p. 

Na afloop werden allen onthaald. 
Ten ruim 2 uur verzamelden de muzi

kanten, de leden van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm, de Eerw. heeren Geestelijken 
en de Edelachtb. heer Burgemeester zich 
wederom in café van Hoorn, om den heer v. 
Agt, secretaris van den Meierij schen Bij zon
deren Vrijwilligen Landstorm uit Wiaalre te 
begroeten. Daarna werd een feestelijke bijeen
komst gehouden, waarbij Z.Eerw. heer Pastoor 
en de heer van Agt het woord voerden. 

BARWOUTSWAARDER. 
Af deeling Rietveld-Barwoutswaarder. 

Donderdag 11 April j.l_ vergaderde genoemde 
aîd. in het café van D. N oys. Deze vergade
ring, welke door den voorz. was geopend, is 
voor deze afd. een feestavond geweest. De se
cretaris, de heer Kamsteeg, sprak een afscheids
woord, en had als titel voor zijn rede genomer. 
de woorden: ,,Er is een tijd van komen en een 
van gaan", en schetste het werk door hem ver
richt vanaf het komen tot het gaan als 
secretaris dezer afd. Spr. bracht een woord 
van dank aan luit. van Mechelen voor diens 
aanwezigheid, aan den voorz. voor de prettige 
samenwerking, waarin tevens het bestuur en 
leden werden genoemd en den heer Leenheer, 
van Woerden. Spr. legde er den nadruk op, te 
verklaren dat hem dit heengaan pijn doet en 
wenscht dat de afd. moge groeien onder Gods 
zegen. 

!De heer v. Mechelen dankt Kamsteeg voor 
de vele goede werkzaamheden door hem ver
richt en wil hieraan toevoegen, dat het zeker 
de Landstorm Commissie Gouda leed dof.t, 
Kamsteeg te moeten zien heengaan, en 

spreekt dan ook namens die Commissie den 
wensch uit, dat het Kamsteeg in Woerden goed 
mag gaan en ook daar zijn beste krachten wil 
,geven voor den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. 

Als secretaris werd met algemeene stem
men gekozen de heer Leenheer. Op voorstel 
van den heer Veenendaal werd Kamsteeg het 
eerelidmaatschap aangeboden, terwijl J. Noor
lander als Vaandeldrager werd benoemd. 

De voorzitter vroeg of de heeren hun benoe
ming wilden aanvaarden. De heer Leenheer 
nam zijn benoeming aan en hoopte steeds zijn 
beste krachten te geven door het belang van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Kam
steeg dankte voor het vertrouwen in hem ge-
steld en aanvaardde zijn benoeming als loon 
op zijn werk. Ook Noorlander nam zijn be
noeming aan. 

De heer v. Mechelen besprak nog vele din
gen aangaande den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm en men bleef tot circa half tien 
gezellig bijeen onder het genot van een goede 
sigaar en een verfrissching. De vergadering 
werd met een woord van dank door den voor
zitter gesloten. 

VOORBURG. 

De plaatselijke afdeeling van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm heeft dezer dage 
in de groote zaal van het Stations-koffiehuis 
een propaganda-bijeenkomst gehouden. [De 
zaal was goed bezet. Onder de aanweziger 
merkten we o.a. op den burgemeester jhr. C. 
W. Stern, mr. dr. N. G. Veldhoen, ds. W. S 
de Vries, kapitein P. H. van der Zande, plaat
selijk leider en de le luit. G. F. Boulogne 
secretaris van den Bijzonderen Vrijwilliger 
Landstorm. Het Voorburgsche Symphonie-E.n

. semble, onder leiding van den heer P. L. Per 
zonius, zorgde voor de muzikale afwisseling. 

Nadat burgemeester jhr. Stern, als voorzit · 
ter van de afdeeling, een welkomstwoord had 
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Of het niet mogelijk is, ieder jaar een N ationalen Landstormdag 
te houden? zoo werd van vele zijden gevraagd. 

En het antwoord moest, en kon niet anders luiden "Neen, dat 
is niet mogelijk en ook niet wenschelijk". 

Dergelijke grootsch opgezette bijeenkomsten hebben slechts 
reden van bestaan ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen, 
zooals het feit van het 10-jarig bestaan van den B.V. L. e.d. 

Dit neemt niet weg, dat het van beteekenis geacht moet 
worden, 01n onzen Landstormers, die elkander nog weer eens in 
kameraadschappelijken geest op een centraal punt ½rillen ontmoeten, 
daartoe de gelegenheid te geven. 

Dergelijk plan is dan ook voor 1929 in voorbereiding. 
I-Iet ligt nl. in de bedoeling om op den 5den September a.s., 

te Apeldoorn een CENTRALE LANDSTORMDAG te houden. 
De gewestelijke L"andstor111 Com111issie de IJssel, onder haren 

voortvarenden Voorzitter, Res. Luitenant-Kolonel N. J. LA v ALEYE, 
noodigt dien dag alle Landstormers uit, 0111 op den door haar 
georganiseerden Landdag aanwezig te willen zijn. 

Velen onzer Vrijwilligers uit verre oorden willen met hun 
vrouwen en hun verloofden wel eens een vrijen dag doorbrengen 
op een mooi plekje van ons land. 

Apeldoorn is bekend om zijn schoone ligging. 
De parel der Veluwe. 
Het lustoord der Oranjes. 
Waar zouden onze Vrijwilligers elkander beter kunnen ont

moeten, dan in zulk een heerlijke omgeving. 
Met de Directie der Spoorwegen is reeds overleg geopend, om 

voor deze bijeenkomst het pleiziertreinen-tarief te willen laten gelden. 
Er is uitzicht, dat dit ook verkregen zal worden. 
Knoop daarom den datum in uw oor. 
Apeldoorn wacht U op 5 September. 
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gesproken en het Symphoniegezelschap eenige 
liederen ten gehoore had gegeven, werd een 
aanvang gemaakt met de vertooning van de 
Koninginnefilm van Willy Mullens. Toen als 
eerste beeld de Koninklijke familie op het doek 
verscheen, zongen de aanwezigen staande het 
Wilhelmus en de muziek speelde vervolgens 
nog: Wij willen Holland houen. Daarna werd 
de film vertoond, die door de aanwezigen met 
groote belangstelling werd gevolgd. 

Ds. Veldhoen hield vervolgens een op
wekkingsrede. Spr. verklaarde de uitnoodiging 
gaarne te hebben aangenomen, omdat hij in de 
eerste plaats den Bijzç,nderrn Vrijwrniger. 
Landstorm lief heeft en hij zijn 1,~ ; t~·.an op 
hoogen prijs stelt. Wie Land, Vol:, e.1 Vor
stenhuis lief heeft - aldu~ spr. -- mof,t oc:&. 
~ympathie hebben voor het instituut van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Er wa3 
voor spreker nog een andere reden om hier 
gaarne het woord te voeren. Hij had nl. tot 
zijn leedwezen geco,nstateerd, dat Voorburg 
verleden jaar op den N ationalen Landstorm
dag ontbrak en daarom was er wat goed te 
maken. Er moet een flinke plaatselijke afoee
ling komen en de Voorburgers behooren schou
der aan schouder te strijden voor handl!aving 
van het wettig gezag. 

Al moet er gestreden worden, toch noemde 
f:pr. de Bijzondere Vrijwillirg-_e Landstorm 
een vredesinstituut, dat wil dat de nationale 
vrede wordt bewaard en de fundamenten van 
ons volksleven worden gehandhaafd. Spr. 
wekte allen op om het werk van den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm te steunen, het
geen voornamelijk kan geschieden door zich al~ 
lid op te geven. 

De avond werd verder gevuld met de ver
tooning van de film van den Nationa;en Land
stormdag. 

Nadat kap. van der Zande nog de geleg~n
heid had geopend om zich als lid te laten in
schrijven, heeft de burgemeester de goed ge
slaagde bijeenkomst met een kort woord 
gesloten. 

VLAARDINGEN. 

De afdeeling Vlaardingen kampte dezen 
winter weder met de afdeeling Schiedam om 
den zilveren wisselbeker. 

Deze werd ditmaal gewonnen door de afdee
ling Vlaardingen, waarvan de 15 hoogste 
schutters behaalden in totaal 2711 punten, 
terwijl Schiedam verkreeg 2683 punten. Deze 
gecombineerde schietwedstrijd werd besloten 
met een gezelligen avond. 

De afdeeling Vlaardingen besloot de winter
campagne met een tweeden onderlingen schiet
wedstrijd, waarbij van iederen schutter de twee 
hoogste series telden en de andere dienden 
voor steunseries. 

De uitslag was als volgt: 
Klasse A: J. Heyneman 100; J. Elen 100; 

J. Watteer 99; Zandstra 99; E. v. Ekelenburg 
99; T. v. d. Caay 98; H. Ver boon 98; G. Struis 
98; H. Meerman 97; J. de Hond 96; K. Groe
neveld 95; T Wester hout 94. 

Klasse B: v. d. Kerkhof 99; G. v. Duffelen 
98; S. Bloemendaal 97; W. de Willigen 96; J. 
Post 95; D. v. Ekelenburg 94; A. de Zeeuw 
90; J. Kijne 87; C. Vreugdenhil 85; J. van 
Roon 84. 

ZWEELOO. 

Op den op 29 Maart gehouden wedstrijd werd 
als volgt geschoten: R. Kremers 91 p.; H. 
Kamps 89 p.; J. Pauw 84 p.; A. Heling 80 p.; 
Jo Westerhof 75 p.; H. Jacobs 70 p.; R. Frer,.
sen 73 p.; J. Vriers 69 p.; H. Eising 64 p.; W. 
Koops 64 p.; Joh. Kuipers 36 p.; J. Eising 
51 p.; H. v. cl. Spoel 50 p.; J. Lanting 20 1: 

Er waren drie prijzen beschikbaar, welke 
1,,an de hoogste schutters na afloop werden 
uitgereikt, terwijl elk een troostprijs kreeg. 
De wedstrijd had een prettig verloop. 

SMILDE. 

De afdeeling Smilde van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm heeft op Julianadag 
velen aan zich verplicht. Ruim 280 personen 
waren 's avonds in het lokaal voor Chr. Be
langen aanwezig. 

Na opening door den voorzitter, dr. Boon
zaaijer, was door 't staande zingen van het 
Wilhelmus de goede stemming er in, terwijl 
door de Radio - welwillend geplaatst door 
den heer Offringa - ·een gedeelte van het 
Juliana-programma gevolgd kon worden. 

Eenige films, o.a. de Juliana-film, werden 
afgedraaid. 

Vervolgens hield de heer De Bruyn, secre
taris van de Gewestelijke Landstorm-Com
missie, een pittige rede, waa1in hij den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm schetste als 
"De wacht voor uw veiligheid en de initialen 
vervormde tot "Borg voor Lijfsbehoud". Aan 
de hand van een drietal tafereelen uit 
Gewijde, Algemeene- en Vaderlandsche Ge
schiedenis, schetste spreker het groote gewicht 
van het beheerschen der volksopinie, bracht 
naar voren het zielkundig oogenblik voor een 
volk, wanneer als met één ruk het volksbesef 
wordt omgekeerd - om aan het eind een 
warm woord te, spreken van Oranjeliefde. 

Dan volgden nog eenige voordrachten en 
andere films met als knalstuk "De Drentsche 
mannen op den Landdag in Den Haag". Wat 
een enthousiasme toen daar de muziekvereeni
ging "0. B. K." en de diverse landstormers
dorpsgenooten op het doek défileerden ! Een 
daverend applaus was de dank van de gansche 
vergadering. 

En de Oranje-trouw èn de Landstorm-liefde 
werden versterkt! 

NIEUW BUINEN. 

Vrijdag 8 Maart had de afd. Nw. Buinen 
een zeer geslaagden avond in 't café Luder. 

De voorz. der pl. comm., de heer W'ijtsma, 
opende de vergadering door te laten zingen 
,,'t Wilhelmus van Nassauen" en heette de 
dames en heeren hartelijk welkom, inzonder
Leid den heer de Bruyn, prop. voor Drente en 
den nieuwen comm. majoor van den Nieuwen
huizen benevens den wethouder der gem. 
Borge/ Na opgewekte toespraken van den 
reer de Bruyn en den Majoor, werden een 
zestal filmen afgedraaid, die op een gezellige 
manier door den heer de Bruyn werden toe
gelicht. Inzonderheid de film van de afd. 
Drente van den Nat. Landstormdag viel zeer 
in den smaak, daar vele bekende gezichten op 
het doek verschenen. 

In de pauze reikte de heer de Bruyn met 
een zeer gepast woord de prijzen uit van den 
laatsten wedstrijd. 

Afgewisseld door muziek van 't fanfare
korps "Oranje", ging de tijd ongemerkt 
voorbij. Alvorens uiteen te gaan hield de heer 
de Bruyn een speech, zette breedvoerig uiteen 
het doel van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm en wekte op toe te treden tot de 
afd., die nog geen lid zijn. Dat dit woord niet 
zonder uitwerking was, bewees dat er zich 
n e g en nieuwe leden opgaven en twee contr. 
Zeer voldaan over deze eerste ver,g. van de afd. 
Nw. Buinen gingen allen tegen middernacht 
huistoe. 

We roepen tegen den volgenden winter 
onzen majoor en den heer de Bruyn een harte
lijk welkom toe. 

EMMER-COMPASCUUM. 

De afd. Emmer-Compascuum van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm hield 15 Maart 
haar bekenden jaarlijkschen gezelligen avond 
in het hotel Abeln. En ook deze avond mag 
weer schitterend geslaa,g_d heeten. Prachtige 
films werden op het doek gebracht, waarvan 
natuurlijk de film "De Drentsche Landstor
mers in Den Haag" het meest in den smaak 
viel. En toen aangekondigd werd: ,,Afdeeling 
Emmer-Compascuum", was aller aandacht ge
spannen. 

Het uitstekend werkende toestel van den 
heer Abeln draaide langzaam en daar zagen 
we alle bekende gezichten uit 't Compas, de 
muziek voorop, dan het vaandel en de leden 
volgden in rijen van vieren, defileerende voor 
de Kon. familie. Telkens, wanneer men beken
fien zag passeeren, werden de namen overluid 
door de zaal geroepen. 

Een plechtig moment vormde de officieele 
aanbieding van het prachtige vaandel (ver
vaardigd door de Eerw. Zusters van O.L.V. te 
Munsterscheveld) door het damescomité bij 
monde van een der dames. De commandant der 
afdeeling, aan wien het kostbare geschenk 
werd overhandigd, dankte het comité in een 
humoristisch speechje en bracht enkele aar
dige momenten uit den Landstormdag in her
innering. 

De heer De Bruijn van Kampen, secretaris 
van het Drentsch Verband, hield een toespraak 
over: ,,Twee maal drie letters", n.l. V.V.V., 
beteekende niet: Vereeniging Vreemdelingen
Verkeer, maar Vroom, Vroed, Vrij, drie goede 
eigenschappen van het Nederlandsche volk, die 
men tot eiken prijs wil behouden. Hiertoe wil 
medewerken de Bijzondere Vrijwillige Land
storm, d.i. niet: Burgers Volgt Lenin, dan 
zou beter zijn: Burgers Vreest Lenin, maar 
het zijn de initialen van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm; daar de~e woorden even-
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'Nel de volle beteekenis van het instituut niet 
voldoende weergeven, zou spreker er liever 
voor lezen: Bor,g·, Voor Lijfsbehoud. 

Tenslotte we'l:den door den heer De Bruijn 
op leuke manier de prijzen van den schietwed
strijd uitgereikt. 

De muziekvereen. ,,Prins Hendrik" bege
leidde den gemeenschappelijken zang en 
bracht voorts verscheidene nummers (meest 
marchen) op verdienstelijke wijze ten ge
hoore. 

De plaatselijke commissie kan met voldoe
ning op het o,rganiseeren van dezen avond 
terugzien, Die perzik smaakt naar meer! 

POORTUGAAL. 

Heden werd door de afdeeling Poortugaal 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm de 
laatste oefening of schietwedstrijd gehouden 
(voor eigen rekening). 

Dank zij de welwillende medewerking 
(financieel) van enkele inwoners, waren er 
heel wat prijzen beschikbaar. 

De uitslag was als volgt (maximum 50 pun
ten): K. Haspels 50 p. nikkel scheerstel; J. 
J. Kreeft 50 p. eiken courantenhanger; J. Bijl 
49 p., luxe rookstel; P. L. Groeneweg 49 p., 
heerenportemonnaie; A. Turion, 48 p., luxe 
tabakspot; J. Onderdelinde, 48 p., nikkelen 
theedoos; Ad. de Keyser, 48 p., taart met 
initialen B. V. L. vervaardigd door den heer 
A. Snijders (geschenk); L. Simonse, 47 p., 
portefeuille; S. Beukelman, 4 7 p., luxe doo,s 
"'igaren; J. v. d. Ent, 46 p., luxe herdenkings
beker met lepel; B. Du bel, 45 p., zelfstrikker; 
M. Braat, 45 p., heeren kop en schotel; J. Y. 

d. Slot, 43 p., tabakspijp. 
Door oefening wordt de kunst verkregen, 

dit blijkt ook uit bovenstaande, er is goed door 
de Landstormers geschoten, en met veel animo. 
Het was een gezellige middag. 

ZUID-BEIJERLAND. 

Vrijdag 28 Maart had een feestelijke bijeen
komst plaats van de afd . van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm alhier, waarop de 
prijzen werden toegekend van den laatst ge
houden schietwedstrijd en de vertooning plaats 
had van de film, genomen op den gehouden 
N ationalen Landdag te den Haag. 

Buiten de leden maakten nog velen gebruik 
van de geboden gelegenheid om op invitatie of 
tegen entree dezen feestavond mede te maken, 
zoodat de zaal goed bezet was, toen de voor
zitter der afd. Ds. A. van Griethuijzen een 
openingswooi,d sprak en gezamenlijk het Wil
helmus werd gezongen. 

De prijzen werden nu met een toepasselijk 
woord door den voorzitter uitgereikt, in deze 
volgorde: 

le afd.: D. Bijl, P. v. d. Meeberg, K. 
Kuipers, F. A. Bottenberg, P. Hokke, L. 
Kramp, respectievelijk le, 2e, 3e, 4e, 5e en 
6e pr. 

2e afd.: J. Zwijgers, H. Schilperoord, L. 
Snijders, J. de Regt, W. Andeweg, P. Ko
nijnendijk, L. Boer, Adr. Goudswaard, P. 
Groeneweg, D. Kramp en C. Goudswaard le 
tot lle prijs. 

3e afd.: M. Trouw, P. de Bruin, P. Hitsert, 
B. van Gameren. C. Visser, G. Trouw, C. J. 
Landman, P. Don, H. Troost, M. Tak en W. 
Achterberg le tot lle prijs. 

Hierna had de vertooning van de film 
plaats, die aan de deelnemers nog weer eens 
in herinnering bracht, hoe zij op den 
Nationa1en Landdag met duizenden anderen 
uit den lande aan een grootsche •betooging 
mochten mededoen, terwijl anderen een goed 
beeld hiervan kregen. Inzonderheid toen onze 
afdeeling op het doek voorbij trok werd ·er 
luide geapplaudiseerd. 

Aan het slot sprak de voorzitter een woord 
van dank tot de aanwezigen, in herinnering 
brengende hoe de bloei der afdeeling inzonder
heid te danken is aan de voortreffelijke leiding 
van den sergeant-instructeur G. Kortus. 

Deze bedankte den voorzitter en den secre
taris, den heer W. Troost, voor alles door hen 
in het belang der afdeeling verricht. 

SNEEK. 

Onder de krachtige en prettige leiding var. 
Mr. A. W. Haan, Commandant van de groep 
Sneek e. o. van den Bijzonderen Vrijwi!ligen 
Landstorm, kwamen een 160-tal landstormers 
in "St. J ozeph" in feestelijke vergadering 
bijeen. 

Pastoor Elberssen van Zorgvlied, met ge
juich begroet, sprak een bezielend openings
woord, waarin hij met kracht en klem het 

gezag en deszelfs handhaving bepleitte, op 
grond van de eisch van Gods Wioord. 

Het in onzen kring bekende ensemble onder 
leiding van den heer Joh. Rijpkema, ·zorgde 
daarna voor zeer verdienstelijke muziek, het
welk de feestvreugde niet weini,g verhoogde. 

De heer W. Anthonides van Oosthem oogstte 
veel bijval met zijn voordrachten, door hem 
zelf in Je Friese-he taal en op rijm gebrachte 
beschrijving van den Nationa!.en Landstorm
dag, het vorige jaar te 's-Gravenhage geihou
den. 

De heer D. van der Meulen (Uddo) inmi-~
cl els ter vergadering ,gekomen, werd met luid 
applaus begroet en sprak op de hem eigene 
wijze de vergadering bezielend toe, over het 
,,Vaderlijk Erfdeel". De spr. vondt gelegen
heid het vooze van de ontwapeningsleuzen 
aan de kaak te stellen. Met pakkende1 voor-
1.Jeelden illustreerde spr. zulks. 

Hartelijk gelachen is er om de humoristi
sche voordrachten van de he-eren J. Coens en 
P. Stellingwerff. Jammer dat het inmiddels 
zoo laat werd, dat deze verdienstelijke voor
dragers niet in de gelegenheid waren de ver
gadering van hun komst meer te doen genieten. 

De Voorzitter van het Friesch Nationaal 
Comité, Mr. P. S. Gerbrandy, die wegens uit
stedigheid, eerst tegen 10 uur ter vergadering 
zou kunnen komen, werd bij zijn komst dan 
ook met daverend applaus begroet. Mr. Ger
brandy sprak het slotwoord. Op schoone wijze 
toonde spr. aan, dat de kracht van de Land
stormbeweging het geloof is. Alleen het ge
loof, deed ons in 1918 optrekken in het op 
beden trouw blijven aan deze Nationale be
weging. 

Spr. wenschtte allen de geloofskracht en 
-trouw toe tot in lengte van jaren trouw te 
blijven aan het devies der Landstormbewe
ging "Als 't moet!" 

'Tijdens korte pauzes werd thee, gebak e1 •. 
s:,2;aren rondgedeeld. 

Er heerschte een zeer prettige en geestdrif
tige stemming. 

't V/as een avond van rijke propaganclisti
srhe waarde voor he-t instituut van den Bijzon
cleren Vrijwilligen Landstorm. 

TWENTE. 
SCHIETWEDSTRIJDEN BIJZONDERE 

VRIJWILLIGE LANDSTORM. 
In hf:t najaar wordt vanwege het Landstorm
Verband Twente een schietwedstrijd gehou
den, waarvoor de gewestelijke commissie in <lit 
Verband een zilveren wisselbeker zal beschik
baar stellen. Deze beker, waarin de naam van 
den winnaar zal worden gegrift, moet twee
maal achter elkaar of driemaal in het geheel 
gewonnen worden om definitief in het bezit 
van een schutter te kunnen komen. De schiet
wedstrijden, waaraan slechts mogen deelnemen 
rle schutters, die bij de plaatselijke oefeningen 
in 2 series 90 of meer punten hebben behaald, 
worden gehouden te Hengelo, Oldenzaa~, Al
melo en Hardenberg_ 

DE RUSSISCHE GESCHIEDENIS. 

Schets XI van de Russische Geschiede
ni,s zal in het Juninummer verschijnen. 

In schets tot en met X is de e e r s t e 
serie schetsen der Russische geschiedenis 
beschreven. 

In schets X tot en met XX zal de 
t w e e d e serie verschijnen, die vooral zal 
behandelen: de vereeniging van alle Rus
sische stammen in één staatsverband, de 
stichting en structuur van het moderne 
Russische keizerrijk en de omwenteling 
van 1917 met haar gevolgen voor Rus
land en de wereld tot op heden. 

Luitenant ARCHIBALD. 

NIEUWE HOLLANDSCHE 
WATERLINIE. 

Het commando van bovengemdd korps 
is opgedragen aan den Reserve-Majoor 
M. DARRIK BLES. 

KENNEMERLAND. 
Op de 16 Mei gehouden vergadering 

der Gewestelijke Landstorm Commissie 
"Kennemerland", is a1s voorzitter der 
Commissie gekozen de Heer 0. Norel, te 
Haarlem, zulks naar aanleiding van het 
bedanken als zoodanig van den Heer Jhr. 
Mr. E. H. E. Teding van Berkhout. 

Deze laatste blijft echter lid der Gewes
telijke Commissie. 
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Oranjeavond te Zwolle. muziek ten gehoore bracht, kweet zich op 
voortreffelijke wijze van deze moeilijke 

De regen, die gisteren te Zwolle oor- taak. 
zaak was, dat alle festiviteiten werden af- Na afloop van de film wekte de heer J. 
gelast kon niet verhinderen, dat in de Balkestcijn de aanwezigen op, om voor 
Buitcnsocieteit op enthousiaste wijze de 

I 
zoovcr ze dit niet waren, lid te worden van 

Ycrjaardag van Prinses Juliana gevierd den Bijzondcrcn Vrijwilligen Landstorm. 

y • 

Oranjeavond te Zwolle. 

werd. De plaatselijke landstorm-commissie Daarna betrad rcs.-kapitein D. van der 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land- vVa l het podium om een kOl'tc rede t e 
ritorm had op grootsche wijze de Oranje houden. 
avond georganiseerd en de stampvolle zaal Spr. memoreerde, wat de aanwezigen op 
zette de kroon op het werk. de film hadden gezien, doch wat wc niet 

Onder de aanwezigen bevonden zich konden zien is de reine oorsprnng van 
de Commissaris der Koningin in Overijssel, liefde, die daar lecCdc in het hart van 
de burgemeester van Zwolle en Zwoller- Oranje en die zich wecrspiegrldc in haar 
kerspel, mr. dr. I. A. van Royen rn U. P. oog-. Dat hebben wel de Bijzondere Vrij
Cavaljé, de griffier van de Prov. Staten, willigers gezien, die mee zijn opgetrokken. 
mr. vVijt, en vele andere autoriteiten. Aan 'roch, aldus spr., kleeft er aan den Bij
het verzoek van de commissie aan daartoe zonderen Vrijwilligcn Landstorm een fout, 
gerechtigden om het Mobilisatiekruis te hoe gek het ook moge klinken. Toen n.l. 
dragen hadden velen gehoor gegeven. in 1918, de tijd dat er revolutie dl'eigde, de 

De leiding van den avond berustte bij vrijwillige landstorm optrnk naar Den 
den heer J. Balkesteijn. N'a een kort Haag, bleek dat slechts een klein gedeeltr 
openingswoord werd door het Gemengd met den daad ons Koninklijk Huis be
koor "Immanuël' ', onder leiding van den schermde. Het ovcrgroote deel bleef thuis . 
heer Oom. J. de Val, uitgevoerd het volks- Dit gebrek, het ecnige, moet spoedi!!: 
lied: Nederland, Nederland, Erfdeel der worden verholpen. 
vad'rcn. Keurig en goed in stijl werd het Spr. eindigde met een opwekking om 
lied uitgevoerd. Dan volgde een der aan den ecrstvolgendcn oproep om te 
hoofdpunten van het programma: de ver- demonstreercn gehoor te geven. 
tooning van de "Landstormfilm". Op het Vervolgens reikte spr. met een toepas
doek werd gebracht de grootsche mani- selijk woord de eerc-prijs van het Door
i'estatie bij het 10-jarig bestaan van den loopend schietconcours 1928, een medaille 
Bijzondercn Vrijwilligcn Landstorm te Den nit aan den winnaar, den heer A. Zijlstra. 
Haag, op 27 September 1928. De land- In de pauze werd alle aanwezigen een 
storm.ers kwamen in eindcloozc drommen kopje thee aangeboden met een exquis. 
te Den Haag aan uit alle deelcn van het De thee kwam van de firma IJssendijk 
land. en de exquis van de biscuitfabriek "De 

De Volcndammers met hun lange wijd(; Beukelaer". 
broeken, de 1\Iarkcrs in hun typische Het programma na de pauze bestond 
rostumes, lange rijen Zeeuwen, Mijnwer- behalve uit een zangnummer van "Imma
kcrs in hun dagclijksche dracht, allen nuël' ' uit een tableau: Hollands Glorie, 
trokken op na.ar Houtrust, waar gedéfi- voorheen en thans, samengesteld door mej. 
leerd werd. W entzel. 

Op de tribunes hadden plaats genomen Het tableau stelde voor de Nederland 
verschillende leger-autoriteiten, ministers sche Maagd met de elf provinciën, terwijl 
en leden van de Staten-Generaal. En zoo bij dezen groep zich een voor een de hel
leefde de zaal mee, dat telkens wanneer den en grootc mannen uit het verleden en 
een bekende persoonlijkheid op het witte het heden, die Hollands roem en trots uit
doek verscheen, een hartel ijk applaus maken, voegden. Een Marker meisje (mej. 
weerklonk. Toen Prins Hendrik en even Wcntzel ) vervulde een dcelamcerende rol, 
later Koningin Wilhelmina en de thans waarin zij verhaalde van de heldenfeiten, 
20-jarigc Prinses Julia.na arriveerden, die de grootc mannen hadden bedreven. 
davcrJ.e de zaal van applaus en hoera- Van de helden uit het verleden noemen 
geroep. we Tromp, de Ruiter, Houtman, van de 

Zóó uitbundig werd de KoninklijkP hedcndaagschc Dorus Rijkers. Tot slot 
familie toegejuicht, dat het leek also.f' zij kwam de Vrijwillige landstorm, een deel 
~e gast in de Buiten-societeit kwamen. Vlak althans, onder klaroengeschal op het too
daarop zette de lVf;mdoline-club "Sem.per neel. 
Florcns'' eveneens onder leiding van den Het tableau werd gedeeltelijk opgeluis
heer Corn. J. de Val, die voor de bege- terd door zang, en mandolinemuziek. Het 
leidende muziek zorgde, het Wilhelmus in, was een echt grootsche opzet, en, dit moet 
dat door alle aanwezigen werd mccge- gezegd worden, schitterend geslaagd. 
zongen. De aanklecding was magnifiquc, de 

Over het algemeen genomen maakt de oude zeehelden kwamen in hun oorspron
Landstormfilm, van de filmfabriek Orion kclijkc fraaie Jdcedcrdra.cht ten tooneclc, 
te Den Haag een uitstekenden indruk en bij terwijl ook Dorus Rijkers gestoken was in 
c'?e beschouwing blijkt, dat aan alle klcin0 zijn ambt,igewaad, een oliejas met Zuid
bijzonderheden veel zorg en tijd is hestced. 

1 
wester e~1 reddingsboei. l?ovcndien werd 

.. 8em1w1· Flon'llS, dil' : 'OO l" de ?erste n:iaal I Cl" lrnrn;t 1g g-ewcl'l<::t met hc-htcffecten , 7,0Q-

11Jdcns haar bestaan 1llustratlevc ülm- dat, toen de geheclc scha.ar stond opgc-
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steld men een weelde van kleuren ten toon 
spreidde .. 

Mej. Wcntzcl, die als Mark:ci-meisje de
clameerde, deed dit duidelijk en fraai. Zij 
verdient alleszins een compliment, èn 
voor het ontwerpen en samenstellen van 
dit schitterend tableau èn voor de uit-

stekende wijze, waarop zij de toelichting 
gaf. 

Ds. P. Dootsma. sloot dezen prachtig ge
,·laagdcn, echten Oranjeavond met een slot
woord. 

Oranjeavond te Zwolle. 

BOEKBESPREKING. 

H e t V e r s p r e i d e n, door 
Kapitein J. D. van der Waal!, leeraar 
aan de School voor Reserve-Officie
ren der Infanterie. Uitgaaf bureau 
Mavors te Arnhem. f 1.25. 

De soldaat treedt in den krijg het meest op 
onder omstandigheden, die het verspreide ge
vecht noodzakelijk maken. Paart men dit nu 
met de wetenschap, dat de man vrijwel altoos 
in groepsverband optreedt, dan voelt men, dat 
hi.i onder alle omstandigheden - ongeacht <le 
oorlogshandeling - in drie dingen een mees
terschap moet bezitten: 

a. in het juist komen tot den verspreiden 
vorm; 

b. in een goed gebruik maken van het ter
rein; 

c. in het zich voortbewegen in het terrein. 
Een sergeant, wiens eenige, maar dan ook 

uiterst moeilijke, taak in den strijd vrijwel be
staat in <l-e aanvoering van een geweer- of 
nritrailleurgroep, moet in die drie zaken gron
dige leiding weten te geven. !Daartoe dient nu 
bovenstaande nieuwe uitgave. Ieder kaderlid, 
dat dit boekje voor zelfstudie aanschaft, 
is voor drie-vierde van zijn t.aak te velde ge
dekt. Door het boekje voor iedere opkomst 

grondig door te werken, vormt hij zichzelf tot 
een prima-onderwijzer in zijn groep tijdens 
vervolg- en herhalingsoefeningen. 

Want daarop l,oopt toch iedere aanvoering in 
onze weermacht uit. dat de aanvoeder niet 
alleen bevelen en leiden moet, maar dat hij ook 
onderwijs moet kunnen geven. De uitvoering 
der commando's moet gecontroleerd en zoo 
nooclig verbeterd worden. Anders is het geen 
vervolg o e f e ·n i n g en geen herhalings
o e f e n i n g. Het is niet om het even, hoe 
<le groep in het terrein verspreid ligt en hoe 
zij zich in een bepaaLd landschap verplaatst. 
Dit alles is uit bovenstaand werkje door den 
groepscdt. te leeren. 

In officierskringen bezit <le schrijver de ver
maardheid, <lat hij de saaiste stof op een 
hoogst aantrekkelijke en aanschouwelijke wijs 
weet te behandelen. Daartoe bezit de sclhrijver 
bijzondere gaven. Ook dit werkje is zoo ge
schreven, <lat men het zelfs voor zijn genoe
gen lezen kan. In een 110 blz. is de stof ver
werkt. Wie het zich aanschaft, zal geen spijt 
krijgen van het daaraan besteede geld. Boven
dien is het boekje zoo samengesteld, dat ver
anderingen in de Aanwijzingen van geen in
vloed kunnen zijn op den inhoud. Trouwens in 
het gebruik maken van en zich voortbewegen 
in het terrein valt niets te veranderen. 

Jongens en Meisjes! Hier volgt voor iedei·e groep weer een nieuw 
De name·n der prij swinners zijn dezen keer: raadsel. Doet je best maar eens. Maar denkt 

er om: het is gern KNOEh'.·,; ·::: ;-ijJ! 

JJ Bregman - Pijnacker. 
Henri Beren<lsen_ - 06s. 
Jan Polderman - Vrouwepolder. 
E. van 't Hof - Rozenburg. 
.:roop Kok - Nieuwveen. 
P. Segers - Montfort (L.) 
Bet_je Abrahamse - Oostkapelle. 
Steven P. Wegman - Vlaardingen. 

Voor nieuwelingen geef ik nog eens de vol
gende inlichtingen: 

Broertjes en zusjes kunnen met één brief 
samen doen, maar elk op een afzonderlijk 
velletje. 



Er zijn twee groepen: 

A - kinderen b e n e d e n 10 jaar. 

B - kinderen boven 10 jaar. 

Ieder zet telkens rechts bovenaan den brief: 
1. Zijn groepletter (A of B). 
2. Zijn volledigen naam. 
3. Zijn leeftijd. 
4. Zijn woonplaats, met straat of weg, e'.'. 

huisnummer. 

De oplcssingen, z o o k e u ri g m o ge I ij k, 
n::: :ê~:i tinnrn 14 dagen ,·crzcnden worden. 

1 

Postzegel 
van 

71/! cent 

AAN OOM BERTUS. 
p/a. Bureau van Het Landstormblad, 

Koninginnegracht 50, 
's-GRA VENHACE. 

Groep A. 
(Onder de 10 jaar). 

I)~:::~· ~!c Gchoorn:r.aak in de war; 
Zc'é 2-!les v;cer cp de goede plaats! 

De parap!u 
Het geld 
De boeken 
De sleutels 
De bril 
De pe-ndule 
De bladwijzer 
De eieren 
De schilderij 
Het portret 
De inkt 
De soep 
De boter 
Het brood 
De strijkstok 
De kralen 

op den schoc>rsteen. 
aan het sno2r. 
in het vlootje. 
in de terrine. 
in de porte-monnaie. 
in den standaard. 
in het etui. 
aan den ring. 
in de vioolkist. 
in de trommel. 
in het lijstje_ 
op den boekenhan,ger. 
in het boek. 
aan den wand. 
in den koker. 
op het rek. 

GEVRAA'GD door een 
der vooraanstaande bankin
stellingen een enei·giek per
soon, als 

Inspecteur. 

Groep B. 

(Boven de 10 jaar). 

Nedcr!andsche Plaatsnamen. 

A ... ligt a:m den Nieuwen Waterweg. 
S ... is een dorp in Overijse!. 
T... een sta-::l j e aan de Westerschelde. 
E ... de stad van Philips, 
R ... een dorp in de Langstraat. 
D ... een Acht2rhoeksch grensplaabje. 
A ... een Veluwsch lustoord. 
M ... een dood-e Zuiderzeestad. 

REKENRAADSEL. 

Onlangs gaf een neefje me een raadsel op. 
Eerlijk gezegd, ik kon het niet oplossen. 

Ik vond het evenwel zoo aardig, dat ik het 
jullie ook eens opgeef met het antwoord erbij: 
Op een groot feest werden 1 350 eieren opge
discht. Maar plotseling kwam een kalf met 
twee koppen, drie staarten en acht pooten de 
feestzaal binnen hollen. Wat een verrassing 

gaf dat! Door de malle sprongen van het won
rlerdier en den hevigen schrik der gasten 
vielen de tafels om, zoodat er 1200 eieren 
braken. 

Hoeveel gave eieren bleven er nog over? 
"Dat is nog al glad! 150!" zeggen jullie 

allemaal tegelijk. Maar ik reken nu eens een 
beetje anders: 

1850 

\0/ 1200 

0 van de 0 is 0 

~ 0 van de 5 is 
2 van de 3 is I 
1 van de 1 is 0 c::::::, 

Hu voeg ik deze resten samen: 
Ui:kom::;t: 1 ei in cc,i eierdopje! 

OOM BERTUS. 

Vogels voeren 
Van ouderdom en dikte stijf, 
Verkoos een rat tot vast verblijf 
Een afvcerput met een riool, 
Waarin zij zich des daags versc}100I, 
Om, bij of zonder 't licht der maan 
In 't avonduur op jacht te gaan. 
Dcch toen de felle winter kwam, 
Vermagerde haar boterham; 
Tot zij op ongedachte wijs 
Weer ruimschoots kreeg haar daagsche spijs; 
Een hoofd, verschanst in wollen doek, 
Kwam 's morgens even om ,den hoek; 
Een hand wierp op den marmeren grond 
In haast een bordvol brokjes rond 
Van kaas en spek en wittebrood, 
Tot tempering v.an der dieren nood. 
Doch nauw'lijks was de deur geknipt, 
Of, plots haar tunnel uitgewipt, 
Schoot vlug de rat op 't voeder af, 
Dat haar zoo'n kostlijk feestmaal gaf. 
De vogels, voor den vraat beducht, 
Versto,ven woest in wilde vlucht, 
En kozen fluks e~m dorren tak, 

Concierge=Bode Gemeentehuis. 
Burgemeester en Wethouders van BOSKOOP, roepen 

op sollicitanten naal' de - met ingang van 1 Augustus 
1929 - te vervullen betrekking van 

CONCIERGE·BODE van het Gemeentehuis Na 3 maa11den proef, vaste 
aanstelling·. Salaris f 150.
per maand, onk. verg. en 
abom1ement, plus provisie. 
Br. met uitvoerige inl. S.M. 
704, Ricardo 's Adv. Bur., 
Amsterdam. 

Wie helpt 

MEDAILLES 
WEDSTRIJDPRIJZEN 

INSIGNES 

'let·ens belast met- het schoonhouden vcin het gebouw, 

aan welke betrekking zal verbonden zijn een wedde van 
f 1200.-, opklimmende met 6 éénjaarlijksche verhoogin
gen van f 50,- tot f 1500.-, benevens vrije woning en 
vrij genot van de centrale verwarming. 

Aftrek voor pensioen 8½ % van den pensioens
grondslag. 

B. V. L. aan betrekking, 
goede getuigschriften, 22 
jaar, 3½ jaar werkz. als vol. 
ter secr., M. U. L. 0. diplo
ma A. 

Brieven onder letter S. 
aan de administratie van dit 
blad. 

RHEUMATIEK
DRUPPELS 

van 

,, Het Staphorster Boertje" 

~ 
KONINKUJKE = BEGEE~ 

~I 
VOOQSCHOTDl 

vANNELLE~s 
TABAK 
•êmlewJ 

Eenige kennis van eenvoudige administratie sti-ckt tot 
.aanbeveling. 

Op zegel gestelde sollicitatiebrieven, in te zenden 
aan den Burgemeestm· van Boskoop, vóór 1 Jiini a.s . 

Bezoeken worden niet afgewacht dan na oproeping. 
B o s k o op, 4 Mei 1929. 

Bilrgmneester en W etho1lders voornoemd, 

P. A. COLIJN, Biirgemeester. 
C. VAN I-I1EESEN, Secretaris. 

BOEKHOUDINGEN 

Of treurden hongerig op het dak. 
Wel vijf, zes strenge weken lang 
Ging deez' vertooning droef haar gang, 
Tot 't dagelijksch voeren werd gestaakt, 
Omdat toen d' ijsboei was geslaakt. 
Tha113 vonden voor hun leegen krop 
De vogels weder voer volop . 
De vrouw, nu zender wollen doek, 
Liep langzaam, lachend om den hoek, 
En sprak tot in haar ziel ontroerd: 
,,Had ik die stumperds niet geveerd, 
,,Wat hadden zij 't dan kwaad gehad!" 

En in 't riool verdween de rat. 

OOM BERTUS. 

Een afdoend genees• 
middel tegen 
Rheumatiek. 

Sam e ng e s t eld uit de 
ondervinding van m eer 
dan 5 0-ja r ige practijk . 

Qfl.9EN 2~Cr 
f3LAUWI Cr 
ROOD 13er 
GEEL . IÜCT 
PER½OR3' 

te behandelen gezocht, voor overdag, door BEKWAAM 
BOEKHOUDER, Bijz. Vrijwill., bekend met BELASTING
ZAKEN , INRICHTING en BALANS WERK. Prima referen
ties. Er. lett. ET. Blll'. v. d. blad. 

FONGERS 
J . K. STEGEMAN 
G92 • STAPHORST 

IS I\WALITEITI 

BRANDSTOFFEN 
de FIRMA WESSELS en DIEPHUIS GRONINGEN 

• 

levert alle soorten b ra n d s to f f e n • 

franco huis binnen de stad. Tel . 991 . 
13~R~ ~6-i: :nGlkEvb~!J~~6.~o~o:~rv~~--v·ai1a\~~,d~i:i.-a;~i1~:~e;r :;~ ;r.,_:_:,.'.·:_:.·'._:·::.(•.~·.•·.:':(·::,:._·_.::,-:_:.:;.·.i:.: 

of me ussen 127.- en f 28. -.Zeersoliedeconstructie, . . 
gedraaide assen en bussen, lichtloopend. Prijscourant op aan

vraag bij W . en W . VINK te MEPPEL. 

Met Uw besluit tot aankoop 
van een rijwiel is Uw keuze 
feitelijk reeds bepaald. 

Nauwgezette overwegingen 
immers leiden U daarnà van
zelf tot de keuze van een 

FONGERS. 
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Orgaan ten behoeve van den Bijzonderen Vrijwilligen Lai1ds~orm 
Instituut tot Steun aan het wettig gezag. 

ABONNEMENTSPBIJS f 1.50 PER JAAR. LOSSE NUMMERS 15 'CENT. 

Adres van Administratie en Redactie: KONINGINNBGRACBT 50 TB 'S-GRAVENBAGE 

ALS ER EENS ... ? 

,\L, er ccrn; op Cumç:ao een organisatie 
Yan Yrijwilligen Lanclstonn was. Dan had 
mogelijk de gouverneul' in de an<lel'halï 
nul', welke hij met lijdzaam aJ'wachte11 
hcel't late21 te lom· gaan, een macht om 
iáeh heen kunnen vel'zamelcn, die heel de 
blamage had kunnen voorkomen, 

Wij zullen niet verder gaan met te 
onderstellen, wat er dan al had kunnen 
geschieden, doch dl'ukken hieronder een 
foto af, welke doet zien, dat er ook onder 
de Nederlanders op Curaçao wel mannen 
geYonrlen worden, die aan de handhaving 
van gezag en orde steun willen verleencn. 

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 man
nen uit het Verband Dordrecht. Twee Papen
drechters en één uit Sliedrecht. Wij 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." 

Uit "Het Landstormblad", Jan. 1927. 

Groote oefening van het 
Haagsche garnizoen 

in samenwerking met de Vrijw. Land= 
stormkorpsen .,Motordienst" en 

., Vaartuigen dienst"• 

De bezetting van Willemstad. 

Dezer dagen heeft het Haagsche garnizoen 
een groote oefening gehouden, een oefening in 
het "laden en lossen", zoo als de militaire vak
term hiervoor luidt. De oefening was voorbe
·eid ten bureele van den chef van den gene
·alen staf en had hoofdzakelijk ten doel na te 
gaan of in ons waterrijk land niet met vrucht 

gebruik ware te maken van vaartuigen, om 
groot-e trnepenafdeelingen snel naar den Bra
bantschen wal te vervoeren. De proef mag als 
schitterend geslaagd worden beschouwd dank 
zij de medewerking van het vrijwillige land
sto1-mkorps vaartuigen dienst, welke zich met 
de regeling van de transporten had belast, het 
vrijwiilig landstormkorps motordienst en de 
groote animo, welke de deelnemende troepen 
van hoog tot laag aan den dag hebben gelegd 
om deze proef te dO'en slagen. 

De deelnemende troepen waren de Grena
diers en Jagers, ter sterkte van pl.m. 400 man 
de huzaren, ter sterkte van een oorlogsterk 
eskadron en de veldartillerie, ter sterkte van 
een oorlogsterke batterij. 

De Grenadiers en Jagers werden Woensdag
morgen vroeg uit het .kamp van Waalsdorp 
vervoerd naar Numansdorp in een lange auto
coJ,cnne van pl.m. 40 vrachtautomobielen. De 
colonne kwam te ongeveer half tien te 
Numansdorp aan, alwaar de troep werd over
geladen in groote lichters, die de garde-regi
menten naar den Brabantschen wal naar Wil
lemstad overbrachten. De haven van Willem
stad werd te pl.m. 11 uur bereikt, waarna de 
troep Willemstad binnentrok, om in deze 
plaats rle groote rust te houden. 

Voor de bereden troepen gold een andere 
regeling. De veld-artillerie marcheerde Dins
dagavond te twaalf uur af van de Frederiks
kazerne, de huzaren te half twee 's nachts 
van de Alexanderkazerne. Beide afdeelingen 
gingen in een nachtmarsch naar Rotterdam, 
waar zij om zes uur 's ochends bij het Maas•• 
station in groote vrachtbooten werden inge
laden. Het inladen van al deze paarden en 
manschappen te Rotterdam leverde een bij
zonder interessant gezicht op en verliep zon
der al te veel moeilijkheden, hoewel de 
meeste paarden in den beginne ietwat on
wennig waren den vasten wal voor 'n schom
melend vaartuig te moeten verlaten. Om half 
acht ging dit transport, hetwelk onder com
mando stond van den kapitein van den vrij
willigen landstorm Dyxhoorn op weg naar 
Willemstad. Het was uitgezocht weer voor 
een watertochtje langs onze mooie Holland
sche wateren, zoodat onze huzaren en veld
artileristen volop genoten. Bij de paarden 
viel de toch minder in den smaak en menig 
kalmeerend woord moest tot de zenuwachtige 
huzarenpaarden gesproken worden om hen 
tot bedaren te brengen, vooral in den begin
ne op de Maas als een of andere sleepboot 
met schel gefluit voorbij schoot. De tocht te 
water duurde drie uur, om half twaalf waren 
ook de bereden troepen te Willemstad uitge
laden. 

Willemstad, dat in normale tijden stil en 
rnstig ligt te droomen van lang vervlogen tij
den, toen het nog een belangrijke vesting 
was met een groot garnizoen, was dezen dag 
ontwaakt uit zijn rustigen slaap. Weer dreun
eten de zware voetstappen van marcheerende 
colonnes binnen zijn muren, en weerklonk 
hoefgetrappel door de anders verlaten stra
ten. Het was een aardig gezicht overal de 
lange rustende colonnes te zien en het druk
ke gedoe aan de haven gade te slaan, waar 
het middelpunt der militaire concentratie zich 
bevond. Verschillende hooggeplaatste militaire 
autoriteiten gaven door haar aanwezigheid 
blijk van haar belangstelling voor deze oefe
ning. We merkten o. m. op den generaal-ma
Joor Borel, inspecteur der infanterie, tevens 
inspecteur van den vrijwilligen landstorm, ge
neraal-majoor Schuurman, inspecteur der ar
tillerie, den kolonel Rambonnet, comm. der 1e 
r.rtillerie brigade, den luitenant-kolonel Zee
man, directeur van het étappe- en verkeers
wezen. 

Het inladen ving te half twee aan; uiter
aard der zaak bestond voor het inladen der 
bereden troepen de meeste belangstelling, 
vooral voor een der vaartuigen, waar de hu
zarenpaarden langs een zeer steile helling 
onder in het schip werden geplaatst. lie\; viel 
ons op, hoe goed en sn-:~l en rustig en toch 
gedisciplineerd alles verliep, geen onnoodig 
geschreew of getier, ieder werkte mee om alles 
snel en ordelijk te doen geschieden. 

Voordat 't getij verliep, om ongeveer half 3 
zetten de verschillende watertransporten zich 
in beweging, de bereden troep weer naar Rot
terdam, de Grenadiers en Jagers naar Numans
dorp_ De laatsten werden daar weer in de ge
reedstaande auto's geladen en waren gister
avond terug in het kamp van Waalsdorp. De 
bereden artillerie was evenals de huzaren on
geveer te zes uur weer in Rotterdam terug. 
Hier bleef de artillerie in kwartier, om den 
volgenden ochtend naar de residentie terug te 
keeren. De huzaren daarentegen zijn Woens
dagavond nog, na even buiten Rotterdam den 
middagmaaltijd uit de keukenauto te hebben 
genuttigd, naar de residentie teruggemar-
cheerd en kwamen tegen middernacht weder-
om in de Alexanderkazerne aan. Een zeer 
goede prestatie is hierdoor door hen verricht, 
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in twee en twintig uur hebben zij den afstand port te water ook voor grootere troepenaf
den Haag-Wällemstad met inbegrip van een d-eelingen zeer aanbevelenswaardig, zoowel wat 
marsch van ongeveer zestig kilometer afge- de kosten betreft, welke aanzienlijk geringer 
legd. zijn dan die voor een transport per spoor als 

De geheele oefening kan als zeer geslaagd uit een oogpunt van snelle verplaatsing in be
worden beschouwd en gezien de ervaringen I paalde omstandigheden. 
met deze ploeg opgedaan, lijkt ons het trans- Haagsche Courant. 

VERBAND GOUDA. 

LANDDAG TE BOSKOOP. 
7 SEPTEMBER 1929. 

In de gehouden vergadering van de Gewestelijke Commissie 

z11n m verband met de op 7 September a.s ., te houden landdag de 

volgende besluiten genomen. 

Er zullen dien dag verschillende sportw edstrijden georganiseerd 

worden, als motorrijden m et hindernissen , prijsschieten op ver

schillende bane n, turnoefeningen, afstandloopen enz. Een en ander 

zal door muziek worden opgeluisterd en afgewisseld door vlieg

demonstraties . Er worden daarvoor verschillende commissies benoemd. 

Verder zal de mogelijkheid worden overwogen om op dien dagen een 

rozententoonste ll ing te organiseeren. 

BOSK OOP. 

In het Eere-Comité van den Landdag hebbeu 
,..itting genomen verschillende ministers, oud
ministers, burgemeesters en andere auton
tciten . 

Met het oog op den landdag, heeft de Afd. 
Boskoop van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm het voornemen om op Donderdag 5 
September a.s. des avonds om 8 uur, in Hotel 
,,Klaassen" een feestelijke propaganda-verga
dering te houden. Ook van deze vergadering 
zal het programma nader worden gepubliceerd. 

De heer Dr. I. H. J. Vos, lid van de Tweede 
Kamer der Staten Gneraal, heeft zich beschik
baar gesteld om dien avond voor de afdeeling 

1 

en genoodigden, een propaganda-rede uit te 
spreken. 

Medewerking voor dezen avond zal worden 
gevraagd van een strijkorkest, van een Zang
vereeniging en van een pianist. De Chr. Gym
nastekvereeniging "Hercules" heeft reeds toe
gezegd een gedeelte van den avond te zullen 
vullen. 

Mevr. F . Koote-Gerrese, te Rotterdam, zal 
<iien avond optreden als declamatrice. 

Van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bereids bericht bij den voorzitter der afdee• 
iing ingekomen, dat Z. E. zich op deze feeste
lijke propagandavergadering zal doen verte
genwoordigen door den heer Mr. D. K. J. Fre
àeriks, Chef der Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur. 



Onderscheidingen. 

Bij Kon. besluit van 27 April is aan reserve
kapitein voor speciale diensten C. L. Boisse
vain, van het Vrijwillige Landstormkorps 
Vaartuigendienst, vergunning verleend tot het 
aannemen en dragen van de ordeteekenen van 
ridder in de orde voor burgerlijke verdiensten 
van Spanje, 

MEDEDEELING. 
De schietwedstrijden van het Velnwsch 

Verband YOOJ• a l'deelingt'n Bij zonderen 
Vrijwilligcn T1andstorm, Burgerwachten, 
het Garnizoen Harderwijk, Schi.etvcrcc
nigingen enz. enz. , zullen worden ge
houden op 22, 28 en 29 Juni 1929 te 
Harderwijk op de Garnizoens-schietbanen 
aldaar. 

strijd te negen uur te kunnen profiteeren van 
de vertooning van den Landstormfi!m, welke 
vertooning zeer op prijs werd gesteld. 

Zaterdag 25 Mei werd de wedstrijd reeds 
vroeg des morgens te half tien voortgezet, Ook 
nu weer een talrijke opkomst. Woe,nsdag 29 
Mei en Vrijdag 31 Mei waren minder druk. De 
laatste dag Zaterdag 1 Juni bracht echter tal
rij ke schutters uit de afdeelingen buiten 
Amsterdam. 

korps Rijnsaterswoude: 142 p.; 3e pr., ko 
Volendam: 141 p.; 4e pr., korps Kromme 
141 p.; 5e pr., korps Wormerveer: 140 
6e pr., korps Amsterdam-West: 140 p. 

Personeele Baan (maximum 50 punten ) : 
Scherpschutters: 1. Vossebelt, Amstelv 

50; 2. Petrie, Amsterdam, 50; 3. Poelge 
Amstelveen, 50; 4. Vocking, Amstelveen, 
5. Benard ,Nieuw-Vennep, 49; 6. Kl yb 
Amsterdam, 49; 7. Maan, Amsterdam, 
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Schietwedstrij•! te Amsterdam. De Volendammers. te drage1 
f, gevoelt 

Gewest. Landstormcammissie 
Zuid=Holland West. 

Tot opvolger van wijlen den 
Heer L. van Pelt is benoemd de 
Heer D. J. KARRES, res. le 
Luitenant. adres Druivenstraat 62 
te 's-Gravenhage. 

SCHIETEN MET K, S. 0. GEWEREN. 

Voor oefeningen en wedstrijden van 
den Bijzonderen Vrijwillig-en Landstorm, 
behoort bij het schieten met K. S. 0. en 
marga een afstand van 12 M. in acht te 
worden genomen. 

FRIESLAND. 

De majoor J. E . Snellen van Vollenhoven, 
de commandant van de groep "Groningen" van 
den vrijwilligen landstorm, is mede belast met 
het commando over het Friesch Verband" van 
den bijzonderen vriJwilligen landstorm. 

OPENLUCHTBIJEENKOMST 
HARDENBERG EN OMSTREKEN 

Op de vcrg·a dcring van Plaatselijk 
lciclcJ's in het Nobrden van het Ver band 
Twente is he.,loten tot h ::t h ouden vu,1 
een opcnluchth ij eenkomst om propaganda 
te maken voor den landdag welke begin 
September a.s. te }.pcldoorn zal worden 
gehouden. Getracht zal worden muziek 
ter opluistering te krijgen terwijl een 
vooraanstaande persoon in de lands~o, ·111 -
he\l'cging gcvrnagd zal ·worden een pro
pagandarcdc te houden. Volledige rege
ling Yan een en ander zal de leden tijdig 
worden bekend gemaakt. 

KERKDRIEL 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm van 
Driel zal 9 Juni beginnen met haar jaarlijk
sche schietoefeningen op haar eigen schiet
banen in den tuin van den heer Joh. Lahey 
(café de Arend) alhier. 

Ook zal een 20-tal leden der afdeeling deel
nemen aan den uitgeschreven schietwedstrijd 
te Ammerzoden op 30 Juni a.s. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM 
COMMISSIE STELLING VAN 

AMSTERDAM. 

Korpsschietwedstrij drn. 

Ujf 
Zoo kwam Volendam met een groote auto, 

volgeladen met schutters; ook andere afdee
linge,n, waaronder de nieuwe afdeeling Oost
huizen, kwamen goed voor den dag. 

Er is met veel animo gekampt. De jury en 
de wedstrijdcommissie hadden een zware taak 

De Gewestelijke schietwedstrijden, uitge- ie vervullen. Dank zij de goede organlsatie 
schreven voor de leden van het Landstorm- van het wedstrijdbureau en een doeltreffend 
korps "Stelling van Amsterdam" en van de systeem voor het verwerken van de uitsla
Bijzondere Korpsen, behooren wederom tot het gen, kon reeds een uur na het sluiten van de 
verleden. Vele afdeelingen troffen vroegtijdig meerciaagsche wedstrijden de uitslagen bekend 
voorbereidingen voor een goede vertegenwoor- worden gemaakt en de prijzen worden uitge
diging op deze wedstrijden. Het aantal deel- reikt. De talrijke prijzen, waaronder een hee
nemers aan deze zesdaagsche heeft dan ook renrijwiel, als eerste prijs in de laagst e schiet
niet te wenschen overgelaten, al zal een vol- klasse, stonden op verscheidene tafels ge
gend maal eene grootere deelneming kunnen ëtaleerd. Mr. H. Verkouteren, voorzitter van 
worden bevorderd door meer rekening te hou- de Gewetelijke Landstorm Commissie woonde 
den met den zomertijd. de uitreiking bij. 

Er is dit jaar geschoten op 5 K.S.O. banen, D ·t 1 " 1 1 t 
9 margabanen, terwijl bovendien een tweetal e m s agen z1: :n a s vo g : . 
geluksbanen en een attractie baan (pop met I. KorpswedstnJden voor drietallen (m~..x. 
uitschietbare deelen) in bedrijf waren gesteld., 150 punten): A. Scherpschutters: 

Vrijdagavond 24 Mei te half zeven viel het l e prijs, korps Amstelveen-Bovenkerk: 147 
eerste schot. Er werd dien avond tot 9 uur punten; 2e pr., korps Amsterdam-Oost: 145 p.; 
geschoten. Toch werden in dezen korten tijd 3e pr., korps Amstelveen (na loting): 144 p.; 

8. Jansen, Amsterdam, 48 ; 9. de Bruin, W"e 
48; 10. J. Geerling, Amstelveen, 48; 11. 
Ubbels, Holysloot, 48; 12. H. Geerling, 
stelveen, 48 ; 13. N. Strubbe, Waverveen 
14. J. Smit, Muiden, 48; 15. A. Wijnhout, 
serbroek, 48; 16. Vreeken, Bovenkerk, 48; 
v. d. Heuvel, Amstelveen , 48; J. Rak 
Watergraafsmeer, 48 en 19. Th. 
Hoofddorp, 48. 

Schutters le klasse: 
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1 met 49 punten: C. Hartingsveldt, Amst " 
n n d SI " v· a )en en Z1Jll dam ; J Loor, vv'j~esp ; L. v. . UlJ S, rn h · 

veen; B. v. d. Laan, Amsterdam; S. de Jo r unnen 
Amsterdam; T. Potgieter, Sloterdijk; met eekt wel 
punten: v. d. Meer, Rijnsaterswoude; · hceren or 
Kroon Gzn., Abbenes; van der Linde, Ams 1111 011 hun 
veen, van den Ber.g, Wleesp; A. Vink, Halfw eiken kan 
S. Raap, Amsterdam; v. d. Spek, Nieuw-V · Htc vcrw1 
nep; P. van Dam, Rijk; J. Beekman, Ams en steeds 
dam; A. L. Zwart, Weesp; S. Zwart, Krom der su ccE 
nie; Th. Leniot, Monnikendam; J . Tuyp, ook dit -
lendam. ere of mind 

Schwtters 2e klasse: 
Met 50 punten: H. Musters, Laren; 

punten: Bierenbroodspot, Wormer; K .v. V e ontrouw 
Amstel'dam; P. Haan, Warder ; G. Dopp'j den B. , 

~ berg, Rijk; met 48 punten_: L. Liezenb:, an : zij lie 
Haarle_m; S. Uhbels, Monmkend~m; J. N\ , ngen door 
wenhmzen, Zwanenburg; J . Schirm, _Ams · tanstondE 
dam; v. d. Wiel, Wormer; H. G. S~1t, ·ingen teg, 

De aanwezige officieren van het korps stelling van Amsterdam. 

d~ -~: sult~~e~ van :110 schutters !ngeboekt. Het J 4e pr., korps W!eesp (na loting): 144 p.; 5e 
bezoek aan ae schietbanen was mtusschen veel pr., korps Sloterdijk: 144 p 
grooter, daar vele schutters ~amilieleden l:ad- 1 B. Sc~utters le klasse: · 
den meegebracht om na stakmg van den ~ed- le pnJs, korps Weesp: 146 punten; 2e pr. , 

sterdam · G. Mole,naar, Haarlemmerliede; ·a 
' . d . L G. nn en op 47 punten: van Ne1, Amster am, • r 'j l' t . 

Santpoort; J. Meeues, Weesp; C. Gerrit. 1
- _ic en_ Zl 

Amsterdam· P. Schensema, Amsterdam; l,JCS Ult 1 
Boulage, Mi~nnikendam, Gobel, Wlormerv ' ~icr~, d!.' 
Moerbeek, Hilversum ; Goezinnen, Amsterd 1g-he1d ZJJ 

Korver, Wormer; van de Wal, Oosthuizen; 11 e Tedenh e 
46 punten: K. Buys, Volendam; D. Kern ·. 'naakten. 
Amsterdam; B. Koet, Amsterdam; L. M 1zc B. ' 
dijk, Duivendrecht; J. de Haan, Amsterd n"en in ,,; 
B. Mobron, Ilpendam; J. Moelnaar, Volend . I l~ zal J 
P. Kieft, Rijk. ~ns Von 

Eerebaan: at~ het moet 
1. W. Buitendijk, Amsterdam, 50; M. 10 r en hun 

Splunter, Hoofddorp, 50; 3. Tates, Nie r s en Yael 
Vennep; 4. Melman, Hoofddorp; 5. v.d. Ber · i~ende r 
Weesp met 49 punten en 49 steun, 6 Tessel g( hcware 
Bovenkerk; 7. C. van Leeuwen, Amstelve l•eicl ron 
8. van Veen, Amsterdam; 9. H. Boekw. a , 1svrouwc 
Weesp·, 10. B. van der Laan; 11. de Brui _ cl i-: 

<; e1· r 
Weesp alle met 49 en 48 steun. 

Vrije Baan: te verv 
1. M. van Poelgeest; 2. Ph. Petrie; 3. J' nel tijd 

Maliepaard; 4. Benard, 5. J. Unkel, 6. B. L de RcgeE 
der Laan, 7. M. v. d .Heuvel, 8. H. G. S il g en gel 
9. H. Geerling, 10. J . Tates. er , t ot st eu 

Vaste Baan: < , willen 
le prijs A. Vocking, 2e. van Nieuwenhuiz l amcracle1 

2e. J. Tanis, 4e B. Evers, 5e van den Eer 1 zijn in l 
Ge. yossebelt, 7e. Th. Melman, 8e. J. G. ij 7.ult, dat 
Brum, 9. P, Tesselaar, lOe. H. Boekweg, e kracht va-



..... 
aar de vijftigduizend abonné's. 

inds de vorige maand is het aantal abonné's van Het Landstormblad wederom 
genomen met TWEEHONDERDZEVENTIG = WERFT ABONNÉ'S ! 

e rhalingsoefeningen. 
Uw b~gi_nsel om de herhalingsoefeningen I schietvaardigheid der deelnemers, die, als 
ook dit Jaar weder goed te doen verloopen het moet, zullen toonen, dat zij meer kun
en te doen beantwoorden aan het doel, nen dan elkander vriendschappelijk te be-

"t is voor de meesten van onze mannen waartoe zij gehouden worden. kampen, die, als het moet, hun goed en 
1 pretje om voor herhalingsoefeningen Gij zult op de .kamers en in de barakken Hoed over zullen hebben voor Vorstin en 

::>eten opkomen. Ik heb te veel met onze een tegenwicht vorn1en met Uw opgewekt- Vaderland. 
niren omgegaan om dat niet te weten. heid teg·en de kankeraars, die ontevreden- Ook de generaal-majoor Duymaer van 
rengen daarmee een offer: dat is niets heid willen zaaien en den goeden geest zo1:' Twist, voorzitter der Nationale Land-
·el gezegd. den willen bederven. stormcommissie, heeft den wedstrijd zijner 
•t is e_en offer en niet een gering offer Gij zult in den troep door Uw flink op- mannen gadegeslagen. Met groote belang-
oor een paar weken zijn gezin te moe- treden en door Uw besliste taal den mond stelling vertoefde deze autoriteit eenigen 
·crlaten; het is een offer om de leidino· snoeren van de.genen, die door hun op- tijd bij de twee geweerbanen en de 

1et bestuur van eigen, vaak nog jong: j ruiende taal een poging z~uden willen doen revolverbaan. Ondanks hun jaren trot-
K aan anderen te moeten overlaten· het om het gezag te ond01·m1J11en en de tucht serrden deze beide generaals het mulle 
c~ offer om voor een mooie betrekldn"' te ondergraven en het zoo voor allen, met zand om de laatst genoemde baan te kun
t in aanmerking te komen, omdat d: wie zij dienen, te bederven. nen bereiken. Met blijdschap hebben alle 
hllingsoefeningen, die vallen in het _Gij zult, desnoods door lTw waarschu- deelnemers deze bezoeken op grooten prijs 
kst van het seizoen, een benoeming in wrng aan Uw Commandanten of geestelijke gesteld. Vooral het in eigen persoon deel
weg staan. verzorgers, vel'llinderen dat de verkeerde nemen aan den wedstrijd door den korps-
1ze mannen brengen niet alleen dat elementen een kans krijgen om hun slag te commandant Jhr. C. J. van Adrichem 

e ; de af'wezigheid van den man en va- Rlaan en ons legei', onze militairen, ook U Boogaert, die ook een prijs behaalde, is 
· is niet minder een offer voor hunne te schandvlekken in de oogen van alle op- zeer zeker hoogelijk gewaardeerd, alsmede 
l wen en gezinnen. De plichten, die het rechte vaderlanden;, door het deelnemen van den geachten 

' •rland oplegt, zijn ten dezen zeker on- Clij zult met opgewektheid Uw offer bren- secretaris der Nationale Landstormcom-
i)r verdeeld; de eene behoeft er niets ren en Uw plicht doen en daarvoor den missie, de heer G. F. Boulogne en den ka

te dragen, terwijl de andere deze jaren dank oogsten van allen, die orde, wet en pitein van Schelven. Voorts waren aan
h gevoelt als een zware last, die straks l'Ceht willen gehandhaa l'd zien en die prijs wezig de overste Donker voor de 
,. mede rust op zijn gezin. Dat deze on bil- stellen op het bezit van de vrijheid en on- telUke commissie alsmede de heer ~:;~: 
l1eid, als zij gevoeld wordt ( en zij wordt üfhankelijkheid van ons land en volk onder ~ 1 berg, en de kapitein v. Deventer als leden 
r de meesten diep gevoeld naar mijn er- cc Tegeering van het geliel'de Oranjehuis. 

G" l 1 der Plaatselijke commissie. Er is zeer i:wed 
·ing) het niet gemakkelijker maakt om rJJ zu t anc eren een voorbeeld geven; ~ 

d l l d 1 1 . geschoten, vooral op de revolverbaan heeft 
offer van de herhalingsoefeningen met e zwa, een steunen, e Jes mteloozen over-

. d men elkander het vuur na aan de schenen ·cwektheicl te hrengen, is waarlijk niet 1mgen, e vreesachtig·cn bemoedigen ; gij 
verwonderen. zult als echte B.V.L.ers goede soldaten en gelegd. Precies om 6 uur viel het laatste 
at de van ontevredenheid bestaande en trouwe karn,eraden zijn. schot op de revolverbaan, zoodat men om 
relletjes kluste elementen voor hunne Denk er om, er wordt op U gelet! Van ongeveer zeven uur wederom bijeen was 

1 i-nationale propaganda bij de mannen, Uw optreden, vooral ook ü1 die dagen in een der zalen van den Dierentuin, al
·o voor herhalingsoefeningen onder de hangt mede ai' de eer en de goede naam waar, na uitreiking der prijzen, een een?a: )en en zijn, dus een vruchtbaren bodem van den B. V. L., die ons allen liei' is en voudigen maaltijd zou genuttigd worden. 

;n r hunnen arbeid denken te vinden, waarvan wij trouwe leden willen zijn. Om ongeveer 7.15 werd het sein ge
ie; eekt wel vanzelf. Dat deze elementen "Als het moet!" en het moet, ook als gij geven dat de korpsconmiandant majoor 

· heeren om juist in die tijden bij deze geroepen wordt voor de herhalingsoefenin- ,Thr. Boogaert de prijzen, die inmiddels 
ns , nnen hun slag te slaan en hun doel te g-en; ook dan gaat het: in de eetzaal waren uitgestald, uit te 
f w t-eiken kan ook niemand maar in het VOOR KONINGIN EN VADERLAND! reiken. Hij werd hiertoe door de com-
·-V · 8te verwonderen. Dat is in de laatste p BOOTSMA missi e ,die met alle voorbereiding was be-

en steeds gebeurd en niet altijd geheel · · last, in de eetzaal binnen geleid. 
der sucees voor hen. Wij kunnen dat ------------------- Met een inleidend woord werden de prij-
ook dit jaar weder verwachten in meer- VERSLAG zen voor de winnaars overhandigd. Spr. 

c •e of mindere mate tijdens de herhalings- memoreerde in het kort wat het doel was 
efrningen. Schietwedstrijd voor Officieren en Pl. voor dezen wedstrijd, n.l. om elkander weer 

,et nze B. V. L.ers hebben die proei' om Leiders Bijzonder Vrijwillig Land- eens nader te brengen ' om nieuwe banden 
V c ontrouw te maken aan hun verbintenis stormkorps Zuid-Holland: West, te maken en de ouden weer op te knappen. 
•PP j den B. V,. L. steeds schitterend door- op 1 Juni 1929, Voorts bracht spreker een woord van hulde 
1b: an : zij lieten zich het hoofd niet op hol Onder begunstiging van zeer goed weer aan de commissie, die met de voorberei-
Ni · ngen door mooi klinkende leuzen, omdat heeft op 1 Juni j.l. een schietwedstrijd ling voor den wedstrijd was belast gewor-
0st · aanstonds gevoelden, dat deze lijnre~lü plaats gehad voor Ofl'icieren en Plaatse- den, en wcnschte ieder commissielid in het 
. ingen tegen hun eigen beginsel en met lijke Leiders van het Bijzonder Vrijwillig nijzonder met een stevigen handdruk geluk 
~ mden op den bodem der werkelijkheid. Landstormkorps Zuid-Holland: west op met het plechtig verloop van dezen dag. 
~
1
-tr i.1' liete11 zich niet gebruiken om de ka- 1 b 1 II h B ,_ Daarna ging spreker over tot het uitreiken ~ cc anen van c e aagsc e urgerwac1,t, 
. njes uit het vuur te halen voor rad- gelegen aan de Waalsdorpcrweg te 's-Gra- van de prijzen. Er waren door de commissie 

~-•v 1· ;.iers, die zelf wel zorgen, dat ziJ. in een 26 tal prijzen aall!tekocht, tevens had ~ venhage. ~ 
~d igheid zijn, als de door hen ontketende Door den Commandant der Haagsche de Inspecteur van den Bijzond.eren Vrij-
; 1 e·Tedenheid strenge maatregelen noo- willigen Landstorm een vergulden medaille, ~ Burgerwacht werden eenigc banen daar-. maakten. de korpscommandant een zilveren medaille toe welwillend afgestaan tegen een kleine nze B. V. L.ers zijn trouwe Oranje- en de Vereeniging Volksweerheid een zil-
d vergoeding voor het kuilpersoneel. Een 

~ , n'en in wie allen iets zit van het krach- Yeren medaille ter beschikking gesteld. De 
id ? _,Il~ zal handhaven! ", de wapenspreuk woord van oprechten dank mogen wij comnüssie heeft clan ook de schenkers har

dezen Commandant dan ook niet onthou-
')11S Vorstenhuis. Het zijn mannen van iclijk dank betuigd in een aan hen gericht 

a,R het moet!'', die daarom ook hun plicht den. schrijven. 
Ruim een 45-tal deelnemers hebben aan 

10 1 en hun offers brengen voor Vorsten-
dell Wedstrl.J.d deel genome11 Er was ae De eerste priJ·s gewe'èr wei:d behaald. 

ie u s en Vaderland; hetzij in dagen van • · 0 
· ~ ' 

le"'enhe1·d "'eboden om ell•aar vr1·endschap door den kapitein J. J. Eckebus met 49 :er · ir,endc revolutie, waarvoor God ons O O '" ' -
el gr bewaren, zich scharen met vastbcra- pelijk te bekampen op het geweer model punten. Hij was de beste der besten, deze 
ve h iel rondom den troon der beminde 95 en de legerrevolvcr ( cylindermodel). wakkere voorzitter der commissie. 
kw, 'lsvrouwe of de wacht betrekken bij de Enkele dames, die met hunne begeleiders De 2e prijs werd behaald door 2e Luit. 
r u, tr s der Regeering, hetzij zij geroepen waren medegekomen, hebben volop kunnen Ch. v. cl. Berg met 46 punten. 

o , en om als dienstplichtigen hun roe- genieten van het prachtig stukje natuur- D'e 3e pr. Kapt. G. Witkamp, 45 p.; 4e pr. 
te vervullen in het gewone troe})en- schoon, waarin de bovengenoemde banen I P. A. v. d. M'eer, 44 p.; 5c pr. Ie Luit. 
nel tijdens de herhalingsoefeningen. zijn gelegen. Zij gaven blijk groote belang• Lunenburg, 4---l: p.; 6e pr. 2e Luit. C. Stui

Ic Regeering roept, dan komen zij, ge- stelling te toonen in de schietkunst venberg, 4--1 p.; 7e pr. Kapt. v. Deventer, 
S il g en gehoorzaam als warme vaderlan- hunner echtgenooten of verloofden, wat 4--1 p.; Se pr. Ie Luit. J. C. Mulder, 43 p.; 

er , tot steun van het wettig gezag, dat zij op zeer grooten prijs moet worden gesteld. 9e pr. Ic Luit. G. F. Boulognc, 42 p.; I0e 
(l< , willen helpen handhaven. Ook de generaal-majoor Borel, adj. in pr. Ie Luit. Isselman, 42 p.; lle pr. Majoor 

Jiz I ameraden, wij zullen straks weder sa- B. D. van II. M. de Koningin en waarne- Korpscomdt., 42 p.; 12e pr. Kapt. v. d. 
-er 1 zijn in het leger voor een paar weken. mend Inspecteur van den Vrijwilligen Zande, 42 p.; 13e pr. Kapt. Langenhock, 
}. ij zult, dat weten wij, medehelpen met al Landstorm gaf door zijn aanwezigheid 42 n-; 14e pr. den heer W. J. Lamers, 42 

e kracht van overtuiging en het vuur van blijk groote belangstelling te toonen in éle ]). ; 15e pr. den heer S. Star, 41 p_ 

De prijswinnaars van revolver waren: 
Ie prijs P. A. v. cl. Meer, 71 punten; 2e 

pr. v. Deventer, 70 p.; 3e pr. Witkamp, 70 
p.; 4e pr. Eckebus, 70 p.; 5e' pr. C. M. 
Hage, 69 p.; 6e pr. v. Peijpe, 69 p.; 7e pr. 
v. cl. Veer, 68 p.; Se pr. Weber, 68 p.; 9c 
pr. v. d. Berg, 68 p.; l0e pr. v. cl. Linden, 
68 p.; lle pr. Wcnting, 68 p.; 12e pr. 
v. Schelven, 68 p.; I 3e pr. Lamers, 67 p.; 
14-e pr. S. Star, 67 p. 

Na de prijsuitreiking nam men ·plaats om 
den inwendigen mensch te versterken. 

Mede zaten aan, behalve enkele dames. 
de vertegenwoordiger van den Inspecteur 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, de 
kapitein-adjudant L. H. Kraak, de overste 
Donker, le luitenant Böulogne, kapitein v. 
Schelven en de officieren en Plaatselijke 
l.1eiders van het Bijzonder Vrijwillig Lanc1-
F;1ormkorps Zuid-Holland West. Als tafel
president werd door den korpscommandant 
2angewezen den kapitein ,T. J. Eckebus, die 
de tafel opende met een hartelijk wel
komstwoord, en daarna liet presidium aan
bood aan den korpscommandant om de 
leiding op zich te willen nemen, waaraan 
deze gaame voldeed. 

Wat dien avond geboden is aan spijzen, 
die zeer goed waren toebereid, zal iedere 
deelnemer nog lang in gedachten houden. 
Er was zeer bijzondere zorg aan besieecl 

Een woord van lof komt zeker toe aan 
den pachter der buffetten van den Dieren
tuin,den heer Gielissen, die hiermede heeft 
getoond een bijzonderen smaak te bezitten 
wat betreft de toebereiding der spijzen. 

Gedurende de maaltijd werden de slui
zen der welsprekendheid geopend door ver
schillende sprekers, die allen de noodzake
lijkheid betoogden voor dit samenzijn. Ge
dronken werd op II. M. de Koningin, den 
korpscomdt, de commissie die met de voor
bereiding was belast, den nieuwen benoem
den secretaris, de heer Kiarres, en op alle 
officieren en Pl. Leiders van Zuid-Holland: 
"\Vest. Het spreekt van zelf dat een harte
lijk welkomstwoord werd gesproken tot de 
geuoodigden, die mede aanzaten of tot hun 
vertegenwoordigers. 

De zon, die zijn vriendelijke stralen uit
gegoten had gedurende dezen heerlijkcn 
dag, was reeds lang ter kimmer gedaald, 
toen de tafel werd opgeheven en iedereen, 
voldaan, naar zijn haardstede terugkeerde, 
het besef en de overtuiging met zich dra
gende ,dat deze dag niet te vergeefsch was 
geweest. Men kon dan ook de woorden van 
den kapt. Valkenburg met geestdrift on
derschrijven, toen hij aan tafel den wensch 
uitte, dat men nog méér zulke wedstrijden 
mocht houden. 

Ten slotte zij het ons vergund de Natio
nale Landstormcommissie en de Geweste
lijke Landstormcommissie hartelijk dank 
te betuigen voor de finantieele steun 
waardoor het mogelijk is geweest om deze~ 
dag te maken tot een waren feestdao· voor 
iederen deelnemer. 

0 
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GOES. 

Op 7 Juni j.l. hield de Afdeeling Zeeland van 
het Vrijw. Landstormkorps Motordienst een 
feestvergadering in het "Slot Ostende", in wel
ke samenkomst "de Korpsvlag" werd aange
boden en de prijzen uitgereikt van de dien dag 
gehouden wedstrijden. 

De vergadering werd geopend door den res. 
Ie luit. A. van Zweeden, welke allen welkom 
heette en dank bracht aan alle11 die door hun 
gaven het hebben mogelijk gemaakt dat deze 
avond georganiseerd kon worden. Het à Ca
re!la-koor, onder leiding van den heer S. J. 
Tamminga, bracht hierna eenige coupletten 
van het Wilhelmus ten gehoore, waarna ge
zamenlijk het Ie vers staande gezongen werd 

Hierop nam luit. v. Zweden weer het woord, 
om met een kernachtige toespraak de vlag te 
overhandigen. Spr. gaf wat voorgeschiedenis. 
Verschillende malen was gesproken over een 
korpsvlag totdat vorig jaar serg.-maj, Kloos
terman de idee weer opvatte en meer losliet. 
Hij dankte Kloosterman voor de velen steun, 
en het werk in het comité verricht. Verder 
deelde spr. mede dat er ook een oorkondu ver
vaardigd is, vermeldende de uitreiking der 
vlag_ Deze oorkonde is vervaardigd door den 
heer A. A. Nederhand, leeraar M.O. schoon
schrijven. Bij de oorkonde is een verklaring 
gevoegd. Beide werden voorgelezen. Hierop 
blies een hoornblazer eenige strÓphen van het 
Wilhelmus en presenteerde een op het podium 
opgestelde wacht het geweer, waarna luit. v. 
Zweden de vlag ove11hand1gde aan den afdee
liugscommandant Res. Ie luit. J. C. Persant 
Snoep, daarbij den wensch uitsprekende dat 
deze vlag steeds in blijde dagen over het korps 
mag wapperen, doch als 't moet, ook in andere 
omstandigheden, de leden ,an i1et korps achter 
zich zal verzamelen. 

De afd. comm. Ie luit. J. C. Persant Snoep 
aanvaardde in dank deze korpsvlag, dankte 
luit. v. Zweden voor de gesproken woorden en 
hoopte dat de vlag tot in verre gesiachten 
zal wapperen over de afd. Zeeland van het 
Vrijwillige Landstormkorps motordienst. Hier
na sprak de comm. de vergadering toe, schet
ste de goede verhouding welke er steeds is 
tusschen de leden onderling, wees op de dub
bele taak welke zij heeft, bij mobilisatie en 
bij binnenlandsche onlusten; herinnerde aan 
<len Nat. Landstormdag op Houtrust, welke 
den communisten geleerd heeft, dat met zoo'n 
organisatie rekening valt te houden; wees op 
het woord van Hugo de Groot "het kan een 
heilige taak zijn om onrechtvaardig geweld 
met rechtvaardig geweld te keeren"; dankte 
den heer Nederhand voor den arbeid, waar
door zoo'n schoone gecalligrafeerde oorkonde 
ontstond, en wekte allen op om den band 
tusschen vorstin en vaderland te verstevigen. 

Van den heer P. C. Labrijn, lid Hoofdbe
stuur Volksweerbaarheid, was een telegram 
ingekomen, dat hij wegens ziekte verhinderd 
was de vergadering bij te wonen. Ook de heer 
Burgemeester en Weth. Goedbloed waren ver
hinderd. 

Thans was het weder het à Capellakoor, dat 
voor afwisseling zorgde en een 3-tal nummers 
ten beste gaf, waarna het eerste ged. van de 
film "Naar den besneeuwden top van Afrika", 
werd afgedraaid. 

Na de pauze had de prijsuitreiking plaats, de 
namen der prij swinnaars volgen hieronder. 
Het à Capella-koor trad voor en na het tweede 
gedeelte der film weer op. De res. 2e luit. M. 
de Jonge sprak het slotwoord. 

Prijswinnaars Vossenjacht. 
Auto's: Ie J. Verburg; 2e. A. Siepman; 3e 

N. Molhoek; 4e J. v. 't Veer; 5e J. Eggebeen; 
6-e A. Kik. 

Motoren: Ie. J. Droogers; 2e. C. v. d. Buck; 
3e. J. Langwerden; 4e J. v. Dalen; 5e H. 
Helmstrijd; 6e. J. D. v d. Wal. 

Uitslag schietwedstrijd. 
Schijf B.W. 100 M. scherpe patr. no. 1. le. 

J .M. v. Riet 48 p.; 2e A. de Jonge 47 p; 3e. 
J. Fierloos 47 p.; 4e. J. C. de Jonge 47 p.; 
5e. J. Rouw 46 p.; 6e. P. Droogers 45 p.; 7e. 
C. J. Bos 45 p; Se, Joziasse 45 p. 

ROZENBURG. 

Op den Ssten April kwam de afd. Rozenbur.g 
\ an den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm 
in vergadering bijeen in het Gebouw voor Chr. 
Belangen, omdat de Voorzitter der Plaatselijke 
Commissie, ds. Dijkman, afscheid zou nemen 
van de afd. door vertrek naar Haarlem. 

De vergadering werd na het zingen van 't 
Wilhelmus en gebed door ds. Dijkman, ge
opend. 

Zijn Eerw. heette in zijn openingswoord in 
't bijzonder welkom den voorzitter van de 
Gewestelijke Commissie, Overste van Cappelle 
en den Secretaris, den heer v. d. Steeg, welke 

heeren voor deze gelegenheid naar Rozenburg 
waren overgekomen. 

Na dit opgewekte openingswoord van den 
scheidenden voorzitter, trad de Overste van 
Cappelle naar voren, en bracht Ds. Dijkman in 

een hartelijke toespraak dank voor alles wat 
door hem als !id der Gewestelijke Commissie 
en als voorzitter van de Plaatselijke Commis
sie te Rozenburg voor den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm is verricht. 

IN DEN STUDIO VAN DE VARA. 

Het Kamerlid Van Zadelhof heeft zijn revolutie-moed terug
gevonden achter de radio-microfoon. 

De afdeel;n6 Rozenburg. 

Spr, zeide, dat het hem aangenaam was om 
met de afd. Rozenburg kennis te maken en 
wilde ook uitspreken dat Ds. Dijkman hoog 
staat aangeschreven bij de Gewestelijke Com
missie voor hetgeen door hem op dit terrein 
werd gedaan, 

En waar de rust aan den hoogbejaarden 
voorzitter van harte gegund wordt, spreekt de 
Overste het vertrouwen uit, dat deze de be
langen van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, al is 't maar met zijn woord, zal blijven 
behartigen, en dat de opvolger van Ds. Dijk-
man diens voetstappen zal drukken. 

Hierna spreekt de burgemeester van Rozen
burg, als lid van de Plaatselijke Commissie 
namens de afd. Ds. Dijkman zeer waardeerend 
toe. Spr. memoreerd de oprichting van de afd. 
met 16 man, welke onder de leiding van den 
voorzitter groeide tot een flinke afdeeling van 
bijna 70 man. 

Namens de afd. werd aan Ds. Dijkman een 
vergrooting van bijgaande fotografie van de 
afdeeling met de Plaatselijke Commissie in 
keurige lijst overhandigd. 

Ook de heer v. d . Steeg, Secretaris der Ge
\Vestelijke Commissie sprak nog eenige woor
den van dank tot Ds. Dijkman, voor de vele 
goede diensten die door hem aan de Geweste
lijke Commissie zijn verricht en waardoor de 
arbeid zeer werd verlicht. 

Na deze toespraken dankte Ds. Dijkman in 
de eerste plaats Over,ste van Cappelle voor zijn 
hartelijke woorden, alsmede voor 't boekwerk 
dat hem door de Gewestelijke Commissie werd 
toegezonden. 

Ook werd de Burgemeester dank gezegd 
voor zijn waardeerend woord en de afd. voor 
de foto, hierbij voegend de wensch, dat God 
allen mogen sparen en vermanend tot trouw 
aan Vor.stin en Vaderland. 

Nu restte ons nog voor dezen avond de 
prij,suitdeeling van de Gewesteiijke Commissie, 
welke door den scheidenden voorzitter op ver
langen van den Overste van Cappelle werden 
uitgereikt. 

De prij zen vielen als volgt ten deel aan: 
P. van Vliet, 98 punten: schemerlamp ; IJ. 

Koornneef, 96 p.: sigarenkoker; W. E . P ols, 
95 p.: Kopjesrek met kopjes; H. W. v.d. Wilk, 
95 p.: schrijfgarnituur; S. Voorberg, 94 p.: 
horloge; W. M. van Gaaien, 93 p.: porte
monnaie; T. van Vliet, 92 p.: borstelgarnituur; 
B. Lievaart, 90 p.: chocoladeketel; P. J . Kleij
wegt, 90 p.: Klokje; J. W. de Boer, 89 p.: 
scheerapparaat; Jb. Bergwerff, 89 p. : Cou
rantenhanger; D. Robbeman, 89 p.: Aschbak; 
A. v. 't Hof, 89 p.: Fruitschaal; A. Arken
bout, 89 p.: Inktkoker; Jac. Stolze, 89 p. : 
Rookstel. 

Nadat door de vergadering gezongen was 
het lste Couplet van "Zij zullen het niet heb
ben", sloot Ds. Dijkman met dankgebed. 

V. L. S. K. MOTORDIENST 
DISTRICT GELDERLAND. 

Op 22 April j.l. had van dit District 
tot slot van den kadercursus een uitrul{
kende nachtoefening plaats yan Buren 
over Tiel , ( als eindstation) naar G elder
malsen (ials aanvullingsplaats), waaraan 
n e1·d deelgenomen door 40 automobielen, 
15 motorrijders en 100 man personeel. 

Deze tocht in de nacht is een ware 
:lropagandatocht geworden tegelijkertijd. 

In alle dorpen, waar wij doortrokken, 
tond de bevolking langs den weg om 

het ongewone nachtelijke schouwspel 
gade te slaan. 

Een verlichte autocolonne, zich slin
;(erende door het nachtelijk duister, is dan 
ook werkelijk een fantastisch gezicht. 

De oel'ening bad over het algemeen een 
dot verloop, er is heel wat te leeren ge
weest, Yooral dit, dat de soldaat moet 
1·eeren zich zel!: te overwinnen en de vcr
tllichtingen van den bestuurder de wet 
rnoet zijn voor onze motormannen. 

Het aantal deelnemers overtrof'. de ver
wachtingen. Blijkbaar houdt men van 
~1itrukkende oe l'en in gen. Ook de kame
i'aadschap wordt er door versterkt. 

'11 0 Arnhem werd tot slot van den 
kadercursus een oefening op de kaart 
gehouden. 

Nu gaan we het zomerseizoen in met 
:1chietoefeningen met den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm en uitrukkende 
oel'eningcn. 
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PROV. SCHIETWEDSTRIJDEN. 
ALPHEN a. d. RIJN. 

De uitslag van de van 13 April-16 Mei 
door de afd. Alphen a.d. Rijn van den Bijzon
deren Vrijwillig-en Landstorm gehouden wed
strijden luidt als volgt: Afd. A. I (korps 
buks): 1 Burgerwacht Alphen 213 punten; 2 
idem Rozenburg 207 p.; 3. Politie Schietver. 
Wassenaar 206 p.; 4. Onderoff. schietvereen. 
,,Generaal Snijders" Leiden 205 p.; 5 Burger
wacht I Leiden 198 p.; 6 Leidsche Politie 
:.,cn1etver. ,,:Burgemeester de Gijzelaar" 197 
p. Hoogste korpsschutter A. C. Mijs Alphen 
a.d. Rijn 48 p. 

Afd. B I (korps K. S. 0.) 1 Burgerwacht 
Rotterdam 285 p.; 2 idem Alphen a.d. Rijn 279 
:i. ; 3 Willem Tell Bodegraven 277-55 p.; 4 
Burgerwacht Boskoop 277-l50 p.; 5 Schietver. 
"Nederland en Oranje" Alphen 276-53 p.; 6 
Burgerwacht Waarder 276~51 p.; 7 Land
storm I Bodegraven 275 p.; 8 Artillerie On
deroff. Schietver. 's Gravenhage 273 p.; 9 
Landstorm II Alphen a.d. Rijn 265 p.; 10 
Burgerwacht Rozenburg 262 p. Hoogste korps
schutter: na loting tusschen B. H. v . W'ijk en 
J. Allewijn te Rotterdam beiden 59 p. gelijk. 

Afd. A II (perc. buks): 1 R. v. Mulligen 
Voorschoten 50-40; 2 W. Meijs Leiden 49-44; 
3 H. J. Grolleman, Leiden 48-43; 4 J. v. d. 
Knap Rozenburg 47~46; 5 A. v. Vliet Leiden 
47-42 ; 6 W. C. Valkenburg Maassluis 47---39; 
7 A. C. Mijs Alphen a.d. Rijn 46-45; 8 G. 
ergshc-eff Alphen a.d. Rijn 46--38; 9 J. H. 
an Staveren Leiden 46-34 punten. 

/ .1.fd. B II (pers. K. S. O.): 1 B. Lemkes 
A.1phen a.d. Rijn 59-58; 2 B. Impelmans Lei
a,•i. 59-57-11; 3 P. Borghouts Rotterdam 
'~--57-10; 4 L. J. v. Maurik Voorschoten 
,') -55-10; 5 J. Allewijn Rotterdam 152-55 
- !J· (; P. A. v. Vliet Alphen a.d. Rijn 59-54; 
· L'. C. Jongenburger Alphen a.d. Rijn 58-57; 
, L. de Wit Leiden 58-56; 9 J. Basis Alphe'1 
:i.d. Rijn 58-55-10; 10 G. Bergshoeff Alph,:,1 
a. d. Rijn 58--55-9 punten. 

Ma. A III (vrije baan buks): 1 J. Wor; . 
J ..,' c,f'n 88-29 · 2 W. C. Valkenburg J:l,Iaas ..:,uis 
,;s,_ ?8; 3 G. 'Bergshoeff Alphen a.d. Rij, , 
,! -~< 29 3 X 28; 4 A. Berkouwer Mac:1.ss u1s 
::, x 39 2 X 28; f, J. J. Hoogendoorn B,,,;egra
vm;:; x 29 1 X 28 4 X 27· 6 W. Werkhoven ' . . Voorschoten 3 X 29, 1 X 28, 2 X 27; 7 .-'- C 
Mijs Alphen a.d. Rijn 30-29-28, 4 X 28; o 
C. Berkhouwer Maassluis 30-29-28, 2 X 28; 
9 G. Veldhuis Wassenaar 30-29-28 1 X 28. 

Afd. B III (vrije baan K. S. O.): 1 P. A. van 
Vliet Alphen a .d. Rijn 108, 2 X 36, 2 X 35; 2 
P. Horghouts Rotterdam 108, 2 X 36, 1 X 33; 
3 G. Bergshoeff Alphen a.d. Rijn 108, 7 X 35; 
4 W. B. Kroon Alphen a.d. Rijn 108, 5 X 35, 
3 X 34 3 X 33 1 X 32; 5 J. ,Allewijn Rotter
dam 108, 5 X 36, 3X 33, 1 X 23; 6 A. C. Mijs 
Alphen a.d. Rijn 108, 4 X 35; 7 L. de Wit 
Leiden 108, 2 X 35; 8 R. H. v. Wijk Rotter
dam 107, 6 X 35; 9 A. Bruijnes Alphen a.d. 
Rijn 107, 4 X 35. 

Afd. A IV (geluksbaan buks): 1 J. J. Hoo
endoorn Bodegraven 299-99, 1 X 99; 2 P. J. 
. d. Krogt Wassenaar 299-99, 3 X 98; 3 L. 
. Bokkum Alphen a .d. Rijn 299-99, 1 X 98; 

T. Berkhouwer Maassluis 299-99, 1 X 93; 
C. Berkhouwer Maassluis 298; 6 P. A. v. 

liet Alphen a.d. Rijn 297-99. 
Afd. B IV (geluksbaan K. S. 0.): 1 J. Basie 
lphen a.d. Rijn 300; 2 Chr. J. Zuidam Alphen 
.d. Rijn 299-99, 1 X 93; 3 J. J. Hoogenboam 
foelofarendsveen 299-99, 1 X9 2; 4 J. A. 
asie Alphen a .d. Rijn 299-,99, 1 X 90; 5 J. 
. de Bruin Alphen a .d. Rijn 298-99; 6 H. 

. Tol Boskoop 298-,98; 7 P. A. v. Vliet 
lphen a.d. Rijn 298-98, 2 X 90; 8 W. Ver
oog Waarder 298-98, 1 X 90; D. Vergunst 
lphen a.d. . Rijn 297-98, 1 X 97; 10 J. 
paargaren Boskoop 297-98, 2 X 96; 11 J. 

v. d. Ploeg Rijpwetering 297-98, 1 X 96; 
2 W. Bergshoeff Alphen a.d. Rijn 297-98, 

X 90; 13 H. P. v. Ruiten Roelofarendsveen 
'J7-98 , 3 X 89; 14 A. M. Vink Bodegraven 
.!7-98, 1 X 89. 
Voor den Lan<lstorm waren 6 prij zen staan

e buiten de prijzen bovenbedoeld ter beschik
.ng gest eld. Deze zijn als volgt gewonnen: 1 

1 :mdstorm I Bodegraven 275 punten; 2 Land
orm II Alphen a.d. Rijn 265; 3 Landstorm I 
>Skoop 261; 4 Landstorm Koudekerk 257; 5 

1 mdstorm II Aarlanderveen 250; 6 Landstorm 
.t oelofarendsveen 248 punten. 

Hoogste korpsschutter: Loting tusschen A. 
an Triest t e Alphen a.d. Rijn, C. v. d. Veer 

t Bodegraven en L. van Vliet te Aardenhout, 
'en ES enz. gelijk. De prijsuitreiking zal 
aats hebben Zaterdag 8 Juni a.s. t e half 5 

Uct r nam. in Hotel Rutten nabij het station t e 
lphen a .d. Rijn. 

ZAANDAM EN KOOG-ZAANDIJK. 

Onder voorzitterschap van den heer P. Bak
lter, leeraar aan het Lyceum alhier, vergaderde 

IN MEMORIAM 

Op 2-:1: l\Iei j.l. overleed na lang
durige ziekte de '\Velcerwaarde Heer 
DR. A. Dal'an, Ned. Herv. Predikant 
te Odijk. 

Daarmede is wederom een der ge
liefde voormannen uit onze Land
stm·m beweging heengegaan. 

Ds. A. Daran was lange jaren de 
Vire-Voo1·zitter der (lewestclijkc 
Landstorm Commissie "de Meijerij ", 
doch ook buiten de grenzen van dit 
korps was hij bemind en gezien. 

Wie Ds. Daran ontmoette, kwam 
onmiddellijk onder den aangenamen 
indruk, een man voor zich te hebben 
met een edelaardig gemoed en een op• 
gewekten geest. Zijn nobel karak
ter nam ieder voor zich in en dat is 

in het Gebouw voor Chr. Belangen, de afdee
ling van den Bij zonderen Vrij willigen Land
storm. De heer Bakker presideerde voor het 
eerst en bracht dus bij het begin van den 
avond een woord van dank voor het in hem 
o'estelde vertrouwen, dit woord onderstreepen
de door de verklaring dat allen in den Vrijwil
liger. Landstorm als één man voorstander van 
orde en gezag waren en dat zouden handhaven. 
ln de vergadering waren aanwezig een lid van 
de Gewestelijke Commissie in de Stelling Am
sterdam, burgemeester Wempe van Westza~n, 
de Secretaris van de Nat. Landstorm Commis
sie de heer Boulogne en kapelaan Morsch, 
alsmede de Commissaicis van politie S. v. d. 
Laan die de voorzitter allen welkom heette. 
Mededeeling werd gedaan, dat de leider der 
oefeningen, de heer J. D. Rot vervangen was 
àoor den reserve-officier van Malssen. Met 
een heilwensch voor H. M. de Koningin, ein
digde de voorzitter zijn openingsrede. 

De secretaris H. Russelman, bracht daarna 
op de hem eigene wijze v~rslag uit ov~r _h~t 
afgeloopen jaar van den BiJzonderen VnJw1l~1-
gen Landstorm tot steun van het wettig 
gezag Mededeeling geschiedde van den datum 
van d~n Landstormdag, welke gehouden z~l 
worden te Apeldoorn op 5 Sept. a.s. Een trem 
van Amsterdam zal loopen naar Apeldoorn. 
Voorts deelde de secretaris mede, dat de hee
ren H. E. Wempe en de nu vertrokken burge
rneester W. F. G. L. Driessen, lid van de ge
westelijke commissie waren geworden, hetgeen 
in het vorig verslag verzuimd was. Aan het 
uitvoerige jaarverslag ontleenen wij dat het 
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Ds. A. DARAN. 

ook een Yan de redenen geweest, 
waarom door hem in zoo brceclen 
kring, Yelen konden worden bewo
gen, om hunne wanne belangstelling 
te gewn aan ons instituut. 

De arbeid van Ds. Daran is veel
onwattrnd geweest. Naast zijn eigen 
herde1·s- en lccraarsambt heeft hij 1al

ri_jken, zonder onderscheid Yan rang 
of sfaiid, ook dikwijls ver buiten zijn 
onmiddellijk arbeidsveld, hulp ge
boden in bitteren nood. 

Ook de Landstorm heeft veel aan 
hem te danken. 

Nu is hij van de zijnen en van ons 
heengegaan. In Yollen vrede des ge
loofs . 

.Memento mori. 

1 
1 

\ 
omzoomd van goud, kroon, scepter en het 
rijkswapen, bewaakt door een speurende leeuw, 
maakt dit vaandel een zeer verdienstelijken 
indruk. 

Luite1:ant Boulogne zet in zeer zakelijke 
b:woordmgen uiteen van welk belang de regee
nng zelve den Landstorm acht. Hij telt in 
1300 ~)aatsen in ons land 62000 vrijwilligers, 
wa~rb1J nog ~e1: 4500 tal leden van de plaat
sehJ ke comm1ss1e gevoegd dienen te worden. 
Wat de Landstorm kost, kosten 150 politie
mannen ook. Dus men ma,g het werk van den 
Landstorm als een niet bezwarend lichaam in 
o~z~ i:naatschappij beschouwen. Vooral de ver
metigmg van het volksgeluk door kleine min
derheden eener partij staat de Landstorm 
te_gen. Rusland wordt geterroriseerd door nog 
met 1 % van de bevolking. ,,Het gezag betee
kent het geluk van een volk. De regeering 
heeft maar één roep te doen en wij komen" 
zegt spre,~er. En toch wij doen geen kwaad'. 
Zaa~da1:1 1s nu in rep en roer. Daarmede be
m?eit z1ch __ de Landstorm niet. Als de econo
ri:1;1sche stnJd der arbeiders staking noodzake
hJk maakt zien wij dat aan. Maar als het gaat 
he_~ gezag_ ondersteboven te werpen, zie dan zijn 

1 w_~ er wel. De Landstorm houdt het geweer 
b1J ?en voet. Na deze toespraken, die met 
muziek :-7erden a!gewisseld. werd gepauseerd, 
waarna m onderlmg samenzijn nog een aantal 
voordrachten van enkele leden etc. de avond 
werd gesleten. Besloten werd met het Wilhel
mus van N as sou we 

IJSSELMONDE. 
Donderdag 22 Mei j.l. heeft de eere-voorzit

ter van de Af<leeling· IJsselmonde van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm, de Edelacht
bare ~eer P. F. van Slijpe, afscheid als 
z?odamg .. genomen. Daartoe was een spe
ciale ~IJeenkomst bijeengeroepen in de 
voormalige bewaarschool op het Dorp tegen 

- ~ uur 's avonds. Vele vrijwilligers waren opge
kome1: om den eere-voorzitter voor de laatste 
maal m functie te zien en persoonlijk afscheid 
te ne;11en. De voorzitter der afdeeling, de heer 
G. Lmdeyer Jr., opende tegen 8.15 uur nm 
deze feestelijke vergadering, door een wo;rd 
van welkom te spreken, allereerst tot den 
eere-voorzitter, verder tot den commandant 
van het Landstormkorps, luit.-kolonel H. C. 
van Cappelle, luit. v. d. Mast, beiden uit Rot
terdam, en tot de vrijwilligers, die in grooten 
ge~ale waren o~gekomen. Na deze opening 
sprnk de voorzitter een woord van afscheid 
n~mens de plaatselijke landstorm-commissie 
die hem als blijk van waardeering een cadea~ 
aanbo?d. Vervolgens sprak de instructeur der 
2fdeelmg, de heer A. Luyendijk Jr., namens 
de leden en bood hem een tuintafel aan In 
a~nsluiting op dit geschenk hadden 11 ver~eni
gm?en, waa:·onder het Chr. Fanfarecorps, ver
sch11le~d~ Jongelingsvereenigingen, meisjes
vereemgmgen, fabrieksarbeidersbond, rnetaal
b_ewerkers, Ned. padvindersvereeniging afdee
lJ~g IJselmonde, twee tuinstoelen .gekocht, die 
b1J monde van den voorzitter der buurtver
eeniging Wijk B, den heer T. Hooftman Jr., 
werden overhandigd_ De eere-voorzitter was 
zichtbaar onder den indruk van de zeer vele 
blijken van belangstelling, die hij bij zijn ver
trek uit onze gemeente ondervindt en dankte 
dan ook alle gevers van deze .geschenken. 
Namens de Gewestelijke Landstorm Commissie 
sprak overste Van Cappele een woord van 
afscheid en dankte den heer Van Slijpe voor de 
goede samenwerking. Tenslotte heeft luit. v. d. 
Mast nog het woord gevoerd. Te ± 10.30 sloot 
de voorzitter deze zeer goed geslaagde bijeen-

--•--
ledental 231 le<len telt (Zaandam 190, Koog
Zaandijk 41) w.o. 7 officieren. In Sept. zal de 
Landstormfilm vertoond worden hier ter 
stede, tevens zal dan de pri.io:uitreiking voor 
de nog te houden schietwedstrijden geschie
den. Onder applaus brengt het verslag hulde 
aan de leiding van luitenant Boulogne. 

Het cement van den Landstorm is de liefde 
tot God en ons Volk", aldus o.m. dit verslag. 
Vooral Moskou en d-9 vi.i:md van het huwe
lijksgeluk in Parijs dient men in het oog te 

komst. 

LUTTEN. 

houden. Met muziek van "Soli Deo Gloria", In het Café Nijland vergaderde de afdeeling 
ciat met "In naam van Oranje" den avond had van den Bijzonderen Vrijwillig-en Landstorm 
geopend, wordt nu een tweetal coupletten van alhier. De heer Bruggeman, secretaris van het 
het Wilhelmus staande gezongen, waarna de Twentsch Verband, deed verschillende huis
Weleerw. heer kapelaan Morsch, die onlangs houdelijke mededeelingen, wat aanleiding gaf 
tot de commissie van den Vrijwilligen Land- tot eenige discusie. De heer Katerberg, propa
storm toetrad, het groote belang van het be- gandist te Zutfen deelde, als secretaris van de 
staan en voortbestaan uiteenzet en namens commissie der schietwedstrijden mede, dat er 
alle katholieken · in Zaandam de verklaring vier klassen zijn ingesteld, n.l.: Koning
hunner sympathie in het midden der vergade- scherp-, le en 2e klas schutters, terwijl elke 
ring legt. Vooral de historie van bloed en klas prijzen krijgt, dit ter bevordering van 
tranen van het Bolsjewisme, de strooming om algemeene deelname, daar nu niet alleen de 
het gezag te ondermijnen maakt den Land- beste schutters prijzen krijgen. Na eenige dis
storm volgens Z.Eerw. noodig_ cussie werd besloten bij het huis van den 

De heer Russelman wijdt vervolgens een plaatselijken leider, den heer Ter Wijlen, 
waardeerend woord aan den vervaardiger var, .<,chietoefeningen te houden op Zaterdag van 
het in September aan de afdeeling geschonken 7~ uur met de zoogenaamde K. S. O. ge
rnandel, den heer Carpentier. Commandant weren. Nog werd besloten tot het houden van 
Van Malssen richt zich in het bijzonder tot een propagandaavond in November, waar dan 
de Landstormers. Op het ontzettende van tevens de prijsuitdeeling zal plaats vinden, 
anarchie en revolutie vestigt hij in welgeko- te;wijl de aanwezigen ten slotte werden ver
zen woorden de aandacht, waarna de heer rast met een prachtig vaandel, geheel belan
Carpentier de symboliek van het vaandeltje 

I 
geloos vervaardigd door een echtgenoote van 

toelicht. Blauw als de kleur van den trouw, één der leden. 
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LISSE. 
Op Dinsdag 21 Mei j.l. hield de afdeeling 

Lisse van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm een vergadering in hotel "De Witte 
Zwaan" te Lisse, welke tamelijk druk bezocht 
was. 

\De voorzitter de heer J. P. Segers, opende 
de vergadering' met een rede, waarin hij den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm vergeleek 
met de brandweer, die misschien heel wem1g 
dienst moet doen, maar toch steeds p~ra~~ 
moet blijven en tot de puntjes in orde, wil z1J 
onmiddellijk klaar staan bij dreige:1-d geva~r. 
Daarom is ook voortdurende oefening nood1g 
er moet een doorloopend contact zijn in den 
Bijzonderen Vrijwiliigen Landstorm, wat het 
best bereikt kan worden door een ger-egelde 
deelname aan de schietoefeningen. 

De plaatselijk leider, de heer J. Dekker deed 
vervolgens verschillende mededeelingen om na 
de pauze de prijzen uit te reiken van de laatst 
gehouden wdestrijden met K. S. O. ?:eweren. 

Voor het geld door de deelnemers b1Jeen ge
bracht waren, dank zij de medew~rking van 
verschillende winkeliers, mooie pnJzen aange
schaft, o.a. een 12-deelig theeservies, een vul
pen, een vulpotlood, ':en we~~erklokje, en 
verschillende andere hmshoudehJke en luxe-
artikelen. 

De deelnemers waren in twee groepen ver-
deeld. In de eerste afdeeling behaalden achter
eenvolgens prijzen de heeren: J. J. Opstal, H. 
rh. Kaptein, D. Koelewijn en G. J. Ransdorp. 
[n de tweede afdeeling, de heeren J . van 
Eeuwen, G. C. Tromp, W. P . de Jonge en W. 
F Veldhoven terwijl ook nog enkele troost
p;ijzen beschikbaar waren gest~~d. 

Voor de wedstrijden te Katw1Jk a.s. Zat~r
:lag 25 Mei te houden zijn ook prijzen beseh1k
oaar die de animo nog zullen versterken. iD; deelname was de vorige maal heel goed, 
:laar niet minder dan 27 leden mede naar 
Katwijk waren gekomen. 

Aan het slot bood de voorzitter den plaat
,elijken leider nog een vergr~oting aan van 
èen foto genomen bij den N ationalen -~anddag 
te 's-Gravenhage vori.g jaar, als bhJk van 
...,aardeering voor den velen arbeid belangeloos 

verricht. 
Voor deze verrassing betuigde de plaatse-

ijke leider hartelijk dank er tevens op wijzend, 
lat de medewerking van alle leden noodzake
ijk is om iets tot stand te kunnen brengen en 
len bloei van de afdeeling te bevorderen. 

Na de rondvraag werd deze geanimeerde 
rergadering door den voorzitter gesloten. 

SPRANG-CAPELLE. 
Door de afd. Sprang-Capelle van den Bij

:onderen Vrijwilligen Landstorm zullen ge~u
·cnde de zomermaanden weder geregeld schiet
iefeningen worden gehouden, welke oefeningen 
mder leiding van den heer P. v. d. Schans, 
cmmandant dezer afdeeling, staan. 

CUIJK. 
Op den 9en Juni j.l. gehouden schietwed

trijd op de schietbaan der Burgerwacht te 
;uijk, behaalde namens den Bijzonderen Vrij
villigen Landstormbond onze afdeeling den 
en korpsprij s, een prachtige zilveren lauwer
.rans, terwijl schutter A. v. Elst den len kam
,ioenprijs behaalde. Bravo Bijzondere Vrijwil
ige Landstormers. 

De uitslag van het concours van den Bond 
an Vrijwillige Landstormkorpsen in het Land 
an Cuijk is: Korps: 1. Sambeek, 2. Oeffelt, 3. 
leers, 4. Wanroy; le kampioen A. v. Elst, 
)effelt, 2e M. Ebben, Beers. 

Personeel: 1. Kusters, Sambeek; 2. Logtens, 
!ambeek; 3. Jacobs, Sambeek; 4. Willems, 
tijkevoort; 5. Hendriks, Wanroy. 

DE AANSLAG OP WILLEMSTAD. 

l 
) 

' l 
! •• ' t ', ..• 
. j :, :::· .. 

i :.' c':r ; · 
\,. 
·, ,..... ~ ~·-· 

l' 
'.{ ,, 
" ~--· ', 

1 -~:,:-r.i,.: 

' · ~, 
; ' .,. ~ - ' 

,. . "'t_,' .. .,. ~-••r . 

De hachelijke positie van ons Wettig Gezag op het "ontwapende" Curaçao. 

,.DE IJSSEL." 

Voor de tweede maal zal in Apeldoorn 
een Landdag worden gehouden. , 

De eerste, in 1923, slaagde boven ver
wachting. 

Het aantal deelnemers was bijzonder 
groot en is, met uitzondering natuurlijk 
van onzen Nationalen dag in Den Haag, 
schier door geen enkele volgende Land
dag, waar ook gehouden, overtroffen. 

De herinnering aan dezen schoonen dag 
lcé'ft voort bij allen, die er aan hebben 
deelgenomen. 

Daaruit vloeit een verplichting voort. 
De tweede Landdag te Apeldoorn mag 

voor den eersten niet onder doen. 
De groei onzer organisatie moet op den 

komenden vijfden September blijken. 
En wel mag worden verwacht, dat op 

dezen Landdag een groot aantal bezoe
kers zal komen uit de aangrenzende 
Verbanden Veluwezoom, Twente, Velu
we, Vollenhove en Nieuwe Hollandsche 
v\Taterlinie en mogelijk nog uit verder 
gelegen streken Yan ons land, maar dat 
legt te meer aan de leden van het Land
stormkorps "De IJssel" en de aangren
zende Verbanden de eervolle verplichting 
op door opkomst in massa de eer van 
hun Ver band hoog te houden en dezen 
Landdag te maken tot een dag, die op
nieuw voor heel ons volk getuigenis af
legt van den bloei van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 
Een circulaire over de reisgelegenheid 
wordt dezer dagen verzonden. 

Voor goede voorbereiding is noodig, 
tijdig te weten op hoeveel deelnemers 
ongeveer kan worden gerekend. 

Vanaf heden zij daarom elk lid er op 
bedacht, mede te wc1·kcn aan het slagen l 
van den Landdag. 

Landdag te Apeldoorn. 
5 SEPTEMBER 1929. 

Voor de Vrijwillige Landstormkorpsen De IJssel; Veluwzoom 

de Veluwe, Twente en aangrenzende Verbanden. 

Voorloopig Programma. 
10½ uur v.m. Eerste Verzameling op het Marktplein en afmarsch 

met vaandels en muziek ter bezichtiging van Het 
Koninklijk Park "Het Loo ". 

Il uur v.m. Tweede verzam eling op het Marktplein en afmarsch 
met vaandels en muziek naar het Koninklijk Park 
,,H et Loo". 

1 1½ uur v.m. Openstelling van het Landdagterrein Berg en Bosch 
(sportpark) . 

11 l/2 

11/2 

uu r v. m. 

uur. 

Ontvangst ten Stadhuize der autoriteiten en genoodigden . 

Opening van den Landdag. 

1 ¾ u. - + 4 uur. 1. Vendelzwaaien. 
2. Rij- en Springoefening der ruiters van de Konink-

lijke N ed. Marechaussee. 
3. Colonne Geweer. 
4. Ruiteroefeningen van Landelijke Rijvereenigingen. 
5. Sportdemonstratie. 



VRIJWILLIG LANDSTOUMKORPS "MOTORDIENST". 
DE SCHIETOEFENINGEN IN "DE HARSKAMP" 13-15 MEI. 

~e. officieren d~r le serie: zittend van 1. n. r. : Majoor Prins (Ct. afd. N.-Holland) Overste 
En?gaard (Sene Ct. e~ C~. afd. Zd.-Holland), Overste ten Broecke Hoekstra (Korps Ct.), 
MaJoor Geldens (Ct. District Utrecht)_; staande Kapt_ Van Hove, Luitenant Akerlaken (v. h. 
vaste det3:~hement, Kapt. J. J. C. N1Jland (v. h. Korpsbureau), Luit. J10hanknegt, Luit. Van 
HoogenhmJze, Kapt. van Duren (Ct. v. h. vaste detachement), Luit. Van Nispen, L1Jit 

de Moor, 

De motorvrijwilligers hudden het naar hun zin. 

V. L. S. KORPS MOTORDIENST. 
l\fet een aantal auto's en motoren arri

veerde 26 Mei j.l. het Vrijwillig Land
storm Korps Motordienst, afdeeling Zee
land, tot het houden van schietoefeningen 
op de banen in de Vughterhoide. 

De afdeeling stond onder commando 
van den le luitenant J. C. Persant Snoep, 
die de schietoefeningen leidde. 

Door den commandant van het r,egi
mcnt wielrijders, Overste B. W. Baron 
van Dedem, werd gisterenavond in de 
Isabella-kazerne, waar de afdeeling is ge
legerd, een concert aangeboden, gegev~n 
door het muziekkorps van het regiment 
onder leidiug van den kapelmeester, den 
heer A. Borstlap. 

Het concert, dat werd bijgewoond door 
Overste B. ten Broecke Hoekstra, den 
kapitein Nijland en den le luitenant Per
sant Snoep, alsmede door meerdere offi
cieren en onderofficieren, viel buitenge
woon in den smaak. 

Na ieder nummer mocht het kranig2 
korps, dat zich in korten tijd heeft ge
vormd onder deskundige leiding van den 
heer Borstlap, een hartelijk welverdien11 
applaus in ontvangst nemen. 

Op het programma ontbrak natuurlijk 

nie~ het wielrijders-lied 1929; bijzonder 
werd toegejuicht de dienstplichtige Kol
der, van de 3e Schoolcompagnie H. ·w., 
die een fantasie voor accordeon "'l'eou
vère" ten beste gaf en tijdens de pauze 
met zijn harmonicaspel de stemming niet 
weinig verhoogde. 

De heer Borstlap mocht voor zijn pres
tatie met zijn vrijwillig nmziekkorps een 
welverdiend dankwoord m ontvangst 
nemen. 

Hedenmiddag, na afloop der t:>chietoeîc-
11ingen, keerde het Vrijwillig l,andstorn1-
korps naar huis terug, de overtuiging 
medenemende van een gulle g,1stvrijo ont
vangst bij het regiment wielrijders. 

LANDSTORMKORPS MOTORDIENST 
FRIESLAND. 

Door het nijwillig,e landstormkorps 
l\Iotordienst in Friesland werd op 30 1\Iei 
j.l. een étappe-ocfening gehouden. 

Als commandant van het eindstation 
fungeerde de reserve-kapitein N. Feen
stra. Commandant van de compagnie 
autotreinen was de reserYe-kapitein van 
den motordienst, m.r. D. van vVelderen 

baron Rengers, terwijl als commandant 
van de munitie aanvullingsplaats was 
aangewezen de reserve eerste luitenant B. 
Bruinsma van den motordienst. 

De oefening werd bijgewoond door den 
generaal-majoor J. H. Borel, inspecteur 
van den Vrijwilligen Landstorm en den 
luitenant-kolonel B. ten Broecke Hoek
stra, commandant van het Vrijwillig 
Landstormkorps Motordienst. 

LEMELERVELD. 
Dezer dagen had in 't café van W. Habers 

een vergadering plaats van de afdeeling van 
den Bijzonderen Vrijwillig-en Landstorm hier 
ter plaatse. De plaatselijke leider, den heer G. 
Herbrink opende de bijeenkomst en heette de 
aanwezigen van harte welkom. 

Spr. deelde mede dat onze afdeeling weer 
moet opleven en zal wederom begonnen wor
den met schietoefeningen welke dan zullen 

JONGENS EN MEISJES, 

D~ prijswinners waren dezen keer: 
Joh. van Hoek, Oranjeboomstr., Rotterdam. 
Dina Knape, Sommelsdijk. 

Adr. Vollaard, Oud-Beyerland. 

B2r-,md v . Asselt, Apeldoorn. 

Jannie Eisenga, Ten Post. 
Dieuwertje Kooiman, Andijk. 
Piet Kok, Nieuwveen. 
J ace b Sonneveld, Berkel en Rodenrijs. 
IE:d-er van hen ontvangt een prachtig boek. 
Wat is het toch gezellig, dat ik door 't 

heele land zoo veel neefjes en nichtjes heb! 
Maar nu word ik er werkelijk mee yerlegen. 

Want de een vraagt: ,,Oom Bertus! komt U 
met Tante Lei dezen zomer bij ons eens logee
ren ?" En een ander schrijft: ,,Oom Bertus! 
mag ik bij U eens komen logeeren ?" 

Daar zit ik nu met al die vriendelijke 

briefjes! 
Als ik bij den één ga logeeren, en niet bij 

,icn ander, dan raken alle Landstormerskinde
,·t-n van jaloerschheid in vuur. En bij iedereen 

een bezoek brengen, wel! dan kwam ik in geen 

tien jaar haast klaar. 
l\'Iaar als jullie dan bij mij wilt komen 

logeeren? Och, dit ijzer is al even heet om aan 
te pakken. Jullie bent me allemaal even na. Ik 
wil den een niet voortrekken bij den ander. 

Hoe zou ik 't moeten aanleggen, om een paar 
honderd jeugdige gasten te he1°bergen? Dan 
zou ik zelf wel op 't dak moeten klimmen, of 
il' den kelder kruipen, om voor jullie plaats 
te maken. Dat zou jullie toch niet willen? 

Dus: deze vlieger zal tot mijn spijt niet 

kunnen opgaan. 
Ten slotte : IJ tj e Kooiman! al doet je zusje 

Diewer aan groep B mee, daarom hoeft Ma 

niet te bedanken. Ze mag gerust mee blijven 

doen. Daar zijn toch ook wel gezinnen, waarin 
twee of drie broers bij den Landstorm zijn. 

worden gehouden achter het huis van W. Ha
bers inplaats van in Sclianebroek. Eerst zul
l~m verschillende schietoefeningen worden ge
houden en als slot een schietwedstrijd waar
aan dan verschillende prij zen worden ver
bonden. 

LEUNEN. 
Door den Vrijwi!ligen Landstorm en Burge

wacht te Leunen zal op 9 Juni en 16 Juni in 
het Bondslokaal te Leunen een schietwedstrijd 
gehouden worden. Prachtige prijzen zijn reed3 
aangekocht. 

DE RUSSISCHE GESCHIEDENIS. 
ln Ycrband met gebrek aan plaats

ruimte zal No. XI Yan de Russische Ge
schiedenis (het eerste Yan cle nieuwe 
serie ) niet deze maar de volgende maand 
(Juli) Ye1·schijne11. , 

Luitenant ARCHIBA.LD. 

GROEP A. 
(Onder de 10 jaar). 

Zes jongens- en meisjesnamen. 

IAVDD 
MELLIW 

TOOT 
ELTRAB 
EKHRIND 

K I R E D E R F. 

TE JE J 
UIERTREG 

OAACBJ 
JAAUILN 
AEIADL 

ZE US. 

GROEP B. 
(Boven de 10 jaar). 

Invulraadsel. 
een schaaldier. 
een steltlooper. 
een tuinvrucht. 
een metaal. 
een bloem. 
2 X 12 uur. 
een riviervisch. 
's werelds loon. 
een schrijfgereedschap, 
een vogel. 
een geweldig jager. 

De beginletters vormen saam een uitroep, 
die door jonge en oude Landstormers graag 
wordt aangeheven. 

KERKERBEZOEK. 

Heel lang geleden besloot een vorst, eens 
een ,gevangenis in zijn rijk te gaan bezoeken. 
Dit gaf een geweldige opschudding in den ker•• 
ker. De cipier rende als razend door het rasp
huis rond, om den Koning op waardige wij ze 
te ontvangen. 

Daar viel natuurlijk heel wat op te knappen 
om aan het vunzig verblijf der boosdoeners 
E:en eenigszins fatsoenlijk aanzien te geven, 
Gelukkig evenwel vond de cipier welkome hul.:-i 
bij een paar ,gevangenen, die hij vertrom,eP 
kon. En deze waren in de wolken, dat zij enkele 
dagen het eentoni,g leven in de schemerach
rige cel vaarwel mochten zeggen. 

Thans ging het in 't gevang met bezem en 
boender aan den schoonmaak van geweld. 

De andere gevan,g_enen waren ook op d,, 
hoogte · gebracht van het hoog bezoek, dat hun 
wachtte. Op menige boeventronie straalde bij 
voorbaat reeds een straal van blijde hoop. Wie 
weet, wat de komst des Konings voor hen zou 
,..itwerken. 



Kwijtschelding of verrdndering van straf! 
Gratie! Gratie. Dit was het machtige too

verwoord, dat in deze dagen vol spanni.1g 
hunne ,gesprekken en droomen overheerschte. 

Eindelijk is de groote dag aangebroker: ! 
't Gevangenisvolk, thans niet in grauw boeve;;
pak maar in grnot tenue, is bij elkaar geko
men om den hoogen gast waardig te Ofü

vangen. 

in een herberg een vechtpartijtje, waarbij een 
g-erechtsclienaar een oor werd afgebeten. Hoe
wel ik er slechts bij stond te kijken met mijn 
]1anden in de broekzakken, toch kreeg ik <.! ::> 

schuld en werd pardoes in dit kil!~ hok ge
stopt." 

En 't an'twoord luidde: ,,Drie jaar geleden nen op de vriendelijk boodschap van genade 
brandde een hofstee af, waar ik 's nachts te tn verlossing, die als engelenmuziek hun ii1 
voren in de schuur logeenle. Voor <lat ongeluk cie ooren zou ruischen, naar zij vuriglijk hoop
moet ik nu bloeden, ofschoon ik van den pr: ,,,~ ten. 
geen kwaad weet." De Koning zag de boeventronies em~tig aan 

Vervol,gens had de Koning een onderhouJ en sprak daarna op plechtigen toon : 
In cel no. 3 was Hein Vagebond met z'n met Kees Dynamiet. Ook deze klaagde in h~f- ,,Mijne vrienden! 

De cipier in vollen dos en purperrood var 
inspannin,g staat met zijn blinkenden sleutel
bos aan de groote poort de komst des Konings 
puffend te verbeiden. 

Daar komt de gouden koets met trappelende 
paarden in statie aanrollen. Gelijk het behoort, 
houdt de cipier na enkele diepe lrnigingen een 
roerend schoone redevoering. Daarna ruischt 
plechtig der gevangenen welkomstlied, waarbij 
zelfs menige zanger een traan van ontroerin,g 
wegpinkt. 

Met een vriendelijken glimlach betuigt de 
Koning zijn hartelijken dank vool· die schit- 1 

terende, verrassende ontvangst, waarna de ge
vangenen allen naar hun ei,gen, cellen terug
keeren. 

Thans gaat de vorst de afzonderlijke ver
blijven in oogenschouw nemen. Tevens hecît 
iedere celbewoner gelegenheid om mee te dee
len, door welke fout of feil, door welke booze 
macht hij hier achter slot en grendel moet 
zuchten. 

Eerst komt Gij s Vingervlug aan de beur~. 
Deze verklaart met een lang ,gezicht: ,,Ik ben 
door een van mijn maats valsch verraden. Om 
zelf den clans te ontspringen, heeft hij mij bij 
het gerecht aangebracht, ofschoon ik aan dief
stal zoo onschuldig ben als 'n pasgeboren kind. 

tige bewoordingen als de verdrukte onschuld. Ik ben hier heen ,gekomen, om uit uw aller 
Vreeselijk onrechtvaardig vond hij het, als het mond te kunnen vernemen om welke oorzaak 
zwarte beest te worden beschouwd. En nu gijlieden hier gevangen zit. Met gr9ote aan
zat hij daar als misdadiger geboeid om ee,1 dacht heb ik ièder uwer, hoofd voor hoofd, 
zaak, waaraan hij part noch deel had! aangehoord. En zoo mocht ik tot de weten-

Zoo ging ];iet ·van cel tot cel; overal wer,I schap komen, dat gij allen gansch onschuldig 
hetzelfde liedje ,gezongen van valsche beschul- zijt; ja, zelfs zoo onschuldi,g als pasgeboren 
•liging en onverdiende straf. kinderkens! 

In 't laatst kwam de vorst bij een gevangene, Met groote ontsteltenis heb ik uw getuige-
die met neergeslagen blik en in stottertaal be- nis van onverdiende straf vernomen. 't Is du , 
gon op te biechten: ,,Ach Sire! volgens Uw louter vergissing en afschuwelijk misverstand, 
wensch zal ik U de oorzaak vermelden, waarom dat gij a llen hier terecht gekomen zijt! 
ik in dit droevig verblijf ben opgesloten. Diep Onrechtvaardig veroordeeld, en thans droe-

1 

schaam ik mij, U te moeten zeggen, '.ve\k I vig wegkwijnend in smart en doodelijke ver
snood misdadiger ik ben. 't Is louter eigen veling! 
~chuld; mijn zware straf heb ik dubbel ver-- Onnoozele lammeren in een gruwelijken 
cliend. Want ik heb in razemij een medemensch leeuwenkuil! 
vermoord die mij slechts weinig in den wc·;,; Doch gij, in gindschen hoek! (en de vorst 
g-elegd had. Zoo moet ik in deze cel voor mijn wees met strengen blik den gevangene aan, 
misdaad boeten. Verrgeef mij, Majesteit! dat met wien hij het laatst had gesproken) gij, die 
Gij u verwaardigt te willen spreken met zulk daar zoo heimelijk verscholen zit achter uw 
een moordenaar als ik ben!" lotgenooten! gij zijt, naar het oordeel uit UN 

Toen sloeg de gevangene, met schaamte ver- eigen mond, een moordenaar! Kerel, schaam 
vuld, beide handen voor 't gelaat, en barstte je! Schelm der schelmen! Gij hoort niet thui~ 
in berouwvol snikken uit. De Koning sprak in den kring dezer onschuldige kave lieden! 
tot den ongelukkige een troostvol, deelneme11J Cip:er! sche1!.!< hem onmiddell ijk de vrijhPid; 
woord, totdat de zware celdeur weer achter want deze snoodaard zou anders al de onschul-
dezen dichtknarste. digen hier gansch en al bederven!" 

De rondgan,g was eindel~jk volbracht; thm,s En het scheen dezen gevangene een wonder 

In de volgende cel zit Klaas Nathals opg-,
sloten. Op de vraag van zijne Majesteit, waar
om hij ,gevangen zit, antwoordt hij met ver
schrikkelijk oogendraaien: ,,Sire! ik weet het 
evenmin als Gij! Maar verleden jaar ontstonJ 

:ruigen stoppelbaard op,geborgen. 

kwam de stonde van vertrek. Doch eer cl~ blijden droom, tÖen hij een oogenblik later 
gouden koets in praal weg ging r~jden, bracht buiten de grootê kerkerpoort stond, bege
de cipier op hoog bevel zijn volkje nogmaals 11adigd door· den goedertieren Koni-ng. 
in de groote zaal bij elkander, om het konink-,,Vriend!" vroeg de vorst op belangstellen

den, minzamer: toon, ,,hoe ben jij toch hie~ 
gekomen?" 

lijk afscheidswoord te beluisteren. OOM BERTUS. 
In ,g_roote spanning wachtten alle gevange-

Voor de zeer vele bewij
zen van deelnemi n g, ont
vangen bij het overlijden 
van mijn geliefde Vrouw, 

WlllEMINA CORNHIA DE KAM, 
betuig ik mijn hartelijken 
dank. 

P. G. LAERNOES. 
Vlissingen, Mei 1929. 

Bij zonder Vri j williger, 24 
jaar, gehuwd, P. G., 

vraagt betrekking 
van portier, concierge, wa
ker of stoker centrale ver
warming. Brieven onder let
ter J. P. aan de administr. 
van dit blad. 

A t IAI 

N.V. Incassobureau 
,,DORDRECHT" 

WOLFSHOEK 6 
ROTTERDAM. 

Zwakke vrouwen 

1 

wend"U vo1;vertrouwen _tot 
,,Het Staphorster ~ 

Boertje'' 
Ook voor uw zwakke kin
deren hebben wij goede 
geneesmiddelen, ver
sterkend en ee11ustop
wekkend. 
Vraagt gratis brochure. 

Adres: 

J. K. STEGEMAN 
G92 · STAPHORST 

Zaterdags thuis t/o de 
Gcref. Kerk. 1 

MEDAILLES 
WEDSTRIJDPRIJZEN 

INSIGNES 

~ 
KONINKLUKE = BEGEE~ 

_:_I 
VOOR SCHOTEN 

VANNELLE~5 
lï\BAK 
·ëiii/4iii 
QRQEN 2~er 
eLAuwl er 
ROOD3CT 
~ . IÓ CT 
PER½oRS· 

IS I\WALITEITI 

" .J - J r r ~~ ', 
• ,• I 

BRANDSTOFFEN 
de FIRMA WESSELS en DIEPHUIS GRONINGEN 

• 

levert alle soorten b ra n d s to ffe n • 

franco huis binnen de stad. Tel . 991 . 

DRUKKERIJ C. BLOMMENDAAL 

voor 

RIJNSTRAAT 9 
'5-GRAV ENHAGE 
T ELEF OON 70461 

HtT ADRES 
drukwerk 

Neffe uifvoering. Billiïke priizen. 

-----------------------~ 

TREKWAGENT JES voor vervoer van Landbouw-artikelen enz. 
in prijzen van f 16 .- tot f 30.-. Platte, voor vervoer van 
3 of 6 melkbussen f 2 7. - en f 28.-. Zeer soliede constructie, 
gedraaide assen en bussen, Iichtloopend. Prijscourant op aan-

vraag bij W . en W . VINK te MEPPEL. 

N.V.,FRANK RIJSDIJK'S 
INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN 

HENDRIK-IDO-AMBACHT 

Uit groote voorraad direct leverbaar : 
NIEUW IJZER SCHEEPSPLATEN, STRIPPEN, 

HOEK-, T EE-, BALK- en U-IJZER, 
Breedflensbalken, Plat, Rond en Vierkant, 

BETONIJZ ER, 
H.K. nummerplaten en gegalvaniseerde Platen. 

Prijzen buiten Syndicaat. 

FONGERS 
Met Uw besluit tot aankoop 
van een rijwiel is Uw keuze 
feitelijk reeds bepaald. 
Nauwgezette overwegingen 
immers leiden U daarnà van
zelf tot de keuze van een 

FONGERS. 

No. 7. 
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Een orkaantje in een 
glas water. 

Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Het 
heeft zelfs den Heer Hermans, sociaal
c,e mocratisch lid der Eerste Kamer ge
Jicel van streek gebracht. 

De Heer Hermans was vroeger voor 
·een kleintje vervaard, hij was zelfs 

redacteur van een blad, dat den afgrijse
lijken naam droeg van "de Roode Dui
vel''. 

Het moet dan ook wel iets heel heel 
ergs zijn geweest, wat dezen senator zóó 
van streek bracht, dat door hem de vol
gende vragen werden gesteld aan den 
:Minister van Defensie : 

Heeft de minister kennis genomen van hei 
fei t, dat men aan de jongste schietoefeningen 
van den vrijwilligen landstorm te Amsterdam, 
jonge meisjes heeft laten deelnemen en haar 
laten schieten op een schijf, die een mensch 
levensgroot voorstelt, van welk ergerlijk 
schouwspel in de Haagsche Courant een foto 
fo opgenomen? 

Zoo ja, is de minister niet van oordeel, dat 
bij deze oefeningen het niet noodig is, de af
beelding van een mensch als schijf te ge
bruiken? 

Is de minister ook niet van oordeel, dat het 
rneer dan ergerlijk is, dat men jonge meisjes, 
bijna nog op den kinderleeftijd, aan deze 
schietoefeningen heeft doen deelnemen? 

En zoo dit het geval is, wil de minister dan 
tet daarheen leiden, dat zulke weerzinwek
kende feiten niet meer zullen plaats hebben ? 

Men ziet 't. 't Is heel erg. 

'T WORDT NOG ERGER. 

Een zekere dichter van "levensliedjes" 
heeft er een grappig vers op gemaakt, 
onderteekend P. Gasus. 

Met het gevolg, dat een dame, die zich 
het geval ook v.erschrikkelijk heeft aan
getrokken, naar de pen greep en in het 
fTaarlem's Dagblad het volgend "Inge
zonden" plaatste. 

Aan de Redactie van Haarlem's 
Dagblad. 

Mag ik u vriendelijk verzoeken om plaatsing 
v· .n het onderstaande: 

Heer P . Gasus, uw tot dichten toegespitste 
r; n heb ik vaak bewonderd, en dikwijls heb 
k mij verlustigd in de snedige, geestig gevon

c' -.:n woordspelingen, maar gisteravond (1 Juli) 
ebt u mij toch teleurgesteld. 
- ,,Zet af ... geweer!" - Ik dacht een 

•lammend protest te vinden, en u gooide het 
op een grapje. En werkelijk, daar is 't te ern
Htig, te tragisch voor. ·wat een zielig figuur, 

at een stumperig beeld: een vrouw met een 
geweer in den arm ! Denkt ze zoo haar armen 
bereid te maken tot het dragen van haar 
K:ndje? Waarom de heer Hermans den minis-
er van Defensie aanvalt over het feit, dat de 

schijf een mensch voorstelt, is mij niet duide
ijk, Ze leeren schieten, of dat nu is op den 
roos in de schietschijf, of op de plek waaron
der het hart van den mensch klopt, op een 
houten figuur, dat is toch in de kern precies 
etzelfde. 
Laten wij, vrouwen van onze aarde, wij 

moeders van de toekomst van onze aarde, en 

zij die moeder hopen te worden, laten wij al
len elkaar de hand reiken om te vormen één 
breeden, machtigen cirkel om de heele aarde 
heen, een gordel waarbinnen de vredes-idee 
verwerkelijkt zal worden, waaraan wij al onze 
gaven van hoofd en hart dienstbaar willen 

DRINK EEN GLAASJE WATER ! 
Aan allen, die opzettelijk of onopzette

lijk van "het geval" zijn geschrokken, 
geven we den goeden raad: drink een 
glaasje water. 

SCHIETWEDSTRIJD TE AN!STERDAM. 

De Volendammers. 

maken. Laat het vlammend woord: ,,Gij zult 
niet dooden", door ons doorgegeven worden 
van mond tot mond, dat het zal klinken als 
een hymne door de sferen. Gij zult niet doo
den, gij kunt niet dooden, gij moogt niet doo
dcn, gij moogt niet vernietigen wat God g t
schapen heeft, en gij, jonge meisjes in Amster
dam, die in een waanzinnige opwelling jullie 
op hebt gege1.ie.n tot den Vrijwilligen Land
storm, gij zult u zelf niet bereid maken tot 
vernielen, tot zoo'n menschonteerende han
deling. 

Misbruik de u geschonken gaven niet, maar 
zet ze om tot schooner daden dan die van 
,,Schoudert-geweer". 

Lees "Im Westen Nichts Neues", (o, dat 
een philantroop met een groot vermogen dat 
boek in volksuitgave in het bereik van een 
ieder wilde brengen), en schrik dan terug voor 
de consequentie van deze daa<l ! 

Wat er dan gebeurd is1 
Eigenlijk niets. 
In Amsterdam heeft een mooie schiet

wedstrij à plaatsgehad voor de Vrijwilli
gers bij den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

Niet jonge meisj es, maar voor man
netjes puHers, zooals onze Vrijwilligers 
uit Volendam. 

Er is een photograaf geweest, die kiek
jes maakte. 

Er waren ook toeschouwers en daar
onder eenige jongedames. 

Deze hebben zich op uitnoodiging van 
den photograaf laten kieken met een buks 
gericht op den schijf, waarop een zwarte 
pop was geverfd. 

In het geweer zat geen enkele patroon! 
Er werd in 't geheel niet geschoten! 

A. v. Toch zond de photograaf de foto naar 

1 
de krant. 

Met dank voor de plaatsing, 

Het spijt mij inderdaad, dat ik de geachte Toen kwam de orkaan los. 
ir,zendster heb teleurgesteld, temeer omdat ik I Het Volk" was ineens overstuur. 
meen in vroegere bijdragen herhaaldelijk blijk "De Haao-sche Courant'' was ontroerd. 
te hebbe~ gegeven, dat mijn afschuw van_ d~n De Rood: Duivel werd bleek van af-
oorlog met onderdoet voor den hare. Er 1s rn 
ons blad zoo vaak en met klem betoogd voor 
r.et ideaal van den vrede, dat het juist daarom 
m.i. toelaatbaar brijft om een enkele maal een 
incident als het onderhavige van de humoris
ti sche zijde te bezien en het tragische, dat 
reeds zoo dikwijls naar voren is gebracht en 
r,og gebracht zal worden, een keertje terzijde 
te laten. P. GASUS. 

Wij h ebben een enkel zinnetje gecursi
veerd. 

De veer is bijna een kip geworden. 
Volgens de gedachten van de inzend

&ter worden er nu al jonge meisjes tot 
den Vrijwilligen Landstorm toegelaten. 

grijzen. 
P. Gasus maakte er een gedicht op. 
De lieYe lezeres van "Im Westen nichts 

neues", riep de hulp in van "een philan
troop met groot vermogen.'' 

Zouden ze allen niet beter gedaan heb
ben met eens voor den schrik te drinken 1 

WAT MEER BEZINNING IS BETER. 

Er is een tijd geweest dat Troelstra op 
den weg naar Hardegarijp probeerde hoe 
sterk de ontploffingskracht was van 
dynamiet. 

- . ----

""' * * 
UWTABA~ 
Er is een tijd geweest, dat Vliegen de 

verloofden van z'n jonge geestverwanten 
opwekte om dezen een revolver als St. 
Nicolaassurprise te geven. 

j Het is nog niet lang geleden, dat in 

1 

Rusland, Hongarije en Beieren de gevan
genissen werden losgezet en het moord
geboefte, georganiseerd tot secties "Lenin
jongens ", werd losgelaten op het onbe-
schermde volk en op de vrouwen. 

En sedert een paar dagen weten wij, 
dat er negenentachtigduizend mannen en 
vrouwen in ons land worden gevonden, 
die er naar haken, dat dergelijke toestan
den over ons volk worden gebracht. Wijn
koop en de Visser zijn weer in de Kamer 
en de communist Sneevliet was er bijna. 

In Curaçao betrof het slechts 500 man. 
Onze Overheid vindt een veel veel 

grooter aantal tegenover zich. 
Hare verantwoordelijkheid en hare roe

ping zijn ontzaglijk zwaar. 
En daarom, lieve lezeres van het Haar

lemsch Dagblad, wees dankbaar, dat wij 
een Overheid hebben, die ook uw leven en 
veiligheid wil beschermen. En heb dan 
ook wat respect voor die rustige burgers, 
die in den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm zich hebben georganiseerd. 

Want dat houdt heel wat kwaad tegen. 

"' 

IM WESTEN NICHTS NEUES. 
Dit boek is goed geschreven en daarom 

is het een verschrikkelijk boek. 
Omdat de oorlog zulk een verschrik

king is. 
Wie dat boek leest behoeft in 't geheel 

geen dienstweigeraar te worden. Integen
deel. Wie het met oordeel leest, zal be
grijpen, dat het juist de ellende van den 
oorlog is, die met al har e kracht de nood
zakelijkheid predikt van nationale de
fensie. 

Zoodra degenen, die er naar streven om 
weerloosheid te brengen over het Neder
landsche volk, kunnen garandeeren, dat 
wij dan nimmer meer van oorlogsver
schrikking zullen te lijden hebben, is het 
tijdstip van nationale ontwapening aange
broken. 



Doch zoolang zij dat niet kunnen 
garandeeren, is al hun propaganda een 
gevaarlijk spel, zoomin het vuur wegblijft 
als de brandweer wordt a:fgedankt, en 
zoomin als de communist z'n revolutiege
daditen a:fzweert, wanneer de Landstorm 
zou worden ontbonden, evenmin is ons 
land en volk bij den vrede te bewaren, 
door het leger a:f te scha:f:fen. 

Die met een ernstig hart over den oor
log àenkt, die doet wat onze vaderen 
deden; hij bidt en houdt z'n kruit droog. 

En hij is Gode dankbaar, dat ons land 
bij den vrede is bewaard gebleven. 

• 

De noodzakelijkheid van het krachtig 
voortbestaan van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm ging nog te meer klem
men, toen in 1922 de diensttijd werd ver
kort tot 5½ maand,zoodat de twee ploe
gen dienstplichtigen de kazernes niet eens 
meer ten volle een jaar kunnen bezetten, 
nog a:fgedacht van het :feit, dat zij een be
langrijk gedeelte van hun diensttijd on
voldoende geoe:fend zijn. 

Er is dus alle redan om den Bijzonder@ 
Vrijwilligen Landstorm naar binnen en 
naar buiten zoo stevig mogelijk te organi
seeren . 

Oefening van het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst in samenwerking met het 
15e Reg. Infanterie te Arnhem. 

UIT HET LOOD GESLAGEN. 

Er is een Landstormer uit het lood ge
slagen. Hij had dat boek gelezen: Geen 
nieuws van het W estfront' '. 

En wilde nu niet meer bij den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm behooren. 

Wij zijn daarvoor dankbaar. 
De man had zich nimmer moeten aan

sluiten. 
Wie door zulk een boek, 11 jaren na 

den oorlog, dien hij zel:f belee:fd hee:ft, 
overstag gaat, is niet van het hout, dat 
bij ons behoort. 

Als er nog wat van dergelijken bij den 
Bij7.onderen Yrijwrnigen Landstnrm 
mochten zijn, laat ze dan sne] bedanken. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
hee:ft behoe:fte aan mannen. 

Met kloeke harten en een vasten wil. 
Want als de revolutie door de straten 

giert, de gevangenissen en het straatge
boefte losbreken, de barricaden uit den 
grond rijze1i en alles, wat ons volk aan 
heiligs en dierbaars bezit, op het spel 
staat, dan is er slechts behoe:fte aan één 
i:ioort mannen: n.l. vastbesloten en 
onwrikbare vrijwilligers. 

Bestemd om te blijven. 
Het ziet er niet naar uit, dat de Bijzon

dere Vrijwillige Landstorm eerlang kan 
worden ontbonden. 

Deze organisatie is bestemd om een blij
vende plaats in ons volksleven in te nemen. 

Deze noodzakelijkheid was reeds te zien, 
toen in 1920 het z.g. blijvend gedeelte 
werd a:fgescha:ft. 

Ver kiezin gsc ij fers, 
die ons wat te zèggen hebben 

DE COMMUNISTEN OP 3 JULI 1929. 

Kieskring AMS'fERDAM 
Wijnkoop 
Lou de Visser 
Sneevliet 

12919 
8260 
7430 

28609 
acht en twintigduizend zes honderd negen 

Kieskring 's-GRA VENHAGE. 
Wijnkoop 523 
Lou de Visser 5227 
Sneevliet 1112 

6862 
zesduizend achthonderd twee en zestig. 

Kieskring ROTTERDAM. 
Wijnkoop 9331 
Lou de Visser 2096 

De Brutalen . . . 
In het verkiezingsorgaan "Stemt Rood", 

in Den Haag door de S.D.A.P. verspreid, 
leest men, dat de burgerwacht en vrijwil
lige landstorm "tonnen gouds verslin
den", ,,om ons volk te beveiligen tegen 
revolutie-pogingen, waaraan geen sterve
ling·, die zijn hersens gebruikt en er een 
~eweten op na houilt, denkt. Volksbedrog 
0 11 poppekasterij zijn die korpsen. Maar 
fevens een gevaarlijke lie:fhebberij. Want 
zij zetten het eene volksdeel tegen he+ 

Waarheid is alleen, dat allen die zich op 
een kwaden dag zouden willen verzetten 
tegen de wettelijke overheid, ons tegenover 
zich zouden vinden, èn de burgerwachten 
èn den vrijwilligen landstorm. 

Juist omdat wij geen burgeroorlog, geen 
grijpen naar de macht door brutale min
derheden, geen wanorde, geen chaos wil
len. 

G. P.D. 
(De Vrijhe,id.) 

Oefening van het Vrijwillig Landstormkorp .3 Motordienst in samenwerking met het 
15e Reg. Infant ~rie te Arnhem. 

·mdere op. Zij scheppen het gevaar, dat PATRONEN VOOR ZELFLA_A.D-
Jen stemming van burgeroorlog wordt ge- PISTOLEN BESCHIKBAAR VOOR 
'.,,,,eekt. ' ' Aldus het roode blad. RESERVE-OFFICIEREN. 

Dit alles zijn oude klanken en niet voor Bij het Nederlandschc leger is in de 
het eerst wijzen wij er op, hoe door en plaats van de oudcrwetsche cylinderrevol
door onwaar dit is. ver ingevoerd het nieuwe Browning

Het is waar, de brutalen hebben de pistool. 
halve wereld, maar men kan ook te ver De Nederlandsche Reserve-Officier be-
gaan. hoort met dit wapen te kunnen omgaan en 

De vrijwillige veiligheidskorpsen ver- vanzelf dus ook de Reserve-Officieren, 
slinden geen tonnen, zij besparen tonnen aangesloten bij den Bij zonderen V rijwilli
gouds. Bestonden zij niet, de Staat zou gen Landstorm. 
veel meer politie en marechaussee noodig Het is te verwachten, dat er bij de;:e 
hebben om eventueel orde en wet te kun- o:fficieren belangstelling voor zal bestaan, 
nen handhaven. Juist 't bestaan van bur- om de gelegenheid te kunnen ontvangen, 
~erwaehten en vrijwillige landstorm zich op dit pistool te oefenen. 
maakt het mogelijk de beroeps-politie tot Het is aan te nemen, dat reeds verschei
_cen minimum te beperken en een kind kan dene officieren in het bezit zijn van een 
begrijpen, dat dit veel uitspaart. Gelijk dergelijk zel:flaadpistool. 
minister Kan het uitdrukte: een amateur Wat de munitie aangaat, wordt verwe-
is goedkooper dan een pro:fessional ! zen naar L. o. 1926, No. 148, luidende: 

En nu nog iets. Het personeel, bedoeld in het eerste 
Het is niet waar, dat geen sterveling, lid van § 2, Voorschrift Patronen Ver-

die zijn hersens gebruikt .(zie boven) aan strekking 1924, dat in het bezit is van 
revolutiepogi~gen_ denkt. De Communis- een zel:flaadpistool M 25, No. 1 of 
ten denken bie~: iederen ~ag "aan en pro- No. 2, kan voor dat wapen jaarlijks voor 
pageeren __ opei;liJk revolutie. En_ de. S. ~- eigen gebruik 120 scherpe patro11en 
A. ~- 7 ZiJ 1s m wezen .:·evolutionair;. m aanvragen. 
rustige dagen praat z1J da_arover met, en naar § 2 Voorschri:ft 1911 betrcf:fende 
maar voor dagen van spanmng en wan- j het verstrekken van patronen aan Reserve
orde laat zij openlijk de deur voor revo- Officieren. 
lut~c open. Vandaar c'.e t~lkens herhaalde Ieder Reserve-Officier kan dus bij zijn 
w01germg om revolut10nair op~red~n a:f Regiment zelf de benoodigde patrone'1 
te zweren. Vandaar het revolutionair op- aanvrao-en (zie bijo-aand formulier). 
treden :'an mr. Troelstra ( die niet all~en De 1~ogelijkheid 

O 
is niet uitgesloten, dat 

stond ) m November 191~? t?;n he~. :flmk deze aanvragen jaarlijks vóór 1 Mafü t 
optreden van de "burgerliJke partiJe_n en moeten worden ingediend. 
van de landstormers ons voor revolutie en 
burgeroorlog hee:ft behoed. 

Het is niet waar, dat burgerwacht en 
vrijwillige landstorm het eene deel van 
het volk tegen het andere opzetten. 

FORMULIER. 
Ondergeteekende 1 ) ...............•........... .. . 

2) ...................................................... .. . 
behoorende tot 3 ) ••••••••••••••••••••• , verzoekt te 

scherpe No. 5 
mogen ~mtvangen 120 patronen -----

Dit "blijvend gedeelte" werd gevormd 
uit de lotelingen, die werden aangewezen 
om 4 maanden extra te dienen, teneinde 
aan de Regeering te allen tij de de zeker
heid te verschaffen, dat voor binnenland
sche woelingen voldoende troepen in de 
kazernes aanwezig zouden zijn_ 

Snee vliet 1504 

Het zijn juist de klassenstrijders, de 
socialisten en communisten, die dit doen, 
door hun volgelingen tot :fel verzet tegen 
wat zij noemen de bourgeoisie op te hit
sen. 

parabellum 
welke ingevolge par. 2 van het Voorschrift 
betreffende het verstrekken van patronen 
1911 ter beschikking van de Reserve-Officie
ren kunnen worden gesteld. 

Dat was een groote last op een belang
rijk deel van ons volk en het kostte de 
schatkist acht maal meer dan thans de ge
heele Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 

Tot deze a:fschafüng dur:fde de Regee
ring over te gaan, omdat z~j door den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm de orde 
voldoende verzekerd achtte. 

12931 
twaalfduizend negenhonderd een en 

dertig. 

De drie Communistengroepen brachten 
in het geheele land uit 89250 (negen- en 
tachtigduizend twee honderd vijftig) 
stemmen. 

Wij en allen, die den klassenstrijd ver
foeien, zien daarentegen in het volk een 
eenheid en het is daarom een dwaasheid 
om ons te verwijten, dat wij het volk zou
den verdeelen en tegen elkaar opzetten. 
Het "volksbedrog'" zit bij de heeren van 
de leus "stemt rood". 

4) ································· ··· 

1 ) Naam en voornamen. 
2 ) Rang. 
6 ) Korps. 
4 ) Plaatsnaam met handteekening. 
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Wij moeten naar de VIJFTIGDUIZEND abonné's ! ! 
Werkt daaraan mede. 

inds het vorig nummer is het aantal abonné's gestegen 
TWEE HONDERD TWINTIG 

met 

Curaçao. 
De dank der natie. 

Niet alleen bij het beroepspersoneel 
hier te lande, ook bij het verlofspersoncel 
- en vooral bij hen, die "als 't moet'' de 
Orde en het Gezag in Nederland zullen 
helpen handhaven, - hebben wij meenen 
te bespeuren, dat de overval van Willem
stad op 8/9 Juni j .l. een diepen indruk 
heeft gemaakt. 

Wij vermeenen de tolk van velen 
te zijn, door hier hulde te bren
gen aan de gedachtenis van hen, die 
de Orde en het Gezag te Willemstad ten 
koste van hun leven hebben verdedigd. 
Het zijn de sergeant-majoor van de Nederl. 
Politietroepen L. Vaas, de wachtmeester
tit. van de Nederl. Kon. Marechaussée 
J. Marcussen en de brigadier van het 
Ned. Oost-Indische leger J. van Zuilien. 

In gedachten brengen wij aan deze drie 
dapperen, die de eer van den Nederland
schen vlag in het land van overzee hebben 
hooggehouden een eerbiedig militair 
saluut! 

Wij betreuren het, dat officieel-Neder
land niet onmiddellijk en edelmoedig aan 
de nabestaanden dezer drie onderofficie
ren het warme meegevoel betuigd heef:, 
dat de natie zou hebben bevredigd en uit 
menschelijk oogpunt mocht worden ver
wacht. De begrafenis, aan deze drie onder
officieren te Willemstad ten deel gevallen, 
moge aan officieel-Nederland ten voor
beeld worden gesteld ! 

~:• 
Op 19 Juli j.l. vertrokken naar Curaçao: 

het oud-Hoofd van de alg. politie in 
Nederl. Oost-Indië A. Hoorweg, de oud
Kolonel van het Nederl. Oost-Indische 
Leger A. H. Bennewitz en de ( aan den 
laatsten toegevoegden) inspecteur le klasse 
der Haagsche politie W. A. Rieken. Deze 
commissie komt ter beschikking van den 
Gouverneur van Curaçao en zal een ad
ministratief-technisch onderzoek instellen 
naar het optreden van de militaire en poli
tioneele autoriteiten van Curaçao tijdens 
den overval en aangaande de functionnee
ring van den inlichtingsdienst aldaar. 

Buiten de gesneuvelde onderofficieren 
verdedigde een handvol dapperen zich 
tegen de overvallers. Velen zal het zeer 
zeker belang inboezemen, wie de dapperen 
waren en wie hunner zich hebben onder
~cheiden. 

Nederland zou zich met recht blamee
en, indien de zoogenaamde blamage van 
'uraçao zou leiden tot het doodzwijgen 
an die daden, die in Nederl. Oost-Indië 

met een onderscheiding beloond zouden 
.vorden, ook al leed een patrouille een 
,ederlaag. 

Alleen een dapper man te willen ont
lekken bij een succesvolle daad en niet 
iij een hinderlaag of overval, strookt nóeh 
net de wetten der rechtvaardigheid, nóch 
net onze Indische tradities. 

Indien er buiten de gesneuvelden zich 
· n die fatale nacht militairen te Willem
ta cl hebben onderscheiden, mogen en moe
en deze niet ver~cten worden! 

Er kan, Yoo1· wat betreft Curaçao, veel 
p onze dcbc,zijdc staan, (ook en niet het 

minst op de debetzijde der ontwapenaars), 
moge de dank der natie op onze credit
zij de komen! 

J . A. I. I-I. GRAAFLAND. 
Maastricht, Juli 1929. 

LllVIBURGSCHE JAGERS. 

Mheer (L.) . 

Op 25 Jnni overleed na een langdurig 
lijden de Limhnrgschc Jager Ernest Lam
bert Janssen, in den ouderdom van 32 
jaren. E. L. Janssen was vanaf 1919 
lid van het korps en muntte uit 
door toewijding en plichtsbesef, zoo
als hij daarin ook in zijn burgerlcyen voor 
vrouw en kind nitmnntte. Zijne begrafe
nis werd door de meeste zijner dorpsge
nooten bijge,rnond. Toen na de gods
dienstoefening op 28 Juni zijn lijk ten 
grave werd gedragen, geschiedde dit door 
Limb. Jagers en buurtgenooten. 

len 0ngeveer 600 en met K. S. 0.-patronen 
ongeveer 1200 schutters. 

In totaal schieten thans dus reeds 1800 
Limb. J agcrs. 

De jaarlijksche korpswedstrijd zal 
plaats hebben op 8 September. 

GRAAFLAND. 

De afd. Roermond in actie gekomen. 

Vorig jaar werd hier ter stede de afd. Roer
mond van den Gewestelijken Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm, korps Limb. J agers op
gericht, of liever tot nieuw leven opgewekt. 

Maandagavond heeft de plaatselijke afdeeling 
liet eerste bewijs naar buiten geleverd met het 
begin der schietoefeningen, welke in het zo
merseizoen geregeld elke week zullen plaats 
vinden. 

Op het achterplein van de openbare Ulo
school aan den Minderbroederssingel waren de 
schietbanen ingericht, waar met K.S.0.-gewcer 
wordt geschoten. Het terrein was voor deze 

LIMBURGSCHE JAGERS. 

Schietwedstrijd te Roermond. 

Voor de eerste 
een doodsprentje de 
aan: 

maal troffen wij op 
volgende zinsnede 

,,'rromv diende hij zijn vaderland en 
,,z~jn geëerbiedigde Vorstin. ]'ier schaar
"de hij zich na volbrachten diensttijd aan 
"de zijde dergenen, die in onzen woeligen 
"t\id krachtdadig willen waken voor 
,,recht en orde,. . . als het moet.'' 

Voorwaar, een testimonium, dat velen 
met den overledene moesten kunnen 
beamen! 

Schietoefeningen (Limburg). 

Dit jaar gaven zich tot op heden op : 
17 afdeelingen, die schieten met patronen 
No. 1 en 45 afdeelingen met patronen tot 
K. s. 0. 

ne afdeelingen met patronen No. 1 tel-

'è,;,elegenheid eenigszins feestelijk gepavoiseerd. 
De secretaris der gewestelijke Landstorm

rommissie, de le luit. Graafland uit Maa3-
tricht vertegenwoordigde den commandant 
van de Limb. Jagers en sprak enkele 
woorden van tevredenheid over de oprichtin6 
der afd. Roermond, wees op de beteekenis van 
het instituut, wekte op tot grootere belang
stelling en tot flinke propaganda tot aanslui
ting. 

Hij verklaarde daarna de schietbanen ge
opend en loste de eerste schoten. 

Door de welwillendheid van den voorzitt-::r 

1

, der plaatselijke commissie, den reserve-kapi
tein ir. Ruyter waren een aantal prijzen kun
nen beschikbaar ,gesteld worden; de behaalde 
resultaten met het schieten waren uiterst be-
vredigend. 

Later is ook burg, Steinweg nog van zijn 
belangstelling komen getu igen, waarbij hij van 
harte welkom werd geheeten door den heer 
Ruyten, die wees op den verblijdenden groei 

der belangstellin,g, voor den Bijzonderen Vrij
·willigen Landstorm onder de verlofgangers. 

Met enkele woorden heeft burg. Steinweg 
van zijn sympathie en medeleven met de vcr
eeniging getuigd. 

De prijsuitdeeling ,g,eschiedde hierna door 
den leider der schietoefeningen, den resen·e 
le luitenant J . von den Hoff alhier. 

Er was dezen eersten avond reeds belang
stelling van een .goede twintig leden. 

HALFWEG. 

Door de Plaatselijke Landstorm-Commissie 
was tegen Zaterdagavond 15 J uni een schiet
wedstrijd uitge~chreven onder de leden, op 
het terrein van de suikerfabriek alhier. 

40 personen namen er aan deel. 
Door de Commissie waren een aantal kunst

voorwerpen uitgeloofd. 
De prijswinnaars zijn : le klass: G. Mole

naar, Blauwgeers en J. van Rooijen, 2e 
klasse J. Buur, Schuitemaker en Tromp, 3e 
klasse: Leys, Ververne en Th. v. d. Putten. 

DE LUTTE. 

De afd. de Lutte hield Vrijdag 29 Juni 
j.l. een vergadering in het St. Bernardus
gebouw. Verscheidene leden waren aanwe
zig. De plaatselijke leider, de heer J. H. 
Oosterbroek, opende de vergadering en 
heette alle aanwezigen, in 't bijzonder 
den heer Katerberg, administrateur van 

1 het Verband, welkom. 
Vervolgens legde hij den leden ver

schillende punten ter behandeling voor. 
Allereerst het vormen van een weerstands
kas, waartoe besloten werd. Daarna wer
den de schietdagen geregeld. Ook werd 
gesproken oYer den eindwedstrijd en de 
aan te werven prijzen, en werd besloten 
tot het houden van een feestvergadering 
in het aankomende winterseizoen. Vervol
gens kwam aan de orde de landdag te 
Apeldoorn op 5 Sept. a.s. Duidelijk zette 
de heer Oosterbroek het doel van zoo 'n 
landdag nog eens uiteen. 

Staande de vergadering gaven zich 
reeds 27 deelnemers op. Als lid in de 
plaatselijke commissie werd nog gekozen 
de heer J. Oude Brunink. Ook werd goed
gevonden met algemeene stemmen, den 
ZeerEerw. pastoor J. C. Rüding te ver
zoeken, om als eere-voorzitter in de plaat
selijke commissie zitting te willen nemen. 

Het laatste punt van de vergadering 
was gewijd aan het "Landstormblad". De 
heer J. G. Berning stelde zich als agent 
en propagandist beschikbaar. Al dadelijk 
had hij succes met het aanwerven van 7 
actieve abonné 's. 

Vervolgens kreeg de heer Kater berg het 
woord, die allereerst begon met het uit
reiken van 16 diploma's aan scherpschut
ters. Hij prees de actie in de Lutte, die 
g0voerd werd voor den B. V. L., en stelde 
het zeer op prijs dat er zooveel "gepaft" 
werd in deze afdeeling. Ook sprak de ad
ministrateur nog over den landdag te 
Apeldoorn en de gevormde weerstandskas, 
v;aa . na de heer Oosterbroek de vergade
r in~ sloot. 
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Landdag te Apeldoorn. 
Omtrent den Landdag kan nog het vol

gende worden medegedeeld: 
Het ligt in het voornemen van de Land

dag-Commissie aan elk der leden van de 
vijf Verbanden: Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie, Twente, Veluwe, Veluwzoom, 
Vollenhove en de IJssel, dus aan de leden 
van Gelderland, Overijssel en Utrecht, een 
program.ma voor den Landdag toe te zen
den en daarbij in te sluiten een formulier 
voor aan vraag van een toegangskaart voor 
zichzelf en voor één introducée. 

lVl.en kan dit programma verwachten 
tegen het midden van Augustus. 

De leden der overige Verbanden, wan
neer zij den Landdag willen bezoeken, 
wenden zich tot den Secretaris van hun 
Uewestelijke Commissie, door wiens be
middeling zij dan zoowel programma als 
toegangslrna1 ten zullen ontvangen. 

}Hen denke er echter aan: toegangskaar
ten voor leden en introducees moeten 
vooraf worden aangevraagd. 

Niemand meene, dat hij op den Land
dag zelf met het vertoonen van zijn legi
timatiebewijs volstaan kan: wie geen 
loden- of introductiekaart heeft kan, in
dien ze nog voorradig zijn, aan den ingang 
een toegangsbewijs à één g1ûden koopen. 

Wie den nacht vóór en ( of) dien na 
den Landdag te Apeldoorn wenscht te 
logeeren, kan daarover ook in het pro
gramma de noodige inlichtingen vinden. 

Aan den Landdag wordt een Vaandel
wedstrijd verbonden. 

Alle Afdeelingen, zoowel zij die een een
voudig als de Verbanden en Afdeelingen 
die een meer of minder kostbaar vaandel 
bezitten, nemen aan dezen wedstrijd deel. 

De beoordecling zal plaats vinden tijdens 
den marsch van het 1\larktplein naar de 
(J edenknaald, de prijsuitreiking aan het 
slot van den Landdag. 

Alle vaandels komen dus, indien moge
lijk, op 5 September naar Apeldoorn. 

De Landdag-Commissie heeft besloten, 
aan de houders van leden- en introductie
kaarten twee smakelijke broodjes uit te 
reiken, terwijl in de behoefte aan drinken 
zal worden voorzien door het verkrijgbaar 
stellen van limonade in papieren bekers 
voor 5 cent per beker. 

Voor voldoende voorraad en voldoende 
bediening zal worden gezorgd, toch moet 
de Commissie een beroep doen op de vol
ledige medewerking van alle bezoekers, 
zal deze regeling· slagen. 

Wie z'n beker limonade · wil betalen en 
daarvoor een briefje van tien gulden pre
senteert, waarvan hij f 9.95 terug moet 
ontvangen, doet een krachtige poging om 

XI. De Russische 
Geschiedenis. 

(Nieuwe serie schetsen). 

Voorwoord. 
In de volgende tien schetsen z1illen 

w1j Rusland besch01iwen vanaf het 
begin der 17 e eeuw tot den jongsten 
tijd. De "smoeta", die van 1598-
1613 woedde, bracht aan Rusland 
nieiiwe sociale ide-ëen en een z1icht 
naai· een nieiiwe staatsorde. Deze 
zucht bleef bij het R. volk voortleven. 
De slecht-geleide politiek wakkerde 
deze zucht aan. Ontevredenlwid en 
opstand werden schering en ir.slag. 

Ook hierin deed zich het verleden 
van het volk en de ligging des lands 
gelden. Ook hiei·in vinden wij de 
verre sporen t eriig voor de revolutie 
van 1917. Vaak zelfs zullen we ons 
afvragen: is dit geschiedenis der 17e 
of der 20ste eeuw? Zóó frappant is 
de pai-allel, zóó zichtbaai· de draad 
der historie! 

De Romanows. 1) 

Tsaar Michaïl (1613-1645). 

Bij de beëindiging van het derde tijd
perk der "Smoeta" (1611-1613) werd 

de zaak deerlijk in de war te sturen. 
Ieder, die den Landdag wenscht te be

zoeken, beginne nu reeds met elk stuiver
tje, dat hem in handen komt, voor den 
Landdag af te zonderen, zoodat elke beker 
met gepast geld kan worden betaald. 

Vlugge bediening moet door bezoekers 
mogelijk gemaakt worden. 

Tijdens de wandeling door het Konink
lijk Park houde men zich stipt aan de 
daarvoor in het progi·amma op te nemen 
bepalingen. 

Alleen door deze getrouw op te volgen 
kan verwarring en daaruit ontstane wan
orde vooi-komen worden. 

Na den Landdag blijft voldoende ge
legenheid OYer tot bezichtiging van de 
mooiste punten van Apeldoorn. 

vVic daarentegen na den afloop zijn ver
langen naar een warmen maaltij cl sterker 
g·evoelt, dan de behoefte aan het genieten 
van het natuurschcvn, dat Apeldoorn 
biedt, kan ook aan dat verlangen in de 
verschillende hotels van Apeldoorn vol
doen. 

Ook hierover raadplege men vooraf 
zijn programma. 

Om 10 uur worden de eerst aange
komen deelnemers verzameld op het 
Marktplein r- n marcheeren vandaar, voor
afgegaan door een muziekkorps, langs 
H,egentesselaan, van Rhemenslaan, Kerk
laan en Loolaan naar de Gedenknaald. 

De marsch heeft plaats Afdeelings- en 
zoo veel mogclij k Verbandsge,vijze, Ver
banden en Afdeelingen voeren hun Vaan
dels en Banieren mee. 

Dij de G edt>nknaald wordt de stoet ont
bonden, de Vaandels worden op een daar
voor aangewezen plaats geborgen en, ter
wijl de Muziek zich naar het Lauddagter
rein begeeft, gaan de deelnemers het 
Koninklijk Park bezichtigen. 

Het Park wordt doorwandeld langs een 
door richtingsborden aangegeven weg, en 
door den uitgang aan den Amersïoort
:schen weg verlaten. 

De Vaandeldragers gaan terug naar de 
,-./-edenlrnaald om hun Vaandels te halen 
en worden vandaar met autobussen naar 
het terrein gebracht, de overige deel
nemers kunnen door de Von<lerlaan en 
verder door Berg en Bosch en langs de 
J achtlaan naar het terrein wandelen. 

Om 11 uur gaan de na het vertrek der 
eerste groep aangekomenen in dezelfde 
volgorde en langs denzelfden weg naar de 
Gedenknaald, waarna geheel als door de 
eerste groep wordt gehandeld. 

Voor hen die na elf uur aankomen zal 
vanaf half twaalf een autobusdienst van 
het Station naar Gedenknaald worden 

onder den druk van de knoet der kozak
ken Michaïl Fjodorowitsj Romanow :ot 
tsaar gekozen. Deze jongeman van 16 
jaar, die ziekelijk en zachtzinnig was, 
graag botaniseerde en kerkelijke plechtig
heden uitdacht en leidde, begon zijn kei
zerlijke carrière met een nieuwe klasse 
regeerders, die geheel en al onbevoegd 
waren en hun uiterste krachten inspan
den om zichzelf te verrijken :en koste van 
boeren, poorters en lijfeigenen. 

Zijn heerschzuchtige moeder, de tsarin 
llforfa., werd regentes. Spoedig verkeerde 
de staat in ecm hopelooze verwarring. In 
1619 keerde de vader van den tsaar. 
)'ilaret genaamd ( voorheen Fjodor ) uit 
Poolsche ballingschap terug. Hij werd be
noemd tot ... patriarch en medercgent. Hij 
verdreef de kliek van zijn vrouw en bracht 
[inantieele, administratieve en juridische 
hervormingen aan. 

Hij maakte de volksvertegenwoordiging 
(de "Zemskiej Sobór") permanent. Met 
kracht bedwong hij de naweëen van de 
,,Smoeta'': de invallen van kozakken, 
Poolsche en Litausche benden, die het 
platteland afstroopten. In 1615 en 1616 
werd een belasting van 20 % op het jaar
lijksch inkomen geheven en in 1616 boven
dien een zware grondbelasting, teneinde 
de staatsfinantiën te regelen. Patriarch 
Filaret trachtte verder een goedkoope 
klasse van krijgsplichtigen te organiseeren, 

onderhouden, zoodat zij met zoo weinig 
mogelijk tijdverlies het Koninklijk Park 
kunnen bezichtigen, en eveneens een 
dienst van het Park naar het terrein. 

Het Landdagterrein wordt om 11.30 uur 
opengesteld, de Landdag gehouden naar 
het volgend 

PROGRAMMA: 
11.30. uur. Officieele ontvangst der auto

riteiten ten Gemeentehuize; 

.1.45 ,, Opening van den Landdag 
door den Voorzitter der Land
dag-Commissie. 

2.00 
" 

2.25 
" 

Vendelzwaaien; 

Colonne Geweer door Onder
officieren v. h. 8ste Reg. Inf.; 

2.50 ,, Optreden Rijvereen. en Onder-
officieTen van Cavalerie, Rij
dende Artillerie en Veld-Artil-
lerie. 
Uitreiking Prijzen Vaandel
wedstrijd. 
Ongeveer 4 uur sluiting van 
den Landdag. 

EEN AANGENAME TOCHT. 

Door de goede z0rgen van den heer 
H. D. v. c1. Kouwe, Plaatselijk Leider der 
Afd. Zwolle en Kampen van den Bijzon
deren Vrijwilligcn Landstorm, is voor de 
leden dezer Afdeelingen en omgeving met 
hun betrekkingen een boottocht georgani
seerd op Woensdag 10 Juli naar de Zui
derzeewerken. 

De belangstelling in dezen tocht was 
groot, zóó groot was het aantal aanvra
gen, Yooral Dinsdag te voren, toen de op
klarende lucht gunstig weer beloofde, dat 
de heer v. cl. Kouwe nog alle pogingen in 
het werk stelde om een tweede boot te 
huren en toen dit niet gelukte, honder
den moest teleurstellen. 

De boot was dicht bezet, toen zij ruim 
negen uur de Ketelmond uitstoomde en 
koers zette, voorbij Urk, W est-]'riesland 
en de Friesche kust naar het Cornwerder
zand, waar aangelegd werd en gelegenheid 
gegeven tot het bezichtigen van het werk 
aan de groote sluizen, die daar worden 
gemaakt. 

Machtig was de indruk, die het gezicht 
or <le vier kilometer lange dijk, waarmede 
he,t Cornwerderzand met de Friesche kust 
is verbonden, maakte. 

Er heerschte aan boord een opgewekte 
stemming, die niet weinig werd verhoogd 
door de prestaties van het muziekkorps 

door deze stukken grond in plaats van 
soldij te schenken. Hij trachtte verder paal 
en perk te stellen aan de wijze van belas
ting heffing nn bojaren en staatsambte
naren, die het volk uitzogen en tot wan
hoop brachten. 

De armoe deed zich weldra zoo sterk 
voelen, dat de lage adel ging bedelen en 
vrijwillig als lijfeigene aan de rijke heeren 
overging, teneinde niet van honger te ster
ven. De onvrije boeren raakten zoodanig 
in de klem van allerlei maatregelen der 
grondeigenaren, dat deze de boeren als 
slaven konden verkoopen. 

Tengevolge van buitenlandsche leenin
gen kregen de vreemdelingen, vooral En
gelschen, Hollanders, Zweden en Duit
schers 2 ) allerlei voorrechten. 

Ook de buitenlandsche politiek was niet 
voorspoedig. Zweden, Polen en 'l'urken 
loerden op de Russische randstaten. 

In den vrede van Stolbowo 3) verloren 
de Russen aan de Zweden ( Gustaaf
Adolf) de geheele kuststreek aan de Fin
sche golf. 

Met Polen barstte een conflict uit in 
Yerband met de bezetting van den R. 
troon door tsaar '.Michaël. In 1618 werd in 
het dorp Djoelmo 4) een wapenstilstand 
van 15 jaar gesloten. Echter rukte na den 
dood van den Poolschen koning, Sigis
mund, een R. leger Polen binnen, maar 
werd verslagen. 5) 

,,De Bazuin'', dat de reis meemaakte. 
Ongetwijfeld waren allen den heer v. cl. 

Kouwe dankbaar voor de gelegenheid, door 
hem geschonken tot het maken van deze 
aangename reis. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE ALKMAAR. 

Daar de schietoefeningen in de afdee
lin;:;·cn wederom zijn aangevangen, wijs ik 
bij deze den Plaatselijken Leiders nog 
eens op de richtige uitvoering van de 
nieuwe bepaling, geplaatst in het Land
stormblad van Februari j .1. ( zie art. 22), 
en waarv5-n U allen een exemplaar is toe
gezonden. zie ook het rondschrijven d.d. 
23 Mei 1929 no. 328. 

Te houden dus vijf oefeningen en daar
na de Plaats. Wedstrijd. 

De verband-wedstrijd z:al ~n ei.lrnle cen 
tra 's worden gehouden, h:n.·, nor kan elke 
afdeeling drie deelnenHlJ'S ufvaardigen , 
(zie rondschrijven). 

Ook moge ik de l'la::.ts. Leiders nog 
eens herinneren aan de werving vaH 
nieuwe leden, van de lichtingen J 920 to l 
en met 1929, daar de schietoefeningm 
hiervoor een mooie gelegenheid bieden. 

Mannen, denk eYeneens aan de bijdrage 
van uwe afdeeling voor het Vcrbands
Vaandel. 

Werk allen hieraan mede, opdat deze 
aangelegenheid spoedig zijn beslag moge 
krijgen. 

OOLDERS, S ecr. 

COMMISSIE ,.VOLLENHOVE" 
Het secretariaat van bovengenoemde 

commissie, hetwelk tijdelijk werd waarge 
nomen door den Edelachtb. Heer J. P . 
Backx, burgemeester der gemeente Nieuw
leusen, wordt thans weder vervuld door 
den secretaris, burgemeester H. J. Bul 
ten te Blokzijl. 

LIMBURG. 

BETROUWBAARHEIDSRIT MOTOR
DIENST VRIJW. LANDSTORM. 

Bij den Zaterdag 22 Juni gehouden betrouw
baarheidsrit, van het Vrijw. Landstormkorps 
afd. Motordienst werden o.m, de volgende prij
zen behaald: 

Afd. automobielen: le prijs J. L. Timmer
mans, soldaat, Tegelen 1 strafp.; 3e pr. J . 
A. F. v. d. Venne, sergeant, Echt, 4 straf
punten; 7e pr. H. J. H. Litiens, soldaat, Reu-
ver, 5 strafpunten; 3e pr. Th. J. H. Theelen, 
soldaat, Echt, 5 strafpunten. 

Afd. Motorrijwielen: le pr. J. H. J. v. d. 
Heiden, soldaat, Heerlen, 4 strafpunten; 4e 
pr. F. J. M. Boumans, soldaat, Venlo, 10 straf
punten; 5e pr. H. J. Geurts, soldaat, Echt, 10 
strafpunten. 

In 1634 werd de vrede gesloten. 
Nauwelijks was de Poolsche oorlog ach

ter den rug, of de Don-kozakken, die als 
vrijgevochten republikeinen leefden en 
zich Rusland alléén herinnerden als op
standen te dempen waren, strooptochten 
te ondernemen of oorlog tegen buitenlan
ders te voeren, veroverden in 1637 de ves
ting Azow 8 ) en plunderden daaruit de 
Turksehe en Tataarsche nederzettingen. 
Rusland voelde er wel wat voor om Azow 
te behouden, maar had geen geld om oor
log tegen het machtige Turkije te voeren. 
Azow werd dus in den steek gelaten, want 
de rijksambtenaren schudden de bevolking 
uit "erger den de Turksche en Tataarsche 
horden!'' 

Tsaar Aleksej (1645-1676). 
Na den dood van tsaar Michaïl kwam 

diens zoon Aleksej Michailowitsj op den 
troon als onmondige jongeling en even 
naief en argeloos als zijn vader. De volks
vertegenwoordiging benoemde geen regent 
en de jonge tsaar was dus een speelbal van 
zijn hof en zijn gunstelingen. Feitelijk re
geerde zijn opvoeder, Morozow, het land. 
Deze kon zich alleen handhaven door aan 
zijn mede-bojaren toe te staan om naar· 
hartelust te plunderen en te brandschat.
ten. Na het huwelijk van den jongen tsaar 
deed ook de aangetrouwde familie aan de 
uitzuiging van het volk mee. 
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GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE ROTTERDAM. 

In verband met het aftreden van den 
heer 'l'h. II. Ruijs als lid en penningmees
ter der Gewestelijke Landstormcommissie, 
had op 30 JVIei jl. te Rotterdam een bij
eenkomst plaats van de aldaar woonach
tige leden der Commissie, teneinde van 
genoemd lid afscheid te nemen. Door ver
schillende omstandigheden kon slechts 
een klein aantal leden aanwezig zijn. 

De voorzitter, Overste Van Cappelle, 
bracht den heer Ruijs dank voor zijn goe
de diensten en bood hem namens de Com
missie een souvenir aan. Tevens sprak de 
secretaris woorden van dank. Spr. her
dacht de steeds aangename samenwerking 
en goede hulp, door den scheidenden func
tionnaris verleend en hoopte, dat het hen, 
en zijn familie in de nieuwe woonplaaü, 
naar wensch zou gaan. 

De heer Ruijs memoreerde zijn bemoei
ingen met den Landstorm vanaf 1914 tot 
heden en bracht dank aan Je sprekers, 
inzonderheid voor het mooie souvenir, het
welk door hem zeer op prijs werd gesteld, 
waarna de bijeenkomst werd opgeheven. 

In verband met zijn vertrek naar Haar
lem werd op diens verzoek ontslag ve1·
leend aan het lid der Gewestelijke Oom 
missie Ds. W. H. H. Dijkman, te Rozen 
burg. 

In plaats van den heer Ruijs, als pen
ningmeester dezer Commissie, zal optre
den de heer G. Bicker Caarten A. J.zn., 
wonende Mathenesserlaan 375b, Rotter
dam. 

Tevens zijn als nieuwe leden van de 
Gewestelijke Commissie in haar laatste 
vergadering benoemd de heer Jhr. V. P. 
Beelaerts van Blokland, burgemeester van 
Heerjansdam en voorzitter der Plaatse
lijke Commissie aldaar, en de heer L. 
Neyens, burgemeester van Rozenburg en 
secretaris-penningmeester der Plaatselijke 
Commirnie aldaar. 

Beide heeren hebben hun benoeming 
aanvaard en zullen in de eerstvolgende 
vergadering worden geïnstalleerd. 

De in de laatste vergadering bepaalde 
Korpsschiet- en sportwedstrijden zullen 
plaats hebben te Rotterdam op 14 Sep
tember a.s. Evenals in 1926 zullen de na
volgende schietwedstrij den worden ge
houden: A. Korpsschietwedstrijd (vijftal
len van iedere afdeeling), B. Personeele 
wedstrijd (hieraan kan door iederen vrij
williger worden deelgenomen) en C. Vrije 
wedstrijd en Geluksbaan ( deelname door 
iedereen, tegen betaling van een klein be
drag). 

De Sportwedstrijden zullen, onvoorziene 
omstandigheden Yoorbehouden, bestaan 

In 1648 7
) barstte te Moskou een op

stand los. De bevolking· plunderde de hui
zen en vermoordde de bojaren. Dit ge
schiedde ook op het platteland. Een nieuw 
tijdperk van "Smoeta" scheen aangebro • 
ken . 

Toen besloot de tsaar Morozow aan den 
dijk te zetten. Hij voerde een nieuwe codex 
van wetten in, genaamd de "Oelozjenieje" 
(1649), die een mengelmoes van Russische 
volksrecht en Byzantijnsche en Litausche 
wetten bevatte. Deze codex bevatte 25 
hoofdstukken en 1000 artikelen. 

Alleen de kleine adel en de rijke poor
ters namen genoegen met deze codex, die 
heftige ontevredenheid verwekte bij boja
ren, geestelijken, middenstanders en boe
ren. ·wederom barstten plaatselijke opstan
den uit, die in het bloed gesmoord werden. 
Vooral was het volk gebeten op vreemde
lingen en bojaren. 

In 1654 brak de oorlog rnet Polen uit, 
die het land finantieel aan den rand van 
een chaos bracht. De pest begon te heer
schen. Steden werden ontvolkt. :Geheele 
landstreken landbouwers verhuisden naar 
de steppen of sloten zich bij de kozakken 
aan. 

De regeering liet zilveren munten zon
der voldoende zilvergehalte aanmaken. 
Daarvoor kende Rusland geen eigen zilve
ren munten, maar alleen vreemde, bijv. 

De Belgische Socialisten hebben besloten ridderorden aan te nemen en galakleeding te dragen 

bij officieele gelegenheden. 
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Zouden hunne Nederlandsche collega's thans volgen? 

uit: 1. 100 .M'. hardloopeen, 2. hoogsprin- J werd door den heer F. D. van der Mast, J en voor de B. V. L. in het algen.een heeft 
gen, 3. verspringen, 4. als voren met pols- 2e secretaris van de Gewestelijke Land- gedaan. Voorts werd het vertrek naar Ne
stok, 5. touwtrekken, 6. handgranaatvèr- J stormcommissie, bij verhindering van deil J del'landsch-Indië van den Plaatselijk Lei
werpen. heer Van der Steeg, le secretaris, met een der, Res. 2e Luitenant K. van der Ploeg, 

toepasselijk woord geopend. De heer Van in herinnering gebracht. ·wannen dank 
Aftleeling- Zwijutlrecht. der Mast memoreerde o.m. het overlijden werd hem gebracht voor hetgeen hij in het 

Op 13 lVIbi 1929 verzamelden in het ge- van den heer P. Doorn, voorzitter der belang van de aîdeeling en haar leden 
bouw "Harmonie'' van den heer Haaring, Plaatselijke Commissie en lid der Gewes- heeft gedaan. Hierna werden door den 
zich de leden van de afdeeling Zwijn- telijke Commissie. Staande bracht de af- heer Yan der l\Iast oenige mededeelingen 
drecht van den B. V. L. voor de uitrei- deeling een stil eerbewijs aan de nage- gedaan in verband met de schietwedstrij
king van de bij den laatsten schietwed- dachtenis van den heer Doorn, die zoo- den van dit jaar. Nadat het Wilhelmus 
strijd behaalde prijzen. De bijeenkomst veel voor de afdeeling in het bijzonder was gezongen, werd door een humorist en 

Hollandsche en Duitsche dukaten. Toen 
werden koperen assignaten ingevoerd (20 
millioen in 5 jaar tijds). Nadat de regee
ring zich schuldig gemaakt had aan geld
depreciatie, verrezen de valsche geldrnim
ters als paddestoelen uit den grond. Amb
ten aren maakten valsch geld, edellieden 
en vorsten. Ondanks dat in 3 jaren tijds 
7000 valsche munters waren ter dootl ver
oordeeld, bleef het kwaad nog geruimen 
tijd voortwoekeren. 

En de gevolgen: de prijzen stegen en 
stegen. Hongersnood brak uit! Lokale op
standen waren aan de orde van den dag. 
Het koperen geld werd ingetrokken en na 
Jit munt-avontuur verkeerde Rusland tot 
den staat van den bedelstaf! 

vVaren de opstanden tot nu toe nog ge
lokaliseerd in 1659 trachtte een zekere 
Razien een nationale opstand op socialen 
grondslag te organiseeren. Razien begon 
met de Donkozakken, die ook wel voor 
opstanden te vinden waren en geen slech
ter leven kenden dan hun akkers te be
bouwen en hun vee te hoeden. De vol
gende leuzen werden voorop gesteld : een 
sociale omwenteling, rechtvaardige verdee
ling van bezit, afschaffing van lijfoigen
schap, uitroeiing der bureaucratie! Nadat 
Razien en zijn benden van 1659 tot 1699, 
dus tien jaar lang, karavanen, konvooien, 
en scheepsladingen door geheel Oostelijk 

Rusland geplunderd hadden, voer hij met 
9en rooversvloot de vVolga op en trok op 
tegen Moskou, teneinde een nationale re
volutie te ontketenen. Eerst viel hij As
trakan 8

) aan. De beroemde "schutters'' 
van den tsaar liepen naar hem over. As
trakan werd veroverd. Plunderend, moor
dend, brandschattend trok hij verder, zijn 
leger groeide aan, zijn terreur werd een 
obsessie... Toen leed hij een nederlaag bij 
Simbirsk 9) en werd in 1671 op afgrijse
lijke wijze doodgemarteld. 

Tijdens deze revolutionaire woelingen in 
het Oosten des lands had in centraal-Ruio
land een kerkstrijd plaats, bekend als de 
"raskol' ', d.i. het schisma van Patriarch 
Nikon 10). 

Ondanks alles ontstond onder de jonge
re Russen, vooral onder invloed van ge
leerde vreemdelingen, een kentering ten 
goede en een streving tot moderne hervor
ming van de geheele Moscowitische maat
schappij, naar West-Europeesche leest. 
Deze groep vormt de voorgangers van 
Peter de Groote. 

Luitenant Archibald. 

(Wordt vervolgd). 

1 ) De Romanows, die met tsaar Michaïl 
aan de regeering kwamen, bleven op den Rus
sischen troon tot de revolutie van 1917. Tsaar 
Nicolaas II deed 15 Maart 1917 afstand van 

den troon en werd met zijne familie 16 Ju:r.i 
1918 te Ekaterinenburg vermoord. De tegen
woordige troonpretendent is grootvorst Kyrill, 
geb. 30 Sept. 1876, die zich 31 Aug. 1924 tot 
keizer aller Russen uitriep. Hij is woonachtig 
op het kasteel de Fabron te Nice, te Saint
B!·iac in Bretagne et te Coburg. Hij heeft 3 
.nnderen, waarvan een zoon, prins vVladimir, 
geb. te Haïko-Borg6 in Finland (tijdens de R. 
revolutie) 17 Aug. 1917. 

2
) Tijdens tsaar Michaïl woonde te Moscou 

ongeveer 1000 protestantsche Hollandsche ge
.linnen, katholieken worden geweerd. 

3
) In het district St. Petersburg, 150 K.M. 

beoosten deze stad. 
4

) Aan de Fins0he Golf. 
5 ) Deze nederlaag der Russen was voorai 

;e wijten san de désorganisatie van hun leger, 
dat hoofdzakelijk uit huurlingen bestond. De 
R. regeering huurde soms, om Polfm en Zwe
den met succes te bevechten, gehePle buiten
Ianusche regimenten af. Rusland had op ·een 
gegeven moment ongeveer 67.000 vreemde of
ficieren en manschappen in dienst. 

0
) Azow, aan de Zee van Azow, die door 

de straat van Kertsch met de Zwarte Zee ver
bonden is. 

7
) Dus in het jaar, dat tusschen ons land 

en Spanje de vrede van Munster gesloten 
werd en Holland in een tijdperk van bloei ver
keerde. 

8 ) Astrakan aan de beneden Wolga . 
9) Simbirsk, aan de middenloop van de 

Wolga, 200 K.M. vóórdat deze rivier bij Kasan 
naar het Westen afbuigt. 

10 ) De R. godsdienst met hare vele pro
blemen wordt in een afzonderlijke schets be
band~ld. 



Twee "toffe jongens') in de Tweede Kamer. 

Ze zijn het alleen niet met elkaar eens, wie van beiden de beste aanhanger 1s van de 

bolsjewistische moord- en doodslagpolitiek, zedenbederf en volksmisleiding ! 

E:cn pianist van de afdeeling Rot'erdam, 
die zich welwillend beschikbaar hadden 
gesteld, eenige voordrachten, liedjes met 
pianobegeleidmg ten gehoore gebracht. De 
n ,chte stemming was er aldra in, kostelijk 
genoten de landstormers van het gebo
dene. Na eenigen tijd hiermede te hebben 
doorgebracht werd tot de prijsuitreiking 
overgegaan. Prijzen werden behaald door 
C. W. van der Poel, J. K. Roodbergen, W. 
T. Los, D. A. de Jong, W. Vliegenthart, 
M. van Bezooyen, B. C. Baldrnr, W. van 
Dalen, N. Stoop, S. Biemond, 0. Rijsdijk 
en I. van Es. Het verdere gedeelte van 
den avond was weder aan muziek en voor
dracht gewijd_ 

Na een opwekkend woord van den secre
taris der Plaatselijke Commissie behoorde 
deze genoeglijke avond weer tot het ver
leden. 

Afdeeling Berg·schenhoek. 
In deze a.ïdeeling werd voor de eerste 

maal een schietwedstrijd gehouden. Hoe
wel de opkomst grooter had kunnen zijn, 
had deze wedstrijd een aangenaam ver
loop. 

De burgemeester Van Meetelen, die met 
nog eenige leden der Plaatselijke Commis
sie bij den geheelen wedstrijd aanwezig 
was, reikte 11:1 afloop met een toepasselijk 
woord de prijzen uit, welke namens de 
Gewestelijke Commissie door den heer 
Van der Mast werden aangeboden. 

De jonge a.ïdcding kan met genoegen 
op dezen wedstrijd terugzien, welke onge
twijfeld zal bijdragen tot meerderen bloei 
daarvan. Voortaan zal worden gekampt 
voor koningsschutter en scherpschutter. 

Vergadering van Plaatselijke Leiders 

Op 8 Juni j .1. werd te Rotterdam in het 
Marinierstehuis de gebruikelijke vergade
ring met de Plaatselijke Leiders van de 

AJ:deelingen gehouden, welke zich ken- ! telijke Commissie dank gebracht voor het 
meikte door een zeer groote opkomst, I prettig verloop van dit samenzijn en het 
daar slechts een 3-tal leiders ontbraken. 

1 
daarbij aangebodene, waarna na afdoe

De II.II. Leiders waren zich dan ook wel ning van eenige huishoudelijke onderwer
bewust, dat zij niet op 't appèl mochten pen door den secretaris, deze zeer ge
ontbreken. Een woord van hulde is hier slaagde bijeenkomst werd gesloten. 
dan ook wel op zijn plaats. 

Aan de vergadering ging een onderlinge 
schietwedstrijd vooraf, welke door den 
secretaris der Gewestelijke Commissie 
werd bijgewoond. Tijdens het kampen 
deed de commandant van het Korps, 
Overste Van Cappelle, van zijn belang
stelling blijken en reikte Z.H.E.G. na 
afloop met een toepasselijk woord de prij
zen aan de winnaars uit. 

Alvorens daarna tot het bespreken der 
verschillende onderwerpen der agenda 
werd overgegaan, bracht Overste Van 
Cappelle als voorzitter der Gewestelijke 
Commissie den H.H. Leiders, mede na
mens de Nationale Landstormcommissie, 
dank voor hun medewerking tot het sla
gen van den in het vorige jaar gehouden 
Nationalen Landdag en verzocht, dezen 
dank over te brengen aan de afdeelingen. 

Vervolgens kwam ter sprake de regeling 
der schietwedstrijden en werden de noo
dige toelichtingen verstrekt. 

Door meerdere leiders werd verzocht 
het mogelijk te maken, dat dit jaar, even
als in 1'926, wederom een korpsschietwed
strijd en sportwedstrijden wordt gehou
den. Deze wedstrijden waren destijds bij
zonder in den smaak der vrijwilligers ge
vallen. Hierop werd door den voorzitter 
geantwoord, dat het inderdaad de bedoe
ling is, dit jaar weder dergelijke wedstrij
den te doen houden. Na eenige bespre
king werd 14 September a.s. de meest ge
wenschte datum geacht in verband met 
de werkzaamheden in den landbouw etc. 

Hierna werd mede namens alle Plaatse
lijke Leiders door den heer Mullaard, 
Plaatselijk Leider van de afdeeling Oud
Beijerland, den voorzitter van de Gewes-

Oud-Beijerland. 

Een schoone avond! De avond van 19 
Juni j.l. Misschien wel te schoon voor ver
gaderingbezoek. Zou dit de reden dan 
niet zijn, dat slechts een 40-tal bezoekers 
aanwezig waren in een der lokalen van 
de R. 1-:I. B. S. î 

De voorzitter, .Mr. Tresling opent de 
vergadering en heet in het b~zonder de 
H.H. oJ:f. Yan der Steeg en Van der Mast 
hartelij1-: welkom, waarna hij in herinne
ring brengt, hoe het voorgaande jaar voor 
den B. V. L. is voorbijgegaan en den Nat. 
Landstoi:m:-Jag te Den Haag niet vergeet 
te noerLt>n. 

Hierna werd overgegaan tot de afwer
king v-~n 't programma. Landdag te 
Apeldoorn. Staande de vergadering gaven 
zi,.:-b. reeds 8 personen op, om op 5 Sept. 
e.k. n,rnr Apeldoorn te gaan. 

Luit. v. d. Steeg zegde den leden na
mens Jen ,oorzitter der Nationale Land
storm Cürnmissie dank voor de medewer
king tot het welslagen van den Nat. 
Landstormdag. In 't bijzonder bracht hij 
den dank over van Overste Van Cappelle 
voor de keurige houding gedurende het 
defilé van de Leden van het Verband 
Rotterdam. 

De nieuwe Schietregeling - koning
schutter - scherpschutter - schutter le 
klasse 1?11 2e klasse werd besproken door 
Luit. v. d. Mast. Wel promotie, maar geen 
degre.datie ~lier! 't Koning-schutterschap 
valt moeilijk te halen. Hieraan is een zil
veren medaille en brevet verbonden. Zal 
Oud-Be: uiand koningschutters tellen? Of 
scherpschutters 1 

N. V. Ned. Caoutchouc en Cutta Percha fabriek 
v.h. BAKKER l!J ZOON 
RIDDERKERK .,. HOLLAND 

FABRICEERT: 

Technische Rubber Artikelen 

Denk om de medaille en brevet ! 
Ds. C. Groote, secr. cler Pl. Commissie, 

reikte met een toepasselijk woord de prij
zen uit. 

Ie klasse. le pr. 49-49 door Pl. Leider 
M:ullaard, een rooktafeltje; 2e pr. 49-48 
door C. vVijtman, wandkoffiemolen; 3e 
pr. 49-47 door Jac. Boer, wekker. 

Ile klasse. le pr. 49-48 door Joh. V011-

dijk, psalmboek (muziek) ; 2e pr. 49-42 
door 1'. Troeleman, rookstel; 3e pr. 49-
38 door J. Koppenaal, potlood 2 kleuren. 

3e klasse. le pr. 48-44 door E. Tuk, 
scheermes; 2e pr. 47-44 door A. de Rem:, 
rookstel; 3e pr. 44-41 door C. Schipper, 
eierstel ; met voor elke klasse nog 2 troost
prij zen. 

De- thee met toebehooren was rondge
diend. De sigaren waren zoo ongeveer in 
rook overgegaan. De pauze dus om. 

Nu was de beurt aan Ds. Goote met het 
onderwerp: ,,Ontwapening en Bewape
ning". Inleider beschouwde dit woord als 
een i1:leiding en had er gaarne eenige be
sprekmg of gedachtenwisseling op. Aan . 
dezen w~nsch werd gehoor gegeven, want 
een der leden van de afdeeling kwam na
der op dit onderwerp terug. 

"Tante Jet in den Mobilisatie",jd" van 
den Pl. Leider moest nog maar een poosje 
op haar burcht of vesting blijven en inge
maakte postelein eten tot de volo-ende ver-
gadering. 't Was te laat! 

0 

Bes~oten werd nog voor de afdeeling 
een wisselbeker aan te schaffen. De bezit
ter hienan was hij, die in een bepaald 
jaar het hoogst aantal punten behaald 
had. 

We waren aan 't eind van de vergade
ring_ De voorzitter sloot de bijeenkomst. 
Nog wat nagepraat en dan naar huis om 
te rusten. 

OVERLOON. 

Op de j.l. gehouden vergadering van den 
Bijzonderen Vrijwillig-en Landstorm afd. Over
loon, werd met alg. stemmen tot voorzitter 
gekozen (wegens vertrek van den voorgaande) 
de heer A. Janssen. 

Tevens werd besproken om op 29 Juni a.s. 
een schietwedstrijd te houden onder de leden 
waarvoor prachtige prijzen zullen beschikbaar 
worden gesteld. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM 
COMMISSIE TWENTE. 

Door de ontslag11ame van den Heer L. 
A. M. Bruggeman, als secretaris dezer 
Gewestelijke Commissie, zal - totdat in 
de bestaande vacature is voorzien ~ alle 
correspondentie gericht moeten worden 
aan den Voorzitter, adres IJzendoorn
kazerne te Zutfen. 

IJSSELMONDE. 
De schietoefeningen van den Bijzonderen 

Vrijwil!igen Landstorm alhier zijn weer aan
gevangen op Donderdag 11 Juli a.s., 's avonds 
8 uur n.m., · in de voormalige Bewaarschool 
op het dorp. 

MOTORDIENST. 
ZEELAND. 

Op 10 Juli werd de groote jaarlijksche 
nachtoefening van het Landstormkorps Mo
tordienst in Zeeland in de Provincie Noord
Brabant gehouden. 

Dinsdag ving de oefening te 1 u. 45 
m. n.m. te Kapelle aan om aldaar den vol
genden dag te 8 uur te eindigen. 

De secties Zierikzee en Tholen voegden zich 
te Bergen op Zoom bij de afdeeling . 
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GEWESTELIJKE LANDSTORM

COMMISSIE STELLING VAN 
AMSTERDAM. 

Plaatselijke Landstorm-Commissie 
Nieuwer-Amstel. 

De samenstelling dezer commissie is 
thans als volgt : 

A. Colyn, burgemeester, eerevoorzitter. 
P. J. Nieuwenhuys, pastoor, ecrclid. 
G. Versloot, le voorzitter. 
C. H. Leguit, 2e voorzitter. 
A. J . M. Vocking, secretaris. 
J. H. M. J. Geerling, penningmeester. 
Ml. J. Grimbergen. 
K. de Jong. 
P. H. Meynema, pastoor. 
M. van Pcelgccst, _:>l. leider. 
II. Z::idclhoff. 

Afdeeling W eesp. 

Oncler Yoorzittersehap van burgemcrs· 
ter J. Chr. Bletz, vergaderden de afdcc
lingen Vl ecsp en vV ccsporkarspcl op 151 
Juni te Weesp. Behalve den plaatselijk 
leider, den heer Brandsma, werd deze sa
men komst bijgewoond door den Majoor 
C. de Veer en den KaJJitein K. L. Sch311. 
De Landstorm film werd vertoond en vond 
Ycel waardcering. Jammer dat een groote 
opkomst verhinderd werd door talrijke 
andere verg-aderingen op dien avond. Een 
zestal personen gaven zich als lid op. 

Schietwedstrijd van 

SCHIETWEDSTRIJD VAN HET 
VELUWSCH VERBAND. 

het 
. 

Ve\uwsch Verband 

LISSE. 
Op 22 Juni j.1. werden wederom schietoefe -

ningen met scherp te Katwijk gehouden, waai"-
Vrijdag en Zaterdag waren de beide I aan ditmaal een 32-tal leden deel name~. 

laatste dagen van het schietconcours, uit- In verband met de komende drukte m h•èt 
o·eschreven door het Veluwsch Verband ~,loembollenbedrijf zal de deelname voor he. 
~11 o·ehoudcn op de Militaire schietbanen vervolg sterk_ verminderen. Daarom werd ::: 
te Harderwijk. Het terrein werd bezocht de gelegenhe'.d, dat nog zoovelen aanwe,..,.,, 

· • I( · · waren gebrmk gemaakt om een foto van de door den heer Commissaris der omngm d 1 ' t k . ee nemers e ma en. 
1 

in Gcldcrla~~ en verschillende l~d~n van Op deze foto komt ook voor de commandant 
De afdeeling Kichtevecht hield Ol) het · de GewestelJJke Landstormcomm1ssie. van het Detachement Leiden, de Res. Majoor 

Afdeeling Nichtevecht. 

fort Nichteveèht een schietwedstrijd om Er waren medailles uitgeloofd door H. Juta, die door zijn tegenwoordigheid bij alle 
prijsjes op 25 Juni 1.1. Nagenoeg alle leden M. de Koningin en Z. K. H. den Prins schietoefeningen zijn groote belangstellin!; 
van de afdeeling namen aan den wedstrijd der Nederlanden, terwijl tal van fraaie toont en in alle opzichten zijn medewerkin~r 
deel. De heer Kaatee, plaatselijk leider van prijzen waren beschikbaar gesteld. Zater- verleent voor een goede organisatie en een 
Abkoude, en de kapitein Schell assisteer- daaavond had de prijsuitdeelina plaats vlot verloop. 
den den nieuwen leider, den heer Jb. Ra- op~cluisterd door een Kapel uit de Barne~ De hoogste serie behaalde ditmaal de heer 

veldschc Harmonie". D. Koelewijn met 87 punten; hierop volgden de 
dix. Een drietal personen traden als lid " heeren J . c. de Haan met 84, J. Cammen~,1 
toe. Door den majoor C. J. C. Janssen, com- met 82, K. van Essen met 81 en G. Buurman 

Schietwedstrijden voor Officieren. 

De jaarlijksche schietwedstrijd op revol
ver en pistool voor de officieren van het 
Landstormkorps "Stelling van Amster
dam" is dit jaar in het kamp bij Laren 
gehouJen onder leiding van de wedstrijd
commissie, waarvan de oud-kapitein N. 0. 
I . Leger, J. Grader, voorzitter is. 

Na een openingswoord van den heer 
Grader werd het eerste schot gelost door 
den voorzitter der Nationale Landstorm 
Commissie, generaal-majoor L. F. Duy-

mandant van het Veluwsch Verband, met 80 punten. 
werd een slotwoord aesproken. Van de afdeeling zijn thans 14 schutters ic 

0 de eerste klasse ingedeeld. 

IN EN OM DEN MOTORDIENST. 

Mutaties . 

Bij Kon. Besluit zijn benoemd tot Res. 
le Luit. met ingang van 1 Juli 1929 : de 
Res. 2e Luitenants v. s. d. H. R. Dallinga, 
W. J . C. l\I. Johanknegt en J. H. Boelen, 
allen van het V. L. S. K. Motordienst; de 
Res. 2e Luitenant J. Maasdam van het 
V. L. S. K. Luchtwachtdienst. 

BOOTTOCHT 
BIJZONDERE VRIJW. LANDSTORM. 

Een dezer dagen hebben de leden van 
den Bijzonderen Vri.iwilligen Landstorm 
(voormalig verband West-Friesland) een 
boottocht op de Zuiderzee gemaakt en een 
bezoek gebracht aan Friesland. 

Dat de animo voor deze onderneming 
groot was, blijkt hieruit, dat ongeveer 400 

c. M. VAN DIEMEN 
- DORD RECHT -
VAANDELS 

VLAGGEN _, _____________ _ 
Vervaardiger éer REGIMENT S VAANDELS 

- dus -

Nederlandsch -
- B e ste Adres 

Yan ·Medemblik werd langs den Noord
westpoldcr t et "\Yieringen geYarcn, om 
l"ervolgens langs Breezand en het Korn-
111crderzand naar StaYorcn te stevenen. 

Hier was den deelnemers een prettige 
ontvangst bereid. Zij werden verwelkomd 
loor eenige hecren van het Friesch Natio
naal Comité, waarna het muziekkorps ui: 
l3akhu~zcn het \Vilhclmus speelde. 

Toen de stoet aan wal opgesteld was, 
ging het naar h et gemeentehuis van Sta
voren, waar cle burgemeester de gasten op 
Jen Frieschen bodem verwelkomde. 

Buro·emccster Middelhoff Yan Hoog
karspel, lid der Gcw. ]_;_ S. Comm. Alk
rn.aar, sprak eenigc woorden Yau dank 
voor de vriendelijke ontvangs: . 

Buiten waren intusschen oenige auto
bussen aangekomen, die het gezelschap 
naar Rijs in Uaasterland vervoerden, waar 
een warme maaltijd werd gebruikt. 

Daarna werden de deelnemers in de ge
legenheid gesteld, om de prachtige bos
schen te bezichtigen. 

Om 7 uur 's avonds werd het sein van 
\'ertrek naar Stavoren gegeven en om 8.15 
uur vertrok de boot uit de haven, om ver
volgens respectievelijk Medemblik en Enk
huizen aan te doen. 

De tocht verliep recht gezellig en de 
stemming onder de deelnemers was uitste
kend. Hiertoe droeg niet weinig bij de uit
stekende muziek van de Muziekkapel uit 
Wognum. 

Na afloop was een ieder uitstekend vol
daan over het verloop van den tocht, wel
ke was georganiseerd door den heer P. J. 
Oolders, secretaris van de gewestelijke 
Landstormcommissie, verband Alkmaar. 
De heer Oolders hoopte met dezen tocht 
de saamhoorigheid onder de landstormers 
te bevorderen en geconstateerd mag wor
den dat hij hierin in alle opzichten ge
slaagd is. 

Geen wonder dan ook, dat op den te-

BOOTTOCHT. 

Vrijwilligers uit West-Friesland maken een boottocht naar de Zuiderzeewerken en naar 
Gaasterland. In Gaasterland aan den wal. 

rn.aer Yan Twist. De voorzitter opende 
met een mooie serie, die door verschillen
de aanwezige officieren niet werd over
troffen. 40 Officieren, per spoor en per 
speciale autobus naar het Kamp venoerd, 
namen aan den wedstrijd deel. 

Er hecrschte een geanimeerde stemming, 
die ook tijdens den gemeenschappelijken 
maaltijd in Hotel "De Rozeboom'' te Bus
sum werd gehandhaafd. 

LEGERORDERS. personen ( eenige autoriteiten en voorts 
Boekwerk Uniformen. l landstormers met hun dames) aan den 

Blijkens wijzigingen bij L. 0. 1929 no. tocht hebben deelgenomen. 
124, aangebracht in boven vermeld Boek- 's Morgens te half 9 werd Yan Enkhui
werk, wordt aan officieren en adjudant- zen afgevaren en koers gezet naar Me
onderofficieren vergund in dagel1jksche- dcmblik. Het begin was niet prettig, want 
en veldtenue in stede van schoenen met de regen goot uit de lucht, maar spoedig 
beenwindsels of beenstukken, dan wel rij- daarna klaarde het weer op en begunstig
laarzcn, te dragen rijglaarzen van zwart de prachtig weer het overige deel van den 
Ieder. tocht. 

rugtocht spontaan het plan rijpte, dcu 
leider te huldigen. Burgemeester l\1iddcl
hoH maakte zich den tolk van allen, toen 
hij den heer Oolders <lankzcgde YOOr het 
organisccrcn Yan den prachtigcn boot
tocht en voor de goede regeling. 

Onder luid hoerageroep bood hij den 
leider een geschenk aan. 

Deze excursie zullen de deelnemers nog 
lang in aangename herinnering bewaren. 



BOXMEER. 

Het vanwege den Bond van Landstormkorp
sen in Oost-Noord-Brabant gehouden le 
bondsconcours had den volgenden uitslag: 

Korpsprijzen: le pr. Sambeek, 2e Oeffelt, 
3e Beers en 4e Wanroy. 

Kampioensprijzen: le pr. v. d. Ven Oeffelt, 
2e M. Ebben Beers. 

Personeele prijzen: le pr. Kusters, Sam
beek, 2e Logtens, Sambeek, 3e Jacobs Sam
beek, 4e Wlillems Rijkevoort en 5e Hendriks 
Wanroy. 

Jongens en Meisjes, 

Voor nieuwelingen geef ik nog eens de vol
gende inlichtingen: 

Broertjes en zusjes kunnen samen met één 
brief doen, maar ieder op een afzonderlijk 
velletje. 

Er zijn twee groepen: 
A. - kinderen beneden 10 jaar. 
B. - kinderen boven 10 jaar. 
Ieder zet rechts boven aan den brief: 
le. Zijn groepletter (A of B). 
2e. Zijn volledigen naam. 
3e. Zijn leeftijd. 
4e. Zijn woonplaats, met straat of weg en 

huisnummer. 

Werk gezocht 
door Friesch Landstorm 
sergeant Ned. Herv. 21 j., 
ongeh. Getuigschrift t.d. 

Brieven onder letter T.B. 
aan de Administratie van 
dit blad. 

SPAUBEEK. 

Dezer dagen vergaderde de afdeeling van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm met 
als spreker Jhr. Graafland te Maastricht, in 
de zaal Heynen. Besloten werd voortaan ge
regeld schietoefeningen te houden. Tot com
mandant werd in de plaats van dhr. W. Flo
rax gekozen dhr. \V. Vroemen alhier. 

1 
Post<egel 

van 

71./s cent 

AAN OOM BERTUS. 
p/a. Bureau van Het Landstormblad, 

Koninginnegracht 50, 
's-GRA VENHAGE. 

1 De oplossingen (zoo keurig mogelijk) 

ten binnen 14 dagen verzonden worden. 

moe-

Hier volgen de nieuwe opgaven voor den 
wedstrijd, 

Groep A. 

(Onder de 10 jaar). 
VERWARRING ONDER DE DIEREN. 

De eenden sjilpen. 

De varkens blaffen. 

De kippen zwemmen. 

De duiven snateren. 

De paarden huilen. 

De schapen fluiten. 

De muizen brullen. 

De kikvorschen kraaien. 

De musschen kwaken. 

De honden blaten. 

De katten kakelen. 

De ezels koeren. 

De ooievaars knorren. 

De hanen hinniken. 

De bijen miauwen. 

De wolven piepen. 

De beren balken. 

De merels klepperen. 

GROEP B 

(Boven de 10 jaar.) 

KLEINE EN GROOTE MENSCHEN. 

pakjedooR. 
muidjenKeilp. 
schestersoepAs. 
danwd'1.rbal. 
noordjeSoor. 
buslumoC. 
opleNona. 
nelOod. 
onsEid. 
geheplUisen. 

DE ViOGEL VAN GER. 

De meerkoet liet haar kopjen hangen, 
En zat op 't ijsvlak hongerig neer; 
Jaap riep: ,,Ik ga gauw dien vogel vangen!" 
Hij kwam nathuids en leeghand·s weer 
,,Wat ving je Jaap? Een snoek of bot?" 
Vroeg een leedvermaak met lichten spot; 
Jaap, thans doofstom, gaf geen bescheid: 
Praatgraag had op 't moment geen tijd! 

EIGEN SCHULD. 

Arnold, de melkboer, had de gevulde kan 
aan Juffrouw Snip afgegeven, en hield nog 
een kort napraatje, Z'n hit, die met der 
l".1elkwagen midden op straat stond, was in
middels wat ter zijde gestapt. 

Toen Juffrouw Snip even later omkeek, wa,; 
haar fijn li,guster hegje plotseling zee:t o?ige
lijkmatig kaal geschoren. 

Nijdig viel ze uit: ,,ze,g, Arnold! je moe~ 
heter op je paard passen! Kijk m'n heg nou 
eens schandalig toegetakeld zijn I" 

- ,,Eigen schuld, Juffrouw!" lachte Arnold 
goedmoedig. 

- ,,Wat blief? Eigen schuld?'' beet ze vin
nig terug. 

- ,,Ja, Juffrouw! Eigen schuld! Je hegje 
zou niks geen last gehad hebben, als je voor 
m'n hit een bak haver of brood haJ neer
gezet!" 

DE WRAAK. 
De knecht had zijn edelen Meester vermoord; 
Zelf Ridder te zijn had reeds lang hem 

bekoord. 

Hij doodde zijn heer in een boschrijk ravijn, 
En wierp toen diens lijks in den bruisenden 

Rijn. 

Hij stak zich in 's Ridders hel blinkend 
De hoofdletters wij zen het begin van den pantsier, 

naam aan. 

DOORREGEN SPEK. 

Wat is dat spek toch fijn doorregen! 
Hoe wordt dat, slager! toch verkregen? 
- Wel! hoor 't geheim mij toevertrouwd: 
De boer, die voor ons varkens houdt, 
Geeft d'éénen dag hun draf heel vet, 
Die wonder glad wordt omgezet; 
Maar d'anderen dag (zoo sprak de slager) 
Maakt hij hun porties schraal en mager; 
Zoo komt dus alles op z'n plek, 
En krijgen wij doorregen spek. 

En klom op diens ros met brutalen zwier. 

En als hij wou springen over de brug, 
Toen weigerde 't rijpaard en steigerde terug. 

En toen hij de guklenen sporen hem gaf, 
Toen steigerde 't ro-s in den Rijnst:-1:vm 

hem af. 

Hij wrong zich al worstelend met arm en 
met voet, 

Doch zonk als een steen naar den boom van 
den vloed. 

Naar 't Duitsch van Uhland. 

BRANDSTOFFEN 
de FIRMA WESSEL$ en DIEPHUIS GRONINGEN 

• 

levert alle soorten b ra n d s to 11 e n • 

I franco huis binnen de stad. Tel. 991. 

N.V. Incassobureau 
,,DORDRECHT" 

WOLFSHOEK 6 
ROTTERDAM. 

MEDAILLES 
WEDSTRIJD PRIJZEN 

INSIGNES 

TREKWAGENT JES voor vervoer van Landbouw-artikelen enz. 
in prijzen van 1 16.- tot 1 30. . Platte, voor vervoer van 
3 of 6 melkbussen 127. en 1 28. -. Zeer soliede constructie, 
gedraaide assen en bussen, lichtloopend. Prijscourant op aan-

U ~ 1 ~ZIE l TE~ ~INKLUKE=BEGEER 

Zelfs de ergste worden 
spoedig genezen door de 
geneesmiddelen van de 

,,Staphorster Boertje" 
J. K. STEGEMAN 
G 92 - STAPHORST 

Zaterdags thuis 

t/ o de Gerei. Kerk. 

VACANT. 

_fj 
VOOll!>CHOTt:N 

v.ANNELLE~s 
lABM 
' ë:rii?aAAt 

GROEN 2~0: 
6LAUWI CJ 
ROOD l3ç:y 
~JÓCT 
PER½ONS' 

151\WALITEITI 

vraag bij W. en W. VINK te MEPPEL. 

H. J. T. MATVELD 
WAGENSTRAAT 127 - ZOUTMANSTRAAT 56 

DEN HAAG. 

Hofleveranciers van HH. MM. de Koninginnen. 

KANTOOR BOEKHANDEL. 
De Drukkerij voor het betere werk. 

FONGERS 
Wie een FO N GERS koopt, 
betaalt een matige prijs en 
behoeft in jaren niet weder aan 

een nieuw rijwiel te denken. 
Hij rijdt aan ge naam, 1 ic h t, 

vei I i g en goed k o o p. 

o. 8. 
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o. 8. AUGUSTUS 1929. Verschijnt elke maand 

Orgaan ten behoeve van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
Instituut tot Steun aan het wettig gezag. 

IBOIIIIIIITSPIIJS f 1.60 PIi Jl&B. !.OSSI 10111111B1 11 a1n. 

Adres van 4dmlnlstratle en Redactie: KOIIIGIIIIGBICBT 60 Tl '8-IBIVBKB.l&B 

Op 31 Augustus 1929. 

Binnen enkele dagen vieren wij weder
om den verjaardag onzer geëerbiedigde 
Koningin Wilhelmina. 

Bij deze gelrgrnheid plaatsen wij dit 
j,rnr haar foto in bovenstaanden vorm: te 
J aard! 

Hare Majesteit te paard! 
Zoo herinneren wij ons Haar uit de 

J 1ren 1914 tot 1918 toen zij, rijdend en 
r nnend over de m;noeuvre-velden, Haar 
t oepen inspecteerde en aanspoorde om 
Y Jl t.c houden, om te blijven handhaven: 
1 utraliteit . en onafhankelijkheid. 

Uit .die jaren herinneren wij ons vooral 
e n Harer inspecties tijdens een Novem-
1 -r-nacht, aan den rand van het Liesbosch 
l j Breda. 

... Er joeg een kille bries; nu en dan 
1 nnekte een paard, baste een mitrailleur
L:md... Totdat een hoornsignaal aan het 
1 oofd der troepenmacht schalde en zich 

:iortplantte in echo op echo... Door de 
c 1isternis, die om het hooggestamde Lies
l 1sch hing, reed de Koningin Haar troe
P n tegemoet, totdat de voorste gelederen 
I aar stem hoorden te midden van de 
bschstilte. 

Zij stelde zich bij een open boschplek op 
e de veldbataljons dreunpasten voorbij, 
~ et een klank uit de keien, met een blik 
p, de oogen, met trots in het hart ... 

Do Koningin ! 

(foto II. Deutman den Haag) 

De Koningin, zooals zij dien nacht stond 
te midden van Haar mannen, te midden 
van een kruispunt van witte tintel-bun
Jel:; <ler zoeklichten... als een figuur uit 
c:cn tijd der oude legenden, als een zinne
beeld van het staatsgezag ... 

Toen heb'.)en wij Haar spreuk op Haar 
energiek gelaat belichaamd gezien: ,,Ik zal 
handhaven'' ons landsrecht, ons landsbe
sta:m, onza landsvrijheden. 

.. . En de hoofden vlogen naar rechts, de 
Koningin knikte: het was een nacht
visioen, waarin de wederzijdsche aanhan
kelijkheid wederom werd verlicht en ver
sterkt. 

De brcede lichtbundels bliksemden over 
de grijsblauwe gelederen, - aflijnend de 
he-hamen der menschen en de lijven der 
dieren, vooruitglijdend over den defileeren
den troep, met een blauwzilveren naglans 
op de geweerloopen, met een speling van 
schittergoud in het kleurig oranjegewap
per der buigende bataljons-fanions. 

De Koningin hield vanaf Haar paard 
schouwing over Haar troepen en treinen. 

Zoo was het in het najaar van 1917. 
Was het in het najaar van 1928, op 

27 September, anders î 
Neen! De tijden veranderen maar dat 

bleef : de liefde voor onze Ko~ingin ! 
J. A. I. H. GRAAFLAND. 

:Maastricht, Augustus 1929. 

De nieuwe Voorzitter van den 
Ministerraad . 

In het nieuwe Kabinet treedt als Voor
zitter van den Ministerraad en tevens als 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw op: de Kabinetsformator Jhr. 
Mr. Ch. J. M. Ruijs de Beerenbrouck. 
Aangezien onder zijn Departement de Na
tionale Landstormcommissie ressorteert, 
gevoelen wij ons verplicht eenige bijzon
derheden over dezen eminenten staatsman, 
die ons instituut immer met daadwerke
lijke belangstelling volgde, te geven. 
Jhr. Ruijs, geboren te Maastricht 1 De
cember 1873, was van 1905-1918 lid van 
de Tweede Kamer ( voor het voormalig 
kiesdistrict Gulpen) en daarna gedurende 
slechts enkele maanden Commissaris van 
de Koningin in de provincie Limburg. In 
1918 vormde hij het eerste Kabinet-Ruijs 
(1918-1923) en in 1923 het tweede Kabi
net van zijn naam (1923-1925). Thans 
vormde hij het derde Kabinet-Ruijs. Tus
schen het tweede en derde Kabinet trad 
hij op als Voorzitter van de Tweede Ka
mer en werd hij JY.Gnister van Staat. Hij 
is bovendien lid van den 1\1[,ijnraad, lid van 
het college van curatoren van de Rijks
universiteit van Leiden, lid van het col
lege voor de Visscherijen en was sedert 
1926 Yoorzitter van de R.-K. Sta.atspartij, 
waarYoor hij thans, in verband met zijn 
ministerschap, heeft moeten bedanken . 

Jhr. Ruijs behoort tot de meest-vooruit
strevenden in de Katholieke partij vooral 
inzake sociale actie, arbeidersbonden, 
drankbestrijding enz. Van zijn talrijke on
derscheidingen memoreeren wij, dat hij 
Commandeur is in de orde van den Ned. 
Leeuw. 

Op twee kwaliteiten zouden wij nog de 
aandacht willen richten. 

Jhr. Ruijs was de man, die in de beroem
de Kamerzitting van Nov. 1918, toen dti 
leider der wanordelijke 'partijen de omwen" 
teling in Nederland vermeende te kunnen 
aankondigen, het beroemde woord sprak : 
"De Regeering wijkt niet!" Dat woord 
vloog als een wachtwoord door Nederland 
en klonk als een commando, waarin het 
élan van een leider te onderkennen viel, 
door de gelederen dier verlofgangers, wel
ke vrijwillig onder de wapenen waren ge
komen tot handhaving van orde en gezag. 

Is het te verwonderen, dat tusschen Jhr. 
Ruijs en den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm immer een verhouding van de 
grootste symp;::,thie heeft geheerscht. 

In dez2 tijden, dat zoovelen van ver
schillende godsdienstige en politieke rich
ting nog te weinig samenwerken ter be
teugeling dier gevaren, waaraan ons land 
en ons volk nog streds blootgesteld zi.jn, 
werkt een persoonlijkheid als die van Jhr. 
Ruijs zoo krachtig voor de samell'werking 
en eensgezindheid in den lande, omdat hij 
steeds den gTootsten eerbied voor den 
arhrid en de overtuiging van anderen 
heeft gehad en dus bij alle partijen, die 
orde en gezag hooghouden en handhaven, 
in aanzien staat. 

Deze twee kwaliteiten doen ons het ;;l0t 
van zijn artikel in dit maandblad Y::U1 Jan. 
l 925 beter begrijpen c1 waardeer•)n: 

"Een Regrrring. <l.~c wert dat een 
"dergeliike lijfwacht ( de Bi.i11ondere 
.. Vrijwillige Landsto1'm) haar omringt, 
"behoeft niet bevreesd te ziin, dat in 
,.bange tiiden haar de straffende arm 
"der gerechtighrid zal ontzinken. Hrt 
,.zwaard, dat God haar in de hand 
,.drukte. kan zij hanteeren. Moge het, 
"dank zij de preventieve kra::ht. die 
,,van dell Bi.jzonderen Vrijwillig-en Land
,,storm uitgaat, in de seheede blijven!" 

Inderdaad, ook onder ziin derde kabi-
net zal hi.j orde en gezag handhaven en 
trouw blijven aan zijn wapenspreuk: 

,.Antes morir que ser traidor". 
,,Eerder sterven dan verrader zijn.'' 

HIJ DIE GING EN HIJ DIE KWAM. 

Bij de verwisseling van het kabinet trad 
o.a. uit 's lands regeering: Zijne Excellen
tie J. M. J. H. Lambooy, Minister van 
Defensie. 

Het is hier niet de plaats al zijne hoe
danigheden in het licht te stellen, die 
tijdens zijn ministerschap tot heil van land 
en volk strekten. 

Op ééne slechts zouden wij willen wijzen: 
op zijne zedelijke en daadwerkelijke mede
werking voor de vervolmaking van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Uiter
lijk deed hij dit door vele landdagen en 
samenkomsten van officieren bij te wonen 
en daar zijn jovialiteit en kameraadschap 
te toonen; en ingewijden weten met welka 
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scherpzinnigheid hij het doel van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm wist 
uit te buiten om leger en landstorm te 
koppelen aan dàt hoog·e en heilige doel, 
hetwelk elk rechtgeaard vaderlander steeds 
voor oogen dient te houden: handhaving 
van orde en gezag in den staat! 

Hij is thans als Minister van Defensie 
afgetreden, maar wij, handhavers van orde 
en gezag, zullen dezen bewindsman niet 
gauw vergeten en nog lang de suggestievr 
inspiratie voelen, die uitging van zijn 
krachtige persoonlijkheid. 

Geen onbekende voor ons is zijn opvol
ger: Zijne Excellentie Mr. Dr. L. N. 
Deckers. 

Vanaf de constitueering der Nationale 
Landstormcommissie was hij hiervan lid. 
En dat lidmaatschap vatte hij met groote 
toewijding op. 

Op hoevele landdagen en vergaderingen 
van onzen Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm trad hij niet als spreker op '/ Hoe 
geestdriftvol klonk zijne opwekking om lid 
te blijven van ons instituut, om leden aan 
te werven, om onze éénheid te handhaven'/ 

Hij heeft ons instituut zien geboren wor
den; hij heeft in den beruchten rooden 
November-maand de Brabanters aange
spoord om mede vrijwillig op te trekken 
naar de rumoerige Hollandsche steden ; hij 
heeft mee gehandhaafd : Vorstin en Vader
land, historie en traditie ! 

Is het té veel gezegd, dat wij bij zijn op
treden als Minister van Defensie in hem 
een bijzonderlijk vertrouwen koesteren. 

Hij die ging, Zijne Excellentie Lambooy, 
herdenken wij hier met groote dankbaar
heid! 

Hij die kwam, Zijne E.xcellentie Deekers 
begroeten wij met groot vertrouwen ! 

Aan beiden onze hulde 1 

De grootste vijand van 
het Communisme. 

Eenige weken geleden lazen wij de uit
spraak, dat de sociaaldemocraten de groot
ste vijanden zijn van de communisten. 

Het zou veel waard zijn, als die uit
spraak ook werkelijk waar was. Dan ware 
er veel, zeer veel ten goede veranderd. 

Het is nog niet zoo heel lang geleden, 
dat de s.d.a:p. Lenin verheerlijkte als een 
groot strijder voor het Socialisme. 

In 1918 en 1919 was de s.d.a.p. ten on-

zent geen vijand van het bolsjewisme. In 
dien tijd, toen het schrikbewind van de 
Sowjet op z'n vreeselijkst woedde, ver
klaarde Troelstra op een Congres in Bern, 

scherpe patronen, zonder door eenige wet
telijk bevoegde autoriteit daartoe te zijn 
opgeroepen, zich gereed heeft gehouden 
om eventueele propaganda der S.D.A.P., 
inzonderheid het aanplakken van biljet
ten, met geweld te keeren, dat het plaatsje 
passeerende partikuliere auto's zelfs wer
den aangehouden, ten einde te inspektee
ren of daarin zich bijgeval ook propagan
disten der S.D.A.P. bevonden. 

dat door deze op 's Rijks kosten gewa
pende partikuliore politieke tegenstanders 
der S.D.A.P. p::itrouilles werden uitgezon

De sociaaldemocratische leerstellingen den vanuit ee:t daa1:toe in?esteld zooge-
waren ontleend aan Karl Marx. 1 naamd Hoo{~kw~rtier dier "Burger-

"dat hij geen Bolsjewiek is, maar zich ook 
niet tegen het Bolsjewisme laat gebruiken. Al 
zijn hunne m e t h o d e n verkeerd en al kan 
daarop heel wat worden aangemerkt, zoo ge
voelen wij toch, dat h e t g e e n d e B o 1 s
j e w i ki d o en, geschiedt in den strijd voor 
het Socialisme en wij laten ons niet tegen hen 
uitspelen." 

Ook de Bolsjewiki beriepen zich op he~ wacht", dat zich 111 eer1:. of andere kroeg 
en hebben met vreeselijke nauwgezetheid I daar ter plaa'tsc had ~emstalleer?, .. 
zijn theoriën in de practijk toegepast. dat weliswaar op pnJzenswaard1ge WJJZC 

H t · 1919 reeds te zien dat de ge- de burgemeester der gemeente terstond 
C was 111 , 1 d .. d' . "'d d t 

volgde methode moest falen en daarom was 1d1a a
1
t hdlJ v~_n d lt 1dn str1J medt e w:\ ~n 

d d het in die dagen wel met de es an s ziJn , or everstoren , revo u 10-
e s. · _a.t p. ellS doch 111·et over de nair optreden had kennis genomen, daar-communis en e , . 

th d aan een emde heeft gemaakt door geweren 
m~e 

O 
b~isjewiki zijn met de toepassing van en scherpe patron_en . in beslag t~ lateu 

Marx' beginselen zelfs na een 10-jarige nemen, doch dat 111 ieder geva_l dit eerst 
, "k 110 0' niet terechtgekomen bij den den volgenden dag k~n geschieden, dus 

pra?tJ , , t, toen de grootste onheilen reeds hadden 
,,hei staat · . de kunnen zijn aangericht'/ 

En langzamerhand is het ook aan Z" d M' . t . d' d feiten 
sociaaldemocraten wel duidelijk geworden, .. 1J11

" e b 111:1ds ers,d 111t iedn 
1 

eze 
. d o- Marx niet JUISt ZJJn, ere1 me e e ee en : 

dat men er langs en wee, van a. of niet ook dit feit weder ten duide-
komen kan. . lijkste bewijst het 0Toote 0 ·evaar voor de 

Zij handhaven daarom hun basis van rust en orde in on~e sam:nlevinO' dat er 
revolutie en ongeloof, maar zoeken langs schuilt in het feit van het best:an van 
andere met~o~en te komen tot de komst zulke gewapende benden in ons land'/ 
van het socialisme. .. b. of niet aldus weder op duidelijke 

Om deze reden worden ZJJ door_ de com- wijze bewezen is dat 't instituut der bur-
. t holden voor afvalho-en en ' mums en gesc . 0 gerwachten, in schijn opgericht zooge-

verraders van de ~rbe~derskl~sse. naamd om zoo noodig de orde te helpen 
De verstan~houdi11:g is er dientengevolge handhaven, in werkelijkheid slechts een 

in de laatste Jaren met beter op geworden. politiek instrument is in dienst van zekere 
Zijn nu de sociaaldemocr~ten de grootSte reaktionnaire groepen van ons volk om 

vijanden, de gr?otste bestnJders geworden daarmede volkomen wettige daden van 
van de commumsten 'I politiek hun onwelO'evalliae teO'enstanders · · d o o o 

Niets 1s aarvan waar. zoo noodig met geweld te keeren '/ 
Het is bekend, dat ook de vcrst~ndhou- c. of zij bereid zijn aan zulle soort be-

ding tusschen Wijnkoop en_ L. de Viss~_r er wapening van het eene deel der bevolking 
al jaren eene geweest is, die te vergebJken van ons land tegen het andere deel ter
is met die van kat en hond. stond een einde te maken door onmiddel-

Ook zij zijn het met elkander over de lijk over te gaan tot ontbinding dezer 
methode niet eens. .. . benden, en de handhaving van het gezag 

Maar wij weten, dat het gevaarllJk is en de orde in ons land uitsluitend te doen 
voor de handhavers va~ r,et gezag 0~ 0? blijven in handen van de overheid zelf? 
die slechte verstandhouding en d~t ve~~chil d. welke strafvervolgingen zullen wor
in methoden te bouwen. De Giron~~Jnen den ingesteld tegen hen, die zich aan deze 
waren de wegbereiders voor de JacobiJnen. daden hebben schuldig gemaakt, en tegen 

De sociaaldemocraat Kerenski maakte de hen die deze onwettige daden hebben 
baan vrij voor Lenin en Trotski. uitgelokt door daartoe last te geven, aan 

In Hongarije was Karoly de voorganger te sporen, of zelfs geldelijke belooningen 
van Bela Kun. uit te loven 1 

Daarom is ten onzent ook van de sociaal- e. welke waarborgen er in het algemeen 
democratie niets te verwachten, zoolang zij bestaan dat het kommando over zulke 
haar revolutionair beginsel niet verloo- menschen nÏ'et in handen is van personen, 
chent; om te beginnen de volgende congres- die zich aandienende onder de leus orde, 
motie van 1919: gezag en wet te helpen beschermen, inder

Als normale strijdmiddelen handhaaft het 
C;;gres de wettige methoden der demokratie: 
organisatie, parlementaire aktie en pro~agan
da. Het protesteert tegen den ekonom1s~hen 
en geestelijken dwang, vooral van Katholieke 
zijde op de arbeidersklasse uitgeoefend, om 
haar in het gebruik dezer middelen te belem
meren. Ook de politiek van reaktie tege? onz_e 
beweging, van regeeringszijde gevo~rd, 1~ wei
nig geschikt, eene geleidelijke ontw1kkelmg te 
bevorderen Het kongres stelt haar voor de 
gevolgen v

0

erantwoordelijk. 
Voor het geval dat revolutionaire situaties 

c!e Partij voor de vraag mochten plaatsen met 
andere dan wettige middelen de politieke 
macht te veroveren, zal zij vóór alles hebben 
te overwegen, of zij hiervoor voldoenden s!eun 
vindt in de arbeidersklasse en daar buiten. 
Verder zal het volk in zijn geheel zoo spoedig 
mogelijk gelegenheid moeten hebben den nieuw 
te scheppen toestand vast te stellen". 

* 

daad blijken te zijn lieden die zich aan 
orde, gezag noch wet storen en het instru
ment der burgerwachten uitsluitend voor 
gewelddadige bestrijding hunner poli
tieke tegenstanders bezigen'/ 

f. of het juist is, dat zich onder de 
zich als "burgerwacht" aandienende be
schermers van wet en orde speciaal in 
Nieuwerbrug personen bevinden, die reeds 
een of meermalen wegens vervalsching 
van levensmiddelen gerechtelijk werden 
veroordeeld '/ 

g. of in Nieuwerbrug de kroegen den 
geheelcn nacht voor het publiek geopend 
zijn; zoo niet of dan de eigenaar der in
richting, waar zich het z.g_ ,,Hoofdkwar
tier'' had geïnstalleerd, vergunning had 
dit publiek in zijn lokaliteit aanwezig te 
hebben, en of, indien ook dit niet het ge
val is geweest, deze lieden, benevens de 
eigenaar dier inrichting deswege zullen 
worden vervolgd als overtreders der wet

De burgerwacht in Nieuwerbrug telijke bepalingen, die zij voorwenden zelfs 
gewapender wijze te willen helpen be
schermen'/ Vragen van het Kamerlid Mr. E. J. W. Duys. 

AMISTERDAM 17 Juli. Het Kamerlid ' . mr. J. E. W. Duys heeft aan de regeermg 
de volgende vragen gesteld : 

Is het aan de ministers bekend: 
dat in den nacht van Dinsdag 2 Juli op 

Woensdag 3 Juli j.l. in het plaatsje Nieu
werbrug, gemeente Waarder (Z.H.) de 
burgerwacht, gewapend met geweren en 

h. of zij, indien zij niet bereid zijn deze 
voor de rust en orde in onze samenieving 
schadelijke organisaties te ontbinden, dan 
althans maatregelen willen nemen, zoodat 
de wapens waarvan deze leden zich blijk
baar vrijelijk bedienen kunnen, niet lan
ger in hun privé bezit worden gelaten, 
doch op afdoende manier voortaan overal 

111 ons land rechtstreeks zullen verblijven L A 
in handen der overheid zelH 

i. of, indien zij ook hiertoe niet bereid 
zijn, zij dan medewerking er toe wenschen 
te verleenen, dat ook op 's Rijks kosten 
geweren en scherpe patronen enz. worde11 
uitgereikt aan hen, die in het bijzon er lO 45 
door zullrn georganiseerde, op 's Rijk, · 
kosten gewapende politieke tegenstander, 
worden bedreigd, ook wanneer zij op v ]. ll 

30 komen wettige en geoorloofde wij ze v or 
hunne beginselen propaganàa wenschen 1 45 
te maken 1 

Onderschrift van de Redactie: 

Indien van deze bombastisch gestelde v•a. 
gen evenveel waar is als van de verhabn 
welke destijds door Het Volk over , omer 
Nationalen Landstormdag werden gepubli 
ceerd, en van de beweringen over schietoefe 
ningen van jonge meisjes bij ons Landstorm 
korps Amsterdam, dan blijft er van dez 
vragenstellerij slechts een droevig figuur voo 
den heer Duys over. 

Wij vermelden deze vragen daarom slec1it, 
om te laten zien, dat Landstorm en Burg~r
wacht in een glazen huisje leven. Een ree er, 
te meer om ons zuiver te houden aan ons d)e! 
e1, aan de voorschriften en ons niet in te la1en 
met wat buiten ons terrein ligt. 

DIENSTPLICHT. 
Overgang naar de aanvullingsreserve E,n e pnJi 

inlevering van rijksgoederen. 
Behoudens onvoorziene omstandigheden. 

zullen op 1 October a.s. naar de aanvul
lingsreserve overgaan : 

a. de gewone dienstplichti_gen 
landmacht, behoorende tot de 
1914, met uitzondering van hen, 
eerste oefening met een andere 
hebben beëindigd; 

van de 
lichting 
die Je 

lichti 1g 

b. de gewone dienstplichtigen van de 
landmacht, behoorende tot de lichtingen 
1912 en 1913, die met de lichting 1914 de 
eerste oefening hebben beëindigd. e Lan 

De tot de aanvullingsreserve behooren
de dienstplichtigen zijn bestemd om in ge
val van mobilisatie eerst na de algemee ne 
oproeping in werkelijken dienst te wor-

me, 
te l 

d en geroepen en om dan op te komen bij R G 
<le depots. 

De aan deze dienstplichtigen verstrekte 
rijksgoederen zullen - met uitzondering e J · 
van het zakboekje ~ in October van it Mevr< 
jaar moeten worden ingeleverd. Blijkt bij Mevrc 
de inlevering, dat er goederen ontbreken, de H 
of dat deze niet in den vereischten staat e J1 
vcrkeeren, dan stelt de dienstplichtige . GE 
wien het aangaat, zich o.a. aan bestraffing denkna: 
bloot. ill • 2. Oi: 

Nader zal aan belanghebbenden worden ·y zufü 
bekend 2:emaakt, wanneer en waar de in-

~ 3. Ge 
levering moet plaats hebben. Konin 

Aan de hierbij betrokken dienstplichti-
gen wordt in hun eigen belang aanbevo- 1IERK 
len, er intijds voor te zorgen, dat hun goe- Om, V< 
deren bij de inlevering geheel in orde zijn. raf te < 

ze ged1 
KORPSSCHIETWEDSTRIJD LIMBURG Dij d< 

De Korpsschietwedstrijd op de Melfo. 
kerheide zal niet plaats hebben op 8 Sep
tember, zooals in "het Landstormbla '' 
van Juli abusievelijk was vermeld, maar 
op Zaterdag 7 September. Dit jaar is dit 
een uitzondering, omdat 8 Sept. op ean 
Zondag valt. 

GRAAFLAND. 

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

Als plaatsvervangend districtscommandt ni 
in het ,gebied van het Korps "Nieuwe Hol· 

en, zoc 
te wo: 
1 a afl 

, Af 

landsche Waterlinie" werd benoemd de S, r- te houc 
geant H. W. van Hoytema te Culemborg. , c1 

11 
da 

----------------· H ,t V( 

NIEUW NAMEN. 

21 Juli j.1. werd alhier een schietwedstr jd 
gehouden vanwege de plaatselijke afdeeli.1g 

' ·p 0 mbe 

van den Vrij willigen Landstorm. Het aan ,al 
deelnemers bedroeg 30. De navolgende per ;o· c1 heid 
nen konden op de prij zen . beslag leggen: 1e OU( Jn t 
prijs A. van de Voorde; 2e prijs Aug. Pr .et Vc 0/ n 
Jr., 3e prijs Jos de Potter; 4e prijs Jos Le !TI· ûd 

O 
OJ 

knecht; 5e prijs Emilie Ruijmbeke. t, 
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Openingsrede door den Voorzitter der Landdag-Commissie 
de HoogEdelGestrenge Heer N. J. LAVALEYE, Luit.-Kol. b.d. 

Vendelzwaaien door het Schuttersgilde "Ons Genoegen" 
van Gent. 

Colonne Geweer door Onderofficieren van het 8ste Regt. 
Infanterie te Arnhem. 

Springconcours door Onderofficieren der Cavalerie en Veld
Artillerie en door leden van Landelijke Rijvereenigingen. 
A. Individueel. 
B. Korpswedstrijd. 

Vendelzwaaien door het Schuttersgilde "Gijsbrecht van 
Amstel" van Doornenburg. 

Vaandeldefilé. Uitreiking der prijzen Vaandelwedstrijd. 

prijswinnaars Springconcours zijn kenbaar aan: 

1 e Prijs: Oranjestrik. 4e Prijs: Blauwe strik. 
Groene strik. 
Lila strik. 

2e " Roode strik. Se " 
3e 

" 
Witte strik. 6e 

" 

Jury voor het Springconcours, de Heeren: 

Kolonel b. d. J. M. Baron VAN BoECOP, Brummen. 
Jhr. H. W. M. VAN CoEHOORN VAN SMINIA, Brummen. 
Kapitein Jhr. W. F. DE V1LLENEUVE, Ede. 

Landdag wordt opgeluisterd door de Stafmuziek van het Se Regi
ment Infanterie te Amersfoort en van het Regiment Genietroepen 
te Utrecht. 

R GRAMMA VOOR DEN VAANDELWEDSTRIJD. 
lering e Jury zal bestaan uit de navolgende dames en heeren: 
m dit Mevrouw Dr. J. W. Wurfbain-Veeren te Velp (G.); 
'kt bij Mevrouw v. d. Koppel, Velp (G.); 
reken. <le Heer J. L. Kleintjes, Kunstschilder te Heerde. 

staat e Jury zal de vaandels bezichtigen: 
chtige 1. Gedurende den marsch van af het Marktplein te Apeldoorn naar de 
1ffing denlrnaald. 

il] 
· 2. Op het Landdagterrein, waar de vaandels naar de aanwijzingen van de 

0rden 'Y zullen worden opgesteld. 
:ie in- 3. Gedurende den voorbijmarsch met de vaandels langs de tribune. 

1
. ht ' Koninklijk erkende vaandels zijn voor dezen wedstrijd buitengesloten. 
IC !· 

1bew 1IERKING. 
11 goe- Om voor een prijs in aanmerking te komen is het beslist noodig de vaandels 
3 zijn. raf te doen inschrijven bij den Secretaris der Plaatselijke Regelings-Commissie 

ze gedurende den marsch door Apeldoorn mede te voeren. 
~URG Bij de Gedenknaald zal gelegenheid worden gegeven om de vaandels op te 

1
. en zoodat bij de bezichtiging van het Koninklijk Park, de vaandels niet behoe-Me ,c, ' 

, • l te worden medegenomen. 
blSe~: 1 a afl~op van de bezichtiging komen de vaande~dragers de vaandels ophalen, 

a u len die met een autobus naar het Landdagterre111 worden gebracht. 
De Juryleden zijn kenbaar aan een Oranjeroset met strik in de Nationale 

NOG EEN ATTRACTIE. 

3 Afdeelino· Apeldoorn van de Koninklijke Nederlandsche Mij. voor Tuin
&P,-i llv •n Plantku~1de Beschermvrouwe H . M. de Koningin-Moeder, was aanvanke

\'l ornemens op '13 14 en 15 September een tentoonstelling van Dahlia's en 
' ' m vorken to organiseeren. 

Th 3t het oog op onzen Landdag is be:;loten, deze tentoonstelling een week vroe
tc houden en dus de opening te doen plaats hebben op Donderdag 5 Septem-

rg. , d 11 datum van onzen Landdag. 
H ,t voornemen -van de Tentoonstelli ngs-Comrnissie is, op den morgen van 
·p' •mber aan 5000 bezoel_rnrs en bezoeksters van den Landdag een corsage-
1m .je uit te reiken, een handeling, die zeer zeker in den smaak zal vallen. 
II t was een goede gedachte van de Tentoonstellings-Comrnissie, deze ten
:;'.c Eng met onzen Landdag te doen same~wallen ... 
0 getwijfeld zullen tal nn onze lcd .,n ~1t op yn~s stellen e!1 g~arne van de 
e1 lrnid gebruik maken om de tentoon c.;tcllrng, die 111 Park T1voh zal worden 

U( s;n, te bezichtigen. .. 
Vc or nader bijzonderheden verw]Jzen wij naar de in het Programma van den 
Bd, g opgenomen advertentie. 

BEZOEK AAN HET KONINKLIJK 
PARK OP HET LOO. 

Wanneer de Afdeelingen van den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm bij de Gedenknaald 
zijn aangekomen, worden de Afdeelingen ont
bonden. 

De vaandels kunnen geborgen worden in 
een gebouw nabij de Gedenknaald. 

De wandeling heeft plaats als volgt: 
Paleislaan, bij het Paleis rechts af, de 

Loosche Weg naar de Tuinmanswoning, waar 
het Koninklijk Park wordt binnengegaan. 

Na het verlaten van het Koninklijk Park, 
bij den Amersfoortschen Weg, voert de weg 
naar het terrein van den Landdag, langs Von
derlaan en Jachtlaan. 

Bij den uitgang van het Koninklijk Park 
staan autobussen gereed, om de landstormers 
en hunne familieleden te vervoeren naar het 
terrein van den Landdag, tegen betaling van 
10 cent per persoon. 

De vaandeldragers halen, na de wandeling 
door het Koninklijk Park, de vaandels weder 
op. Zij worden met een autobus vervoerd naar 
het terrein van den Landdag. 

OPMERKINGEN. 

1. De weg door het Koninklijk Park en naar 
het Terrein van den Landdag wordt aangeduid 
door borden, waarop een pijl de richting wijst. 

2. Van den weg, in het Koninklijk Park 
aangewezen, mag door niemand worden afge
weken. 

3. Het is verboden, gedurende de wandeling 
in het Koninklijk Park te rooken. 

4. De aanwijzingen van de Parkwachters en 
de Gidsen moeten stipt worden nagekomen. 

,5. Het is verboden papieren, doozen, vruch
tenschillen enz., in het Koninklijk Park neer 
te werpen. 

6. De gidsen zijn kenbaar aan oranjebanden 
om den linkerarm. 

De Landdag-Commissie vertrouwt, dat de 
Landstormers, met hunne familieleden, het 
bijzonder op prijs zullen stellen, dat Hare 
Majesteit de Koningin vergunning heeft ge
geven, om het Koninklijk Park te bezichtigen. 
Zij kunnen dit toonen, door de aanwijzingen 
voor het bezoek nauwkeurig na te komen. 

Mededeelingen van de Plaatselijke 
Regelings-commissie. 

a. Vóór 5 September: 

Voor hen, die den Landdag wenschen te 
bezoeken, diene het volgende: 

Aan ieder lid van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm wordt op aanvraag - een 
aanvraagformulier met enveloppe is in het 
programma gelegd - een toegangskaart voor 
hemzelf en een introductiekaart toegezonden. 
Wie geen programma ontving en toch den 
Landdag wenscht mede te maken, wende zich 
tot den secretaris zijner Gewestelijke Com
missie. 

Aan alle ledenkaarten - die op naam ge
steld worden - bevindt zich een bon, die kan 
ingewisseld worden aan den ingang van het 
Landdagterrein tegen een zakje, inhoudend 
twee smakelijke, een voldoenden maaltijd vor
mende, krentenbroodjes. 

Voorts zal op het terrein limonade, melk en 
karnemelk worden verkocht à 7½ cent per 
beker. 

Er wordt op gerekend, dat in den loop van 
den dag aan elk der aanwezige tentjes 4000 
bekers limonade, melk of karnemelk kunnen 
worden verkocht, terwijl het aantal tentjes 
zal worden vastgesteld in verhouding tot het 
aantal bezoekers, men zal dus voldoende ge
legenheid hebben, zich te verfrisschen. 

Men betale echter met gepast geld, teneinde 
de bediening zoo vlug mogelijk te doen ge
schieden. 

Bovendien zija andere consumptie-artikelen 
dan de genoemde bij den pachter der buffet
ten tegen billijken prijs verkrijgbaar. 

Voor belangstellenden zijn toegangskaarten 
beschikbaar à een gulden, deze zijn ook aan 
den ingang van het t enein verkrijgbaar, om 
de wandeling door het Koninklijk Park mede 
te kunnen maken dient men ze echter vooraf 
aan te vragen. 

Een beperkt aantal zitplaatsen op de tribune 
is voorts beschikbaar à f 1.50, evenzoo een 
aantal zitplaatsen op den eersten rang tegen 
betaling van f 0.50. 

Men doet goed, ook deze tribune- en andere 
zitplaatsen tijdig te bestellen. 

Kilometer voor de 2e en van 3 ½ c. per Kilo
meter voor de 3e klasse per retour zal worden 
berekend per gewonen trein. 

Deze kaartjes kunnen aan het station van 
vertrek reeds van 28 Augustus tot uiterlijk 
3 September, op vertoon van het toegangs
bewijs voor den Landdag worden in ontvangst 
genomen en betaald. 

Voor rijwielen is voldoende gelegenheid tot 
stalling in de omgeving van het Marktplein en 
bij het Landdagterrein tegen een billijke ver
goeding. 

Voor auto's en autobussen zijn twee par
keerplaatsen aangewezen, n.l. een gedeelte van 
het Marktplein en bij het Landdagterrein, ter
wijl voor de later aankome·nden, die om des 
tijds wille moeten doorrijden naar de Gedenk
naald, door de daar aanwezige verkeerspolitie 
een parkeerplaats in de omgeving van de 
:r-,·aald zal worden aangewezen. 

Op alle parkeerplaatsen wordt gezorgd voor 
voldoende controle, waarvoor per wagen een 
geringe vergoeding zal worden geheven, er 
worden alléén toegelaten wagens, voorzien 
van een daartoe door den Landdag-Commissie 
te verstrekken biljet. 

De Plaatselijke Commisie is tevens bereid, 
voor hen, die dit wenschen, logies te bespre
ken, alsmede het gebruik van een warmen 
maaltijd na afloop van den Landdag. 

Bij het groote aantal bezoekers, dat wordt 
verwacht, en dat op een dag, die nog valt in 
het drukke seizoen, is tijdige regeling van het 
logies dringend noodzakelijk. 

Het tarief, dat voor logies en ontbijt wordt 
berekend, is f 4.50; f 4.-; f 3.50; f 3.-; 
f 2.75; f 2.50; f2.-. 

Ook voor het gebruik van een warmen 
maaltijd is met de verschillende restaurateurs 
een regeling getroffen. 

Door onze tusschenkomst kan een warme 
maaltijd worden besteld à f 3.50; f 2.50; f 1. 75 
of f 1.25. Zij, die hiervan gebruik wenschen te 
maken, vragen zoowel logies als maaltijd aan 
op het aanvraagformulier gevoegd bij het 
programma en maken tegelijk het bedrag over. 
Zij ontvangen d&-n een kaart van het betrokken 
hotel of restaurant, die recht geeft op het be
;;telde logies of diner. 

Gelden voor toegangsbewijzen, tribune
plaatsen, zitplaatsen, logies en maaltijden 
kunnen worden toegezonden aan den Penning
rr.eester der Commissie, de heer J. Kraaij, 
Lammerweg 15, Apeldoorn, of op diens Post
rekening, No. 118190, wordEl1î' overgeschreven. 
Men zorge echter, duidelijk aan te geven, 
waarvoor de gelden bestemd zijn. Na ontvangst 
worden de verlangde kaarten toegezonden. 

b. Op 5i September: 

Om 10 uur worden de eerst aangekomen 
deelnemers verzameld op het Marktplein en 
marcheeren vandaar, voorafgegaan door een 
muziekkorps, langs de Regentesselaan, van 
Rhemenslaan, Kerklaan en Loolaan naar de 
Gedenknaald. 

De marsch heeft plaats Afdeelings- en zoo
veel mogelijk Verbands-gewijze, Verbanden en 
Afdeelingen voeren hun Vaandels en Banieren 
mee. 

Bij de Gedenknaald wordt de stoet ont
bonden, de Vaandels worden op een daarvoor 
aangewezen plaats geborgen en, terwijl de 
Muziek zich naar het Landdagterrein begeeft, 
gaan de deelnemers het Koninklijk Park be
zichtigen. 

Het Park wordt doorwandeld langs een door 
richtingsborden aangegeven weg en door den 
uitgang aan den Amersfoortschen weg ver
laten. 

De Vaandeldragers gaan terug naar de Ge
denknaald, om hun Vaandels te halen en wor
den vandaar met autobussen naar het terrein 
gebracht, de overige deelnemers kunnen door 
de Vonderlaan en verder door Berg ·en Bosch 
en langs de Jachtlaan naar het terrein wan
delen. 

Op het terrein aangekomen, plaatsen de 
Vaandeldragers hun Vaandels op de hun voor
af duidelijk aangewezen plaats. 

Om 11 uur gaan de na het vertrek der éerste 
groep aangekomenen in dezelfde volgorde en 
langs denzelfden weg naar de Gedenknaald. 
waarna geheel als door den eersten groep 
wordt gehandeld. 

Voor hen, die na elf uur aankomen, zal 
vanaf half twaalf een autobusdienst van het 
Station naar de Gedenknaald worden onder
houden en eveneens een dienst van den uit
gang van het Park naar het terrein, zoodat zij 
met zoo weinig mogelijk tijdvt>rlies het Ko
ninklijk Park kunnen bezichtigen. 

De Plaatselijke Regelings-Commissie zal in 
het belang der goede orde er naar streven, 

De Landdag wordt verder gehouden op het 
overeen- Gemeentelijk Sportterrein in "Berg en Bosch", 
van den een van de mooiste sportterreinen in Neder
ct. per I land. 

alles zoo mogelijk te regelen. 
. Met de Spoorweg-Maatschappij is 

gekomen, dat voor de reis naar en 
Landdag een speciaal tarief van 5 



Zilveren Wisselbeker, 
ter hoogte van 60 c.M., voor de schietoefeningen 

van het Twentsch Verband, 
beschikbaar gesteld door den Voorzitter der 

Gewestelijke Commissie. 

Landdag van den Bijzon<J..eren Vrijwilligen 
Landstorm van het Landstormverband 
.,Gouda" op 7 September e.k. te Boskoop 

Dank zij den financiëelen steun, dien de Ge
westelijke Landstorm-Commissie in zoo ruime 
mate mocht ontvangen uit haar geheele Ver
band en in het bijzonder uit Boskoop, was de 
organisatie van dezen landdag mogelijk. Dit 
is een verheugend feit, want hieruit blijkt 
maar al te duidelijk, dat zeer velen in het 
verband het instituut op de juiste waarde 
weten te schatten. Wij leven nu eenmaal in 
een tijd, waarin men bezig is stelselmatig het 
gezag te ondermijnen en te trachten onrust 
en wanorde te stichten. 

Is het dan te verwonderen, dat ordelievend 
Nederland hiertegen wil waken en hoe zou 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-= iê 
dat beter kunnen dan door moreelen en finan-
cieelen steun te geven aan den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, die geroepen is in 
moeilijke dagen orde en rust te handhaven en 
het Wettig Gezag te beschermen. 

Hoe verdeeld wij in al het overige ook 
mogen zijn, in den Landstorm zijn wij één. 
En daarvan zullen wij ook straks weer getui
gen op onzen grooten Landdag te Boskoop, 
een feestelijke samenkomst, die opnieuw het 
hare er toe bij zal dragen, den hechten band 
nog hechter te maken. 

Het programma voor dezen dag stemt tot 
groote voldoening. Met waardeering vermelden 
wij de bijdragen, die verschillende vooraan
staande mannen voor ons programma schreven 

Dankbaar zijn wij het Gemeentebestuur van 
Boskoop, dat ons dien dag officieel zal ont
vangen. Met groote voldoening maken wij mel
'Iing van het feit, dat de Tamboers en Pijpers 
van het korps Mariniers en enkele plaatselijke 
:uuziekkorpsen van Boskoop oru; feest met 
\unne muziek zullen opluisteren, dat een 
tw;,alftal onderofficieren van het 2e regiment 
Veld-Artillerie uit 's-Gravenhage geheel vrij
v;illig onze deelnemers op hun ruiterkunst zul
'en vergasten, dat verschillende leden van het 
Vrijwillig Lanèistormkorps Motordienst zich be
r€:id hebben verklaard, staaltjes van behendig
heid met motor of auto te laten zien, 
en ten slotte, dat de gymnastiekvereeniging 
"Hercules" uit Boskoop met een zeer variëerend 
programma onzen dag zal sluiten. 

Vermelden wij bovendien, dat den geheelen 
dag door op een 25 tal banen zal worden ge-
3<:hoten en tevens in den loop van den dag 
<:>;elegenheid zal zijn de voor dien dag georga
niseerde bloemententoonstelling te bezichtigen, 
Jan moge het waarschijnlijk niet te veel gezegd 
zijn, dat een bezoek aan onzen Landdag te 
Boskoop alleszins aanbevelenswaardig is. 

Verwacht mag dan ook worden, dat èn vrij
willigers èn belangstellenden in groote getale 
op 7 September e.k. zullen optrekken naar het 
nijvere, mooie Boskoop om daar in de aller
~erste plaats bij hernieuwing getuigenis af te 
[Eggen van hunne groote waardeering voor ons 
mooie Instituut en vervolgens te doen blijken 
van hunne warme sympathie voor deze zoo bij 
uitstek nationale zaak. 

Moge tenslotte deze enkele regel er toe bij
dragen, dat 7 September een dag mag worden, 
.die met gulden letters kan worden geschreven 
in de annalen der geschiedenis van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, dan zijn wij er 
tevens van overtuigd, dat de vele werkzaam
heden aan de organisatie van dezen dag ver
bonden, op de juiste waarde zijn geschat. M. 

LANDDAG TE BOSKOOP 
van het 

Landstormverband "GOUDA'' 

op 7 SEPTEMBER 1929. 

PROGRAMMA. 

10.1 S Opening van den Landdag door den Weledelgeboren Heer 
J. DERCKSEN H. Mzn., Voorzitter van de Gewestelijke 
Landstorm Com misse "GO UD A". 

10.30 Aanvang schietwedstrijden. (Er wordt geschoten op 25 banen. 
Einde der schietwedstrijden 17 uur.) 

11.00 Officieele ontvangst ten Gemeente-huize voor Autorit<.iten en 
genoodigden. 

11.30 Officieel bezoek aan de Bloemententoonstelltng. 

13.30 -14.00 uur PAUZE. 

14.00 Aanvang der Ruiterwedstrijden, te houden door onderofficieren 
van het 2e Regiment Veld-Artillerie uit 's-Gravenhage. 

15.15 Aanvang Motorwedstrij den met hindernissen. 

16.00 Aanvang Autowedstrijden met hindernissen. 

17.00 Gymnastiekuitvoering door de Christelijke Gymnastiekvereeniging 
" HERCULES''. Directeur den Heer G. W. de JONG uit 

Alphen a/d Rijn. 

18.00 Prijsuitreiking. 
Verder zal het woord gevoerd worden door enkele autoriteiten. 
Den geheelen dag muziek op het terrein. 
Medewerking van de Tamboers en Pijpers van het Korps 
Mariniers te Rotterdam. 
Zie verder het uitvoerig Programma. 

XII. De Russl·sche strelitsy werden ... verheerlijkt en bevel 
werd gegeven om een monument ter her

indien hij daarover anonyme waarschu
wingen kreeg, liet hij de overbrengers 
onthoofden. 

bezitters schepen te bouwen en deze van 
kanonnen te voorzien. Hollandsche, 
Zweedsche, Italiaansche en Deensche 
scheepsbouwers hadden daarbij de tech
nische leiding. Bovendien zond hij 50 jon
gelingen uit den hoogsten adel naar het 
buitenland, teneinde zich op de hoogte te 
stellen van de zee-wetenschappen. 

Geschiedenis. 
1

) 

Fjodar Aleksjewitsj (1676-1682). 
Na den dood van tsaar Aleksej 2 ) re

geerde tsaar Fjodor 6 jaren, welk kort 
t~i dpcrk zich kenmerkte door guerilla 's 
en oorlogen met Turkije en onlusten 
(programs), geprovoceerd tegen Joden 
cm Polen. 

Een academie voor talen en godgeleerd
heid richtte Fjodor te JVfoscou op vooral 
om het Orthodoxe Russische geloof van 
ketterijen te zuiveren en te waken tegen 
vreemde invloeden oi:, godsdienstig ge
bied. Hij hervormde het leger; oude 
stelsels en s";steernen wer<len afgeschaft 
en Westersdhe officieren kregen de lei
ding bij het africhten en de organisatie. 

Toen Fjodor in 1682 stierf werd de 
tienjarige krachtige Peter, de jongste 
zoon, en niet de ziekelijke Iwan, de 
oudste, tot tsaar uitgeroepen. 

innering ervan op te richten op het Roode 
Plein te Moscou. 

Met de grootste moeite en met behulp 
van den lageren adel werd de macht 
dezer militaire kaste tenslotte geknot. 

In 1695 begon Rusland een nieuwen 
oorlog met Turkij e, die vermoedelijk 
alleen ontketend werd om de aandacht 
der bevolking van Peters braspartijen af 
te wenden. 

Peter's reis naar Holland 
1698). 

(1697 en 

Daarna deed prinses Sofja haar intocht 
in Moscou en regeerde Rusland tesamen 
met haar minnaar, vorst Golitsyn, die de 
binnenlandsche en buitenlandsche poli- [ 
tiek beheerschte, en den hoofdambtenaar 

1 

Sjaklowityj, die aan het hoofd der weer- Ondanks protesten van bojaren en po-
macht stond. pen, die buitenlandsche reizen over het 

Toen in 1686 Peter bijna meerderjarig\ algemeen als een soort heiligschennis be-
1Vas (hij was geboren in 1672), nam Sofja I schouwden, organiseerde Peter in 1697 
den titel van alleenheerscheres aan, maar I een groot gezantschap naar \Vest-Europa. 
bij een processie kregen Sofja en Peter 

I 
Tijdens zijn afwezigheid stelde hij een 

hoogloopende ruzie. Daarna riep Peter I driemanschap aan om in Rusland te re-
regimenten onder de wapenen en ook I gecren. 
Sofja. Er ontstonden twee regeeringen en i · Ook Peter maakte deel uit van dit ge 
wederom beleefde Rusland een tijd van , zantschap, maar hij reisde incognito on 
chaos en verwildering. Toen Peter ten- ) . der den naam van Pjotr Michaljow e1 
slotte Sofja overwonnen had, liet hij deze I onder den rang van onderofficier. Hij 
·:iaar een nonnenklooster verbannen en nam een gevolg mede van ongeveer 200 
haar aanhangers doodmartelen. 1 edellieden, ter bcstudeering van den 

Sofja (1682-1689). ·weliswaar bestonden toen twee tsaren, schJcpsbouw, scheepvaart, krijgskunde 
De moeder van Peter, de tsarin- Peter en I\\·an, doch de laatste was zieke-

1 
enz., die op straffe van den dood nie 

weduwe, Natalja Kirrilowna, werd regen- lijk van gestel en Peter voerde vanaf den mochten vonaden, dat tsaar Poter in hun 
tos. l\Iet dezen overigens normalen gang ::ianvang zijner meerderjarigheid het be- midden vertoefde. Het voornaamste doel 
van zaken kon zich de heerschzuchtige wind. î5,Mll ~[T[~ IJ[ [J~[]î[ Yan dit gezantschap was bondgenooten te 
prinses Sofja, geboren in 1657 uit het °" winnen tegen Turkije. 
rerste huwelijk van tsaar Aleksej, niet Peter de Groote (1689-1725). De adellijke ruiterij van de Dnjepr-Iaru- 1 Bij Frederik III van Pruisen oogstte 
vereemgmgen. Zij organiseerde een op- den kwam in actie en deed een aanval op 1: hij ea zijn gezantschap geen succes; deze 
stand onder het garnizoen van lVIoscou, Peter muntte uit door een groote leer- de vesting Azow. Door gemis aan e€11. J Yorst wilde wel tegen Zweden, maar nie 
de militaire kaste der strelitsy, tegen gierigheid, vooral op het gebied van meet- . vloot werd deze aanval afgeslagen. i tegen Turkije vechten. De Zwitser Rran: 
Peter en ten gunste van Iwan. De aan- kunde, vestin~bouwkunde, scheepsbouw-! Peter liet daa1:op ·een vloot van 30 ~ l1_eïort, e_en handig charn:i,eu~: en b~ruchtc> 
hangers van Peter werden vermoord, de kunde enz. HiJ was echter wreed, onbe- groote en 1000 klerne vaartuigen bouwen if)lel'ewaaier, had de feiteli.1ke diploma 
bevolking geterroriseerd en het Kremlin si;haafd, kon zich niet bewegen onder I en nam in 1696 Azow in. Met één slag , tieke leiding over dit gezantschap en mei 
ingenomen. Bojaren en geestelijken gaven hoogere kringen en hield van het organi- maakte hij daardoor populariteit, die 'j begrijpt, wa~ daarvan t~recht is gekomen. 
alles toe en de tsarin-regentes teekende seeren van bacchanaliën, waarop gedron- tegelijkertijd gevreesd en bewonderd Op 2 Jum 1697 ontvmgen de Holland
een officieele acte, waarin de "buiten- ken werd. Hij vierde vooral feest in gezel-! werd. Door nieuwe wetten dwong hij de \ sche Staten een J?issive uit Koningsber
gewoon-vaderlandslievende" daden der, f:chap van losbandige vreemdelingen en, 1 wereldlijke en geestelijke landgoederen- L gen (in Oost-Prmsen), dat het gezant-
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Wij moeten naar de VIJFTIG DUIZEND abonné's! ! 
Sinds het vorig nummer is het aantal abonné's 

ACHT HONDERD VIJFTIG. 

Werkt daaraan 
gestegen met 

mede. 
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1 IN MEMORIAM. 1 
Door de ramp te Veendam heeft de Af

deeling Meeden een gevoelig verlies ge
leden. Bij de ontploffing en den brand is 
omgekomen een der meest actieve leden 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, abonné en Plaatselijk Agent van 
ons blad, de heer 

HENDERIKUS KRUIZINGA, 
geboren 8 Augustus 1902. 

Op de fabriek van de Firma Wilkens 
te Ommelanderwijk werkte Kruizinga in 
het drieploegenstelsel en moest hij in de 

week van 22 tot en met 27 Juli arbeiden 
van 14 tot 22 uur. 

Onder leiding van Kapitein De Jonge 
zou een schietwedstrijd en vergader;ng 
worden gehouden op 26 Juli en waar 
,(ruizinga steeds op alle bijeenkomsten 
· egenwoordig was, had hij met een collega 
J{gesproken vroeger te worden afgelost, 
teneinde op tijd naar den wedstrijd te 
kunnen gaan. 

Het beert helaas niet zoo mogen zijn, 
twee dagen eerder vond de catastrophe 
plaats, waarbij onze goede kameraad het 
leven liet en met hem nog zeven anderen, 
terwijl een twintigtal meer of minder 
emstig zijn gewond. 

Kruizinga zal in onze Afdeeling worden 
gemist; door zijn eerlijken en vnen
delijken omgang was hij algemeen geacht 
en door zijn hulpvaardigheid en activi
teit werd hij als vriend gezocht. 

Moge het voor zijn weduwe ,die met 
een meisje van nog geen jaar achterblijft, 
een troost zijn, dat zoovele duizenden in 
den lande en zeker alle leden van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm met 
haar meetreuren. 

De Plaatselijke Leider van de 
Af deeling "M ecden' ', 

U. NIELAND. 

BIJZONDERE VRIJWILLIGE 
LANDSTORM UTRECHT I EN II. 

Ter gelegenheid van den verjaardag van H. 
M. de Koningin zal op 7 September a.s. op het 
fort de Bilt een schietwedstrijd plaats hebben 
voor b.g. afdeelingen. Door welwillende mede
werking van commandant Landstormverband 
N. H. W. kunnen wij dien dag beschikken over 
twee banen, zoodat ook gelegenheid gegeven 
zal worden voor vrije baan wedstrijd. 

Aller opkomst wordt verwacht. 

lijke Landstormcommissie "Zuid-Holland West'' 
werd tot lid dezer commissie benoemd de heer 
'l' h. H. R u y s te w iassenaar. 

Niet zonder reden, 
want de heer Ruys 
heeft een belangrijke 
,Jandsform-loopbaan" 
achter den rug. Op 1 
Augustus 1914 trad 
de heer Ruys - die 
tot voor kort te Rot
terdam gevestigd was 
- toe tot de op dien 
datum ontstane Vrijw. 
Landstorm in de 
Maasstad. 

Spoedig nam hij op 
zich de administratie, 

Th. II. Ruys. de organisatie, het 
beheer der militaire goederen enz. van de 
afdeeling Wielrijders Vrijwillige Landstorm 
Rotterdam I, waartoe o.a. behoorden de afdee
Iingen Wielrijders Dordrecht, Schiedam, Gouda, 
Barendrecht, Ridderkerk en de Kaderland
storm, en door deze afdeelingen - zoo mogen 
we hier in herinnering brengen - werden in 
November 1928 verschillende strategische pun
ten in Rotterdam bezet. In 1919 werden deze 
afdeelingen ontbonden en tal van leden gingen 
over naar de in 1918 opgerichte Bijz. Vrijw 
Landstorm. Na terugkomst van een Indisch:! 
reis werd de heer Ruys benoemd tot lid van <' e 
Gewestelijke Landstormcommissie Rotterda n, 
met de functie van penningmeester en tot 
secretaris der plaatselijke afdeeling Rotl er
rlam. Dat is hij gebleven tot Juni van dit j_;1ar, 
tc,en hij Rotterdam metterwoon verliet, om 
z'ch te Wassenaar te vestigen - en toen was 
't de Gewestelijke Landstormcommissie Zuid
Holland-W est, die niet gedraald heeft om hem, 
met algemeene stemmen, tot lid van dez~ com
n:issie te benoemen. De heer Ruys heeft deze 
benoeming willen aanvaarden en nam,,ns alle 
B. V. L.ers in ons gewest roepen wij hem 
toe: ,,Hartelijk welkom in Zuid-Hollan·l-West!" 

Wethouder Vlasman t 
ZUID-HOLLAND WEST. Te Alphen a. d. Rijn is op hoor;en leeftijd 

Th. H. Ruys. overleden de heer Joh. Vlasman. De overledene 
In de jongste vergadering van de Geweste- was wethouder dezer gemeente, maar ook bui-

ten deze Jielangrijke functie nam hij op vderlei 
wijze aan het open
bare leven dl!et En 
waar hij zich voor 
gaf, daar gnf hij zich 
met zijn geheel(, per
soon. Zijn nagedachte
nis zal, ook in ~n 
kring vr,n onze afdee
ling Alphen valt den 
Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm, in 
dankbare herinnering 
blij >'en voortleven. De 
Gr,westelijke en de 
Plaatse! Lands1 orm-

Joh. Vlasrnan. comm1s~1en hc•bben 
aalt de familie van den heer Vlasman hun deel
neming betuigd, en de res. le luitenant S. Kal 
hfeft den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
b;j de begrafenis vertegenwoordigd. 

Verhuizingen. 
Het is voor onze organisatie van belang. dat 

van alle vrijwillir.ers te allen tijde de j11iste 
adressen bekend zijn. Daarom is het zoo te 
prijzen, dat de meeste vrijwilligers bij hun 
verhuizing een briefkaartje zenden aan hun 
plaatselijken leider en aan de administratie van 
het Landstorr.1blad Als ze dat nu allemaal 
doen - dán is de · zaak in orde! 

Berkel-Rodenrijs. 
De afdeding Berkel-Rodenrijs krijgt een 

prachtig vaandel, bewerkt - en er is héél wat 
werk aan geweest! - door mej. N e 1 K 1 a p
w ij k. Van de winter zal 't plechtig wol'den 
uitgere;kt, en van te voren zal 't slechts één 
maal tè zien zijn ... op den komenden Landdag 
te Apuldoorn. 

Een persoonlijk woord. 
Nu ik het werk van mijn voortreffelijken 

voo ,·ganger, luitenant Van Pelt, heb ove1 ge
noi ,1en, gevoel ik behoefte de hartelijke ml,de
wr rking in te roepen van alle B. V. L.-en: in 
or s gewest. ,,Zuid-Holland-West" kan b I ij
v en bloeien, als elke B. V. L.-er propagan,list 
i-; van ons mooie Instituut, als elke B. V. L.-er 
lezer is, en ó ó k propagandist van ons ml ,oie 
Landstormblad. 
'&-Gravenhage_ D. J . KARRi<;S, 

schap op komst was. 'rot Lunen aan de kregen van het onbeschaafde optreden raking met den ontleedkundige Ruysch, ter niet tegen Turkije, maar wel te~:en 
Lippe (in midden-Duitschland) reisde Pe- van tsaar Peter, die op een vraag van den professor Boerhave en de koopmans Zweden. En wellicht had Peter Italië be
ter met het gezantschap mede, daarna Saksischen gezant om een onderhoud met familie Thesingh. Peter's bijzondere be- zocht, toen hij het bericht ontving, dat dr• 
scheidde hij zich met 18 "voluntairs" af, Peter te mogen hebben, gewoonweg liet langstelling had het anatomisch museum te regimenten der streljtsy oproer maak1 en 
zakte den Rijn af tot Emmerik, huurde antwoorden, dat "de Groote Heer, Zijne Leiden. Hij bekeek er langen tijd de ont- 011 hem dus noopten terug te keeren. 
daar een aak af en reisde daarmee naar 'I'saarsche Majesteit, zich in zijn rijk (in bloote spieren van een lijk en toen zijn ge- Tot verhooging van zijn eigen prestige 
Zaandam, welke plaats hij van naam ken- Rusland) bevond". Diplomaten schijnen volg dat weerzinwekkend vond, dwong rn dat van Rusland, heeft Peter's bezoek 
de en overigens geen begrip had hoe groot wel eens een leugen, om bestwil of zelfs Peter hen met de tanden een spier van aan Holland zeker niet bijgedragen, al
of hoe klein Zaandam was. opzettelijk, te gebruiken, maar die ont- het lijk af te rukken. hoewel eenige eeuwen later enkele senti-

Via Schenkenschans, Arnhem, Rhenen, kenning liep wel wat de spuigaten uit. Op l8 Jan. l698 bezocht hij Engeland, menteele Hollanders het tsaar-Petnr-
Vianen en Utrecht bereikte hij 7 Aug. Inmiddels was via Cleef-Nijmegen het waar de aristocraten hem voor het lapje huisje te Zaandam als iets heel wondiir-
1697 Amsterdam, overnachtte met zijn groote gezantschap aangekomen, begeleid hielden. Hij bewoonde l½ maand het lijks schijnen te beschouwen. 
troepje aan de Oostzaner Overtoom, en door een Hollandsch eere-escorte van 4 huis van den reeder Evelijn ,die na zijn Anders is het gesteld met Rusland, hut
kwartierde zich den volgenden dag, on- trompetters en 50 dragonders en vervoerd vertrek een nota aan de Engelsche regee- welk in beschaving mijlen en mijlen bij de 
danks de protesten van den schipper Kist, in 49 reiskoetsen ! De Hollandsche Staten 5 E d W est-Europeesche van de 17e eeuw ach-ring indiende van 3 () 1 ng. pon en 
bij dezen in, omdat hij hem in Moscou had hadden een crediet van 100.000 gulden wegens het bevuilen zijHer woning, het terstond. Peters bezoek bracht Rusland 
leeren kennen! toegestaan, hetgeen later nog eens ge- 1 " b 1 h t h dichter biJ. West-Europa. Peter bO'in

0
0· Ha openbre a::en z1Jner meu e es, e se euren 

Langzamerhand raakte de identiteit van j schiedde ! d zijner gordijnen en het met kogels doorbo- zijn bezoek Rusland emancipeeren. In 
tsaar Peter bekend en werd hij door Zaan- Bij de plechtige intrede te Amster am, Moscou werden Hollandsche courantcm · l ren zijner schilderijen! 
sche kwaJ·ornrnns... 1temolosteerd, zoodat zat tsaar Peter in een der laatste reis met- A d 1telozen en Hollandsche gewoonten inge-

~ ~ Op 10 Mei keerde Po'. _. naar mster am ~ 
de burgemeester van Zaandam, Alewijn sen. De Russen woonden een spiegelge- h bur

0
o·erd. Peter stichtte St. Petersbuw, · h terug en op 26 l\loi verliet het gezantsc ap ~ 

Willemszoon Joor, het volgende bevel aan vecht op het IJ bij en gevoelden z1c over Amsterdam. Het had aan de Hollandsche naar het model van Amsterdam; oor-
de bevolking uitgaf: hot algemeen meer aangetrokken tot "de h R · spronkelij k heette deze stad "St. Pietcrs-

''
·011der·o11 der kermistenten" dan tot de Staten 200.000 gulden en aan et uss1-

l 000 d b 1 l t lk burg", thans ... Leningrad ! 

''
Bur

0
0'emeesteren tot hun leedwezen kunstschatten van Amsterdam. sche Rij' 200. gou

0
r
1
oe O s gems_, weld'e 

b ld d
. v· 

1 1 h d bedrnO'en men met 1 can vermemgvu L- Op welke "·ijze tsaar Peter in Rusland 
vernomen hebbende, dat de a a 1ge 1er samen rnmsten vverCten ge ou en "' d d' , lJ hen·orminO'en zou invoeren zullen wij zien 
,,jeugd haar niet en hadde ontzien, tusschcn het gezantschap en eon deputa-

1 

gen om ze to~d en t?genwoor igon ge -

1 

in h et vol:ende maandblad. Deze uitvoi'-
d . t· , d II~ , d St t H 1 standaard herle1 te zien. . b " ,,sommigen voornamen personen, ie 10 , an e vogmogon e a en van ° - dd h 1 a· , d no·o schots O'aven w11 alleen omdat Hol-

b l d ·1 1 1 d f · h ld De Russ 0 n ha en un twee e 1g 001 b b J , ,,vreemdelingen zijn en on e een w1 - airn, maar eze con ·erenties aa en . . V d _ land er in een groote rol heeft O'espeelcl. 
"len blijven, te gooijen met ste(:nen en niets uit: do Hollanders voelden er niets met ber~ikt: bondgeno~ten tegen _e Tu~ 

0 

"velerleije vuiligheid, verbieden dit aan voor om te gaan vechten tegen ... de '11 ur- )een te vmden en techmsch? hulpmid~~le 
,,iegelijk bij dezen zeer scherpelijk, om I kon, do bedoeling van het gezantschap. n:i groot aantal (~chopon, geweren, artillr- LUITENANT ARCHIPALD. 
,,weer te doen, op de hoogste boete en Op 28 Oct. 1697 kregen de gezanten nc, bekwame zeelieden) mee te nemen. .. 
straffen daartoe staande, en dat de -hun a[schcidsbrioven en dachten do Hol- Echter gaf Peter met. zoo gauw ziJn 

"misdadibo·en aan den E.heer baljuw l landschc Staten, dat aan deze Russische liovelingsplan: ,,_een krmstoc~! tegen de:' 
" .. d d Cl t Turk1Je te pred1 1 ) Overeenkomstig jaartallen uit onze gf'-,,zullen worden overgegeven. Hiermede I 1rnchtmerrie eindelijk een einde was ge- VJJan er 1ns enen, . ' .. · schi2denis (1670_ 1700) zijn: 1672_ 1674 001._ 

,,zij een ieder gewaarschuwd. en ell~ komen. Maar de Russen bleven nog ... 6½ ken", op. Van Holland -~msde hiJ ~aar Jog met Frankrijk, Engeland, Munster en Keu-
wachtte zich voor schade en schande." maand te Amsterdam achter. '\Veenen, waar de OostenrIJksc~e Keizer Icn; 1698 Groot Verbond van Weenen. Oorlog 

" Burgemeester Witsen van Amsterdam, Leopold hem zeer hoofsch ontvmg, m~~r tusschen Frankrijk (Lodewijk XIV) en de RE-

De Hollandsche Staten Zaten met de bewindhebber van de Oost-Indische Com- niets voelde voo_r een oorlog tegen Turk1Je. publiek en Spanje. 1697 Vrede van Rijswijl., 

1 

waarover Tsaar Peter, die toen in ons land vei-
komst van het nog te verwachten groote pagnie, was feitelijk de eenige, die ~et ?en Daama begaf zich Peter naar ~ugust va~ toefde niet gesticht_ wa:'. . 
Russische gezantschap van ongeveer 200 en met tsaar Peter overweg kon. Hu re1sdo Polen, keurvorst van Saksen, die hem wei 2

) Tsaar AleskeJ, zie vorige schets No. 
man ietwat verlegen, toen zij kennis I overal met Peter rond, bracht hem in aan- tot een bondgenootschap overhaalde, ech- 1 XI). 
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GEWESTELIJKE LANDSTORM 
COMMISSIE. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Voorbereidingen wintercampagne. 
De Gewestelijke Landstormcommissie 

heeft het voornemen om in de maand Sep
tember a.s. met de plaatselijke commissies 
en plaatselijke leiders overleg te plegen 
voor het voeren van een intensieve cam
pagne in de najaars- en voorjaarsmaan
den. Tot dat doel zullen enkele nieuwe 
plaatselijke commissies worden opgericht 
en andere commissies worden aangevuld. 
Voorbereidingen daartoe worden reeds 

' getroffen. 

Afdeelingen Krommeniehorn en 
Krommenie. 

Ouder leiding van den heer B. Molenaar 
1amen bovengenoemde afdeelingen deel 
1an een schietwedstrijd om prijzen op het 
:ort de Ham. De opkomst was bevredi-
5end. Jammer dat ditmaal een deel van 
le verstrekte munitie niet aan hooge 
)ischen voldeed, waardoor de resultaten 
Jeneden de verwachtingen bleven. De 
vedstrijden worden in het najaar voort
~ezet. 

Afdeeling Wormerveer. 
De tweede schietbijeenkomst te W or

nerveer is overeenkomstig het plan in de 
a.aand Augustus te Wormerveer gehou
len. De heer Gobel leidde wederom den 
vedstrijcl. Omtrent de aan dezen wedstrijd 
·erbonden prijzen zal nader bekend ge-
1aakt worden, wanneer deze worden uit
·ereikt. 

KLAASWAAL. 
Op Maandag 5 Augustus 1929 des avonds 

½ uur, kwam de afdeeling Klaaswaal van den 
-ijzonderen Vrijwilligen Landstorm in de 
ovenzaal van hotel Piek bijeen, teneinde de 
rijzen uit te reiken, behaald tijdens den schiet
·edstrijd, 
De Eere-voorzitter, de EdelAchtb. Heer G. 

/ alma_ van der Molen, Burgemeester dezer 
emeente, opende de bijeenkomst en heette alle 
mwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder 

heer F. D. van der Mast, sècretaris der 

BURGEMEESTER TER LAAN IS STOUT GEWEEST! 

- ~ . -,.'; 
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Jan Oudegeest: Jij kleine rakker, wil je wel weer eens gauw zoet zijn, en berg dat speelgoed op! 

(In Zaandam is een vergadering van. socialistische stakers geweest, die klaagden over het optreden van Burgemeester 
K. ter Laan als ordehandhaver. De Voorzitter der S. D. A. P., Jan Oudegeest, deelde mede, dat deze burgemeester voortaan 
meer rekening zou houden met de wenschen z::ner partijgenooten). 

Gewestelijke landstormcommissie, verband Klasse C.: le pr. A. Huisman, 48 p.; 2e pr. , werden de leden op vrije consumptie en sigaren 
Rotterdam, en de heer Anchelon, humorist, die L, van Vliet, 45 p.; 3e pr. A. van der Linden, onthaald. 
voor dit doel uit Rotterdam waren gekomen. 43 punten. Daarna verkreeg de heer Van der Mast het 

Op verzoek van den Eere-voorzitter werd De Eere-voorzitter feliciteerde de winnaars woord. Namens den Voorzitter der Gewestelijke 
het eerste couplet van het "Wilhelmus" staan- met het door hen behaalde succes. Landstorm Commissie, Overste Van Cappele, 
de gezongen. De heer P. J. Mast, voorzitter dezer afdee- bedankte spreker de afdeeling Klaaswaal, voor 

Door den Eere-voorzitter werden de prijzen ling, sprak eenige woorden tot de leden, die d<• moeite en opoffering die deze afdeeling 
aan de volgende leden uitgereikt: geen prijs hadden gewonnen en zei, dat zij heeft gedaan voor het doen slagen van den 

Klasse A: le prijs P. de Korte, 47 punten; den moed niet moesten opgeven, doch met het Nationalen Landstormdag op 27 Sept. 1928 te 
2e pr. L. Confurius, 45 p.; 3e pr. B. Middel- volgend schietseizoen hun best moesten doen 's-Gravenhoge. Vervolgens besprak spreker 
koop, 45 p.; 4e pr_ H. J. Kruithof, 44 p.; 5e pr. om ook een prijs te veroveren. nog eenige mededeelingen omtrent de schiet-
L. Lammers, 44 p.; 6e pr. M. J. Goedhart, 43 De heer Anchelon hield de stemming en en sportwedstrijden, welke gehouden zullen 
p.; en 7e pr_ A. Bervoets, 41 p. v~·o?lijkheid er goed in, doo~· het geven ".an worden te Rotterdam op 14 September a.s. 

Klasse B.: le pr. D. v. d. Wekken, 47 p.; 2e eemge voordrachten en het zmgen van eemge Te 10 uur sloot de Eere-voorzitter met een 
pr. D. A. P. Groenen berg, 46 p.; 3e pr. P. van liedjes, waarbij hij veel applau~ oogstte. _Mej. toepasselijk woord de bijeenkomst en ieder 
Pelt, 45 p.; 4e pr. C. Buitendijk, 45 p.; 5e pr. l Piek verleende haar medewerkmg met piano- ging zeer voldaan huiswaarts. 
L. Kamp, 44 p.; 6e pr, A. J. Bouman, 43 p.; muziek. 
7e pr. G. Mast, 43 p. Door den Eere-voorzitter en den voorzitter, 

OEFENING VAN DE AFDEELING ZEELAND EN BRABANT VAN HET VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS "MO'l:ORDIENST" 9 AUGUSTUS 1929. 

Voor het fort Rammekens in Zeeuwsch-V1aanderen. Gratis olie- en benzineverstrekking. Geheel links: Luitenant Persant Snoep. 
Staande in het midden: de kapitein Nijland. 



BIJEENKOMST VAN DE OFFICIEREN 
VAN HET LANDSTORMVERBAND 

,,DORDRECHT''. 

Op 27 Juli had te Dordrecht een bijeen
komst plaats van de officieren van het gelijk
namige Verband. 

Om drie uur verzamelden de deelnemers zich 
in het Dependance van Café-Restaurant N. A. 
B., waar de Verbandscommandant een wel
komstwoord sprak, waarbij hij de nadruk leg
de op het groote belang van dergelijke bijeen
komsten van officieren, die toch degenen zijn 
die, wanneer ons instituut tot daadwerkelijk 
optreden zou worden genoodzaakt, zouden zijn 
aangewezen tot het geven van leiding. 

Het gezelschap begaf zich te ongeveer half 
vier naar rle ~chietbaan voor het houden van 
een schietwedstrijd om na afloop hiervan naai 
het punt van uitgang terug te keeren. 

Met enkele toepasselijke woorden reikte de 
commandant hier de prijzen uit, welke gedeel
telijk bestonden uit officiers-uitrustingstukken 
en verder uit luxe voorwerpen. 

De acht prijswinnaars zijn achtereenvolgens 
Luit. Bonten, Luit. Groenend~jk, Luit. Hoogen 
boom, Kap. J. A. J. Jansen, Luit. Buitendorp, 
Luit. J. L. A. Jansen, Luit. Van Seventer en 
Luit. W. J. Jansen. 

Alle deelnemers ontvingen als souvenir een 
zilveren leeswijzer met het wapen van Dor
drecht. 

Na een gezamenlijken, eenvoudigen maaltijd 
waarbij de Kapitein Jansen Een korte tafeL 
rerle hield, welke door den Luitenant Hoogen
boom werd beantwoord, behoorde deze zeer ge
slaagde bijeenkomst weer tot het verleden. 

VELP. 

Bijeenkomst van Officieren van het 
Landstormkorps ,.de Veluwzoom'' 

Zaterdag 27 Juli 1929 v.m. 11 uur hadden 
zich in de tuinzaal van het hotel "Naeff" de 
leden van de Gewestelijke Landstorm-Com
missie, de officieren van het Landstormcorps 
"de Veluwzoom" en eenige officieren van het 
Motorcorps vereenigd tot het houden van de 
jaarlijksche bijeenkomst. 

Van de Gewestelijke Landstorm-Commissie 
waren aanwezig Overste Baron van Heecke
ren van Kell, voorzitter, Overste Van Ingen 
Schouten, secretaris en tevens Korpscomman
dant van het Landstorrnkorps "de Veluwzoom" 
de heer W. J. Tij!, tevens voorzitter van de 
plaatselijke Landstormcommissie Velp-Ro
sendaal, reserve-kapitein Dr. J. W. Wurfbain, 
tevens lid van laatsgenoemde commissie, ka· 
pitein F. Goedhart en de heer Van der Hardt 
Aberson. 

Van het Landstormcorps "de Veluwzoom" 
waren vele officieren aanwezig o.a. de reser
ve-luitenant Ir. Eyken, meer bekend als de 
winnaar van de Diamond Sculls 1921, de ge
pensioneerde kapitein Dieleman van 't N. O. I. 
leger, de afdeelingscommandant van Velp
Rosendaal en vele anderen, terwijl van het 

-
bijeenkomst, uitte zijn erkentelijkheid voor de 
talrijke opkomst en sprak woorden van waar
deering tot den Verbandscommandant Overste 
Van Ingen Schouten, die de organisatie van 
deze bijeenkomst voor zijn rekening had ge
nomen. 

N ationalen Landdag te 's-Gravenhage. 
Het is echter de bedoeling deze bijeenkoms~ 

wederom geregeld te houden teneinde het 
onderling contact te bevorderen en de band 
onder de officieren van het korps te verster
ken. 

Voorste rij v. I. n. r.: Luit. Houbolt, Kap. Jansen, Luit. Groenendijk, Luit. Hoogenboom, 
Luit. Bonten. 2e rij v. !. n. r.: Luit. Rombout, Luit. Buitendorp, Luit. J. Jansen. Achterst~ 
rij v. ]. n. r.: Luit. v. Seventer, Luit. Besi , breurtje, Luit. W. Jansen, Luit. Plaizirr, 

Luit. Jonker. 

De voorzitter deelt dan mede dat de reserve
kapitein Dr. J. W. Wurfbain bereid werd ge
vonden tot het houden van een causerie. In 
overleg met den Verbandscommandant werd 
een onderwerp gekozen dat in nauw verband 
staat met de taak die de Bijzondere Vrijwil
lige Landstorm eventueel zal hebben te ver
vullen. Na afloop van deze causerie zal er ge
legenheid worden gegeven vragen te stellen. 

Hierna verkrijgt de reserve-kapitein Dr. J 
W. Wurfbain het woord, die allereerst opmerkt 
dat de voorzitter het juist uitdrukte toen hij 
zeide dat zijn voordracht meer het karakter 
van een causerie zou hebben dan wel dat van 
een zuiver wetenschappelijke lezing. Spr. meent 
zoodoende te handelen naar den geest van 
dezen dag n.l. het nuttige met het aangename 
te vereenigen. 

Hierna geeft spreker aan de hand van eenige 
sprekende voorbeelden een uiteenzetting van 
de taak, die de Bijzondere Vrijwillige Land
storm in bijzondere omstandigheden zal heb
ben te verrichten. Na afloop van de zeer inte
ressante inleiding, die van studie getuigde, 
werden door verschillende officieren vragen 
gesteld, terwijl de reserve-kapitein Goedhart 
nog enkele waardevolle gegevens verstrekte. 

De Verbandscommandant Overste Van Ingen 
Schouten bracht vervolgens onder applaus der 

De Gewestelijke Landstorm-Commissie zai 
het zich tot een eer rekenen de officier, n aan 
een noenmaal te vereenigen. Na afloop van dit 
noenmaal zullen allen deelnemen aan rnvolver
schietwedstrijden in de nabijheid van het land
goed Heuven. Er zal worden geschoten staande 
op 12 en 15 M., terwijl als bijzondere attractie 
aan dezen wedstrijd is verbonden f,chieten uit 
rijdende auto's op verdekt opgestelde doelen. 
Na afloop van deze schietwedstrijden wordt 
het geheele gezelschap verwacht op den huize 
"Heuven" waar door de familie Wurfbain den 
officieren een thee zal worden aangeboden. 
Tevens zal er dan gelegenheid zijn de hoogst 
merkwaardige wapencollectie van den heer 
Wurfbain te bezichtigen. Spreker hoopt dat 
allen zich zullen amuseeren en wenscht de 
deelnemers succes toe bij de :;chietwedstrijden. 

Hierna vereenigden allen dch aan 't noen
maal waar onder vroolijken 1.out vele herinne
ringen uit dienst- en mobilisatietijd werden op
gehaald. De goede stemming zat er spoedig in. 
In een 8-tal auto's werd vervolgens naar de 
schietterreinen gereden. Nahij de "Posbank" 
waren een aantal schijven opgesteld, terwijl 
het terrein door de goede zorg,~n van gemeen
tepolitie en marechaussee tijdelijk was afge
zet. In de meest opgewekte stemming werd 
het programma afgewerkt. Voor;;l het schie-

automibliste te zijn, doch ook allerminst last 
van zenuwen te hebben wanne Jr plotseling 
tijdens het rijden uit 2 revolverr; een salvo van 
twee keer 6 schoten werd gelo Jt op de eenigs
zins verdekt opgestelde schij,.-en. 

Te omstreeks 5 uur war< n de wedstrijden 
beëindigd en begaf men z'ch in auto's naar 
den huize "Heuven". Alle1 eerst werden de 
wapencollecties, in 't koe',shuis opgesteld, l1e
zichtigd, waarbij de lar,dheer Mr. Wurföain 
inlichtingen verstrekte. 

Vervolgens werden de officieren op den 
huize "Heuven" aan J,fevrouw Wurfbain voor
g esteld, waarna 't gezelschap, zittend en 
staande op 't terrar; van 't voorname huis, op 
de gevoelige plaai, werd vereeuwigd. Nadat 
thee en versnaJ ,eringen waren rondgediend 
werden ook hier de waardevolle verzamelingen 
bezichtigd. Aa11 't einde van de gastvrije ont
vangst maakt<: de voorzitter van dn Geweste
lijke Lands to t'm-Commissie Overste Baron van 
Heeckeren van Keil van de gelegenheid ge
bruik om den heer en mevrouw Wurfbain 
namens allen een woord van oprechten dank 
te betuifen voor de hartelijke en gastvrije ont
vangst. Deze ontvangst zal zek,!r blijvend be
hooren tot de aangenaamste herinneringen. 

Mej. Wurfbain werd door spreker dank ge
brac'.1t voor haar gewaardeerde medewerking 

1 bij de schietwedstijden. Een ltartelijk applaus 
volgde op deze korte toespraak. 

Het gezelschap nam hierna afscheid van 
gastheer en gastvrouwe en begaf zich in de 
gereedstaande auto's wederom naar hotel 
,,Naeff". In de tuinzaal, vond hierna de prijs
uitdeeling plaats, na afloop waarvan de offi
cieren zich aan een gemeeJtschappelijken maal
tijd vereenigden. Tijdens den recht gezelligen 
maaltijd sprak de reserve-kapitein F. Goedhart 
woorden van dank tot Gewestelijke Land
storm-Commissie, Verhandscommandant en 
allen, die hadden meder;ewerkt tot het slagen 
van dezen buitengewmten korpsdag. Te om
streeks 11 uur gingen allen voldaan en in de 
meest prettige stemming huiswaarts. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM. 

COMMISSIE! ROTTERDAM. 

De gewestelijke I andstormcommissie Rot
terdam heeft in haa r op 18 Juli gehouden ver
eadering als lid en penningmeester geïnstal
leerd den heer G. Bicker Caarten Azn., be
noemd in de plaats van den heer Th. H. 
Ruys, die wegens vertrek uit deze gemeente 
ontslag had verzo< ht. Als lid werden teven, 
geïnstalleerd de h,eren jhr. V. P. Beelaerts 
van Blokland en J. Neijens, onderscheidenlijk 
bur,gemeester van 1 [eerjansdam en van Rozen
burg en tot lid werd benoemd de heer E. J. 
A. Lede alhier. 

Verder werd tot secretaris benoemd en als 
zoodanig geïnstallee1d de heer F. D. van der 
Mast, res. le luitenant der infanterie alhier, 
in de plaats van den heer P. van der Steeg, 
die op verzooek met ingang van 1 Augusbs 
van deze functie onder dankbetuiging werd 

Deelnemende officieren aan de schietwedstrijd op pistool, 
Landstormkorps Stelling van Amsterdam te Laren. 

Bijeenkomst officieren Landstormkorps "Stelling van Amsterdam" 
voor de schietwedstrijden op pistool. 

Motorcorps werden opgemerkt o.a. de reser
ve-kapiteins de Graaf en Erkens. 

Te omstreeks 11 uur opende de voorzitter 
van de Gewestelijke Landstorm-Commissfa 
Overste Baron van Heeckeren van Kell de 

aanwezigen dank aan den spreker voor zijn 
belangwekkende en onderhoudende voordracht. 

De Korpscommandant deelt hierna mede dat 
in 1928 geen bijeenkomst kon worden gehou
den in verband met de organisatie voor den 
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ten van uit rijdende auto's, een gedachte va;i 
den reserve-kapitein Dr. J. W. Wurfbain, viel 
buitengewoon in den smaak. 

Bij dit onderdeel der schietwedstrij den be
wees Mej. Wurfbain niet alleen een uitstekend 

ontheven. 
Voorts werd besloten dat de korpsschiet

en sportwedstrijden alhier zullen worden ge
houden op Zaterdag 14 September. Er zal 
hiervoor een eere-comité worden gevormd. 
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ROTTERDAl\J. 
De burgemeester van Rotterdam, Mr. J. 

Droogleever Fortuyn, heeft het eervoorzitter
schap aanvaard van de Gewestelijke Land
stormcommissie Rotterdam. 

De hceren E. J. A. Dijkg1 aaf, C. J. A. van 
Lede en dr. P. G. de Vey Mestdagh hebben 
hun benoeming als lid aangenouen. 

De CJmmissie is thans samengesteld als 
volgt: nr. J. Droogleever Fortuyn, burge
meester, eere-voorzitter; H. C. van Cappelle, 
voorzittEr; A. C. de Neeve, vice-voorzitter; F. 
D. v. d. Mast, secretaris ; G. Bicker Caarten 
AJzn., penningmeester; A. J. L. Hoevels, pater 
N. Perq'lin, dr. A. F. Krull, E. J. A. Dijk
graaf, C. J. A. van Lede, pater Jos. Klessens, 
P. van èer Steeg, ds. P. G. de Vey Mestdagh 
(allen te Rotterdam), J. Dhont (Schiebroek), 
H. Breed vekl (Hillegenoerg), ds. C. Goote 
(Oud-Beijerland), G. Walma van der Molen 
(Klaaswnal), G. Ninater (Nieuw-Beijerland), 
G. Troost (Zuid-Beijerland), jhr. V. P. Bee
laerts van Blokland (Heerjansdam) en J. 
N eyens (Rozenburg), leden. 

De commissie zal met nog eenige leden wor
den uitgebreid. 

LINSCHOTEN. 
In café Baars tE' Linschoten had een ver

gadering plaats or,1 te komen tot oprichting 
van een afdeeling van den Bijzonderen Vrij
willigen J ,andstorm. Tegenwoordig waren de 
heeren: majoor H. Barrik-Bles, commandant, 
J. G. A. van Geldorp Meddens, secretaris der 
Gewestelijke Landstormcommissie Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie en verder een twaalf 
tal belangstelleHden. Nadat het doel nog eens 
was uitee11gezet, traden de aanwezigen toe, 
terwijl een ne5ental personen, die niet aan
wezig wan:n toezegging hadden gedaan als lid 

toe te treden, zoodat de afdeeling 21 leden 
telt. Als instructeur bij de schietoefeningen zal 
optreden de Reserve Eerste Luitenant J. G 
Hamer. Door de aanwezige leden werd bij 
stemming als plaatselijk leider gekozen d< 
heer J. G. Hamer. 

HILLEGOM. 
Be Bijzondere Vrijwillige Landstorm, af

deeling Hillegom, heeft Maandag 22 Juli -:i· 
schietoefeningen aangevangen, die vervolgen: 
voorloopig zullen plaats hebben iederen Maac, 
c1ag en Woensdag 8 uur in café ,.Flora". 

Voorloopig zullen er 8 oefeningen worder 
gehouden, waarna de wedstrijd om prijzen. 

Dit jaar zal voor het eerst worden g~
schoten met K. S. O.-geweren. 

SLEEN. 
Onder leiding van Mevrouw Boetekoe-Hiel

hma, heeft zich alhier een dames-comité ge
vormd, dat zich ten doel stelt, om aan de af
deeling Sleen van den Bijzonderen Vrijwillige11 
Landstorm een Vaandel aan te bieden. 

De pogingen daartoe in het werk gesteld, 
zijn thans zoover gevordert, dat, behouden, 
onvoorziene omstandigheden de Vaandeluit
reiking zal plaats hebben op Maandag 2 
September a.s., 's avonds om 7 uur in het café 
Zwols. 

Tevens zullen dan de prijzen uitgereikt wor
den, behaald op den schietwedstrijd die deze 
maand zijn gehouden. 

Verder kunnen we nog mededeelen dat in 
plaats van den heer Wilting, benoemd is tot 
voorzitter der Plaatselijke Commissie mr. G. 
A. Bontekoe, burgemeester der gemeente Sleen 

De heer Wilting, die steeds de belangen de{ 
afdeeling heeft behartigd is thans benoemd tot 
eerevoorzitter der Commissie. 

Koninginnedag. 
Of)gcwekt. 

3 12 3 3 ~ 2 2 2 3 4 5 4 3 2 
----4 3 5 71 7 5 3 5 2 3 2 5 . ----Door het of - fer van 0 - ran - je Wies ons volk al worst' • lend op; 

5 6 54 2 2 2 3 5 6 4 3 5 3 2 
----3 4 2 5 7 7 3 4 2 3 5 3. 

Daarom trilt steeds voor 0 - ran - je 't Hollandsch hart met war men klop. 
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3. 

4. 

In de schaduw van Oranje 
Leven wij zoo vrij en blij; 
Daar0m wappert voor Oranje 
Hollands vlag op 't Hoo,ggetij. 

In de schutse van Oranje, 
Is 't :wo veilig, is 't zoo goed; 
Daar11m siert vandaag 't Oranje 
Met i:ijn feestglans borst en hoed. 

Heil, Vorstinne van Oranje! 
Eén met ons in vreugd en rouw; 
Jong en oud schaft zich Oranje, 
Als s;i-mbool van hulde en trouw. 

5. 

G. 

7. 

Want de schepter van Oranje 
Is rechtvaardig, wijs en zacht; 
Daarom wordt ook aan Oranje 
's Harten dank en bêe gebracht. 

Schouw, o God! dan op Oranje 
In Uw Vaderliefde neer; 
Schraag den rijkstroon van Oranje, 
Ons ten baat, Uw Naam ter eer! 

Voor Oranje, voor Oranje 
Staan wij steeds paraat en pal; 
't Is Oranje! 't blijft Oranje! 
't Blijft Oranje bovenal! 

OOM BERTUS. 
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Jongens en meisjes, 
De drukker heeft de vorige maal ( misschien 

door te weinig plaatsruimte) verzuimd de 
namen der prijswinnaars bekend te maken. 

Ik geeÎ ze hier dus nog eens op: 
Coenraad van Winsum, Zwolle. Annie Pols, 

Alblasserdam. Bertus Luimes, Dinxperlo. 
Alida Lina, Lochem. Anj e Pentrogie, Hark
stede. Tineke de Rey, Middelburg. Martha 
Schuit, Egmond binnen. Jan van der Veen, 
Den Haag. 

Inmiddels hebben deze luitjes reeds een 
prachtige schilderij met de Koninklijke Familie 
als prijs ontvangen. 

Voor een prijs komen dezen keer in aanmer
king: 

Elisabeth Mol, Spijkenisse; Rie van de 
Nadort, Rhenen; Wolter Weener, Zwolle; 
Nelly Knape, Sommelsdijk; Lammert d-, 
Graaf, Bunschoten; Antoon Kleen, Nieuwleu
zen; Jenneke Bos, Stadskanaal; Leen Geluk, 
Den Bommel. 

GROEP A. 
(Beneden de 10 jaar) . 

DIE JONGEN TOCH! 

Een g .. in zijn schooltasch, 
Een sch ... in zijn br ... , 
Een veter, die st.. is, 
Zijn potl0od weer z ••. ; 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar). 

ALLES IN DE WAR. 

Gepensionneerde- varkens. 
Gepelde - stokvisch. 
Gepantserde - koffieboonen. 
Geplukte - krijgsknechten. 
Gestocfde - kabinetten 
Geboeide - tabak. 
Gevlochten - honden. 
Gebeukte - rivieren. 
Genezen - wapens. 
Gebrande - standbeelden. 
Gedresseerde - trekpotten. 
Gepolitoerde - kousen. 
Geconfijte - matten. 
Gewapende - wonden. 
Gekorven - kaas. 
Ge po lij ste - peren. 
Gestremde - oorlogsbodems. 
Gebarsten - gevangenen. 
Gemaasde - kalkoenen. 
Geraspte - officieren. 
Gebronsde - garnalen. 

VOOR DE RHEUMATIEK. 

Jacob, de tuinman van den notaris, leed 
erg aan rheumat:ek. Daarom was hij sinds 
enkele da.gen thuis met ziekteverlof. 

Zijn moeder, die 't druk heeft, 
Denkt, zuchtend, daarbij: 
Was 'r ooit zulk een lastige j ..... Toen de notaris, voor het naar bed gaan, een 

luchtje girrg scheppen in zijn tuin, ontmoette 
Daar is 't alweer schoolt .. , bij tot -zijn groote verwondering den tuin-

als hij! 

En hij weer te 1 ... ! d" · · h d ki 
Als 'n wervelwind v . . . . hij man, ie Jmst et geopen e ppenhok wou 

binnensluipen. 
De d · · · uit, op str · · ·; Op barschen toon beet de notaris z'n knecht 
Zijn m ..... , die 't dr .. heeft, t H' J b' ·· h" oe _: ,, e aco . wat moet Jlj ier zoo la:1t 
Schudt 't h .... er maar bij: nog uitvoeren?" 
Was er ooit zoo'n rumoerige j ..... als .. ! - ,,'t Is d... d... dokters voorschrift, 
Daar st ... hij terug weer! meneer!" stamelde de onthutste tuinman. 
"Wat kom je nu d ... ?" - ,,Wat zeg je daar, Jacob? Heeft de 
,,'k Wou even u P..... dokter gezegd, dat jij hier 's nachts in de11 
,,Met 'n klappenden z ... !" tuin moet rondschaffelen ?' 
Weg is hij! En moeder denkt teederenblij: - ,,Nou, dat nu juist niet, meneer! maar 
,,Geen hart'lijker, schattiger j ..... dan .. !" hij zei, dat ik veel kippensoep( moest ge-

(Mevr. Oliphant.Schoch). 1 bruiken om aan te sterken." ' 

MEDAILLES 
WEDSTRIJDPRIJZEN 

INSIGNES 

~ 

TREKWAGENT JES voor vervoer van Landbouw-artikelen enz. 
in prijzen van f 16.- tot f 30.-. Platte, voor vervoer van 
3 of 6 melkbussen f 27. - en f 28.-. Zeer soliede constructie, 
gedraaide assen en bussen, lichtloopcnd. Prijscourant op aan-

vraag bij W. en W. VINK te_ MEPPEL. 

"STAPHORSTER 
BOERTJE" 

Vraagt gratis brochure 
aan hij 

J. K. STEGEMAN, 

( vertrouwenspositie, controleur 
enz.). Hulp is dringend noodig! 
Welk industrieel, ondern., enz. 
helpt? Brieven onder letter P. 
L. aan de Administratie van 
dit blad. 

VRIJW. LANDSTORMER, 
gedipl. boekhouder, bekend met 
moderne talen, zoekt 

passende 
werkkring 

N.V. Incassobureau 
,,DORDRECHT" 

WOLFSHOEK 6 
ROTTERDAM. 

KONINKLUKE = BECiEEA 

-.:..1 
YOOIISCHOT~ 

Net, eerlijk en goed ontwik
keld persoon, oud 31 jaar, 
ongehuwd, van Geref. Godsd., 
lid van den B. V. L., zoekt 

vaste betrekking 
als Jachtopziener, Boschwach
ter, Portier, Banklooper of iets 
dergelijks. 

VACANT. 

~ G. 92 Staphorst Brieven onder letter A. H. 
aan de Administratie v. d. blad. \ §Miid ui 

Brieven onder no. T. F. bu
reau van <lit l;Jlad. 
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fOTO-AlBUM VAN D[N NATIONAl[N 
lANDSTORMDAG 1928. 

Van dezen Nationalen Land
'3 tormdag is een foto-album gereed 
gekomen, in 60.000 exemplaren. 

In 32 prachtfoto's is deze zoo 
alleszins geslaagde Landstormdag 
weergegeven in een keurig foto
album, vervaardigd door de Roto
gravuremaatschappij te Leiden. 

De belangrijkheid van dit album 
s nog zeer verhoogd, door de 
pname van een viertal portretten 

'l. i. van H. M. de Koningin, van 
.M. de Koningin Moeder, Z.K.H. 

en Prins der Nederlanden en 
• K. H. Prinses Juliana. Alle 

ortretten zijn van een handtee
kening voorzien en door H. H. 
Majesteiten en door H. H. Konink
lijke Hoogheden speciaal ter uit
reiking aan de Vrijwilligers van 
den B.V. L. afgestaan. 

De komende herfst- en winter
maanden, wanneer onze afdeelingen 
weer in vergadering zullen bijeen
komen, bieden voor de uitreiking 
van dit fotoalbum een geschikte 
gelegenheid. De plaatselijken Land
storm-Commissiën en de Plaat
selijk Leiders worden uitgenoodigd 
hiertoe de noodige voorbereiding 
te willen treffen. 

DUBBEL SPEL. 
Telkenmale bij de behandeling der 

staatsbegrooting werd van socialistische 
zij de de alleszins onjuiste bewering naar 
voren gebracht, als zouden ten onzent de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm en de 
rurgerwachten particuliere organisaties 
z;jn, die "op eigen houtje" maatregelen 
zmden kunnen gaan nemen, desnoods, zoo 
,verd dan gezegd, tegen den wil onzer 
Hegeering in. 

Deze insinuatie is door de Regeering 
even zoovele malen met kracht weerge
sproken. 

"De Regeering alleen heeft zeggenschap 
o rer deze beide instituten", luidde iederen 
k er weer de verklaring van de verant
w Jordelijke Ministers. 

Het heeft niet veel geholpen. 
Aan dat oor waren de sociaaldemocraten 

v .lslagen doof. 
Want zij begrijpen wel, dat juist tenge

v, lge van het feit, dat de Bijzondere Vrij
w·lliO'e Landstorm en de Burgerwachten 
01 ga~en zijn in handen der overheid, hun 
hl,trijding weinig vat kan krijgen. 

l ij begrijpen wel, dat ons volk voldoen
d historiebesef heeft, om zich af te wen
dr 1 van gewapende korpsen, die niet on
dl 'geschikt zouden zijn aan de Overheid. 

at ware de revolutie in permanentie. 
c droeve geschiedenis met de "waard

ge ders", ten tijde van Maurits en Olden
ba"neveldt is door ons volk niet vergeten. , 

Dat weten ook de sociaaldemocraten en 
daarom pogen zij, dwars tegen alles in, 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
en de Burgerwachten het odium op te leg
gen, dat zij onwettige gewapende partij
korpsen zijn. 

Zoo doen zij in Nederland. 

Let nu op Oostenrijk. 
In Oostenrijk is de toestand Jmst over

eenkomstig bovenvermelde insinuatie der 
socialisten. 

Daar zijn de z.g. Heimwehren wel dege
lijk gewapende partijkorpsen en de Oos
tenrijksche socialisten hebben daartegen
over staan hun gewapend partijkorps, den 
z.g. Republikeinschen Schutzbund. 

Reeds verschillende malen zijn deze 
korpsen met elkander in strijd gekomen, 
ten koste van talrijke dooden. 

De Regeering kan er niets aan doen, 
staat er machteloos tegenover. 

Zoo is het groote oproer in W eencn in 
Juli 1927, toen het paleis van Justitie in 
brand werd gestoken, eigenlijk ook het ge
volg Yan den onmogelijken toestand in 
Oostenrijk, waar een machtelooze regee
ring twee gewapende partijen uit elkander 
111 oet houden. 

Thans staat Oostenrijk aan den rand 
van een verwoeden burgeroorlog. 

De partijen scharen zich in slagorde. 
De Voorzitter van den Republikein

schen Schutzbund, Dr. Julius Deutsch, 
verklaart, dat "de bond zich slechts be
schouwt als een verdedigingslichaam van 
de arbeidersklasse. Dat is nooit anders ge
weest en zal ook nooit anders zijn". 

Daartegenover staat een anti-marxis
tisch gewapend front van I-Ieimwehren, 
waarbij zich de Boerenbond, de Christe
lijke Vakvereenigingen en de Duitsch
Oostenrijksche Middenstandsbond hebben 
aangesloten. 

Een zuiver revolutionairen toestand 
dus. 

Eigenaardig nu is, dat deze staatsrech
terlijk totaal verkeerde verhoudingen van 
den beginne af door "Het Volk" in be
scherming zijn genomen. 

Op 28 Februari 1927 schreef het Volk 
met een zekere bravour: 

"Is het waar, dat de Oostcnrijksche 
arbeidersbeweging een militaire orga
nisatie op de been houdt, gereed om op 
het eerste sein het beste, in de straten 
van W ecnen te verschijnen als een ge
wapende macht? Dit ü, in de:r. meest 
volstrekten zin van het woord absoluut 
waar. 

Laat dit nu nog eens worden her
haald: zoo waar het is, dat de sociaal
demokratie het militairisme beschouwt 
als vijand, Tolstoïanen zijn de socialis
ten niet. In geen enkel program van 
cenig sociaal-democratische partij, wordt 
het beginsel gehuldigd: weersta den 
booze niet. 

Elke sociaal-demokratische partij zal, 
indien de demokratie 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". 
Wie zijn dit met hun insinneerende 

actie tegen Landstorm en Burgerwacht? 

ONDERSCHEIDINGEN. 

Ter gelegenheid van cl.en verjaardag van 
H.M. de Koningin, zijn o.a. cl.e navolgende, 
onderscheidingen verleend : 

Benoemd tot Minister van Staat : IJ. 
Colijn, oud-minister van Financiën. 

Bevorderd tot Officier in de orde van 
Oranje-Nassau: Mr. J. L. Bowna, Burge
meester der Gemeente Emmen. 

Benoemd tot Officier in de orde van 
Oranje-Nassau: P. L. de Gaay Jr'ortman, 
Voorzitter der Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Dordrecht'', Burgemeester 
der Gemeente Dordrecht; J. W. C. C. 
Tiicker, Res.-Luitenant-Kolonel, Voorzit
ter der Gewestel~jke Landstor mcommissie 
,,'rwcnte"; B. ten Broecke Ho ekstra, Lui
tenant-Kolonel, Commandant cl.er Vrijw . 
Landstormkorpscn l\Iotordienst, Vaartui
gendienst en Luchtwachtdienst; Dr. J. C. 
Eringaard, Res.-Luit.-Kolonel voor Spec. 
Diensten bij het Vrijw. Landstormkorps 
Motordienst; 0. A. lil. van Dain, Deken 
en Pastoor van Bergen op Zoom, Voorzit
ter van den Bond van R. K. Militairen
Vereenigingcn. 

Benoemd tot Ridder in de orde van 
Oranje-Nassau: Ties Naida, Lid van de 
Prov. Staten in Friesland, Burgemeester 
der Gemeente Dantumadeel, J. Ph. Backx, 
Vice-Voorzitter der Gewestelijke Land
stormcommissie "Vollenhove'', Burgemees
ter der Gemeente Nieuwleusen; Ds. H. 
Janssen, Leger- en Vlootpredikant in Alg. 
Dienst. 

Benoemd tot Ridder in de orde van de 
Nederl. Leeuw: Mr. A. A. de Vec1', Lid 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Bij Koninklijk besluit is aan den gep. 
I:uitcnant-Koloncl N. J. Lavaleye, Voor
zitter Gewestelijke Landstormcommissie 
"de IJssel" de titulaire rang van Kolonel 
verleend. 

INLEVERING VAN GOEDEREN DuOR 
DIENSTPLICHTIGEN, DIE NAAR 

DE AANVULLINGSRESERVE 
OVERGAAN. 

De lichting 1914 (voormalige landweer
lichting 1920 inbegrepen) moet in October 
van dit jaar de ontvangen rijksgocderen 
inleveren. 

Van deze inlevering zijn "vrijgesteld" 
de bijzondere Vrijwilligers van den 
Landstorm. 

Zijn er onder de laatsten, die om bij
zond,ere redenen toch hunne goederen wil
len inleveren, d,an moeten zij zich daartoe 
schriftelijk wenden tot den Comniandant 
van hun Landstormkoi·ps of Verband. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE KENNEMERLAND. 

De heer J. ·wiegman, lid van bovenge
noemde Commissie, heeft als zoodanig be
dankt in verband met zijne benoeming tot 
Burgemeester der gemeente Wassenaar, 
ingaande 1 September j.l. 

-
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Landdag te Apeldoorn 
5 Sept 1929. 

Prins Hendrik, Minister Deckers en de 
Commissarissen der Koningin in 

Gelderland en Overijssel, wonen 
den Landdag bij. 

Begunstigd door prachtig zomerweer werd 
te Apeldoorn op het gemeentelijk SpoTtterrein 
,.Berg en Bosch" de inter-pTovinciale Landdag 
van den Bijzonderen VTijwilligen Landstorm 
gehouden. 

Te ongeveer 10 uur werden de dPelnemers 
op het Marktplein ontvangen, om daarna, be
geleid door de vTooli:jke tonen der muziek, op 
te trekken naar de Gedenknaald in de nabij
heid van het Koninklijk Paleis. 

De opmarsch had plaats afdeelings- en ver
bandsgewijze, vooTafgegaan dool' vaandels en 
banieren. 

Nadat bij de Gedenknaald de stoet ontbon
den was, de vaandels waTen afgegeven, trok
ken de deelnemers het Koninklijk Park binnen, 
om onder geleide van gidsen en paTkwachteTs 
de schoone tuin van H. M. de Koningin te be
zichtigen, een attractie, die op hoogen prijs 
gesteld werd. 

Na teTugkeer uit het Koninklijk Park haal
den de vaandeldrageTs de afgegeven banieren 
or en werd gewandeld door Jachtlaan en Von
dellaan naar het feestterrein, waar na aan
kcmst de vaandels op de a·angegeven plaatse,1 
werden geplant. Daarna deed de jury haar 
waarnemin,g,en voor den uitgeschreven vaandel
wedstrijd, 

Inmiddels had in de Raadszaal de officieele 
ontvangst van de militaire en civiele autoritei
ten plaats. Zij werden ontvangen door den buT
gemeester, mr. W. Roosmale Nepveu, eenige 
wethouders en den gemeente-secTetaris. Bijna 
alle leden van het eere-comité, de landdag
commissie en het uitvoerend comité waren 
tegenwoordig. O.a. merkten we op: Mr. A. E. 
Baron van VooTst tot Voorst, Commissaris der 
Koningin in de Provincie Oijverijssel, Gene
raal-Majoor b. d. L. F. Duymaer van Twist, 
Voorzitter der Nationale Landstorm Commis
sie, Generaal-Majoor J. H. Borel, Adjudant in 
b. d. van H. M. de Koningin, Inspecteur der 
Infanterie, waarn. Inspecteur van den Land
storm, Mr. H. Verkouteren, Lid van de Eerste 
Kamer, Voorzitter der Gewestelijke Land
stormcommissie "Stelling van Amsterdam", 
Mr. A. BaTon van Heeckeren van Keil, Res. 
Luitenant-Kolonel, Voorzitter der Gewestelijke 



Landstormcommissie "Veluwzoom", Ds. P. schappen, onder leiding van den opperwacht- 1 Een eere-saluut werd gebracht aan z. K. H. onderofficier Rekkers. 
Bootsma, Legerpredikant, en Kolonel b. d. F. meester Waanders, oogstte luiden bijval, even- Prins Hendrik. Na deze oefeningen hield kol. b. d. N. J. 
H . Umbgrove, Voorzitter der Prov. Landstorm- al,; het volgend nummer: Vendelzwaaien door Hierna volgde colonne geweer door cnder- Lavaleije, voorzitter gewestelijke landstorm
commissie "Zeeland". 1 het schuttersgilde "Ons Genoegen" van Gent officieren van het 8ste regiment infanterie uit commissie "De IJsel" een rede. Hij heette 

Apeldoorn's burgemeester nam het woord en (Gelderland). 1 Arnhem, onder leiding van den adjudant- daarin allen hartelijk welkom, in het bijzon-
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De drukte op het Marktplein. De opmarsch langs de Loolaan. 

sprak een hartelijk welkom waarin hij zeide, 
dat het hem een eere was, den Bij zonderen\ 
Vrijwilligen Landstorm heden in zijn gemeente 
te mogen ontvangen. Hij verklaarde zich er 1 

VE:rheugd over den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm voor den landdag zoo'n mooi ter
rein, door een krans van denneboomen om
zoomd, te kunnen aanbieden. 

Generaal L. F. Duymaer van Twist dankte 1 
èen burgemeester voor zijn hartelijke ont- 1 
vangst, na te hebben medegedeeld, dat de mi-

1 
nister van Défensie den Landdag zou komen 

1 
bezoeken. 

De Landdag. 

Des namiddags om twee uur waren reeds 
duizenden landstormers op "Berg en Bosch" 
vereenigd, 

Het Berg en Bosch-terrein bood op dat 
oogenblik een schitterenden aanblik met zijn 
vele vlaggen en wimpels. De Commissaris der 
Koningin in de Provincie Gelderland Mr. S. 
Baron van Heemstra, was hier mede aanwezig. 

Even over tweeën arriveerde de minister 
van defensie, Mr. Dr. L. N. Deckers, die onder 
luid applaus op de eere-tribune plaats nam. 

Precies om half drie kwam z. K. H. Prins 
Hendrik ook op het terrein in gezelschap van 
J. M. Baron van Boecop, kolonel der cavalerie 
b.d ., uit Brummen, kapitein W. Ridder van 
Rappard, commandant L. K. S. ,,De IJssel", 
en den burgemeester van Apeldoorn. 

Om kwart voor' drie werd de landdag ge
opend met een fanfare door de trompetters 
van het Korps rijdende artillerie. De man-
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Van links naar rechts: Kolonel Lavaleye, Minister Deckers, Generaal Duymaer van Twist, 
Z. K. H. Prins Hendrik, Baron van Heemstra, Commissaris der Konin,gin in Gelderland, Ba
ron van Voorst tot Voorst, Commissaris der Eoning;n in Overijssel, Generaal Borel e.1 

Kolonel Bare: van Boecop. 

t!er Z. K. H. Prins Hendrik. Spr. zeide, dat de 
bestuurders van den landstorm op een dag als 
deze zeer verheugd zijn, omdat than~ blijkt, 
dat er bij de hoog-ere autoriteiten veel belang
stelling voor den B. V. L. bestaat. Verder her
irmerde de heer Lavalije aan het feest, dat ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van den 
B. V. L. op 27 September 1928 te 's-Graven
hi,ge gehouden werd. 

Tenslotte dankte spreker allen vqor hun 
medewerking en sprak den wensch uit voor den 
toenemenden bloei van den B. V. L. 

Na het uitspreken van deze rede werd een 
aanvang gemaakt met het springconcours voor 
C'nderofficieren der cavalerie en veld-artillerie 
c;n voor leden van landelijke vereeniginge:p. 

De uitslag hiervan was: le prijs wachtmees
te;r W.ijnja, 4e R. H. Deventer, 2e prijs wachtm. 
W. Kolkert idem, 3e prijs opperwachtm. H. ter 
Boer, le R.V.A. Utrecht, 4e pr. Van Zetten, 
5 R. V. A., 5e pr. G. Mensink, Rijvereeniging 
Winterswijk, 6e pr. opperwachtm. W. ter Beek 
1 R. V. A. Utrecht. 

Hierop volgde een corpswedstrijd, waarvan 
d0. uitslag is: le pr. Rijvereeniging Winters
wijk, 2e pr. De IJselruiters, Brummen, 3e pr. 
E R. V. A. Amersfoort, 4e pr. 1 R. V. A. 
Utrecht. 

Inmiddels verliet Z. K. H. Prins Hendrik 
het terrein, onder de tonen van Wilhelmus en 
door de menigte luide toegejuicht. 

Nadat het schuttersgilde "Gijsbrecht van 
Amstel" uit Doornenburg zijn bedrevenheid in 
het vendelzwaaient had gedemonstreerd, werd 

LANDDAG TE .APELDOORN 5 SEPTEMBER 1929, LANDDAG TE APELDOORN 5 SEPTEMBER 1929, 

V 

De Jury voor den vaandelwedstrijd bestond uit: Mevrouw Dr. J. W. Wurbain-Veere, Mevrouw 
v. d. Koppel en den heer J. L. Kleintjes. 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 

Huzaren en Veldartilbriste;1 dongen mede naar den prijs. 
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1 
de uitslag van den vaandelwedstrijd bekend Nadat de genoodigden het nieuwe gemeente- p.; 4. H. Binnendijk, Gouda, 93 p.; 5. F. Her- i M. Bontebal, Waddinxveen, 24e pr. 92p.; J. 
gemaakt. huis in oogenschouw hadden genomen en ook tog, Moercapelle, 84 p.; 6. W. P. Kapteijn, v. d. Berg, Waddingsveen, 25e pr. 92 p.; S. 

Deze is: Afdeelingsvaandels: le prijs Ridder- de daar ter gelegenheid van den Landstormdag Nieuwerkerk, 83 p.; 7. M. Both, Gouda, 77 p.; Bnurger, Bergambacht, 26e pr. p. 
kerk, 2e 's-Gravenhage, 3e Dordrecht, 4e Roo- gehouden bloemententoonstelling hadden be- I 8. J. B. v. d. Bree, Oudewater, 76 p.; 9. F. I Klasse B: T. Radix, Gouda, 97 p. le pr.; D. 
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De landelijke rijvereenigingen te Winterswijk en Brummen maakten een kranigen indruk. Het vaande:defilé. 

sendaal, 5e Velp, 6e Bergen op Zoom, 7e 
Ni.;kerk, Se Oldenzaal, 9e Meppel, lOe Brum
men, lle Beek, 12e Hilversum. Compagnies
vaandel: le pr. Zwolle, 2e Hoogeveen. Ver
bandsvaandel: le pr. Twente, 3e Drenthe. 

De afdeeling Apeldoorn verwierf een extra
prijs voor vaandel. 

Het slot van het programma vormde eeu 
vaandeldéfilé, waarna de landstormers zich 
of per auto of trein huiswaarts begaven. 

Velen van hen maakten van de gelegenheid 
gebruik een bezoek te brengen aan den 
duhlia-tentoonstelling, gratis door de betrok
ken commissie aangeboden. 

De heer F . J alink Bzn. van de regelings
commissie deelde ons mede, dat in totaal ruim 
400 afdeelingen waren opgekomen, uit alle 
deelen van het land, tezamen goed 7000 deel
nemers. 

Hiermee waren de goed georganiseerde fees
ten ten einde. Het geheel verliep zeer vlot en 
dP pers werd uitstekend terzijde gestaan, door 
den len luitenant Kamevaar te Arnhem. 

Nog gemeld moet worden, dat de algemeen 
bewonderde reclameplaat voor dezen landdag 
werd vervaardigd door den heer B. Ph. J. de 
Jong te Utrecht. 

Landdag te Boskoop. 
Zaterdag 7 September had het Landstorm

verband "Gouda" van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm te Boskoop een landdag 
belggd. O.a. waren aanwezig generaal-majoor 
L. F. Duymaer van Twist, voorzitter der 
Nationale Landstormcommissie, generaal
majoor J. H. Borel, adjudant in buitengewonen 
dienst van H. M. de Koningin Inspecteur 
der Infanterie en waarnemend inspecteur 
van den vrijwilligen landstorm, luitenant-gen. 
W. H. v. Terwisga, oud-commandant van het 
veldleger, de burgemeester van Boskoop en 
vertegenwoordigers van de besturen der om
liggende gemeenten. Later kwamen ook mr. dr. 
L. N. Deckers, minister van Defensie en prof. 
mr. V. H. Rutgers, oud-minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen en oud-bur
gemeester van Boskoop persoonlijk van hunne 
belangstelling blijk geven. 

De voorzitter van de gewestelijke landstorm
commissie Gouda, de heer J. Dercksen H.Mzn., 
opende de dag en bracht dank aan den com
mandant van het corps mariniers en den com
mandant van het 2e regiment veldartillerie te 
's-Gravenhage, voor de welwillendheid, waar
mede zij den manschappen gelegenheid hebben 
gegeven om op dezen landdag aanwezig te 
zijn. 

Nadat de tamboers en pijpers der Mariniers 
eenige nummers ten gehoore hadden gebracht 
werd een aanvang gemaakt met de schiet- en 
sportwedstrijden die een groot deel van den 
dag in beslag namen. Inmid~els we1:den de 
autoriteiten en verdere genood1gden in het 
nieuwe Gemeentehuis ontvangen. De burgemees
ter de heer P. A. Colijn, richtte zich in zijn 
welkomstwoord in het bijzonder tot minister 
Deckers. Deze heeft de rede van den burge
meester beantwoord. 

zichtigd, vereenigden zij zich aan een gemeen- Krook, Oudewater, 72 p.; 10. W. Vermeij, C. van Manen, Langeruigeweide, 97 p. 2e pr.; 
schappelijken maaltijd. Oudewater, 64 p. J. de Knegt, Gouda, 96 p. 3e pr.; R. C. Koei-

's Middags werden de sportwedstrijden Klasse A: J. de Knegt, Moercapelle, le pr. man, Gouda, 96 p. 4e pr.; G. M. v. d. Ham, 
voortgezet. Allereerst vertoonden de onderoffi- met 100 p.; J. A. Vermeij, Oudewater, 2e pr. Bergambacht, 95 p. 5e pr.; W. v. d. Bos, Bos
eieren van het tweede regiment veld-Artillerie 98 p.; P. H. Kapteijn, Nieuwerkerk a. den 1<:oop, 94 p.; 6e pr.; A. Kranenburg, Boskoop_ 
uit 's-Gravenhage onder leiding van den adju- IJsel, 3e pr. 96 p.; F. H. Wagensveld, Wad- 193 p. 7de pr.; B. v.d. Wouden, Bergambacht, 
dant-onderofficier Chr. Sluyter eenige goede dinxveen; 5e pr. 96 p.; B. Luitjes, Moerca- i 93 p., 8ste pr.; A. Versloot, Haastrecht, 93 p., 
staaltjes van hippische sport. De volgende pelle; 6de pr. 96 p.; H. van Zoest, Boskoop; 9de pr.; J. den Hertog, Gouda, 93 p., l0de 
nummers werden vertoond, carroussel gereden 7e pr. 95 p.; M. A. de Jong, Boskoop, Se pr. pr.; C. Hagoort, Waarder, 93 p., llde pr.; 
door 12 onderoficieren, tandem, gereden door . 95 p.; A. W. Kok, Gouda; 9e pr. 95 p.; B. C. J. va nBergen, Boskoop, 93 p., 12de pr.; A. 
de wachtmeesters W. v. d. Berg en C. Brou- Hoogendijk, Langeruigeweide, lOe prijs. 95 p. ; Burger, Boskoop, 92 p., 13de pr.; T. Atte
wer, troika, gereden door wachtmeester W. v. W. Huisman, Bleiswijk; lle pr. 95 p.; C. van veld, Moordrecht, 92 p., 14de pr.; Th. v. d. 
d. Berg en vervolgens springoefeningen en I Arnhem, Nieuwerkerk a. d. IJsel, 12e pr. 95 Laan, Boskoop, 92 p., 15de pr.; H. P. Heuvel
patrouille-springen. Daarna volgden nog mo- p.; G. van Arnhem, Nieuwerkerk a. d. IJ sel, man, Ouderkerk a. d. IJssel, 92 p., 16de pr.; 
torwedstrijden met hindernissen, autowedstrij- 13e pr. 94 pt; A. Jongejan, Boskoop, 14e pr. W. de Vries, Stolwijk, 92 p., 17de pr.; A. Pas, 
den met hindernissen en gymnastiek-uitvoerin- 94 p.; K. van Gelderen, Boskoop, 15e pr. 94 Boskoop, 92 p., 18de pr.; J. Boer, Boskoop, 
gen. p.; L. A. Reijnhout, Gouda, 16e pr. 94 p.; J. 91 p., 19de pr.; J. Streng, Haastrecht, 90 p., 

De uitslagen der gehouden schietwedstrijden Dionisius, Oudewater, 17e pr. 93 p.; H. Gerts, 20ste pr.; F. W. Steenkamer, Haastrecht, 90 
zijn: Waddinxveen, 18e pr. 93 p.; C. Nederhof, p.; 21ste pr. Jac. van Veen, Capelle a. d. 

Beker-baan: 1. A. Ruijkrok, Gouda 98 p. Gouda, 19de pr. 93 p.; J. Lexmond, Haas- IJssel, 90 p.; 22ste pr. A. Knoop, Moordrecht, 
(door bijzondere omstandigheden moest dejury trecht, 20e pr., 93 p.; J. van Wingerden, Bos- 90 p., 23ste pr. 
den beker toekennen aan no. 2); 2. J. Kool, koop, 21e pr., 92 p.; W. Kleijn, Gouda, 22e pr. Klasse C: J. van Leeuwen, Boskoop, 90 p., 
Waarder, 97 p.; 3. C. Kroon, Waddinxveen, 95 , 92 p.; J. Brouwer Moercapelle, 23e pr. 92 p.; lste pr.; W. C. Versloot, Rietveld, 87 p., 2de 

LANDDAG TE BOSKOOP 7 SEPTEMBER 1929. 

De Voorzitter der Gewestelijkett Landstorm Commissie "Gouda", de heer 
J. Dercksen H.Mzn., opent den Landdag met een rede. 

p.; J. A. de Vries, Stolwijk, 85 p., 3de pr.; 
W. Kisman, Moor<lrecht, 80 p., 4de pr.; J. 
F. Okkerse, Rietveld, 80 p., 5 de pr.; J. Dool, 
Boskoop, 80 p., 6de pr.; J. Vente, Zevenhuizen 
78 p., 7de pr.; W. Bunning, Reeuwijk, 77 p., 
8ste pr. 

Klasse D: lste pr. P. den Hertog, Gouda, 98 
p.; 2e pr. P. v. d. Berg, Bleiswijk, 96 p.; 
3e pr. P. Boer, Bergambacht, 93 p. ; 4e pr. 
A. v. d. Berg, Gouda, 93 p.; 6e pr. L. Bank, 
92 p.; 7e pr. A. v. d., Bijl, Benthuizen, 92 
p.; Se pr. W. A. de Jong, Ouderkerk a. cl. 
JJssel, 92 p.; 9e pr. L. Dekker, Zevenhuizen, 
92 p.; lOe pr. J. van Eijk Gz., Boskoop, 91 p .; 
:i.le pr. D. Loef, Boskoop, 91 p.; 12e pr. A. 
Nobel, Gouda, 91 p.; 13e pr. A. A. M. Everts, 
Boskoop, 91 p.; 14e pr. L. A. Kreft, Waar
der, 91 p.; M. Hol, Barrewoutswaarder, 91 p.; 
15e pr.; 16e pr. D. v. d. Hee, Bergambacht, 
\JO p.; 17e pr. S. Blonk, Moordrecht, 89 p.: 
18e pr. D. P. Kapteijn, 89 p.; 19e pr. J. P. 
v. d. Kroef, Gouda, 89 p.; 20e pr. J. Houdijk, 
Haastrecht, 88 p.; 2le pr. A. Moons, 88 p.; 
22e pr. T. den Toom, 88 p.; 23e pr. A. C. 
Groenendijk, Boskoop, 88 p.; 24e pr. D. Twig't, 
Ouderkerk a. d. IJseu, 88 p.; 25e pr. C. Boeer, 
Gouda, 88 p.; 26e pr. G. Spruitenburg, Wad-

C. M. VAN DIEMEN 
- DORDRECHT 
VAANDELS BEKERS 

MEDAILLES VLAGGEN 
Vervaardiger der REGIMENTSVAANOELS 

- dus -

Nederlands -- Beste Adres 



LANDDAG TE BOSKOOP 7 SEPTEMBER 1929. 

De ontvangst der autoriteiten op het nieuwe Raadhuis door Burgemeester P. Colijn. 

dingsveen, 88 p.; 27e pr. A. Driessen, 88 p.; 1 Nieuwerk:rk a. d. IJsel; 9e pr. C. van Arn-
28e pr. A. Steenwinkel, 88 p.; 29e pr. I'. hem, Nieuwerkerk a. d. IJsel; lüe pr. A. 
Broere, 88 p.; 30e pr. G. Streng, Haastrecht, Ruijgrok, Gouda; 11e pr. C. Nederaat, Gouda; 
88 p.; 31e pr. P. Goudriaan, Ouderkerk a. J . 12e pr. D. F. Speksnijder, youda; 13e pr. J. 
IJsel, 88 p.; 32e pr. D. Burger, Ouderkerk Schoemaker, 'Boskoop; 14e pr. J. F. Kroes, 
a. d. IJsel, 88 p. Oudewater; 15e pr. H. P. Heuvelman, Ouder•-

Personeele baan: le pr. Th. de Jong, Bos- kerk a. d. IJssel; 16e pr. L. C. Jongezan
koop, 99 p.; 2e pr. C. W. de Jong, BoskooI-, ger, Alphen a. d. Rijn; 17e pr. C,i J. Z ?'?, 
!)9 p.; 3e pr. H. A. Boekraad, Boskoop, 99 Alphen a. d. Rijn; 18e pr. H. N oordman, 
p.; 4e p3. H. van Egmond, Alphen a. d. Rijn, Oudewater; 19e pr. W. Vermeij, Oudewater; 
97 p.; 5e pr. Chr. Zuidam, Alphen a. d. Rijn, 20e pr. D. Nieuwensteeg, Booskoop; 21e pr. 
% p.; 6e pr. J. de Bruin, Boskoop, 96 p.: J. Bogaards, Boskoop. 
7e pr. A. van Wijk, Boskoop, 96 p.; 8e jr. Geluksbaan: le pr. Frankrijker, Boskoop; 
j_ Pauwe, de Lier, 95 p.; lüe pr, A. Vuik, 2e pr. D. v. d. Wolf, Boskoop; 3e pr. P. T. 
Boskoop, 95 p.; 11e pr. J. v. d. Zon, Boskoop, van Galen, Benthuizen; 4e pr. F. v. Helder, 
95 p.; W. Verkerk, Alphen a. d. Rijn;; 12e Moercapelle; 5e pr. Th. M. de Jong, Boskoop; 
pr. met 95 p. 6e pr. L. Haarlen, Moordrecht; 7e pr. A. de 

Vrije baan: le pr. W. van Tilburg, Bos-- Jong, Nieuwveen; 8e pr. F. van Wijngaar
koop; 2e •pr. Th. M. de Jong, Boskoop; 3e den, Bergambacht; 9e pr. F. den Hertog, 
pr. H. van Tol, Boskoop; 4e pr. A. van Wijk, Moercapelle; lüe pr. G. A. Nobel, Reeuwijk; 
Boskoop; 5e pr. G. W. v. d. Hoogen, Boskoop; lle pr. H. Goudkade, Boskoop; 12e pr. J. F'. 
6e pr. C. W. de Jong, Boskoop; 7e pr. Jac. Kidé, Amsterdam; 13e pr. H. P. Heuvel
van Wijk, Boskoop; 8e pr. P. H. Kapteijn, man, Ouderkerk a. d. IJssel; 14e pr. M. Jas-

XII. De Russische 
Geschiedenis. 

PETER DE GROOTE (1689-1725). 

(Vervolg ). 
II ervonningen. 

Na den terugkeer zijner Wcst-Europce
schc reis, begon Peter de Groote op ra
dikale manier zijn hervormingen. 

Hij ontbood de bojaren, knipte hen 
eigenhandig hun baarden en de panden 
hunner kaftans aï en verplichtte alle edel
lieden en stedelingen hun baard te laten 
scheren. 

Daara stelde hij een nauwgezet onder
zoek naar den opstand der streljtsy in, die 
tijdens zijn reis was losgebarsten. Na bar
baarsche foltering der aanstokers, beken
tlen deze, dat zij zijne halfzuster Sofja ~p 
den troon hadden willen verheffen. SofJa 
werd in een klooster opgesloten : 2000 op
roerige officieren, onderofficieren en sol
daten werden terechtgesteld door Peter en 
zijn hof, die eigenhandig het beulswerk 
verrichtte! 

Bij de reorganisatie van zijn land, voer
de hij, ingaande op 1 Januari 1700, de 
W est-Europcesche tij clrekcning in. Vooral 
de oorlogen en de belastingen waren de 
oorzaken, dat Peter, naast zijn "\Vest-Euro
pcesche emancipatie-,,manie' ', met bekwa
men spoed hervormingen begon in te stel
len. Bij alles echter domineerde de auto
cra1 ie en de absolute macht van den tsaar. 
Ilij schiep de later zoo beruchte Russische 
bureaucratie en trachtte, geleid door het 
voorbeeld der W estersche staten, het 
staats-apparaat soepeler te maken, hetgeen 
hem vrijwel mislukte. 

Aan het hoofd van het Staatsbestuur in
stalleerde hij een Senaat en liet dus de 
Doema verdwijnen. Hij riep de laatste niet 

meer bij elkaar. De Senaat ( 1711) ver
richtte vooral wetgevenden arbeid .Aange
zien Peter veel op reis was, werd een Pro
cureur-Generaal van den Senaat zijn 
plaatsvervanger en derhalve de machtigste 
man van Rusland na den Tsaar. 

In plaats van 40 departementen van be
stuur, stelde hij 12 collegiën in, die te ver
gelijken zijn met onze ministeries. 

Het land werd verdeeld in gouverne
menten, die samengesteld waren uit pro
vinciën; deze bestonden weer uit distric
ten. De bestuurders van gouvernementen 
en districten oefenden tevens de hoogere 
rechtspraak uit, zoodat de admistratie 
aan de rechtspraak gekoppeld bleef. 

Het zwakke punt in deze wijze van be
stuur, was een element, dat wij, "\Vester
lingen, zoo vaak bij beoordeelingen van 
Russische toestanden ( ook en vooral van 
de hedendaagschc) bijna altijd over het 
hoofd zien: de afstanden en de dunheid 
der bevolking, die elke centralisatie ver
hinderden en elke bestuursmaatregel feite
lijk terugbrachten bij het Russische we
reldje-op-zich-zelf: de gemeente. 

De R. bevolking was niet in staat om de 
ontworpen bestuursorganisatie te betalen. 
De nieuwe organisatie van het kleine Lijf
land, volgens het systeem van Peter de 
Groote, kostte méér dan het bestuur van 
geheel Rusland volgens het oude regime ! 

Teneinde aan geld te komen, hetgeen 
door heffing van indirecte belastingen vrij
wel mislukt was, begon Peter industrieën 
te steunen en op te richten, liet hij borin
gen doen naar zilver en andere mineralen, 
stelde hij een onderzoek in naar de aanwe
zigheid van steenkolen enz. De ergerlijkste 
sociale mistoestanden ontstonden, toen P e
ter aan de industrieelen het zelfbeschik
kingsrecht over boeren gaf, waardoor de 
industrieele lijfeigenschap ontstond. 

Ondanks dit alles, ondanks de belache
lijke protectie-rechten op buitenlandsch 

.. 
of 
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Eenige leden der Gewestelijke Lar,.: ~~oru Commissie "Gouda". 

pers, \Vaddingsveen; 15e pr. T. Breuge11, 
Bleiswijk; 16e pr. J. C. Blonk, Boskoop; 17e 
pr. W. van Dijk, Oudewater. 

De prijzen der wedstrijden zijn, nadat dè 
voorzitter der Gewestelijke Landstormcommis
sie "Gouda", de heer J. Dercksen H.Mzn., 
een kort woord tot de landstormers had ge
sproken, door mr. J. van Mechelen, secre
taris, aan de winnaars uitgereikt. Deze heeft 
in een korte, doch kernachtige toespraak,, 
dank gebracht aan allen, die tot het welsla
gen van den landdag hadden medegewerkt, in 
het bijzonder aan de heeren H. A. Akkermans 
en A. v. d. Bergen. 

Hierna werd de goedgeslaagde dag ge
sloten. 

DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE 
LANDSTORM.. 

Sinds een paar jaar heeft ondergeteeken
de het voorrecht als lid van de Gewestelijke 

Lantlstormcommissie in Geltlerland propa
ganda te voeren voor dit z.i. zoo bijzonder 
nuttig en zeker ook voor beroepsmilitairen 
zoo sympathiek instituut. 

In die tijd vielen mij eenige bijzonder
heden op die met de propaganda, wellicht 
op den duur met de bestaanszekerheid, 
nauw verband houden en die ik als over
tuigd voorstander van dit zoo bij uitstek 
preventief werkend anti-revolutie-instituut 
meen te mogen naar voren brengen; waar
schijnlijk wel voor de zooveelste maal na 
vele anderen, doch gedachtig het frappez, 
frappez toujours il en restera quelque
chose, hopelijk niet te vergeefs. 

"\Velnu dan, eerstens viel het mij op hoe 
weinig bekendheid er bestaat en dienten
gevolge hoe geringe steun er bij de propa
ganda ondervonden wordt van de beroeps
militairen in 't algemeen. Zeker er zijn uit
zonderingen, doch men kan ze haast met 

fabrikaat en de kunstmatige bevoordeeling kloostergrond leefden, hadden een beter lot. 
van St. Petersburg, bleef het Russische De Russische steden waren feitelijk al
volk arm. De middenstand was onwetend, leen militaire en administraieve midden
de adel ongeschikt en de fabrikanten punten. De bevolking was arm en niet 
waren te inhalig voor den handel. groot in aantal. Zij bestond hoofdzakelijk 

Peter moest dus op andere wijze aan uit kooplieden en poorters (ambachtslie-
staatsgeld zien te komen. den en arbeiders). Peter reorganiseerde 

ln cle riJksmunt we1·den nieuwe roebels ook de steden en voerde 5 klassen van in
(1 roebel= 2 ducaten) geslagen, met 50% woners in. Elke stad telde 2 groepen in
vermindering van het gewicht. De directe woners: de "geregelde" (bankiers, koop
en indirecte belastingen zogen het verarm- lieden, geneesheeren, geleerden, kunste
de volk uit. Hij voerde de belastingen op naars, schippers enz.) en de "ongeregel
van ongeveer 3 millioen roebels in 1710 tot de" (daglooners, losse werklieden enz.) 
10 millioen in 1725 . Andere standen in de steden ( edellieden, 

Zijn hervormingen betroffen ook de geestelijken, boeren enz.) hadden géén aan-
standen. deel in het stadsbestuur. De "geregelde" 

De adellijke militie daalde in aanzien, groepen waren bovendien verdeeld in 2 
doordat zij niet opkon tegen de modern gilden. 
geoefende legers van West-Europa. On- Ondanks deze reorganisatie werden de 
danks de verminderde prestaties ten op- steden geen handelscentra, hetgeen de be
zichte van den staat, voerde de atlel haar docling van Peter was geweest. 

1 grondbezit op en annexeerde langzamer- Het leger kreeg ook zijn beurt. Vóór 
! hand de staatsgoederen, die zij in bruik- Peter oefende het staande leger nog al 

leen hac1. De boeren werden lijfeigenen, zonderlinge liefhebberijen uit: de soldaten 
indien zij het nog niet waren. ! beoefenden ambachten, dreven handel en 

Peter was ook ten opzichte van den :1del boerden wat. 
rac1ilw.:.i.l. Peter decreteerde, dat, behalve de ko-

Twce derde gedeelte van den adel moest zakken-regimenten, de soldaten géén ge
in de weermacht (leger of vloot ) dienen, zim,en mochten hebben en geen handel of 
ce,1 derde kon in civielen diei1st gaan. Alle bedi·ijf mochten uitoefenen. Behalve de 
jonge edellieden moesten scholen bezoeken. z?nen der edellieden, waren alle bevol
[n het leger begon de jonge edelman als kmgsgroepen dienstplichtig, behalve de 
soldaat, in de civiele dienst als klerk en geestelijke en de "geregelde'' stedelingen. 
kon clan 14 rangen opklimmen. Ook alle zwervers en werkloozen waren 

Peter handhaafde het grootgrondbezit dienstplichtig. 
door 1c bepalen, dat slechts één zoon erf- Het leger heeft Peter, ondanks de vele 
genaam kon worden ( dus dit behoefde niet oEgclijksoortige eenheden, waaruit het be
de oudste te zijn). De heftigste familie- stond, op hooger peil gebracht. Het staan
veeten, die eeuwen duurden, waren ervan de leger bestond uit ongeveer 200.000 
het gevolg. De ondergeschikte positie der man, het territoriale uit 100.000. De vloot 
boeren verbeterde Peter vrijwel niet. Zoo- had een bemanning van 28.000 koppen en 
als voorheen, werd de boer het kind van bestond uit 48 linieschepen en 800 gal
de rekening. Er ontstond zelfs een...... leien. 
levendige handel in boeren! Slechts die Deze (vooral voor dien tijd) zéér groote 
boeren, die rijksgrond pachtten of op weermacht moest bekostigd worden uit de 
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LANDDAG TE BOSKOOP 7 SEPTEMBER 1929. 

r---

Springoefeningen van de onderoffiêieren van het 2e Regiment Veld-Artillerie. Overzicht van een gedeelte der schietbanen. 

<lcn vinger aanwijzen; 't zijn meestal dege- 1 betreft, die zich geheel vrijwillig en zonder 
ncn die door 't instituut van de voorocfc- direct eigenbelang verbonden hebben om 
ningen ook met de "Bijzondere'' in aan- bij revolutiegevaar onder de wapenen te 
raking kwamen en zoodoende meerdere be- komen ; men zou zoo zeggen 't moet den be
kendheid kregen van de werkwijze van het roepsmilitair goed doen, naast zoo veel "ge
anti-revolutie-instituut. Behalve toch de kanker", zoo veel smachtend verlangen 
weinigen op wie 't woord Landstorm werkt naar het groot-verlof dat de geliefde vrij
als een roodc lap op een stier, is er onder heid weergeeft, er in het leger toch nog 
de beroepsmilitairen op dit gebied een mannen gevonden worden, kerels-van-ka
groote groep van onverschilligen, die veelal raktcr, die zich verbinden om als het noo
't verschil van beide instituten nauwelijks dig blijkt vrijwillig onder de wapens te 
kennen en die zich noch voor 't een noch komen. 

leger in Aug. '1-1-. 
Nu echter het acute gevaar reeds lang 

voorbij is, doch het chronische beslist niet 
( de uitgifte van het "Veldzakboekje" aan 
een deel van onze herhalingslichting in het 
voorjaar vanwege de communistische 
jeugdbond in I-Iolland heeft er naast meer
dere symptomen weer eens krachtig aan 
herinnerd), nu wordt tóch de "Bijzondere'' 
door velen als een vrijwel overbodig insti
tuut beschouwd; de ware belangstelling in 
het leger vanwege het beroepspersoneel is 
er m.i. ten minste niet. 

de nazorg. Wordt er wel voldoende con
tact gehouden - vooral op de kleinere 
plaatsen - met de nieuw geworven leden 
en op de meest aantrekkelijke wijze î 

Uit eigen ondervinding in het vereeni
gingsleven weet schrijver dezes hoe moeilijk 
het is om geschikte en tevens actieve per
sonen te vinden die niet reeds overbelast 
zijn, om als plaatselijke leider op te treden 
in de vele plaatsen en plaatsjes waar den 
"Bijzondere'' zijn afdeelingen heeft; hoe 
ontmoedigend het werkt als op een goed 
opgezette bijeenkomst zeer weinigen ver
schijnen, is mij ook uit ondervinding be
kend, hoewel - naar ik meen te weten -
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm daar
van niet veel voorbeelden kan aanhalen. 
Edoch er moet gestadige actie onder de 
leden bestaan door middel van de plaatse
lijke leiding, want daardoor alleen kan de 
actie in de verbanden en gewesten in de 

voor 't ander interesseeren, totdat ze er te Toen in '18 het gevaar voor revolutie 
goeder of kwader ure "dienstlich'' in be- acuut bleek - of althan,~ scheen - waren 
trokken worden. er ook onder de beroepsmilitairen velen, 

Niet onwaarschijnlijk lijkt het mij ech
ter, dat dit ten deele althans zijn oorzaak 
vindt in de wijze van propaganda voeren 
in het leger, daar deze zich misschien wel 
wat eenzijdig bepaalt tot "de jongens"; 
zelfs zou ik durven vragen is het voor hèn 
wel voldoende systematisch georganiseerd. 
Ik bedoel maar wat men pedagogisch noemt 

Toch verdient m.i. vooral het anti-revo- die belangstelling toonden voor deze 
lutie-instituut zoo geheel bijzonder de be- ,,regeeringsgetrouwen''; uit den aard der 
langstelling· van beroepsmilitairen zaak waren de Harskamprelletjes en het 
natuurlijk in niet mindere mate ook van Troelstra-avontuur daartoe een gereede 
het verlofspersoneel - omdat het hier een I aanleiding en werd de jonge Bijzondere 
groote groep van dienstplichtige militairen Vrijwillige Landstorm gehuldigd ais het 

belastingen van een volk van 13 millioen 
zielen! 

Aangezien in deze schetsen de aangele
genheden der Russische kerk eerst op het 
einde zullen behandeld worden, gaan wij 
de kerkelijke reorganisatie van Peter hier 
voorbij. Het spreekt van zelf, dat Peter 
ook op dit gebied heeft "gegrasduind". 

Oritieken. 
Een reus van gestalte, lenig van bewe

gingen, ijzersterk, majestueus van uiter
lijk, maar ook hoogst nerveus, bandeloos, 
onbeschaafd in vormen en omgang, over
dreven-zuinig op kleeding en vorstelijke 
staatsie, gevoelde zich Peter tegenover 
Westerlingen uit de hoogere kringen ver
legen en onhandig. Behalve abstracte we
tenschappen kon zijn verstand alles bevat
ten; hij kende verschillende ambachten en 
was zeer leergierig. Op zijn Hollandsche 
reis, drukte hij zich eens als volgt uit: ,,Ik 
ben in de toestand van de leerende en de 
mich leeren begierigh. '' 

Hij haatte leugens en bedrog, kende 
geen protectie of nepotisme. Hij was wreed 
en een menschcnlcven had voor hem geen 
waarde. Zelfs ranselde hij met zijn knup
pel misdadigers af en ook ministers, die 
iets niet naar zijn zin gedaan hadden. 

Zijn helpers bestonden uit alle klassen 
der R. samenleving, dus evengoed uit af
stammelingen van R. vorsten, als uit be
gaafde lijfeigenen. Aan avonturiers uit 
vreemde landen was geen gebrek. De meest 
bekende helper was een zekere Mensjikow 
afkomstig uit de heffe des volks, een zeer 
begaafd en veelzijdig man: goed veldheer, 
staatsman en diplomaat. Zijn trots, aan
matiging en hebzucht trachtte Peter te be
teugelen door hem nu en dan ... af te ran
selen. 

Indien Peter geen prototype :was g~w?r
den van een R. militairist en 1mpenahst, 
zou hij ontzaglijk veel meer, dan thans het 
geval is geweest, tot zegen van het R. volk 

hebben gestrekt. Hij voerde oorlog met Tur- door de Russen bezet. In 1721 werd de 
kije, aan welk land hij Azow moest afstaan. vrede van Nystedt 6 ) gesloten en an
Daarna sloot hij met Polen en Denemarken nexecrde Rusland, Lijfland, Estland 7 ), 

een coalitie tegen Zweden. Maar Karel XII en Karelië. S) Rusland was nu de mach
van Zweden nam Kopenhagen in en ver- tigstc Noordelijke Staat geworden. 
sloeg 20 Nov. 1700 het R. leger bij In 1722 verklaarde Peter den oorlog 
Narwa 2 ). Met afwisselend geluk werd de aan Perzië; in 1723 stond Perzië aan Rus
Russisch-Zweedsche oorlog voortgezet. De land de ·westelijke kust van de Kaspische 
kozakken raakten in opstand en een hun- Zee af. 
ner hetmannen, Mazepa de grootste intri- In 1723, dus nog vóór den dood van 
grant van Klein-Rusland, sloot in het ge- Peter (1725) erkenden Pruisen en Hol
heim een bondgenootschap met Karel XII. land den R. heerscher als "keizer". Oos

Rusland 110 wereldlijke en 46 kerkelijke 
scholen, en dat vond hij veel. Op een be
volking van 13 millioen zielen beteekent 
dit weinig. 

Peter de Groote was een barbaarschc 
hervormer en een hervormde barbaar. 

Een Latijnsch spreekwoord zegt: ,,ut 
desint vires, tarnen est laudanda 
voluntas". Al ontbreken de krachten, 
dan is toch de wil te prijzen. 

LUITENANT AROHIBALD. 

Tegelijkertijd betuigde Mazepa trouw tenrijk en Engeland deden dit eerst in 1
) Overeenkomstige jaartallen uit onze g,_)

aan Peter de Groote! Mazepa wist zoo te 1742 en Frankrijk en Spanje in 1745. schiedenis (1700-1725): 1702-1715 Spaan 
huichelen, dat een hoofdrechter en een Het behoeft geen betoog, dat deze oor- ~ft~e s;:e:::!t oorlog_ Vrede van Utrecht. Ba,· .. 
kozakken-kolonel, die hem bij Peter van logen schatten hebben gekost en de belas- 2) Narwa, ten zuidwesten van St. Peters
ontrouw beschuldigd hadden, aan Mazepa" tingen tot het onwaarschijnlijke hebben op- burg, aan de Narwa-bocht, onderdeel van de 
werden uitgeleverd, die hen liet onthoof- gedreven. Ilet R. volk was ontevreden, ge- F'insche golf. 
den. Eindeliik moest Mazepa kleur beken.- militairiseerd, verarmd. Zelfs het ,,aan-

3
) Poltawa, in Zuid-Rusland ' aan een zij-., rivier van de Dnjepr. 

nen, en hij koos de partij van Zweden. De schijn" van hun "tsaar" was veranderd. ! 4 ) Azow, aan de Zee van Azow, in Zuià-
kozakken kozen een nieuwen hetman en de Peter verscheen nooit in staatsie-gewaden, Rusland. 
geestelijkheid deed Mazepa in den ban. maar als werkman, met een bijl in de hand 5

) Alands-eilanden, bij het begin van d0 
Botnische golf, in Oostzee. De Alands-eilar.

Twee eeuwen lang bleef "Mazepa'' de ge- en een pijp in den mond. Hij dronk, den werden in 1809 door Zweden en Finland 
meenste scheldnaam in Rusland... vloekte en vocht als een Don-Kozak. De <tan Rusland afgestaan. Bij het begin der Rus

In 1709 versloeg Peter de Zweden bij zonderlingste legenden over hem vonden sische revolutie (in 1927) werden door de in-
Poltawa 3) . Karel XII en Mazepa vlucht- gretig ingang. Eenigc vertelden, dat Peter woners dier eilanden wanhopige pogingen aan-

. gewend, om wederom bij Zweden te kome:' . 
ten naar Tprkijc. Zweden hield op de voor- meen ton was gestopt en in zee geworpen; Op 24 Juni 1921 werden zij door den Ra?.il 
naarn.ste Noordelijke mogendheid te eijn. een valschc Peter regeerde het land. An- van den Volkenbond aan Finland toegeweze11 , 

In Turkije intrigeerden Karel XII, bijge- deren beweerden dat Peter het onderge- De Alands-groep telt meer dan 300 eilande':, 
staan, door Fransche en Zweedsche diplo- schoven kind van een ontuchtige Duitsche waarvan slechts 80 bewoond; 96 % der b,2-

G l"k . v,oners spreken Zweedsch. Er zijn ongeve'.è:.' 
maten, tegen Rusland. In 1710 barstte de vrouw was. eeste JJ en verspreidden het lû.OOO bewoners. 
oorlog met Turkije uit. Door rijke geschen- gerucht, dat hij ... de anti-christ moest O) Nystedt, op het eiland Lolland, Deer-
ken wist Peter de groot-vizier-opperbevel- zijn! sche eilandengroep in Oostzee. 
hebber van het 'furkschc leger om te pra- Objectief beoordeeld bezat Peter de 7

) Estland, met Reval en Dorpat, aan Fin-
1 -1 l scmhe golf, ten Zuidwesten van St. Peters-

ten. Rusland kon slechts 40.000 man tebo·en Groote ontegenzegge iJ r ve e en groote h R burg. T ans ussische randstaat. Republiek 
200.000 Turken stellen en koos dus eieren kwaliteiten, maar hij was ongeschoold en en zelfstandig sedert 24 Febr. 1918. Onder 
voor zijn geld. Het stond aan Turkije defi- te veel dilettant. Ilij kende geen tempo, Duitsche protectie van Febr.-Nov. 1918. 
nitief Azow 4) en de steden aan de maar wilde alles plotseling, Hij trachtte Erkend als vrije republiek door den raad van 

, b .,_ gezanten te Parijs op 28 Jan. 1921 en door 
Zwarte Zee af. K'.arel XII mocht door zijn doel niet in etappes te creiNen, de Sovjet-Republiek bij den vrede van Dor-
Russisch gebied vrij naar Zweden aftrek- maar in een dóórgezette opmarsch. pat op 2 Febr. 1929. Oppervlakte 47.550 vierk. 
ken. Dez-c zette daarna den oorlog tegen Bijna alles mislukte hem of kwam niet kilometers, aant~l inwoners: 1.110.000. 
Rusland door. De Russen bezetten de voldoende tot zijn recht. Van 1700-1725 8

) Karelië, ten Zuid-Oosten van Finland, 
l"kh · d b ·· tusschen Finsche Golf en het Lacloga meer. 

Alandseilanden 5 ) een gedeelte van Dene- trachtte hij adel, geeste 1J ei en urgeriJ Sedert 6 Aug. 1920 autonome sovjet-republiek 
marken en Mecklenburg! Na den dood van I te dwingen hun zonen op scholen onde:r- (afgekort Akssr), groot 118.000 vierk. K.M. 
Karel XII werden stukken van Zweden richt te laten geven. In 1724 waren m met 215.000 inwoners. 



EEREWACHT VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIG EN LANDSTORM 
TE ENSCHEDE OP 2 SEPTEMBER 1929. 

J 

H. M. de Koningin inspecteert de eerewacht -van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm LL 
Enschede: 2 September 1929. 

vorm van landdagen of anderszins succes
vol zijn en aanvullend werken; vervangen 
kan dit laatste de plaatselijke actie nooit. 

Bovendien kan echter nog toegepast 
worden, en mag m.i. niet worden nagela
ten, een actie onder de Bijzondere Vrijwil
lige Landstormers tijdens de herhalings
oefeningen ;hetzij in de resp. militaire ver
cenigingsgcbouwen (Tehuizen, R.-K. Mil. 
Verecnigingen, etc.) dan wel voor leden en 
genoodigden gezamenlijk op een gezellige 
bijeenkomst, opgeluisterd met muziek, 
humoristische voordrachten, zang, etc., 
waarbij tevens een korte, pakkende toe
spraak gehouden wordt. 

Dit laatste wordt reeds eenige jaren te 
Arnhem toegepast ( allicht ook elders) en 
gerust mogen we zeggen met klimmend 
succes, steeds geven zich nog nakomers op 
en het doet den leden goed weer eens iets 
te hooren van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. Natuurlijk komen dán de 
klachten los over het nooit ontvangen van 
een Landstormblad, over een zwijgend 
plaatselijke afdeeling, een onjuist adres; 
alle meestal zaken waarin ook op andere 
wijze door den klager voorzien had kun
nen worden, doch de man laat het maar 
loopcn, tot hij onder de wapens gekomen 
zijn hart gaarne eens lucht wil geven over 
alles en nog wat. 

ling van de beroepsmilitairen, tot uiting 
komende in daden van samenwerking en 
hulp, waar dit maar eenigszins mogelijk is. 
Dán toch alleen zal de Bijzondere Vrijwil
lige Landstorm geheel kunnen beantwoor
den aan zijn doelstelling, namelijk te zijn 
een preventief orgaan in de hand van de 
Nederlandschc Regeering dat door zijn be
staan alleen reeds aan revoluti01maire ele
menten den lust beneemt ooit een poging 
te wagen om N cdcrland te maken tot het 
doelwit van hun rampzalig streven, of -
mocht het noodig blijken - zoo 'n poging 
onmiddellijk en geheel in de kiem te kun
nen smoren. 

H. S. J. KAMEV AAR, 
le Luit. 8 R. I. 

KONINKLIJK BEZOEK AAN 
ENSCHEDE 

Omstreeks kwart voor elf arriveerde de 
koninklijke familie aan het station, waar ter 
verwelkoming aanwezig waren de commissaris 
cl.er Koningin baron Van Voorst tot Voorst, de 
burgemeester van Enschedé Eclo Bergsma, de 
luit.-kolonel J. W. C. C. Tucker uit Dieren, 
cc,mmandant van het Lanclstormkorps Twente 
v:rn den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
en anderen. 

Een eere-compagnie vrijwilligers, bestaande 

EEREW ACHT VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIG EN LANDSTORM 
TE ENSCHEDE OP 2 SEPTEMBER 1929. 

H. M. betuigt den Commandant den Res. Kapt. Struik, Haren dank voor de eerewacht. 

uit 160 manschappen en kader van de afd. l van den korpscommandant, den res. Kol. 
Enschedé, zoomede uit detachementen van L. Hacnecour, plaats. 
kdere afdeeling van het Twentsch Verband Van Mook tot Mheer waren de afge-
van den Bijzonderen Vrijwi!ligen Landstorm, d' d d fd 1· l 
h d h t t t

. d ht b t kk vaar 1g en er a ee mgen opge rnmen, a voor e s a 10n e eerewac - e ro en, . 
gecommandeerd door kapitein G. W. Stroink ten ~~tale van ongeveer ~?O· De "fme 
uit Enschedé aan wien vier luitenants waren fleur der schutters was bJJ elkaar en er 
toegevoegd, ' werd met veel techniek, veel ambitie en 

Nadat de hooge bezoekers het station onder groote kameraadschap geschoten. 
verlaten hadden, inspecteerden zij de eere- Beschikbaar waren 20 medailles en 67 
wcaht, waarbij het verbandsvaandel de eer- prijzen waarvan 27 van de Maastricht-
bewijzen bracht. Onmiddellijk daarna namen h ' ·d l f l · 1 f b · k d 
cl I d d k • kl"k f .1. . d "t . se e aa1 wer r- o cr1sta - a ne en: e 

e e en er onm IJ e am1 ie m e rIJ mgen S h d C, · · · 
plaats, om een rondrit door de stad te maken. P ynx, e eraimque, de Kr1stal-Ume en 

Alle straten welke gepasseerd werden, de Mosa en Stella. . 
waren schitterend versierd en overal langs Van enkele tJechmsche aangelegenheden 
den weg verdrong zich een dichte menigte, die werden films opgenomen. De consumptie 
H. M. de Koningin, de Prinses en den Prins werd tegen bon in een daartoe opgerichte 
hartelijk toejuichte. tent verstrekt. De wedstrijd duurde van 
. De Burgei_neester van Enschedé, de heer Edo ongeveer 10.30 tot 6.30 uur. Alvorens tot 

Eergsma, hu:ld. daarna een toespraak, welke de prijsuitreiking over te gaan hield de 
door de Konmgm werd beantwoord. 1 d 

H . t k d K • kl"k F .1. rnrpscomman ant een korte opwekkende 1erna ver ro e omn IJ e am1 1e naar d . 
de Hoogere Textielschool re evocrmg. 

· De prijsuitreiking had de volgende 

LANDSTORM KORPS LIMBURGSCHE 

JAGERS. 

Begunstigd door een schitterend na
mer-weer en onder groote belangstelling 
had op Zaterdag 7 September j.l. de jaar
lijksch1e korpswedstrijd der Limburgschc 
Jagers op de Melickerheide onder leiding 

resultaten (toegekende medailles): 

A. Met scherp (patronen No. 1). 
Koningschutters: geen aangewezen deel

nemers. 
ScherpschutLers: 1. J. Grooten van 

Simpelveld; verder 4 kunstprijzen. 
Schutters le kl.: 1. L. van Fankeren 

van Venlo; 2. A. Nulens van Valkenburg; 
3. G. Tax van Venlo, verder 6 kunst
prijzen. Het zal na het voorgaande wel onnoodig 

zijn te zeggen dat vooral de jonge lichting 
niet vergeten moet worden voor ze met 
groot-verlof gaat; in Arnhem wordt ze te 
voren grondig ingelicht, als de jongelui 
nog maar kort onder de wapenen zijn, 
opdat ze voor hun vertrek met groot-ver
lof een en ander met hun ouders bespro
ken kunnen hebben en dus niet onvoorbe
reid voor de vraag gesteld worden of ze 
zich willen verbinden. 

DEELNEMERS VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIG EN LANDSTORM 
INTERNATIONALEN AFSTANDS l\1ARSCH 1929 TE NIJMEGEN. 

AAN DE 

Schutters 2e kl.: 1. W. H. Hermsen van 
Ottersum; 2. J. Willems van Lutterade; 
verder 6 kunstprijzen. 

Bij dit soort propagandawerk aanvaar- 1 

den de Directeuren van R.-K. Mil. Vereeni- , 
gingen en de Vaders van M[l. 'l'ehuizen uit 
den aard der zaak volgaarne de hulp van 
beroepsmilitairen, die de mannen kennen 
en hen zonder ecnigcn drang uit te oefe
nen makkelijk over vele vermeende bezwa
ren heen kunnen helpen. Die hulp wordt 
des te meer op prijs gesteld, omdat de be
langstelling van de meerdere ten opzichte 
van de mindere militairen ook buiten de 
kazerne in deze daarvoor zoo geschikte 
omgeving meestal verrassende resultaten 
heeft ten opzichte van het bezoek dier 
inrichtingen in 't algemeen. 

'.Moge dit woord, vooral bedoeld als een 
opwekking tot de beroepsmilitairen, er toe 
bijdragen dat de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm steeds meer wordt een vereeni
ging van alle ordelievende elementen onder 
onze dienstplichtige militairen en reservis
ten, daarbij tevens een instituut dat zich 
mag verheugen in de groeiende belangstel-

Res. le Luitenant C. G, van der Putten, Serge ant-Majoor B. P. Timmerman en de Sergeanten 
P.J. Oldenburg en M. A. van Tilburg. 

B. Met K.S.O. (patronen No. 13). 
Koningschutters: 1. G. H. Segers van 

Baarloo; 2. L. Verschuren van Heythui
zcn; verder 2 kunstprijzen. 

Scherpschutters: 1. P. J. Arts van Leu
nen; 2. H. Larue van Schinnen. 3. P. 
Brabander van Heythuizen; 4. J. Kcllen-

1 donk van Mook-Middelaar; verder 4 
1roostprij zen. 

Srhutters lc kl.: 1. L. 'fhijsscn van 
Baarlo; 2. A. Dohmen van Schinveld; 3. 
1<7. Furhs van Born; 4. W. Ottenhcim van 
Haelen; 5. S. Baetsen van Heythnizen; 
verder 13 kunstvoorwerpen. 

Schutters 2c kl.: 1. H. Vocrmans van 
Leunen, J. Cremcrs van Schinveld, J. Ra
ven van Geulle; verder 3 kunstvoorwer
pen. 

1 

De Nationale Landstormcornmissic had 
6 medailles beschikbaar gesteld; verder 
waren o.a. medailles geschonken door 
Mgr. Dr. Pocls, de res. Kolonels L. Coenc
gracht en L. Haenecour. 

Zoo heeft zich dus ook dit jaar weder
om de jaarlijksche Limburgsche schiet
traditie met eer gehandhaafd! 

GRAAFT,AND. 
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Iedere Afdeeling zorge in het Wij moeten naar de VIJFTIG 
DUIZEND abonné's!! Werkt daar= 
aan mede. Sinds het vorig num= 
mer is het aantal abonné' s gestegen 
met DRIE HONDERD VIJFTIG. 

BEKERS 
INSIGNES 

komende najaar min stens 
,, ,, 
een 

EN HAAG LANDSTORMFILMAVOND 
T E L,100 13 

HOF. EN R!JKS 
L E VE RANCIE te organiseeren ! 

Brief van een Landstormer uit Curaçao aan een 
Landstormer in Nederland . 

Curaçao, 29 Juli 1929. 
Waarde Vriend. 

Uw brief in besten welstand ontvangen en vernomen, dat U het nog goed maakt. 
Nu, het doet mij een groot genoegen om van U eens wat te hooren en. wa~ U van 
onze vVe,;t denkt. Nu, het is hier een alleram·cligst geval geweest, hier m Cura
ç:ao. Ik zal U er wat van schrijven, wat ik gehoord, gezien en meegemaakt heb. 

Het was 's avonds den Sen Juni (Zaterdag), toen ik een brief aan mijn vrouw 
wt te schrijven en in mijn selll'ijven geüoord werd door het knallen van geweer
kogel;;. Ik ijlde naar buiten; toen vroeg ik in het Papiametiseh wat er aan de ~and 
was• ik kreeo· ten antwoord van een neger: ,,gent'' (bcteekent oorlog). Ik ben direct 
naa;. het fo;t Amsterdam gegaan, maar werd door 2 venezolanen in mijn weg ge
stuit; zij hielden mij tegen met hun geweren en blanke sabels. Ik kon niets doen, 
want ik had geen wapenen; ik ben teruggekeerd, maar zocht een anderen weg om 
mij naar het fort te begeven. Bij het fort gekomen, stuitte ik op een tr~~p Vene
zolanen allen gewapend van hun kop tot hun teenen. Ik dacht, konden wi.J nu maar 
een mitrailleur bekomen, dan waren ze allemaal de mijne, maar ik stond machte
loos, en de bende groeide aan tot circa 600 man sterkte. Maar ik zag, dat hi_er niets 
te doen was voor mij, want er werd eerst nog tegenstand geboden door die echte 
oude militairen, maar helaas, de menschen zijn met eer gestorve11 voor hun Vader
land. Maar weet U, wat schande is, dat hier de militaire politie zich zoo maar 
overO'aven aan jongens van 18 jaar. Maar laten wij dan pal blijven staan, Landstor
mers° en vechten totdat de laatste druppel bloed uit ons lichaam is. Maar niet als de 
Holl~ndsche Politie, het zijn Hollanders, maar geen goede; clan hadden ze moeten 
zeggen: oog om oog en tand om tand, en moeten vechten, maar niet moeten vluch
ten met een motorbootje. 

Maar het was zoo ongeveer 1 uur en toen ben ik naar huis gegaan, maar 
slapen kon ik niet. Ik was blij, dat ik weer de deur uit kon, ik moest gaan werken. 
Maar ik moest toch weten, hoe of de vork in den steel zat. Toen knoopte ik een ge
sprek aan met een sergeant. Ik vroeg hem, hoc laat de Vcnezolane~1 vertr~ldrnn waren 
en waarmee. De man zei om 3½ uur vannacht met het stoornsclnp Mar1cabo en de 
gouverneur is nog niet terug. Ik vroeg, moet er nog- een versterking bijkomen; hij 
zei : ,,als ei· menschen voor te vinden zijn". Ik zei: ,,Vi7ij zijn hier met ccni 0·e lancl
stormers, ik zal ze bij elkaar zien te krij ~en, dan komen wij vanmiddag hier in het 
fort Amsterdam''. Des namidclags 2 uur waren wij in het fort. Ik heb 's nachts 
wacht gcloopen, maar 's morgeDs moest ik weer gaan wcl'lrnn; van Heteren bleef in 
het fort, maar ik moest terug om mijn werk af" te maken, daar het gevaar gewe
ken was. 

Maar indien het noodig was en er was gcYaar, dan kon ik direct weg, om het fort 
te verdedigen, want het was op de Isla o?k wat. Daar liepen al _die zwarte portiers 
met geladen geweer, prikkeldraadversperrmg, gepantserde ommbussen. Het leek 
wel of heel Curaçao ingenomen moest worden, maar helaas te laat. Men had deze 
dingen al vooruit moeten hebben. 

Mijn tijd is nog kort en ik blijf nog 4 maanden hier in Curaçao en clan kom ik 
naar Holland, dan zal ik U alles wel eens mondeliug vertellen, want in het opstellen 
van brieven ben ik geen held . 

Met dezen eindig ik mijn brief met de hartelijke groeten van 

G. v. d. BEEM:T. 
Monte Verde, Curaçao. 

Als voren . 
Curaçao, 30 Juli 1929. 

Beste Vriend. 
Het was al een hcele tijd geleden, dat ik iets omtrent onze organisatie had verno

men. Ook verneem ik tot mijn blijdschap, dat de afd. Sliedrecht nog steeds vooruit
O'aat. Als nu het geheele landstormkorps vooruit gaat, dan is het goed. 0 

Tot mijn spijt kan ik niet meer actief aan alles deelnemen, maar het is juist als U 
hebt gezegd: ,,Niet uit het hart'', al zien wij er niets van. 

Mhar voor kort geleden hebben wij onze plieht weer moeten vervullen. Het is jam
mer, dat het zoo gcloopen is. U kunt mij gelooven of niet, maar ik was dien bewus
ten nacht woedend. 

Wij stonden zonder wapenen en de politie, die ze nog had, gai: ze over (op 
bevel van den Gouverneur) en probeerde stenen te vlukken met hun handen. 
Schande en nog eens schande. 

Met twintig goed gewapende niannen (geen oude vrouwen) had men het heele 
zootje van de wereld weggeblazen. 

Zeker, kapitein Borren reed moedig in zijn centje het fort binnen, maar of dat van 
beleid gctuigtc dat betwijfel ik. En wij stonden daar ongewapend, want met een punt 
van een zakdoek doet men niet veel tegen een repeteergewoel'. Een schildwacht heb
ben wij nog neergeslagen, maar eer wij zijn wapens aC konden nemen, kwamen er twin
tig op de begrafenis. En als ik U nu vertel, dat onder die paar honderd bandieten een 
hceloboel jongens waren, nauwelijks de kindcrsehocnen ontwassen. En daaraan gaf de 
hier zoo o·evrecsde politie hun wapens over. Prachtige paradesoldaten. 1\ifhar denkt U 
er aan l~er zijn de goeden niet te na gesproken. Ik heb vie1· Friezen zien chargcc
ren met de sabel, nu dat was een lust. 

Maar wat is vier man. En dan de jongens, die gevallen zijn, vooral majoor Vaas 
en sergeant Marcussen. Ze hebben zich gewoon laten slachten. ·want zij zijn afge
slacht als beesten. Met grootc kapmessen, nadat zij neergeschoten waren. Maar de 
rest was geheel verbluft en gedemoraliseerd. Maar dat zal U wel uit clo courant 
gelezen hebben. 

Van de eerste oogenblikken weet ik niet veel af. Ik was buiten de stad 
bij vrienden. Maar 's avonds half elf, toen ik per auto stadwaarts keerde, 
hoorde ik het gebeurde en werden wij aangehouden door gewapende Vene
zolanen. Ik heb mij verkleed en ben toen direct naar de stad gegaan. Een auto 

was niet te krijgen. Toen maar loopen. Ik kom in de Bredestraat en het was schie
ten. Ik ga de Heerenstraat in, ook schieten. Ik denk, clan __ ma~r do~r de Moorde
naarstraat en daar begonnen ze van twee kanten. Ik dacht biJ m~Jzelf, 1k ga naar het 
fort. Maar ik kom voor de poort en daar is het parra. Ik zeg kiko. Ze zeggen terug: 
Nade mas macamba's by bienne. Dus ik mocht er niet in. Ik zeg: bai homber en pak 
die kerels hun geweren bij de loop en druk ze terzij, maar toen komen er een paar, en 
die drukken de bajonet in mijn velletje. En als men dan met leege handen staat, 
dan kun je niets dan terugkeeren. Voor de rest, hebben wij dat geintje uitgehaald m~t 
dien schildwacht aan de Emmabrug en die vlieger ging ook al niet op. Dus heb 1k 
lijdelijk moeten wachten tot de heeren vertroldrnn, en tevens aan moeten zien, dat ze 
de geweren en amunitie meenamen. Maar sterren heb ik niet geprobeerd te plukken. 

Omstreeks vier uur ben ik in het fort teruggekeerd, waar bijna nog niemand was 
en een ware chaos heerschte. Wapenen, kleedingstukken, enz., enz., lagen door 
elkaar gesmeten in groote plassen bloed. l\Iaar er was niets uit te richten. Ik ben 
toen een poosje gaan slapen en heb mij 's morgens direct ter beschikking gesteld 
van Luitenant Berger, die mij gelijk op wacht zette. 

Vervolgens heb ik des nachts patrouille geloopen in de stad, waar nog geen muis te 
zien was. Zoo hebben vier jongens uit ons pension en ik, wacht gedaan tot Vrijdag 
21 Juni. Toen kwam de Kortenaer ons aflossen. 

Ik heb het werken ook nog eenige dagen volgehouden, maar dat ging op den duur 
niet. 's Nachts wacht loopen en op den dag arbeiden, dat gaat te veel worden voor het 
lichaam. 

Tijdens de wacht, aan de barricade Plan tersrust, hebben mijn maat en ik (wij 
hadden dubbelpost) die twee bewuste trucks aangehouden, die Zaterdag 8 Juni de 
bandieten in het fort hadden gebracht. 

En van No. 1037 zat de eigenaar, een van de grootste belhamels aan het stuur. 
Toen ik hem naar het fort bracht, wilde hij er nog vandoor, maar een prikje met 
de bajonet en hij was zoo mak als een schaap. Voor de rest was er weinig te doen. 
Alle auto's aanhouden en onderzoeken en voor de rest weinig nieuws. 

Eén ding spijt mij en dat zal mij blijvenspijten, dat ze dien tijd, dat wij op wacht 
stonden, niet eens terug gekomen zijn. Dan hadden wij ons hart ook eens op kunnen 
halen. Van critiek houd ik mij buiten, want wie zijn neus schendt, schendt zijn 
aangezicht. 

Of het niet mogelijk zou zijn, om een afdecling· van den Bijzondcrcn 
Vrijwilligen Landstorm alhier op te richten of een schictvcrccniging. Van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm zijn op het oogenblik drie leden op Curaçao, maa_~· 
een schictvcrccniging, dat weet ik niet. Een twintig mannetjes zouden wij wel bi.J 
eUrnar kunnen krijgen, maar men is hier niet in Europa! 's Avonds vroeg donker 
en slecht kunstlicht. En clan de geest. Bîjna alle Hollanders hier zijn volgelingen 
van Jan ter Laan en ·wijnkoop. Dienaangaande moeten wij nogal eens wat slikken. 
Vooral van het laatstgebeurde. :Maar van de roode helden was er dien bewusten 
avond niet één op straat. Ik schreef daarstraks, dat ik mij van critiek onthield, 
maar dit moet ik nog zeggen, dat ik het meer met de rede van Colijn in de Kamer 
eens ben, dan met de druivenstroop van onzen Gouverneur. Die is mij een 
beetje te zoet. 

Ik hoop, dat ik ook van U nog eens antwoord mag ontvangen. 
'l'evens, dat ik U nog eens persoonlijk in gezondheid mag ontmoeten, hetzij hier of 

later in Patria. 
Uw toegenegen, 

J. VAN HETEREN. 

P.S. Ik zou mij hier wel aan kunnen sluiten bij het C. W. C. (Curaçao Weer
baarheid Corps), maar ik voel daar niet veel voor, om 's avonds met een parade
pakje langs de straat te flaneeren. Ons devies is "Als 't moet'', en dan zullen wij 
er zijn. 

BIJEENKOMST VAN OFFICIEREN VAN HET LANDSTORMKORPS "DE VELUWZOOM" 
27 JULI 1929. 

Ontvangst der deelnemers ten huize van Dr. J. W. Wurfbain. (Voor het verslag der bijeen
komst zie Augustusnummer Y, h, Landstormblad). 



LANDSTORMKORPS "NIEUWE 
HOLLANDSCHE WATERLINIE". 

Op 5 October a.s. zal door het Korps 
,,Nieuwe Hollandsche ·water linie" een ver
bandswedstrij d gehouden worden op de ba
nen aan het fort aan de Biltstraat. 

Alle afdeelingen zullen vijf leden af
vaardiO'en voor den wedstrijd om den 
korpswisselprijs. 

Tevens zullen afzonderlijke banen wor
den geopend voor een wedstrijd voor offi
cieren en een voor Plaatseli_jke Leiders 
van het Korps. 

Alle leden hebben ten slotte toegang tot 
crn personeele en een vrije baan, waarvoor 
afzonderlijke prijzen zijn uitgeloofd. 

De prijsuitreiking zal plaats hebben één 
uur na afloop va nden wedstrijd. 

De banen zijn geopend van des vool'mid
dags 10 uur tot des namiddags 4 uur . 

De S ecretaris der Gew. Commissie: 

Mr. J. G. A. v. GELDROP MEDDENS 

TWENTSCH VERBAND. 
Sc:hietwedstrijd om den zilveren 

wisselbeker. 

De 11·(,dstrijcl om den zilveren wissel-

Jongens en Meisjes, 

De meesten van jullie schijnen in de vacan
tie werkstaking te hebben gehouden met de 
oplossing van raadsels. 'k Zal er niemand 
zwart om aan kijken. 

Maar nu beginnen we weer met nieuwen 
ijver! Iedere maand zijn er een achttal prach
tige boeken als prijzen voor jullie beschikbaar. 

Tot mijn spijt durf ik niet meer voortgaan 
met als prijs een :keurig portret der Konink-

beker zal gehouden worden op Zaterda~ 
28 (achtentwintig) September 1929 op de 
banen van de Rheczerbelten (Harden
berg) voor de afdeelingen uit het Noor
den van het Verband met inbegrip van 
Vroomshoop en den Ham. 

Voor het centrum van het Verband op 
de baan te Albergen bij Almelo en voor 
de Zuidelijke afdcelingen op de baan te 
Hengelo (0.). 

l ◄:;r wordt geschoten van half drie uur 
tot zoolang zich deelnemers zullen mel
den, uiterlijk tot halfzeven uur. 

Aan deze wedstrijden mogen slechts de 
schutters deelnemen, die bij de plaatselijke 
;1c f cninucn in twee seP:"es negentig of meer 
p,inten hebben behaald. 

De beker, ·waarin de naam van den win
naar zal worden gegrift, moet twremaal 
achter elkaar of driemaal in het geheel 
gewonnen worden om definitief in het be-
zit Yan een schutter te komen. 

Er wordt geschoten een serie van 10 
patronen ,relke zoo noodig door twee 
prccfaehoten wordt voorafgegaan. 

De commandant tevens 
voorzitter van het Verband, 

J. TUCKER 

lijke Familie te zenden. 'k Heb die fijne schil
derijtjes altijd door den boekhandelaar zeei
zorgvuldig doen inpakken. En toch ontvang ik 
af en toe het teleurstellend bei-icht, dat ze met 
gebroken glas overkomen. 

De prijswinnaa1·s zijn dezen keer: 
Ede Bakker, Beetgumermolen; Jansje Karn

steeg; Woerden; Cornelis Kes, Marken; Henri 
Nogarede, Gennep; Jacob Oosterhuis, Gro
ningen; Marietje Stigter, Zevenhoven; Wilh.a. 
van Winsum, Zwolle; Cor Amoraal, Dordrecht. 
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En nu de nieuwe opgaven! 

GROEP A. 

(Beneden 10 jaar). 

Reken eens uit, hoe oud ge zijt; dat wil 
zeg.gen: hoeveel cl a g e n? 

Voor 't gemak moogt ge rekenen tot 1 0 c t. 
Denk om de schrikkeljaren! 

GROEP B. 

(Boven 10 jaar). 

Hoe oud zijt ge? Ik bedoel: hoeveel s e c on
el en? 

Maak de berekening tot 1 0 c t. en denk om 
de schrikkeljaren. 

EEN NIEUWE KOETSIER. 

Mevrouw Whller had haar trouwen koetsier 
plotseling door den dood verloren. Daarom 
rlaatste zij een advertentie in de krant, waar
in een nieuwe gevraagd werd. 

Den volgenden dag reeds kwam een stroom 
van sollicitanten opdagen, te voet, per fiets, 
pE:r brief. Liefhebbers te kust en te keur. 
Natuurlijk had iedereen de allerloffelijkste 
getuigschriften; en elk hoopte in beleefde 
termen de uitverkorene te zullen wezen. 

Mevrouw Waller van Zonnesteijn stond bij 
zoo'n overrijke keuze zeer verlegen. En elke 
postbestelling deed in den loop dier week den 
vloed van gegadigden nog wassen. 

Na lang wikken en wegen had zij ten laatste 
een schifting gemaakt in het groote keur
corps ;want al had de voorname dame reeds 
zc·ven kruisjes op den rug, toch was zij niet 
·mn plan zich door een behendigen vleier bij 
:lc::i. neus te laten nemen. 

AchtereenvoLgens liet daarom Mevrouw 
Wallcr eenige sollicitanten komen, om p-er
::;oonlijk met hen kennis te maken. Zelve was 
zij een voorbeeld van beleefde vormen en 
rn.anieren, en zij eischte dit ook van haar uit-

gebreid personeel. Daarom gaf zij nauwkeurig 
acht op houding en taal van de ontbodenen. Zij 
monsterde hunne kleed ij , en beschouwde hun 
r.aardos, als 't ware op den keper; doch zóó, 
c!at het den betrokkenen niet opviel. 

Na allerlei vragen, sprak ze dan, zoo in 't 
gesprek, schijnbaar terloops, op minzame toon: 
"ik zou je nu ook even willen vragen: als ge 
eens met mij langs een hooge sluis zonder leu
ning, of langs een steilen afgrond reedt, hoe 
dicht zoudt ge dan wel langs den kant durven 
gaan, zonder dat mijn caros in de diepte neer
stortte?" 

Om hun bijzondere vaardigheid te toonen, 
verklaarden allen even happig, met de hand op 
hun moedig hart, dat ze 't dorsten wagen tot 
op een el, een handbreed, een duim, ja zelfs 
tot op een streep! 

Als omstrijd waren ze allen zooveel mans, 
r!at ze zelfs nog grooter gevaren koelbloedig 
zouden trotseeren. 

Eén, die jarenlang in een circus dienst .ge
daan had, nam aan, om l\'fevrouw in haar 
i:·rachtige koets zonder eenig letsel in vliegende 
vaart te rij den door de rozenlaan ( als hij voor 
de wiel-en maar twee vingerbreedten spëel
ruimte had. 

Na elk onderhoud lachte Mevrouw Waller 
ietwat .geheimzinnig, en beloofde, dat zij spoe
dig haar beslissing hoopte mee te deelen. 

Een sollicitant echter had bij de gewichtige 
vraag de oogen zeedig neei-geslag-en, en met 
een zucht geantwoord: ,,Mevrouw! ik vraag U 
wel vergeving. Wat U thans van me vraagt, 
rr,oge nog zoo'n schitterend kunststuk lijken; 
raaar ik vind het, met Uw verlof, toch al te 
veel gewaagd. Mevrouw! ik zegt 't U maar 
ronduit, ofschoon het u licht verwonderen zal; 
zoolang ik koetsier ben geweest, heb ik derge
lijk waagstuk nog nimmer beproefd. Zou ik 
U noodeloos aan zoo'n groot gevaar blootstel
lrn? Ik meen Mevrouw! in alle bescheidenheid, 
dat men zich niet moedwillig en roekeloos in 
gevaar begeven mag." 

Mevrouw Waller knikte goedkeurend en 
sprak vriendelijk lachend: ,,Gij zijt van nu af 
mij n koetsier!" 

BESSENPL UKKERTJE. 

1. 
Wie zou die trosjes 
Met frissche blosjes 
Geen eer aan doen? 
Als bloedkoralen 
Gedischt op schalen 
Van welig gro-en! 

2. 
,,Zeg Bas!" zei Moetje, 
En 't guitig snoetje 
Blonk 't hekje door; 
,,Nog 'n enkel dagje, 
En dan, dan mag je 
Genieten, hoor!" 

3. 
Moe trad weer binnen, 
En Bas ging zinnen 
Op Moeders woord; 
Met zachtjes fluiten 
Sloop hij daar buiten 
Door 't tuinhek voort. 

MEDAILLES 
WEDSTRIJDPRIJZEN 

INSIGNES 

~ 
KONINKLUKE = BEGEER 

4. 
Die pronkjuweeltjes 
Aan ranke steeltjes 
Bazuinden rond: 
,,Grijp met je handjes! 
,,Gebruik je tandjes! 
,,Smul met je mond!" 

5. 
De kleine slokker 
Nam d'eenen kokker 
Na d'ander weg; 
Met lo-ensche blikken 
Stond hij te pikken, 
Vlak bij de heg. 

6. 
Moe, na 'n kwartiertje, 
Keek do0r een kiertje 
Ten venster uit: 
,,Waar ben je, Basje? 
,,M'n wildebrasje? 
,,Lust j'een beschuit?" 

7. 
Doch Bas bleef smullen, 
En 't bekje vullen, 
Als doove Piet; 
Moe toog aan 't zoeken 
In alle hoeken, 
Maar vond hem niet. 

8. 
Zij liep door 't hekje 
Naar 't heesterplekje, 
En tuurde rond: 
,,Ha, hal ik snap je!" -
Juist gleed een hapje 
Door snoepers mond. 

9. 
Bas kreeg een blosje, 
Toen hij een trosje 
Plots glijden liet 
Met licht ontstellen: 
,,'k Ging besjes tellen, 
,,Moe! Zag U 't niet?" 

OOM BERTUS. 

TREKWAGENT JES voor--vervoer . van Landbouw-artikelen enz. 
in prijzen van f 16.- tot f 30,_:_. Platte, voor vervoer van 
3 of 6 melkbussen f 27. - en t 28.-. Zeer soliede constructie, 
gedraaide assen en bussen, lichtloopend. Prijscourant op aan-

vraag bij W. en W. VINK te MEPPEL. 

H. J. T. MATVELD 
,,STAPHORSTER BOERT JE" 

Vraagt gratis brochure 

Adres: 
J. K. STEGEMAN 

met schitterende verzame
ling van wapens als gewe
ren, sabels, revolvers etc. 

Te zien tot 31 September 
a.s. te Bodegraven, Spoor
straat 44. 

N.V. Incassobureau 
,,DORDRECHT" 

WOLFSHOEK 6 
ROTTERDAM. 

__:_I 
YOOR5010TEN 

WAGENSTRAAT 127 - ZOUTMANSTRAAT 56 
DEN HAAG. 

Hofleveranciers van HH . MM. de Koninginnen. 

KANTOOR BOEKHANDEL. 
G 92 STAPHORST De Drukkerij voor het betere werk. 
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ABONN(M(NTSGHD(N 
We schrijven October en de 

aanvangsdatum van den zeven
den Jaargang· van ,,Het Land
stormblad' ', 1 Januari 1930 komt 
al in zicht. 

Abonné 's, die het abonnements
geld per postwissel of per giro 
·wenschen te betalen, verzoeken 
wij beleefd dit zoo spoedig· moge
lijk te doen, lieft vóór 10 Dec. 
1929. 

Wie vóór 10 December a.s. gi
reert of postwissel zendt, b e
s p a a r t de noodzakelijke incas
sokosten ten bedrage van 13 cent 
en bezorgt ons groot gemak. 

Wie ná 10 December a.s. gi
reert of postwissel zendt, loopt 
veel kans, dat onze kwitantie zijn 
betaling kruist. Dat is onprettig 
en schadelijk en we hopen, dat 
dit zooveel mogelijk voorkomen 
worde. 

DE ADMINISTRATIE. 
Giro No. 7656. 

's-Gra venhage, 
Koninginnegracht 50, 

WAARDEERING VAN DEN 
LANDSTORMMOTORDIENST. 

De Commandant van het Veldleger, 
Luitenant-Generaal Insinger, heeft bij 
schrijven van 2 September 1.1. aan den 
ln§pecteur van den Vrijwilligen Land
storm, Generaal-Majoor J. Borel, medege
deeld, dat het hem "aangenaam was, zijne 
waardeering te kunnen uitspreken voor de 
diensten, door personeel van het Vrijwil
lige Landstormkorps Motordienst verricht, 
t ij dens de oefeningen onder zijne leiding.'' 

<.De Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm heeft dat waardeerend schrij
ven ter kennis gebracht van den Comman
dant van het Vrijwillige Landstorm Korps 
Motordienst, die zijnerzijds den zes afdee
lingscommandanten daarvan mededeeling 
heeft gedaan. 

Naar bekend is, zijn de hier bedoelde 
oefeningen gehouden van 20-30 Augus
tus in Utrecht en Gelderland. 

AANSCHOUWELIJK ONDERRICHT. 
Mijnwerkers op kosten van een 

mijneigenaar naar Rusland gezonden. 

De eigenaar van een steenkolenmijn in 
Kent, de heer Tilden Smith, had in ver
band met de c01nmunistische denkbeelden 
nder zijn arbeiders, aangeboden de uit-

~aven te betalen voor twee der mijnwer-
ers voor een bezoek aan Rusland en het 

'Tl.aken van een studie van de toestanden 
i.ldaar. Als voorwaarde stelde hij, dat zij 
Jij hun terugkeer in een openbare bijee~1-
rnmst van mijnwerkers verslag zouden mt-
0rengen over het resultaat van hun bezoek 

toestanden in Rusland beter waren dan in 
Kent, zij met hun gezinnen naar Rusland 
zouden verhuizen o E de mijn zouden ver
laten. De mijnmaatschappij zou de ver
huiskosten betalen. 

Twee mannen had<len de uitnoodiging 
aanvaard en waren met een onderwijzer 
als tolk naar Rusland gegaan. Na hun 
terugkeer hebben zij nu dezer dagen in de 
woning van den heer Tilden Smith bij Da
ver het woord gevoerd. Zij vertelden, dat 
zij, hoewel zij grooten honger hadden bij 
hun aankomst te Moskou, het eten niet kon
den eten dat men hun voorzette en dat zij 
getroffen waren door het groote aantal be
delaars en bedeiaressen. Alles was erg 
duur, de huisvesting was zeer slecht, ook 
van de mijnwerkers en in de mijn, die zij 
bezochten, waren de toestanden zoodanig, 
dat Britsche mijnwerkers er geen drie uur 
zouden hebben willen werken. 

Ze hadden genoeg van Rusland en wa
ren blij weer in "Old England" te zijn. 

(Dagbladbericht.) 

Res. Kolonel b.d. F. H. UMRGROVE t 
Te Middelburg· overleed onverwachts de 

ros . kolonel b.d. F. H. Umbgrove, voor
zitter van het Zeeuwsch Provinciaal 
Comité van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

Het bericht van zijn overlijden zal on
getwijfeld door talrijken met droefheid 
zijn ontvangen. 

Kolonel Umbgrove was een officier van 
uitnemende kwaliteiten van verstand en 
hart. Als zoodanig hebben wij hem reeds 
mogen kennen, toen hij nog commandant 
was van het korps Pontonniers te Dord
recht en later als vooraanstaand man in 
onze Zeeuwsche Landstormorganisatie. 

Zijn rechtschapenheid en vriendelijke 
aard hébben hem vele vrienden doen ver
werven ook onder onze Zeeuwsche Vrij
willigers, die met hoogachting zijn nage
dachtenis in eere zullen houden. 

Op de algemeene begraafplaats te Mid-

delburg had 9 October j.l. onder 
groote belangstelling uit burgerlijke en 
militaire kringen de ter aarde bestelling 
plaats. Opgemerkt werd namens de N atio
nale Landstormcommissie de res. kll,pitein 
Van Schelven en namens het Verband Zee
land majoor Huybregts, de heer P. G. Laer
noes en verschillende leden van dat ver
band. Uit militaire kringen verder o.a. 
de garnizoenscommandant en meerdere 
andere officieren, ook van elders. 

Van de niet-militaire aanwezigen dienen 
genoemd de commissaris der Koningin in 
Zeeland, verschillende burgemeesters en 
het personeel der N.V. He:ndrikse en Co.'s 
bankiers- en effectenkantoor, waarvan de 
overledene gedurende de laatste tien jaar 
onder-directeur was. 

Aan de geopende groeve werd door Ds. 
Kastein een gebed uitgesproken. waarna 
een broeder dankte namens de familie 
voor de laatste eer, den overledene be
wezen. 

BENOEMINGEN. 

Met ingang van 1 November zal de 
Majoor M. F. J . Phaff, van het Regiment 
Jagers, optreden als commandant van het 
Vrijwillige Landstormkorps "Zuid-Hol
land: West". 

De tegenwoordige commandant, Majoor 
Jhr. C. J. van Adrichem Boogaert, is be
noemd tot Luitenant-Kolonel, Comman
dant van het Regiment Grenadiers. 

l\Iet ingang van 1 October 1929 is de 
Kapitein J . A. Brederode, Commandant 
van het Vrijwillig Landstormverband 
,,Alkmaar'' bevorderd tot Majoor. 

MOTORDIENST VRIJWILLIGE 
LANDSTORM. 

Bij Kon. besluit is benoemd tot reserve
kapitein voor speciale diensten bij het Vrij
willig Landstormkorps, Motordienst, de 
reserve-le luitenant voor speciale dienst en L. 
J . de Vos te Assen. 

RECTIFICATIE. 
Onderscheidingen. 

In het vorige Landstormblad meldden wij 
de benoeming tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau van Ds. H. Janssen, Leger
en Vlootpredikant in Alg. Dienst. Dit is 
fout. Ds. Janssen werd op 31 Augustus 
benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandsche Leeuw. 

LIMBURGSCHE JAGERS. 
In de maanden Juli, Augustus en Sep

tember bedroeg het aantal nieuwe vrij
willigers bij dit korps: 159. 

Alhoewel dit getal zeer zeker niet onbe
vredigend te noemen is, zij de aanwer
ving van nieuwe vrijwilligers uit de jon
gere lichtingen, waartoe genoemde 159 
voor 90 % behoorden, in aller belangstel
ling aanbevolen. 
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Aangezien bij de schietoefeningen en 
wedstrijden met K. S. 0. geweren geble
ken was, dat de hulsuitstooter, zooals die 
bij de K. S. 0. geweren werden verstrekt, 
niet geheel aan het doel beantwoordde, 
werd door den plaatselijk leider te 
Oudewater van het Landstormverband 
"Gouda", den heer A. W. Moesman, naar 
een oplossing gezocht om de hulzen der 
K. S. 0. patronen spoediger uit den stalen 
huls te verwijderen. 

Het kwam toch heel dikwijls voor, dat 
het hulsje van den K.S.O. patroon met 
groote moeite uit den stalen huls kon 
worden gestooten, hetgeen dikwjjls veel 
tijd in beslag nam. 

Door genoemden heer is nu een houten 
blok vervaarp.igd, waarin aan den boven
kant een ope~ing werd aangebracht waar 
de stalen huls met het hulsje van den K. 
S.O. patroon naar beneden kan worden 
ingezet, terwijl aan den onderkant van dit 



blok een uitholling werd gemaakt, waar 
een ledige doos van den K.S.O. patroon 
zonder deksel inpast. Neemt men nu den 
uitstooter, welke bij de K. S. 0. geweren 
zijn verstrekt, met het plankje in de 
hand, dan kan men zonder moeite de huls 
van den K.S.O. patroon uit den stalen 
huls stooten, terwijl het koperen hulsje, 

,in het daaronder ·geplaatste doosje wordt 
opgevangen, zoodat dit tevens voorkomt, 
dat na het einde der schietoefeningen of 
wedstrijden de hulsjes bij elkaar mo·eten 
worden gezocht. · 

Bij de gehouden schietwedstrijden op 
:den Land<l.ag te Boskoop van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm van het 
Landstormverband ·,,Gouda", zijn een 

- twintigtal exemplaren hiërvan in gebruik 
geweest, welke aller tevredenheid, vooral 
van de baancommandanten, mochten weg
dragen. Deze uitstootblokken welke keurig 
zijn afgewerkt, zijn tegen den prijs va~ 
.f 1.- per stuk bij den heer A. W. Moes
man, W esterwal A 31 te Oudewater ver
krijgbaar. Reeds vele bestellingen van 
verschillende afdeelingen, waar dit uit
stootblok bekend werd, mocht de heer 
1foesman ontvangen. 

ONTVANGEN BOEKWERKEN. 

Gedenkboek van de Algemeene 
Roomsch-.Jfotholieke Officieren
vereeniging "A. R. J[. 0." 1919-
1929, samengesteld door Jhr. J. 
A. I. I-I. Graafland. 

Een mooi uitvoerig gedenkboek ter ge
legenheid van het 10-jarig bestaan van 
bovengenoemde Vereeniging, waarmede 
wij den samensteller, die in alle opzichten 
is geslaagd, hartelijk gelukwenschen. 

De keurige omslag werd ontworpen 
door den Res.-Kar>itein J. J. Hens. 

25e Jaarve1'slag van de Koninklijke Na
tionale Vereeniging tot Steun aan i11 ili
ciens ( Secretariaat Reguliersgracht 109, 
Amsterdam), waarin tot uiting komt het 
nuttige werk hetwelk deze Vereeniging 
heeft tot stand gebracht. 

PROVINCIALE SCHIETWEDSTRIJD 
VAN HET ZEEUWSCH-VERBAND, 

Biizondere Vrijwillig·e Landstonn op de 
Militaire Schietterreinen te Souburg. 
Op 18 en 19 September 1929 hield genoemd 

Verband weder een Provincialen schietwed
strijd op de militaire schietterreinen te Sou
burg. Beide dagen begunstigd door mooi weer, 
is deze wedstrijd ten volle geslaagd. 

Voor den aanvang van den wedstrijd wer
den de deelnemers toegesproken door den com
mandant van het Zeeuwsch-Verband, Majoor 
G." J. Huybregtse, waarbij spreker den heer 
Van der Beke Callenfels, lid van de Regelings 
commissie geluk wenschte met zijn benoeming 
tot ridder i:µ de orde van Oranje Nassau en 
hem verzocht den wedstrijd te openen door het 
lossen van het eerste schot, waaraan gaarne 
werd voldaan. 

Kort na de opening van den wedstriJd wer
den de deelnemers nogmaals verzameld voor 
de in ontvangstneming van het door den 
kunstschilder Willemsz van Oostkapelle ver 
vaardigde. Verbandsvaandel, een prachtstuk! 

De voorzitter van de Provinciale Land
stormcommissie Zeeland, gep. Kolonel Umb
g1 ove nam het vaandel in ontvangst en droeg 
l:et met een toespraak, waarbij het symbool 
werd uiteengezet, over aan het Verband. De 
secretaris van de Prov" Com., de heer P. G. 
Laernoes, zal de zorg voor het vaandel op zich 
nemen. 

Om een denkbeeld van het mooie vaandel te 
krijgen volge hier een omschrijving. Het be
staat uit 4 liggende banen, van boven naar 
beneden: rood, goud, blauw, zilver, voorstel
lende de Zeeuwsche kleuren, waarin het heral
rl.ische wapen van Zeeland aangebracht is. In 
liet midden het wapenschild met rooden leeuw, 
geflankeerd door twee grootere leeuwen - de 
schildhouders; boven het wapenschild de helm 
met helmdek, ter linker in wit met blauw, tei.· 
rechter in rood en goud uitgevoerd; boven den 
helm de kroon; onder op een breeden band: 
"Luctor et Emergo"; boven het geheel, de 
v;oorden: ,,Zeeuwsch-Verband Bijzondere Vrij
w.illige Landstorm". Het vaandel is ontworpen 
door den kunstschilder M. Willemsz en uitg6, 

voerd door Mevrouw Willemsz-Rambonnet te 
Oostkapelle. Opgemerkt dient nog, dat de 
grootte is 145 . X 145 cM. en dat de beelden 
aan weerszijden gelijk zijn, dus niet een spie
gelbeeld vertoont. 

Van den wedstrijd op Korps-, personeele- Cèn 
nije baan is op beide dagen druk gebruik ge
maakt. Vele mooie prijzen waren beschikbaar 
gesteld. 

Twee medailles ván den Inspecteur van 
aen Vrijwilligen Landstorm; een van den 
Voorzitter, gep. Kolonel Umbgrove; een van 
den Burgemee"ster van Vlissingen, den heer 
C. J. van Woel-deren; een van den Secretaris, 
den heer P. G. Laernoes. 

Voor den persone.elen wedstrijd was door 
<'.en h€er P. G. Laernoes een keur van prijzen 
aangekocht, bestaande uit kunstvoorwerpen. 

Voorts werden geschonken door den gep. 
,uitenant-Kolonel M. Q. Buys BallÓt, Burge

neester van Veere, een in brons uitgevoerd 
beeld op voetstuk, waarin gegraveerd: ,,Pro 
Aris et Fotus", vertaald: ,,Voor akker en 
haard"; een door den gep. Majoor Th. E. 
fretschneider vervaardigd schilderij, waarvan 

<'e symboliek: ,,Als 't moet". 
De Brittish American Tobacco schonk 250 

Helkonian Bristol sigaretten onder mede
<leeling dat 6 maanden later den winnaar nog
naals een zelfde aantal wordt aangeboden; de 
cr eer Houbaer, Sopla-fabrieken stelde twee 

is:tjes sigaren ter beschikking, terwijl "Tur
nac" 5 doosjes met 20 sigaretten elk, en 1 
>lateel aschbakje als prijzen aanbood. 

Van het koffiemaal, door den Secr. Prov. 
Com. den heer P. G. Laernoes aangeboden, 
,rerd onder heel vriendschapelijken kout ge
bruik gemaakt, waarbij de saamhoorigheid 
2ich treffend uitte. 

Gedurende den wedstrijd werden we vereerd 
net een bezoek van de heeren Boulogne, 
3ecretaris van de Nationale Landstormcom

r.1issie, en van Schelven. 
Na afloop van den geanimeerden wedstrijd 

werden de prijzen door den Commandant van 
iet Verband uitgereikt. 

Uitslagen. 
Korpsbaan, scherp, 100 M. (max. 50 punten). 

Klasse Koningsschutters (één prijs): me
laille, P. Kloosterman te Nisse met 48 punten. 

Klasse Scherpschutters (één prijs): medaille, 
de heer P. C. van Melle te Breskens met 48 
punten. 

Klasse Schutters le kl. (één prijs): medaille, 
Ie heer H. Verschuuren te Biggekerke met 
48 punten. 

Klasse Schutters 2e kl. (één prijs): medaille, 
Ie heer C. A. de Maat te Stoppeldijk met 49 
punten. 

Korpsbaan K. S. O. 12 M. (max. 50 punten). 
Klasse Koningschutters ( één prijs) : me

claille, de heer J. van den Ende te Borssele met 
49 punten. 

Klasse Scherpschutters (één prijs): medaille, 
<le heer L. Bosselaar te Aagtekerke met 49 
punten. 

Klasse Schutters le kl. (één prijs): medaille, 
<le heer E. van Laere te Nieuw en St. Joos
land met 50 punten. 

Klasse Schutters 2e kl. (één prijs): medaille, 
de heer L. Th. Vogelaar te Nieuw en St. Joos
land met 50 punten. 

Personeele baan 100 M. scherp (max. 
50 punten). 

le pr. P. C. Drijgers, 'i,Heer-Abtskerke, 
49 p.; 2e pr. H. Polderman, Vrouwepolder, 
49 p.; 3e pr. J. van Goor, Neuzen, 48 p.; 4e 
ur. J. Mol, Oudelande, 48 p.; 5e pr. A. de 
Leeuw, Zierikzee, 48 p.; 6e Pr. P. de Lange, 
Biggekerke, 48 p.; 7e pr. S. de Roo, Vrouwe
polder, 48 p.; Se pr. J. D. Schipper, . Goes, 48 
p.; 9e pr. H. Verschuuren, Biggekerke, 47 p.; 
10e pr. M. Bos, Nisse, 47 p.; 11e pr. -P. Kloos
terman, Nisse, 47 p.; 12e pr. A. Raamsdonk. 
Vlissingen, 47 p.; 13e pr. P. Baart. Stoppel
cliik, 47 p.; 14e 1Jr. H. L. Kramer, Kloetingen 
47 p.; 15e pr. J. van der Klooster, 0. Vosse
meer, 47 n.; 16e pr. L. Maiiler, Goes, 47 p.: 
17e pr. Nieuwenhyze, Vlissingen, 46 p.; 18e 
nr. G. M. Krii g-er. Poortvliet. 46 p.: 19e pr. 
"P. C. van Melle, Breskens, 46 p.; 20e pr, J. 
Rouw, Goes, 46 p.; 21e pr. C. J. de Mol. Baar
land, 45 p.; 22e pr. K. Voorhans, MiJdelburg. 
45 p.; 23e pr. G. Melio, Baarland, 45 p. 

Personeele baan K. S. 0. 12 M. (mx. 
50 punten). 

le pr. A. M. Mosselman, Groede, 50 p.; 2e 
pr. J. van den Ende, Borssele, 50 p.; 3e pr. 
P. Karelse, Borssele, 50 p.; 4e pr. J. J. Franse, 
Gapinge, 50 p.; 5e pr. A. Koets, Grijpskerke, 
!19 p.; 6.e pr. B. van Gassen, Sluis, 49 p.; 7e 
pr. Wirtz, 's Heerenhoek, 49 p.; Se pr. D. Bo
selaar, Aagtekerke, 49 p.; 9e pr. L. Meul
polder, Borssele, 49 p.; l0e pr. S. Walraven, 
,ostkapelle, 49 p.; lle pr. L. Sturm, Veere, 

48 p.; 12e pr. van Cryuningen, Zuidzande, 
48 p.; 13e pr. A. Bosselaar, Aagtekerke, 48 p.; 
14e pr. D. Verhage, Zoutelande, 48 p.; 15e pr. 
J. M. Houterman, St. Laurens, 48 p.; 16e pr. 
N. Moerman, Nieuwdorp, 48 p.; 17e pr. N. 
de Regt, Kapelle, 48 p.; 18e pr. S. J. Beve
lander, Sluis, 48 p.; 19e pr. van den Berge, 

storm Commissie op het feestterrein en 
sloeg, begeleid door de Commissie van 
Ontvangst, met belangstelling de verschil
lende oefeningen gade. 

Alvorens de prijzen werden uitgereikt, 
heeft de Overste van Cappelle nog een 

SPORT- EN SCHIETDAG TE ROTTERDAM, 

De Commissie van Ontvangst beg-eleidt den Burgemeester Mr. P. Droogleever Fortuyn, 
over het feestterrein. 

Nieuwdorp, 48 p.; 20e pr. J. Hoondert, 
's Heerenhoek, 47 p. 

Prijs beste schutter op 100 M. scherp, Korps
en P1Yrsoneele baan. 

le pr. S. de Roo, Vrouwepolder, 95 p.; 2e 
pr. P. Kloosterman, Nisse, 95 p. 

Prijs beste schutter K. S. 0. Korps- en 
persaneele baan 1·2 M. 

le pr. J. van den Ende, Borssele, 99 p.; 2e 
pr. S. Walraven, Oostkapelle, 99 p. 

Revolverwedstrijd H.H. Officieren 
le pr. Kapitein G. W. Graafhuis, Middel

burg, 65 p.; 2e pr. Kolonel F. H. Umbgrove, 
Middelburg, 61 p.; 3e pr. le Luitenant P. J. 
Wiss, Middelburg, 60 p.; 4e pr. le Luitenant 
J. G. Persant Snoep, Kapelle, 49 p. 

Sport en Schietdag 
Landstormkorps Rotterdam 

Op Zaterdag 14 Sept. j.1. werd er te 
Rotterdam, op het sportterrein Smeet
landschedijk, een sport en schietdag gehou
den, waaraan de verschillende Afdeelingen 
van het Korps Rotterdam deelnamen. 

Begunstigd door wonderschoon weer, 
had het terrein met zijn vlaggen en wim
pels een feestelijken aanblik. 

De Voorzitter van de Gewestelijke 
Landstormcommissie, de Overste H. C. 
van Cappelle, voerde in het kort het 
woord tot de aanwezigen en heette allen 
welkom. Spreker sprak er zijn leedwezen 
over uit, dat vele Leden van het Eere
Comité verhinderd waren, aanwezig te 
zijn, herinnerde aan den Nationalen Land
:iag in 1928 te 's-Gravenhage gehouden en 
wekte de landstormers op, persoonlijk, zoo
veel mogelijk onder hunne vrienden pro
paganda voor het Instituut te maken. . 

De prijzentent bood een prachtigen aan
blik met zijn tal van fraaie prijzen, waar
van verscheidene door belangstellende ge
schonken waren, o.m. een zilveren wissel
beker, door den oud-Commandant van het 
Landstormkorps Rotterdam, Kolonel b.d. 
A.. N. C. S. van Buren en verder verschei
dene medailles en kunstvoorwerpen. 

Nadat het eerste couplet van het Wil
helmus gezongen was, daverde er een drie
werf "Leve de Koningin'' en vervolgens 
een "hoera'' voor Overste van Cappelle. 

Voor de schietwedstrij den bestond 
g1:oote a1iimo terwijl tal van landstormers 
goede sportmenschen bleken te zijn. 

De wedstrijden hadden een vlot verloop, 
dank zij de welwillende medewerking, van 
de verschillende jury- en commissieleden. 

Om 41/2 uur· kwàm de Burgemeester van 
Rotterdam, · Mr. · P. Droogleever-Fortuin 
Eere-Voorzitter der Gewestelijke Land-

woord van dank gesproken en in het bij
zonder, tot den afgetreden Secretaris, den 
heer P. v. d. Steeg, voor de vele diensten, 
aan het Gewest Rotterdam bewezen en 
sprak zijn spijt uit over zijn 'aftreding. 

Daarna beklom de heer J. D. Mullaard, 
Plaatselijk Leider van Oud-Beyerland het 
spreekgestoelte, schetste op warme wijze, 
de waardeering en dank van de Plaatse
lijke Leiders en landstormers, voor de aan
gename samenwerking, met den heer v. d. 
Steeg en bood hem als aandenken een 
stoffelijke herinnering aan, hetwelk be
stond uit een mooie schemerlamp en palm 
in pot. 

Daarna ging de voorzitter der Regelings
commissie, de res. Kapitein A. J. L. Hoe
vels, over tot de prijsuitreiking, waarvan 
de voornaamste volgen: 

A. J(orpswedstrijd: le prijs: AJ:<l. Ro
zenburg; 2e pr. Afd. Barendrecht; 3e pr. 
Afd. IJsselmonde; 4e pr. Afd. Zwijn
drecht; 5e pr. Afd. Schiebroek. 

Zilveren wisselbeker: Afd. Rozenburg. 
Eereprijs voor het hoogst aantal voltref

fers: afd. Barendrecht na loting met de 
afd. Rozenburg. 

Hoogste korpsschutter: H. den Harden, 
Rotterdam-Zuid, met 49 p. uit de 50 (na 
loting). 

Geluksbaan: J. W. de Boer, 292 p. van 
de 300. 

B. Personeele wedsti-ijd: le pr. C.Wijs
man, Oud-Beijerland, 98 p. 2e pr. W. 
Veerman, Rotterdam, 97 p. 3e pr. C. Tou
tenhoofd, Rotterdam, 97 p. 4e pr. J. Ro
zenbeek, Hillegersberg, 97 p. 5e pr. C. B. 
Th. Vermeulen, Schiebroek, 97 p., rang
orde na loting. 

Vrije baan (drie series). le pr. J. Rozen
beek, Hillegersberg, 147 p. 2e pr. J. K. 
Roodbergen, Zwijndrecht, 145 p. 3e pr. C. 
T. Ruderling, Schiebroek 142 p. 4e pr. F. 
P. Baan, Zwijndrecht, 142 p. 5e pr. W. 
Cox, Rotterdam-Zuid, 140 p. 

100 M. Hardloopen: 1. vV. Storm van 
's Gravenzande, Rotterdam, 12,.2 sec. 2. J. 
van Loon, Rotterdam, 12.4 sec. 3. J. J. van 
Veen, Rotterdam, 12.8 sec. 

17 èrspringen met aanloop: l. J. J. van 
Veen, 5.79 M. 2. Storm van 's Gravezandc. 
5.68 M. 3. J. van Loon, 5.45 M. , 

Polstokvèrspringen: l. M. Bos, Klaas
waal, 8.07 M. 2. J. J. van Veen, 7.48 M:. 
3. Storm van 's Gravezande, 7.- M. 

II andgranaatvèrwerpen: l. G. Dirk:,, 
iM]ijnsheerenland, 40.50 M. 2. M. Bo5, 
37.35 M. 3. G. Stoep, IJsselmonde. 
37.20 M. 

Tmiwtrekken: l. H. Kooiman, IJssel
monde. 2. C. v. cl. Erven, Heinenoord. 
3. C. Qualm, Rozenburg. 
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fOTO-AlBUM VAN DEN HATIONAlEN 
lANDSTORMDAG 1928. 

Van dezen Nationalen Land
stormdag is een foto-album gereed 
gekomen, in 60.000 exemplaren. 

In 32 prachtfoto's is deze zoo 
alleszins geslaagde Landstormdag 
weergegeven in een keurig foto
album, vervaardigd door de Roto
gravuremaatschappij te Leiden. 

De belangrijkheid van dit album 
is nog zeer verhoogd, door de 
opname van een viertal portretten 
n.l. van H. M. de Koningin, van 
H.M. de Koningin Moeder, Z.K.H. 
den Prins der Nederlanden en 
H. K. H. Prinses Juliana. Alle 
portretten zijn van een handtee
kening voorzien en door H. H. 
Majesteiten en door H.H. Konink
lijke Hoogheden speciaal ter uit
reiking aan de Vrijwilligers van 
den B.V. L. afgestaan. 

De komende herfst- en winter
maanden, wanneer onze afdeelingen 
weer in vergadering zullen bijeen• 
komen, bieden voor de uitreiking 
van dit fotoalbum een geschikte 
gelegenheid. De plaatselijke Land
storm-Commissiën en de Plaat
selijk Leiders worden uitgenoodigd 
hiertoe de noodige voorbereiding 
te willen treffen. 

OPSTERLAND. 

Opsterland! In Frieslands Zuid-Oost
hoek, waar Socialist en Communist een 
zeer sterke meerderheid vormen, vindt U 
een bloeiende Afd. van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, door weinig@ ge
waardeerd, bij velen gehaat ( of gevreesd 1) 
Maar geenzins overbodig ! Ging er bij de 
revolutionaire woelingen in 1925 niet een 
preventieve werking van uit! Hoeveel 
verwenschingen en bedreigingen werden 
toen niet geuit tegen de Afd., die toch 
anders niets deed dan "paraat'' te zijn. De 
laatste 6-tal jaren, breidde het ledental 
zich uit van 50 ·tot ruim 130. Niet vele 
rijken, maar 't meest arbeiders, die voor 
hun levensonderhoud niets bezitten dan 
hun arbeidskracht, maar trouw aan God 
en hun Wettige Overheid. 

Elke Dinsdag- en Zaterdagmiddag 
wordt er geoefend op de baan te Beetster
zwaag, om menig jongere landstorm~r, kan 
een lesje nemen van de ouderen 111 het 
"rozenschieten". De oefeningen dragen 
steeds een gezellig gerakter. 

We hebben het genoegen de lezers een 
2-tal foto's aan te bieden, van een gewone 
schietoefening op een warmen dag in 
Augustus. Hoe schoon is het dan, in de 1 

bosschen van Beetsterzwaag! Men ziet dui
delijk het vaandel, dat ons door de goede 
zorgen van Mevr. Selhorst kon w?rden 
aangeboden. De opkomst bij de oefenmgen 
valt te roemen, gezien de moeilijkheid voor 
den . arbeider om uit zijn werk te gaan . 
E ind dezer maand hopen we een 2 daag-
i chen wedstrijd te houden1 waarvan we 
2;aarne de uitslag in ons blad zullen mec
leelen. 

Onze afd. is paraat! Van indommelen 
rnn hier geen sprake zijn! Daar zorgt onze 
egenstander wel voor. Waar voor we hem 

Jankbaar zijn! 
T. D. S. A. 

OM BEURTEN. 
Van links n. rechts: S. Buruma, J. H. de Groot (bestuursleden), D. S. Algra, commandant. 

SNIPPERTJE. 

't Gebeurde ergens in Opsterland. 
Een landstormer fietst naar de oefening. Het 

goed verzorgde geweer glinstert in de stralen-
der Augustuszon. Hij heeft geen tijd gehad zijn 
\Yapen als naar gewoonte, in het gummizeiltje 
te pakken - -

Een paar dagen later. 
Dezelfde landstorm-er gaat met hoogopgela

den kruiwagen, langs de stoffige weg, van huis 
tor. huis, zijn winkelwaren aanbiedend. 

Eén zijner klanten kan vandaag wel voorbij. 
"En", zoo wordt hem achterna geroepen, ,,je 
hoeft ook niet weer te komen!" 

"Mag ik daar de reden van weten?" zoo 
V! aagt onze man. 

En 't antwoord van de vrouw, bevestigd met 
het hoofdknikken van haar zwaar gebaarde 
echtgenoot, luidt: ,,Wij doen ons best voor de 
vrede en ontwapening en jullie fietst met een 
geweer over de schouder. Is 't niet verschrik
kelijk? 't Was beter, dat ze jullie ... " 

"Zal ik je eens wat vertellen" - aldus onze 
winkelman - ,,'t is juist om die vredelievende 
Illenschen van 1918 dat wij er moeten zijn. 
Maar we zijn klaar. Reken daar maar op!"' 

En met nijdige passen marcheert onze vriend 
achter de kruiwagen de weg weer op, zijn 
ir:nerlijke boosheid verbijtend op een draadje 
zware. 

Al gaan ook al zijn klanten. Den B. V. L. 
.blijft hij t r o u w. 

T. D. S. A. 

NIEUW EN ST. JOOSLAND. 

Op 24 Augustus had op de weide van den 
heer A. Wisse, de jaarlijksche schietwedstrijd 
van onze afdeeling plaats. Het aantal punten 
te behalen was 40. De uitslag was als volgt: 

le prijs W. Boekhout, 40 punten; 2e. J. 
Quist, 40 p.; 3e. I. Joosse, 4-0 p.; 4e. G. de Vis
ser, 40 p.~ 5e. J. de Klerk, 39 p.; 6e. D. Goed
hart, 39 p.; 7e. L. Sluimer, 39 p.; Se E. Ver
lare, 39 p.; 9e. A. Adriaanse, 39 p.; l0e. I. 
Koopman, 39 p.; lle. S. A. Janse, 39 p.; 12e. 
J. Poppe Jr., 38 p.; 13e. L. v. Eenennaam, 
38 p.; 14e. P. Pleijte, 38 p.; 15e. J. A. Wisse, 
38 p.; 16e. de heer Burgemeester, 37 p.; 
17e. P. v. Leerdam, 37 p.; 18e. A. C. Polderdijk 
37 p.; 19e. C. A. Walraven, 37 p.; 20e. J. 
Joosse, 37 p.; 2le. J. Fritz, 37 p.; 22e. L. Th. 
Vogelaar, 37 p.; 23e. H. Luitwieler, 36 p.; 
24e. P. Dellebeek, 36 p.; 25e. S. H. v. Zweden, 
36 p.; 26e. J. de Vries, 36 p.; 27e. G. Baas, 36 
p.; 28e. H. J. v. Zweden, 35 p.; 29e. M. Slim
mer, 21 P. Deze verwierf ook den poedelprijs. 

Na afloop van dezen wedstrijd verzamelden 
r.lle deelnemers· zich in het Café Fritz, waar 
bij monde van den voorzitter de heer E. Ver · 
lare allen hartelijk welkom geheeten werden 
rn het bijzonder onze heer burgemeester <le 
heer baron D. thoe Schwartschenbergen Ho
henlansberg, die bereid gevonden werd het 
eere-voorzitterschap onzer afdeeling op zich te 
nC'men, waarna deze elk feliciteerde met zijn 
tehaald succes en de prijzen aan ieder uit-
1eikte. 

Na afloop hiervan ging men in feestverga
dering over en stelde een onzer leden zich be
$chikbaar om in den komenden winter lezingen 

Landstormers uit Opsterland op de Schietoefening. 

te houden over een of ander onderwerp, he~
geen bij allen instemming vond. 

Onder het genot van een rookertj e bleef 
men nog eenigen tijd gezellig bijeen en 
kwamen de tongen los, de schietwed
strijd nog nader besprekende, totdat een 
onzer den voorzitter verzocht, als een der 
leiders van de plaats gehad hebbende oefe
r,ing van het Motorkorps, een overzicht te 
g·even van het innemen van het fort Ramme
kens, tusschen Rithem en Nieuw en St. Joos
_;and, Walcheren (niet in Zeeuwsch-Vlaande
ren Landstormblad d.d. Aug. j.l.). 

Waaraan de voorzitter voldeed en een hoera 
op onzen voorzitter aangeheven werd. (Deze 
was de, veroveraar). 

DOESBURG. 
Door de afd. Doesburg van den Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm werd op 24 September 
j .1. in het Vereenigingsgebouw de feestavond 
gehouden ter gelegenheid van de prijsuitrei
king van den gehouden schietwedstrijd. De zaal 
was toepasselijk versierd, terwijl op de tafels 
bouquetten stonden. 

Ruim 40 leden hadden aan de uitnoodiging 
gevolg gegeven. 

De heer D. J. Meijer, voorzitter, opende de 
vergadering met een woord van welkom aan 
allen en in 't bijzonder aan den overste van 
Ingen Schouten, effectieve en a.s. officieren, 
aie aanwezig waren. Hij zegt, dat steeds moet 
getuigd worden van aanhankelijkheid en 
E-ensgezindheid; spreker is meer gerust, als hij 
een vrijwilligen landstormer tegenkomt, dan 
een ander persoon. Met een driewerf "hoerah" 
op het welzijn van het vorstelijk huis, in het 
Lijzonder voor H. M. de Koningin, besluit spr. 
?.ijn openingsrede. 

De plaatselijk leider - de res. kapitein J. 
M. Berger - het woord krijgend, zegt, dat 
de schietuitkomsten bewezen hebben, dat men 
op de aangegeven data moet komen schieten. 
De schietdagen zijn goed bezocht, doch onder 
de schutters 2e klasse zijn er nog verschil
lende, die in de le klasse thuis hooren, doch 
men moet geen schietdagen verzuimen. 

Hij brengt ter kennis, dat als resultaat van 
de schietoefeningen voorgedragen is voor 
scherpschutter J. M. Berger met 183 punten 
{eisch 175 punten) en voor schutter le klasse 
G. J. Heijting van de motordienst (Angerlo) 
172 punten, G. J. Oudkerk 166 punten, J. A. 
A. Maandag 161 punten en J. Wanrooij 15ii 
punten (eisch is 150 punten, te behalen in 2 
achtereenvolgende seriën van 10 schoten in 2 
Echietdagen). 

Dank wordt door spreker gebracht aan de 
leden, die zich hebben belast met het aankoo
pen van prijzen en het versieren van de zaai 
en hen die voor de vroolijkheid zorgen. 

Hierna werd staande het eerste couplet van 
het Wilhelmus gezongen. 

Nadat versnaperingen zijn rondgediend, 
;(rijgt de Reserve Luitenant Kolonel W. van 
Ingen Schouten, Commandant van het land.
stormkorps "Veluwzoom", het woord. Het is 
:;preker altijd aangenaam hier in Doesburg bij 
de afdeeling te zijn, omdat deze afdeeling 
bloeit en er goede leiding is. Doesburg is een 
der beste afdeeling van het landstormkorps 
"Veluwzoom", zoowel in vermeerdering van 
het ledental als in saamhoorigheid . 

Spreker herinnert aan den vaandelwedstrij ,l 
te Apeldoorn gehouden, waar Doesburg geen 
prijs bekwam, doch dit behoeft niet te ver
wonderen: voor 88 deelnemende vaandels wa
ren slechts 16 prijzen disponibel. Doch ieder 
der deelnemende afdeelingen zal een herinne
ringsmedaille worden uitgereikt. 

Verder zegt spreker, dat er pogingen in ·t 
werk worden gesteld om het korps van een 
korpsvaandel te voorzien; daartoe roept hij 
aller medewerking in. De bedoeling is, dat d•~ 
uitreiking zal plaats vinden in Maart of April 
te Velp, de zetel van de centrale commissie. 

Waar spreker in April den dienst gaat ver• 
laten en dus het Commando over het land
stormkorps moet neerleggen, zou het hem zeer 
aangenaam zijn te voren het vaandel nog aan 
het korps te kunnen overhandigen. 

Daarna worden de prijzen met een toepasse
lijk woord uitgereikt en wel: schutters 1e kl.: 
le. J. M. Berger 85 punten; 2e. H. J. van 



Usseen 81 punten; 3e. J. Hulshof 78 p.; 4e. 
G. E. ten Hulzen 78 p.; 5e. B. Jansen 78 p.; 
tie. B. Koopman 7Gp.; 7e. H. J. Thomissen 73 
p.; Se. Th. J. van Loon 70 p. 

Schutters 2e klasse: le. J. A. A. Maandag 
79 p.; 2e. N. Becking 78 p.; 3e. G. Visser 76 
p.; 4e. H. A. Kok 74 p.; 5e. P. M. Hesse 73 
p.; 6e. A. A. Denekamp 70 p.; 7e. J. Loggere, 
6!:I p.; Se. J. H. de Wolf 69 p.; 9e. D. J. Jan
sen 69 p.; l0e. G. J. Oudkerk 68 p.; lle. J. 
Wanrooij 66p. ; 12e. G. Dam 66 p.; 13e. Th. 
J. Kemperman 65 p.; 14e. H. Tjooitink 63 r. 
en 16e. J. de Laak 61 p. 

De rozenprijs verwierf· D. J. Somsen, ter
wijl '<le troostprijs werd toegekend aan J. 
Langendijk. 

Met een toepasselijk woord wordt daarna 
liet mooie scherpschuttersbrevet uitgereikt 
aan J. M. Berger. 

De overste herinnert <laarna aan den uitste
kend geslaagden landdag, 27 September 1928 
te 's-Gravenhage gehouden. Als herinnering 
aan dezen landdag wordt aan ieder lid een 
phot0>-album uitgereikt. 't Is een zeer mooie 
verrassing. 

Alvorens het officieele gedeelte te sluitDn 
brengt de voorzitter een woord van dank aan 
àen overste van Ingen Schouten, waarna men 
nog geruimen tijd gezellig bijeen bleef. 

De heeren J. de Laak en P. H. Rutten deden 
verschillende voordrachten, die blijkens het 
applaus wel in den smaak vielen, terwijl <le 
heeren J. G. Kok en A. A. Denekamp met 
succes voor het muzikale gedeelte zorgden. 

MALDEN. 
22 Sept. j.l. werd te Malden een vergade

ring gehouden voor de leden van den plaat
selijken Bij zonderen Vrij willigen Landstorm. 

Als spreker trad op de heer Rabou uit 
's-Bosch, met het onderwerp "Communisme 
en Godsdienst". 

Na afloop had de prijsuitreiking plaats van 
den gehouden schietwedstrijd, welke werden 
behaald als volgt: 

H. Jacobs, lste prijs met 93 punten; H. 
Lucassen, 2de prijs met 77 punten; M. Jans
sen, 3de prijs met 75 punten; A. Hax, 4de prijs 
met 74 punten; A. v .Dreumel, 5de prijs met 
72 punten; C Reijntjes, 6de prijs met 71 pun
ten; H. Gerrits, 7de prijs met 70 punten; M. 
Driessen, Sste prijs met 66 punten; A. Broek
man 9de prijs met 65 punten; J. de Groodt, 
lOe prijs met 63 punten; M. de Groodt, llde 
prijs met 63 punten; H. Klabbers, 12de prijs 
met 63 punten; M. van Wees, 13e prijs met 
62 punten; Jac. Gommers, 14e prijs met 62 
punten; W, Peters, 15e prijs met 60 punten; 
J. Kloosterman, 16e prijs met 58 punten; L. 
Albers v. d. Linden, 17e prijs met 56 punten; 
G. Peters, 18e prijs met 54 punten; H. Wil
lems, 19e prijs met 54 punten. 

XIV. De Russische 
Geschiedenis. 1

) 

Katharina I (1725-1727). 
De zoon van Peter I ( de Groote), 

Aleksej, was eerst gehuwd met een Duit
sche prinses, en na haar dood, met een 
struische Lijflandsche marketentster, ge
naamd Katharina. 

Het gedrag van Aleksej mishaagde Pe
ter den Groote dermate, dat hij hem door 
een speciale rechtbank van 100 leden liet 
verhooren, pijnigen en ter dood veroordee
len. Aleksej stierf tengevolge van vreese
lijke martelingen in 1718. 

'.Na Peter's dood (1725) kwamen de vol
gende troonpretendenten in aanmerking : 
zijM twee dochters Anna en Elisabeth en 
zijn kleinzoon, Peter (II), de zoon van 
Aleksej, uit diens eerste huwelijk. 

De adellijke keizerlijke garde beschikte 
echter anders. Deze voelde wel wat voor 
cle gewezen marketentster, die aan het 
kampleven ... gewend was. Dus Katharina 
werd tengevolge van een militaire staats, 
greep Keizerin. Katharina muntte uit 
door dronkenschap, verkwisting en onze
delijkheid. 

Peter II (1727-1730). 

1 Ja haar dood kwam de kleinzoon van 
Peter I aan het bewind. Peter II, een 
kind, was bestemd om te huwen met een 
dochter van Mensjikow, de arroganto 
regent van Rusland tijdens de regeering 
van Katharina I. Echter verbande Peter 
II, met behulp der garde, zijn aanstaanden 
schoonvader naar Siberië, en werd 
Ostermann, de gouverneur van Peter 
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Het niet-officiëele portret van een man, die de gastvrijheid van Nederland 
gevraagd heeft. 

II, de feitelijke bestuurder van Rusland. 
Rusland was wederom ontaard tot een 

toppunt van desorganisatie. De rappor
ten der buitenlandsche diplomaten be
schrijven niets anders dan pogingen tot 
omwentelingen, het uitzuigen der bevol
king en paleis-schandalen. 

In 1730 stierf de 15-jarige Peter II aan 
de pokken. Met hem stierf de laatste recht
streeksche afstammeling der Romanows. 
Zie mede in verband met de volgende kei. 
zerinnen en keizers, de stamboom onder 
deze schets. 2) 

Anna Iwanowna (1730-1740). 

De Opperste Geheime Raad, eenige se
natoren en eenige legerbevelhebbers kwa
men na den dood van Peter II bij elkaar 
en boden de kroon aan Anna, de dochter 
van Iwan V, aan. Echter onder voor
waarde, dat zij niet zou huwen, geen 
troonopvolger zou aanwijzen, geen oorlog 
zou verklaren, geen vrede zou sluiten, 
geen nieuwe belastingen zou heffen, zelfs 
geen nieuwe hovelingen zou aanstellen, 
tenzij met toestemming van een college 
van 8 leden uit den Oppersten Geheimen 
Raad. 

Anna nam dit aan, en toen zij 1 maand 
later op den kleinen adel kon rekenen, 
verscheurde zij "de conditiën". Het kei
zerlijk a·bsolutisme was dus weer hersteld. 

Anna was bij haar troonbestijging 37 
jaar oud, afstootend-leelijk en zwaarlij
vig, bijgeloovig, bekrompen, ongeletterd, 
wreed, wantrouwend en onzedelijk. 

Haar gunsteling, Biron, verving den 
Oppersten Geheimen Raad door een "Ka
binet'' van protégé 's. Het volk werd uit
gezogen, de landheeren gekerkerd, de boe-

ren van have en goed beroofd, de ambte
naren gegeeseld. Opstanden braken uit. 
Valsche Aleksej 's ( zoon van Peter de 
Groote) verschenen en brachten de bevol
king in verwarring. Een "Geheime Kan
selarij '' werd opgericht en spionnen be
spiedden stad en land. 

De leiding in de buitenlandsche politiek 
toetste Biron aan de kwantiteit O'Oud dat 

0 ' 
de gezanten ervoor over hadden. Engeland 
stopte het meeste, dus Engeland werd be
voordeeld. Een leger van Duitsche ambte
naren onderdrukten de bevolking dermate, 
dat men sprak van het "Duitsche juk" 
Anna IwanoW!lla stierf in Oct. 1740. 

Iwan VI Antonowitsj (1740-1741). 

Als troonopvolger zou optreden het 
kind van de nicht van Anna Iwanowna 
vorstin Anna Leopoldina. Dit was nota~ 
bene bepaald, vóórdat Anna Leopoldina 
een kind gebaard had. Dit kind was Iwan 
VI Antonowitsj, geboren 23 Aug. 1740, 
dus 2 maanden vóór den dood van Anna 
Iwanowna. 

Wederom werd Biron regent en kreeg 
het R. volk het vooruitzicht nog 17 jaren 
dat regentschap te moeten dulden. Ech
ter lichtte generaal Münnich den regent 
Biron op en ·verbande hem en zijne aan
hangers. Daarna werd de moeder van 
Iwan VI regentes. 

Dit alles had echter géén verbetering 
gebracht. Alleen de personen waren ver
anderd, niet de opvattingen en de omstan
digheden. Het "Duitsche juk" bleef be
staan, de bevolking bleef uitgezogen, 
pogingen tot staatsgrepen en omwentelin
gen bleven bestaan en bleven in het bloed 
gesmoord! 
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BATHMEN. 

Alhier werd een schietwedstrijd georgani-
seerd door den Bijzohderen Vrijwilligen LaPd-
3torm. We laten hier de lijst. der prijswinners 
volgen: 

Geluksbaan: le pr. J. Sluiter, 239 p.; 2e pr. 
G. Koop 229 p.; 3e pr. A. J. Nij kamp 208 p.; 
4e pr. H. Nikkels 208 p. 

K.S.O. personeel: le pr. F. G. Soeters 50 
!••; 2e pr. H. Louwes 50 p.; 3e pr. A. ten Have 
60 p.; 4e pr. P. Kemperman 49 p.; 5e pr. H. 
F. Oldeniel, Schalkhaar 49 p. 

K.S.O.,vrije baan: 'le pr. P. Kemperman 86 
p.; 2e pr. W. Koldewey 85 p.; 3e pr. F. G. 
Soeters 84 p.; 4e pr. H. Louwes 80 p.; 5e pr. 
A. ten Have 80 p. 

Pop-baan (tijdvuur) 3 seconden voor een 
schot: le pr. G. v. d. Burg 86 p.; 2e pr. H. 
Lunenberg 85 p. ; 3e pr. P. Kemperman 83 p.; 
4e pr. J. H. Koersen 81 p.; 5e pr. A. J. Len
sink 81 p. 

SPRANG-CAPELLE. 

Bij het gehouden prijsschieten van de afd 
S.-C. van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, werden de navolgende prijzen behaald: 
le pr. A. v. d. Mast, 2e pr. Chr. de Rooy, 3e 
pr. A. W. Zwart, 4e pr. A. Nieuwkoop, 5e pr. 
P. v. d. Schans. 

TWIJZELERHEIDE. 

Alhier werd door de afdeeling van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Land-storm de jaar
lijksche schietwedstrijd gehouqen. Voor elken 
schutter waren 5 patronen beschikbaar. 
Hoogste punten werden behaald door Joh. de 
Haan 50, 0 . Bosma 50, H. Meetsma 48, J. H. de 
Haan 47, M. Reitsma 46, E. Roorda 46, H . v. 
d. Boon Jr. 44, Th. Kamstra 42. Binnenkor;; 
denkt <le afd. een gezelligen avond te organi
ren, waar ook de vrouwen worden uitgenoo
lligd en de prijzen uitgereikt. · 

Elisabeth (1741-1761). 

Elisabeth, de, nog levende dochter van 
Peter de Groote, was bij de keizerlijke 
garde zeer populair, evenals bij het volk, 
en de nationale partij. De Fransche ge
zant steunde haar, teneinde later voor
deelen voor Frankrijk te verkrijgen en 
Engeland en Oostenrijk, die Anna Leopol
dina steunden, te neutraliseeren. Ook 
Zweden steunde Elisabeth maar tegen het 
uitzicht van afstand van grensgrondg·e
bied. 

Er werd dus geïntrigeerd als nimmer 
tevoren. 

In den nacht van 25 Nov. 1741 ver
scheen Elisabeth in de kazerne der adel
lijke garde. De gardisten knielden voor 
de dochter van Peter den Grooten en zwoe
ren haar trouw. Anna Leopoldina, haar 
zoon, Iwan VI en haar voornaamste aan
hangers werden gearresteerd. 

De 32-jarige Elisabeth kwam dus door 
een onbloedige staatsgreep op den R. 
troon. Zij was mooi, innemend, lui, fan
tastisch . en zéér immoreel. Ondanks dat 
zij vier talen kende, wist zij bijv. niet dat 
Engeland een eiland was en heeft dat ook 
nooit geweten! Zij leefde in wanorde, 
reisde met een tros van have en goed van 
stad tot stad, verwaarloosàe haar palei
zen, die op invallen stonden, en dronk een 
;r,0er stevig glas wijn. Haar verkwisting 
was weergaloos: ná haar dood vonden 
haar erfgenamen o.a. 15.000 japonnen. Zij 
kleedde zich op bals vaak in männen
kleeren, hetgeen navolging bij haar hof
dames vond. De heeren droegen ... wijde 
japonnen! De Fransche mode-winkels 
gaven haar tenslotte geen crediet meer. 

Als haar echtgenoote fungeerde een 
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RIJNZATERWOUDE. 

Door de afdeeling Leimuiden en Rijnzater
woude van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm werd op '.Dinsdag 8 October j.l. een aan
vang gemaakt met de winterwedstrijden en wel 
van 7- 9uur in het café van J. W. de Boer te 
P.ijnzaterwoude, op 23 October te Oudewcte
ring, op 20 November te Leimuiden en op 11 
December evenals verleden jaar een groote St. 
Nicolaaswedstrijd te Leimuiden. Daarna hoopt 
't bestuur van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm nog een filmavond voor de leden te 
geven. 

Aan al deze wedstrijden zijn mooie prijzen 
verbonden. Ieder die in dienst geweest is kan 
~.an deze avonden gratis deelnemen. Leden 
brengt dus zooveel mogelijk kameraden mee; 
àit verhoogt de gezelligheid. Voor nadere in
lichtingen kan men zich op schietavonden wen
den tot den secretaris kapitein Schell of tot den 
rlaatselijken leider J. l'Ami te Rijnzaterwoude. 
Komt dus allen zooveel mogelijk; u zult er 
geen spijt van hebben. 

URSEM. 

Alhier had in de nieuw gebouwde too
neelzaal van den heer P. Th. Oudejans de 
schietoefening plaats van den Vrijwilligen 
Landstorm. De opkomst was schitterend, want 
ruim 20 schutters waren opgekomen. Beslo
ten werd evenals vorige jaren een geringe con
tributie te heffen om na ofloop der oefeningen 
die voortaan elken Woensdagavond plaats zul
len hebben met een gezellig samenzijn te 
sluiten Niettegenstaande men voor het eerst 
schoot in een ander lokaal met voldoenden 
afstand werd vrij aardig geschoten. De uitslag 
was als volgt: 

Th van der Lee 96, G. Hoogewerf 95, Jac. 
Schaap 92, P. Oudejans 92, C. Schaap 91, P. 
van der Lee 90, P. Witte 90, W. Schouten 85, 
Chr. de Goede 83, C. Koppes 85-, J. Overboom 
88, Th. Koning 84 J. Tessel 87, J. Mulder 75, 
C. Schouten 77, v. d. Heuvel 73, C. Seijts 73, 
P. Nooij 67, J. Prinse 63 en P. Groen ,'50 p. 

HOOGKERK. 

Dezer dagen had alhier onder leiding van 
Kapt. de Jonge een schietwedstrijd plaats van 
de plaatselijke afdeeling van den Bijzondere,1 
Yrijwilligen Landstorm. De opkomst was zeer 
goed, bewijs, dat er voor schietsport nog wel 
animo bestaat. Na den wedstrijd werden de 
prijzen door den Kapitein zoo als gebruikelijk, 
met een hartelijk woord aan de winnaars uit : 
gereikt. 

Afd. scherpschutters: lste prijs P. F. Roor
.,. 

knappe kozak, voordien van beroep gei
tenherder ... Deze ·werd graaf, begiftigd 
met alle R. ridderorden <:n... veldmaar
schalk! Zijn genoegens b estonden in jagen 
en het afranselen van hovelingen. 

Het "kabinet'' der keizerin, bestaande 
nit kletsende en kwaadsprekende vrou
~ven, ontsloeg en benoemde ambtenaren, 
trof regelingen eu voorschriften en 011t

wierp nieuwe uniformen l 
Elisabeth vernietigde het "Duitsche 

juk", richtte de eerste R. universiteit op 
en schafte den Oppersten Geheimen Raad 
af, waarvoor het "Kabinet" werd inge
steld. Zij organiseerde den adel als een 
kaste, die alleen landgoederen en lijfeige
nen mocht bezitten. Alleen militairen en 
ambtenaren kregen een plaats in die kaste 
O.a. kreeg deze kaste het recht om ... on
willige boeren naar Siberië te verbannen! 

Elisabeth gaf aan de Senaat haar vroe
gere rechten terug, die de Senaat zelf 
daarna nog uitbreidde. 

Onder haar regcering blonk uit als ge
leerde met een wereldreputatie: Lomono
sow, klassicus, mijn- en scheikundige, 
dichter, taalkundige, geschiedkundige en 
vader van de R. wetenschap en litera
tuur. 

De buitenlandsche politiek onder Elisa
beth met Zweden, Frankrijk, Pruisen en 
Oostenrlijk was vrij-verward, maar niet 
geheel ongunstig voor Rusland. Zonder
ling is het optreden van den R. kroon
prins, neef van Elisabeth, en zoon van 
haar zuster Anna. 

Deze kroonprins ( de latere Peter III) 
was zoo 'n groot bewonderaar van den 
toenmaligen koning van Pruisen, Frede-
1·ik den Grooten, dat hij aan dezen de 

da, 96 p, afd. le klas le pr. J. Hies, 89 p., 
2e pr. A. Faber, 86 p., afd. 2e kl. le pr. A. 
Eilander 77 p., 2e pr. J. Stuursma, 76 p., 3e 
pr. H Ritsema, 75 p. Tevens werd aan de h.h. 
S. Mulder, P. F. Roorda, C. Ruuls en A. W. 
Veenstra het brevet van scherpschutter uit
gereikt. 

Ook werden aan de leden nog een boekje, 
waarin talrijke foto's van den Nat. Land
stormdag te Den Haag, gehouden ter gelegen
heid van het 10-jarig bestaan, op 27 Septem
ber 1928, uitgereikt. Zeer zeker een prachtig 
aandenken. 

Hierna verklaarde de kapitein den genoege
lijken wedstrijd voor geëindigd. 

NIEUWEROORD. 

Op 2 October vergaderde in de Chr. School 
alhier de afdeeling Bijzondere Vrijwillige 
La!ldstorm Verband Drenthe, onder presidium 
van Commandant H. Bosman. Na een kort 
welkomstwoord deed de commandant eenige 
mededeelingen, n.l. dat diverse personen zijn 
aangeschreven met het verzoek zitting te wil
len nemen in de commissie van beheer. Door 
de drukke werkzaamheden wellicht zijn 
slechts 2 adspirant-commissieleden aanwezig, 
welke deze benoeming dan ook aannamen. 
Voorts werd besloten de volgende week ge
combineerd te vergaderen met de nieuwe com
missie, alsmede zal dan de installatie hiervan 
plaats vinden. Medegedeeld werd en tevens 
goedgevonden dat de geprojecteerde schiet
wedstrijd met scherp no. I wegens het late 
seizoen niet zal plaats vinden, doch instee 
hiervan een wedstrijd met Marga; van te vo
ren zal nog een indeeling moeten plaats heb
ben in verschillende klassen. Nadat hierna 
nog uitreiking plaats had van de foto-albums 
van den Haagschen landdag, deelde de com
mandant mede, dat zoodra st!·oom wordt ge
leverd, hier de leger en vlootfilm zal worden 
afgedraaid, alsmede de film "Drentsch Ver
band". Hiermede denkt men begin November 
gereed te zijn. Onder dankzegging voor de 
goede opkomst (aanwezig waren 20 personen) 
werd de vergadering gesloten. 

WOLFHEZEN. 

Op Donderdag 26 Sept. werden in bovenge
noemde afdeeling de prijzen uitgereikt, aan 
cie verschillende winnaars op den laatstgehou
den schietwedstrijd. De uitreiking geschiedct'" 
door den res. luit-kolonel v. Ingen Schouten, 
Verbands Commandant, welke ook zelf een 
prijs schonk. 

Van de schutters le klas ontvingen een pr.: 
1 J. Aarsen met 92 p., 2 F. Slagman met 

militaire geheimen van den R. Gen Staf ... 
verried! Hoe men het ook zou wenden en 
keeren, in de R. geschiedenis is alles 
mogelijk geweest ... 

Peter III (1761-1762). 

Peter III, ziekelijk, dom, nerveus, twist
ziek, koppig, leugenachtig, drankzuchtig, 
had zijn tante Elisabeth vaak tot wanhoop 
gebracht. Bij voorkeur speelde hij ( ook 
na zijn huwelijk) met soldaatjes van hout 
en was, zelfs met poppen. 

Hij was gehuwd met prinses Sophia 
van Anhalt-Zerbst. De bruidegom was 17 
en d e bruid 16 jaar oud. Prinses Sophia 
(Katharina II), stak gunstig af bij haar 
gemaal, was zeer belezen en vond troost 
bij haar hovelingen! Na den dood van 
keizerin Elisabeth verleende Peter III algc
meenc amnestie, schafte voor den adel de 
dienstplicht af en hief d e Geheime Kan
selarij op. Hij bleef echter impopulair, om
dat hij het land op Pruisische manier 
wilde militairiseeren. 

Zijn vereering voor dm Pruisischen 
koning, Frederik II, grensde aan waan
zin. Nu en dan knielde hij voor diens 
borstbeeld ... 

Een oud recept, een staatsgreep, zou 
aan d e regcering van dezen ontoereken
baren keizer een einde maken. Katharina 
voerde deze staatsJrcrp 11:l r" 1 T'"": · 
zichzelf op den troon (1762-1796), het
geen wij in een volgende schets zullen 
zien. Deze schets XV, brengt ons dan bij 
het begin van de 19e eeuw. 

LUITENANT ARCHIBALD. 

(Wordt vervolgd). 

ORANJEFEEST TE WOLFHEZEN (17 SEPTEMBER 1929). 

Vcorstelling van de bekende gedenkplaat 1918, uitgereikt aan de Vrijwilligers van 
den Bijzonderen Vrij willigen Landstorm. 

82 p., 3 J. Vos m et 79 p., 4 J. G. Tjoonk met 
79 p., 5 A .W. Kloet met 78 p., 6 J. de W~al 
met 78 p., 7 J. Janse met 78 p. 

Van de schutters 2e klas ontvingen een pr.: 
1 G. Prins met 92 p., 2 H. J. v. d. Veen 

met 91 p., 3 H. v. Doorne met 87 p., 4 M. 
Terpstra met 86 p., 5 S. Sikkema met 84 p., 
6 M Blom met 82 p., 7 G. Vegter met 80 p. 

Extra prijs voor de meeste gelijke schoten 
aan: S. v. d. Bosse. 

Ook werden dien avond de brevetten uitge
reikt aan de scherpschutters: 

B. Pelster 189 p., A. W. Kloet 185 p., J. de 
Waal 185 p., J. Janse 184 p., M. Terpstra 183 
p., H .. v. d. Veen 182 p. 

Verder werden nog afd. zaken behandeld. 

ELSHOUT. 

een zelfden krachtigen steun zouden mogen 
vinden als in uw voorganger. 

Vervolgens kreeg de burgemeester het 
woord en sprak de aanwezigen toe. Spr. aan
vaardde met blijdschap zijn benoeming als 
voorzitter der commissie en dankte hiervoor. 
Verder schetste spreker in het kort, het nut
tige van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, en de noodzakelijkheid van zijn be
staan. Hierna werden de prijzen uitgereikt als 
volgt: 

lsteprij s C. Pelders met 97 p.; 2de pr. Chr. 
Klerks 94 p.; 3de pr. A. Kempenaars 91 p.; 
4e pr. W. Pulles89 p.; 5epr. W. de Hart 84 p.; 
6e pr. G. Pulles 84 p.; 7e pr. H. Muiskens 81 
p.; Se pr. C. Klijn Az. 81 p.; 9e pr. M. Klijn 
74 p.; lOe pr. L. Klijn 72 p.; lle pr. C. Klijn 
J z. 66 p.; 12e pr. Adr. v. d. Wiel 66 p.; 13•3 
pr. M. Klijn 64 p.; 14e pr. Th. v. d. Besselaar 
63 p.; 15e pr. Jac. Brok 61 p.; 16e pr. P. v. 

Begunstigd door mooi najaarsweer, hield de Hulten 53 p.; 17e pr. H. v. d. Besselaar 47 p. 
afdeeling van den Bijzonderen Vrijwillige::1 Na afloop der uitreiking bracht de comman
Landstorm zijn jaarlijkschen schietwedstrijd dant van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
in den tuin bij den heer H. v. Haan, tot slui- , "torm namens bestuur en leden een woord van 
ting van het seizoen. Om 8 uur Dinsdagavond dank aan den heer Mr. Loeff, voor zijn be
kwamen allen in café van Haan bijeen. De reidwilligheid om hierbij tegenwoordig te w1l
;:ommandant heette allen en in het bijzonder ' lE:n zijn. 
den heer mr. Loeff, burgemeester van Els- De avond werd verder in gezelligheid door-
hout, welkom. Het zou ons, zegt spr., zeer gebracht. 
aangenaam zijn, dat wij in uw Edelachtbare 

1) De vorige schets, behandelend het ver
volg der regeering van Peter de Groote, werd 
c!oor een fout van den zetter met nummer XII 
f.angecluicl, dit moest zijn nummer XIII. De 
lezer gelieve dit te veranderen. 

Overeenkomstige data der vaclerlandsche ge
rchiedenis van schets XIV ( 1725~1762) : 

Begin van het verval der Republiek. Oosten
lijksche successie-oorlog. Optreden van stad
houder Willem IV. Beleg van Bergen op Zoom. 

1748 vrede van Aken. Onstaan der aristocraten 
en democraten. 1751 dood van Willem IV. 
Prinses Anna, gouvernante. Veldmaarschalk 
Lodewijk van Brunswijk-Wolfenbuttel. 1756-
1763 zevenjarige oorlog tusschen Oostenrij k en 
Pruisen. De encyclopedisten: Voltaire, Rous
seau, Montesqieu enz. 

2 ) Men vergelijke bij de reeks keizers en 
keizerinnen, beschreven in deze en de volgende 
schets, de vo:,gende stamreeks: 

Alcksej (1645-'76) 

Fjo<lor (1676-'82) Solja 

---------
Iwan V Peter I de G rooie (1689- 1725) 

Katharina I (1725-'27) 

-------------"-------
Katharina Anna (1730-'-!0) Aleksej Anna Elisabeth 

(17±1- '61) Karl v. l\Iccklcnburg 

Anna Leopohlina 
Anton v. Brainsweig 

Iwan VI Antonowitsj 
(17±0-'-!1) 

Friedr. v. Kocrlaiid 
Katharina Frieclr. 

PetH II 
(1727-'30) 

v. H. Gottorp 

__ _,_ ________ ___ 
r"tt'l' lil 
\1761-'62) 

Paul I 
(1796- 1801) 

Alrxnndn I 
(1801-'25) 

Katharina 
(1762- '96 

Nfoolaas I 
(1825-55) 

1 
Alexiinder II 

(1855-'81) 

1 
Alexander III 

(1881-'94) 

1 
Nicolaas II 
(1894- 1917) 

Opm. De namen der opvolgende regecreude vorsten zijn dik g·ed1 ukt en van jaartallen voo1zien. 



BOSKAMP (Olst). OVEZAND. 
Op 30 September had alhier de eindwed

strijd plaats van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm, afd. Olst. Als resultaat der oefe
ningen de laatste weken gehouden, diene on
oerstaande lijst: 

1. J. G. Stegeman 98 p.; 2. H. Overmars 97 
p.; 3. G. Koerkamp 97 p.; 4. G. Temmink 97 
p.; 5. G. W. te Kloeze, buiten mededinging, 90 
p.; 6. F. J. Overmars 93 p.; 7. H. J. Boerhof 
93 p.; 8. A. Heerenbrink 92 p.; 9. A. Keizer 
92 p.; 10. F. H. Overmars 91 :p.; ll. G. ten 
Have 91 p.; 12. T. Boerhof, 91 p.; 13. A. Ag
tenberg 90 p.; 14. A. J. Blom 90 p.; 15. G. 
Haarman 90 p.; 16. A. Hakkenberg 90 p.; 17. 
J'. Vlaskamp 8 9p.;; 18. G. Boerhof 89 p.; 19. 
J. C. M. van Kessel 88 p.; 20. Th. Bosch 86 p.: 
21. J. Boerhof Hzn. 85 p.; 22. G. in 't Hekke 
81 p.; 23. L. Heerenbrink 79p.; 24. H. J. Gey
sen 69 p.; 25. J. Hutten 64 p. 

Onder het heerlijke najaarszonnetje en 
groote belangstelling der burgerij hield onze 
a:fdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm haren jaarlijkschen schietwedstrijd, 
en dank zij de subsidie der gemeente konden 
wij onze leden ieder een flinken prijs toebe
deelen. 

·werking steeds bereid. Getuige dezen avond. 
Wat 'n keus van prijzen; wat 'n overleg voor 
een doelmatige keuze. Ik gevoel me gedrongen 
dank te brengen in de eerste plaats aan de 
burgerij van Hoogwoud, die zoo ruim uw afctee_ 
ling steunt. En in de 2e plaats aan de aan
koopcommissie voor haar gelukkige himze. 
'i, Geef ook gaarne gevolg aan kleine wen
schen. Daarom heb ik 'n miniatuur lauwerkrans 
r .1eegenomen, die ik meen te moeten uitreiken 
aan den heer D. Bakker (groote vroolijkheid). 
Voorzitter brengt dank aan den heer Oolders 
voor zijn keurige woorden van waardeering. 
Ook de heer D. Bakker h,at zich nht onbe
tuigd en weet in eenige leuke woorden zijn 
dank te betuigen. 't Financieel verslag geeft 
aan inkomsten aan f 57.50 van de burgerij, 
f 10.- pl. kas en f 22.- inleggelden, totaal 
f 89.50. Aan prijzen is gekocht voor f 85.50, 
tnwijl voor 't overschot den schutters een 
sigaar wordt aangeboden. Een commissie ver
klaart alles in orde. 

De feestelijke prij suitdeeling dezer onder
inge wedstrijden zal op een nader te bepalen 

,__.vond geschieden. 
Het plan bestaat, dezen winter een feest

avond te geven. Hierover zal zich het bestuur 
inet kolonel N. J. Lavaleije verstaan. 

WIJHE. 
De afdeeling Wijhe van den Bij zonderen Vrij

•Nilligen Landstorm hield Woensdag 25 Sept. 
haar jaarlijkschen schietwedstrijd met de vol
gende uitslag. 

Afd. Koningschutters: 1. G. H. Wagteveld 
!:.17 punten; 2. W. Westhof 96 p.; 3. L. ,J. 
Kleinmeyer 95 p.; 4. G. K. v. Merle 95 p.; 5. 
F. Balster 94 p.; 6. L. C. Wellen berg 94 p.; 7. 
L. M. v. Oene 93 p. 

Afd. Scherpschutters: 1. G. H. v. Marle 97 
p.; 2. G. A. Kloosterman 97 p.; 3. A. J. West 
hof 96 p.; 4. J. J. M. Beldman 95 p.; 5. H. 
Brilleman 94 p.; 6. C. G. Gerritsen 94 p.; 7. 
G. J. v. Vilsteren 94 p.; 8. G. J. Kakkenberg 
94 p.; 9. C. A. Koldenwee 93 p.; 10. W. Dijk 
93 p.; ll. H. W. v. Werven 93 p.; 12. A. Vee
link 93 p.; 13. H. J. Kolk 93 p.; 14. G. Imme
ker 91 p.; 15. Jac. Cambier 91 p.; 16. A. R. 
Voortman 90 p.; 17. J. M. Strijdveen 90 p.; 
8. H. J. J. Zwijnenberg 88 p.; 17. B. H. 

Kinds 88 p.; 20. G. B. Beldman 87 p.; 21. A. 
G. H. Krijt 80 p.; 22. H. J. Schuurman 77 p. 

Aan deze uitslag is wel te ûen dat best is 
geschoten en ook heftig om de prijzen gestreden 
is. De prijzen, bestaande uit luxe voorwerpen, 
zullen later worden uitgereikt. De zilveren be
ker, welke hieraan verbonden is, is voor diê 
schutter die bij de oefeningen en wedstrijden 
:e samen de hoogste punten behaald heeft en 
-verleden jaar was gewonnen door den heer L. 
M. van Oene, mocht nu echter den heer L. J. 
Kleinmeyer het genoegen smaken, haar t" 
winnen, met totaal 487 punten. Voorwaar een 
prachtige prestatie. 

BERGEN OP ZOOM. 
Wjoensdagavond 2 October had de prijsuitrei

king plaats van den gehouden schietwedstrijd 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
afdeeling Vrederust. De voorzitter van de 
plaatselijke afdeeling dhr. W. Domisse, die 
de leiding van deze bijeenkomst had, opende 
met een woord van welkom en dankte de le
den voor den grooten ijver gedurende het 
schietseizoen aan den dag gelegd. 

De prijzen werden uitgereikt door den in
structeur der afdeeling den heer P. Boone. 

De avond droeg verder een zeer feestelijk 
karakter waarbij ook enkele tractaties plaats 
hadden. 

De uitslag van den wedstrijd luidt: 
1 W. Zonruiter 94 p., 2 P. Boone 93 p., 3 

E. in 't Veld 93 p., 4 A. de Klerk 93 p., 5 D. 
van Oosten 93 p., 6 H. D. J. Hoe 92 p., 7 
M. Pekaar 90 p., 8 I. Adriaanse 90 p., 9 A. 
Rietdijk 89 p., 101 H. Lindhout 88 p., 11 B. 
Quartel 88 p., 12 W. Domisse 86 p., 13 D. 
Bassie 80 p., 14 A Schipper 77 p., 15 D. 
Broekhuizen 73 p., 16 C. Fossen 68 p., 17 C. 
Buitendijk 67 p. 

Bij gelijk aantal punten is door kamp de 
volgorde bepaald. 

Er werd met veel animo geschoten. Ook B. 
E.n W. en raadsleden gaven blijk van • mede
leven en kwamen ons met een bezoek vereeren, 
terwijl ook de vrouwen ons prachtig vaandel 
kwamen bewonderen en meteen een keuze doen 
voor een prijs voor hun man. Tevens oprech
ten dank aan onzen ijverigen secretaris N. L. 
de Jonge voor zijn medewerking. 

Geschoten werd met K.S.0. afstand 12 M., 
maximum te behalen punten 100. 

De prijzen vielen ten deel aan de navolgende 
personen: 

le prijs A. van Steenbêrgen 97 punten; 2e 
P. Korstanje 97 p.; 3e, A. Boonman 96 p.; 4e, 
J. Dobbelaar 96 p.; 5e, J. de Jonge Cz. 95 p.; 
6e6, P. van Gessel95 p.; 7e, W. de Jonge Lz. 
93 p.; Se, J. Drijdijk 92 p.; 9e, G. J. Scheur 
man 92 p.; lOe, M. Ruige 91 p.; lle, A. Murk 
90 p.; 12, J. F. Moerman 90 p.; 13e, J. M. 
Jonge Fz. 89 p.; 14e J. Oostdijk 88 p.; 15e, L. 
7.uidhof 87 p.; 16e, P. Schreurs 87 p.; 17e, F. 
de Meij 87 p.; 18e, P. Scheurman, 87 p.; 19e, 
P. Martens 86 p.; 20e, J. Koens 85 p.; 21e, P 
Spelier 85 p.; 22e, Jan Timmer an 80 p.; 23e, 
Jacobus Schreurs 78 p.; 24e, Jac. de Jonge 7;', 
p.; 25e, C. Koens 72 p. 

AARLE-RIXTEL. 
Op den onlangs gehouden onderlingen wed

strijd tusschen de leden van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm der afd. Aarle-Rixtel, 
waar rnor veel animo bestond, werden de prij
zen behaald als volgt: 

le prijs C. Biemans met 94 punten; 2e p:::. 
Joh. Leenders met 92 p.; 3e pr. F. C. Beniers 
met 91 p.; 4e pr. A. C. Kandelaars met 88 p.; 
5c pr. L. J. v. d. Graef met 87 p.; 6e pr. Th. 
Driessen met 87 p.; 7e pr. Mart. Gijsbers met 
87 p.; Se pr. H. J. M. v. Wetten met 84 p.: 
9e pr.W. Wich met 83 p.; lOe pr. A. P. Noo
yen met 81 p.; lle pr. Joh. Gruijters met 81 
p.; 12e pr. Jan Martens met 81 p.; 13e pr. 
R. v. Gerwen met 81 p.; 14e pr. Jos. Houët 
met 81 p.; 15e pr. Fr. Rutten met 80 p.; 16-:i 
pr. J. van Kilsdonk met 80p.; 17e pr. H. v. 
Vijfeijkenmet 80 p.; 18e pr. Th. Eibers met 
80 p.; 19e pr. H. H. v. Hoof met 76 p.; 20e pr. 
Joh. Beijers met 74 p.; 21e pr. N.A. v. Game 
ren met 74 p.; 22e pr. Th. M. Janssen met n 
p.; 23e pr. H. v. d. Boogaard met 72 p.; 24e 
pr. J. A. van Roy met 72 p.; 25e pr. M. M. 
Smits met71 p.; 26e pr. M. Derks met 70 p.; 
27e pr. Fr. v. Wetten met 68 p.; 28e pr. M. v. 
Thiel met 66 p.; 29e pr. M. S. v. Roy met 65 
p.; 30e pr. Th. Crooijmans met 61 p.; 31e pr. 
Jac. Martens met 61 p.; 32e pr. Th. P. v. 
Griensven met 50 p.; 33e pr. J. J. Verschuu
ren met 46 p.; 34e pr. H. W. Verschuuren 
met 38 p.; 35e pr. W. v. d. Kerkhof met 31 p.; 
36e pr. L. Aarts met 30 p.; 37e pr. Th. Spie
rings met 18 p.; 38e pr. W. v. Hoof ontvi:ng-
1 troostprijs. 

Na afloop werden de prijzen vanaf de kiosk 
achter café van den Heuvel door den leider 
levens commandant, den heer Frans Rutten, 
uitgereikt. 

HOOGWOUD. 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm alhier 

hield met de najaarskermis zijn jaarlijkschen 
wedstrijd. 

's Morgens werd door 44 schutters aan den 
wedstrijd deelgenomen. 's Avonds om 7 uur 
had de prijsuitreiking plaats bij J. _ Wagema
ker. Aanwezig was, behalve de schutters, de 
heer Oolders van Alkmaar, die door den 
Voorz. met een hartelijk woord werd verwel
komd. De heer Oolders toch is de volijverige 
secretaris van 't verband Alkmaar en de orga
nisator der jaarlijksche uitstapjes. 

De Voorzitter maakt daarna bekend den uit
sfag van den wedstrijd. Er was prachtig ge
schoten 't Hoogst aantal punten was 273, 

BIGGEKERKE. geschot~n door J. Vlaar. Verschillende schut-
Da afdeeling "Biggekerke" van den Bijzon- tr-rs brachten het ook tot een cijfer van 260-

deren Vrijwilligen Landstorm hield een schiet- 270. Uit de uitgestalde prijzen aangekocht in 
wedstrijd voor de leden. Door 16 së'hutters werd Hoogwoud, mocht achtereenvolgens een keus 
deelgenomen en met veel animo werd gescho- worden gedaan. 
ten. De eerste tien prijzen, welke bestonden uit Door den heer Oolders was beschikbaar ge
fraaie kunstvoorwerpen, werden achtereenvol- steld een zilveren speld, die gewonnen werd 
gens behaald door: H. Verschuure, A. de Witte, cioor A. Bakker, als de schutter met de hoogste 
L. Harpe, A. Harpe, P. de Lange, J. Konraad, serie. 
A. Arentse, J. van Rooijen, P. Francke en J. De heer Oolders verkreeg nu 't woord, dank 
Wijkhuijs. zeggend voor de vriendelijke ontvangst. ,,Ik 

Met enkele toepasselijke woorden reikte de kom," zegt hij, ,,zoo gaarne naar Hoogwoud, 
voorzitter, burgemeester Simonse, de prijzen omdat die afdeeling mij dierbaar is, omdat die 
uit , ! , ; l afdeeling bloeit eensgezind is en tot mede-
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De heer Schilder huldigt dan den Voorz. voor 
:iijn moeite; noemt hem de groote stuwkracht 
der vereeniging, vooral voor dezen wedstrijd 
e,1 biedt hem a).s bewijs van dankbaarheid een 
electrisch lampje aan. 

Voorzitter dankt den spr. voor deze aardige 
verrassing en beloqft de afdeeling zoo moge
lijk nog meer stf'un. 

Bij 't slotwoord huldigt voorzitter nog de 
prijzencommissie, den leider voor hun moeiten 
en de leden voor hun trouwe en aangename, 
medewerking. 

HAVELTE. 

Op 21 Sept. had op de schietbaan te Hol
tinge de uitgeschreven schietwedstrijd plaats 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
der afdeeling Nijeveen, Meppel, Koekange, 
Ruinerweld, Dwingelo en Havelte. Ondank, 
het slechte weer waren nog plm. 40 schutters 
opgekomen om elkaar te bekampen. Hooge 
series werden als gevolg van het slechte weer 
niet geschoten. 

In den korpswedstrij d behaalde: le prijs 
afd. Havelte met 131 punten; 2e prijs afd. 
Meppel met 126 punten; 3e prijs afd. Nije
veen met 125 punten; 4e prijs afd. Dwingelo 
met 122 punten; 5e prijs afd. Koekange met 
116 punten; 6e prijs afd. Ruinerwold met 92 
punten. 

Het maximum aantal punten was 3 X 50 
= 150 punten. 

Voor twee jaren was door den heer Vos, 
vroeger caféhouder te Havelte, thans te Mep
pel, een fraaie lauwertak als wisselprijs be
schikbaar gesteld voor den hoogsten korps
schutter. De tak was in 't bezit van Jonkman 
te Meppel, maar deze moest hem voor dit jaar 
afstaan aan den heer A. Vierhoven te Ha
velte. 

_Voor de personeele banen bestond veel ani
mo, waarvoor fraaie luxe voorwerpen waren 
aangekocht. Geschoten werd met scherp. 
Maximum aantal punten 10 X 10 = 100. lste 
prijs G. Broenink, Ruinerwold, 91 punten; 2de 
prijs A. Vierhoven te Havelte met 90 p .. 3de 
prijs Th. Betten te Wapserveen 89 p.; 4e pr. 
J. H. Dolsma te Koe,kange 89 p.; 5e pr. Joh. 
ter Heide te Havelte 88 p.; 6e pr. H. v. d. 
Berg te Ruinerwold 87 p; 7e pr. K. Hoekman 
te Nij,eveen 86 p.; Se pr. W. Huisman te Koe
kange 85 p.; 9e pr. L. J. Winter 85 p.; lOe 
pr. J. Bijker te Dwingelo 85 p.; lle pr. R. 
Kruger te Nijeveen 85 p.; 12e pr. H. Rein
ders te Ruinerwold 83 p.; 13e pr. B. Padding 
te Koekange 83 p.; 14e pr. H. v. Lingen te 
Meppel 83 p.; l,5e pr. Jonkman te Meppel 82 
p.; 16e pr. J. Doffing Dwingelo 82 p.; 17e 
pr. G. de Boer te Meppel 82 p.; 18e pr. H. 
J. Götz te Havelte 81 p.; 19e pr. H. van der 
Veen te Meppel 78 p.; 20e pr. H. ter Heide 
te Havelte 77 p.; 21e pr. L. Loopers te Koe
kange 77 p.; 22e pr. A. Bever hof te Koekange 
77 p.; :23e pr. A. Boverhof te Koekange 77 p;; 
24e pr. A. Knipmeijer te Meppel 76 p.; 25e 
pr: H. Drost te Koekange 76 p.; 26e pr. R. 
Kruithof te Nijeveen 75 p.; 27e pr. G. Kloos
ter te Koekange 75 p.; 28e pr. J. Bruinink te 
Koekange; 29e pr. H. Brals te Havelte 70 p.; 
30e pr. H. Perton te Uffelte 70 p.; en 31e 
pr. Kunnekens te Meppel 67 p. 

Tegelijkertijd werd geschoten Vrije baan, 
scherp Maximum 2 X 3 schoten à 10 p. = 
60 punten. Hiervoor was de belangstelling 
niet zoo groot, zoodat de prijzen (geldprijzen) 
niet hoog waren. le prijs A. Vier hoven te 
Havelte &8 p.; 2e pr. J. Bijker te Dwingelo 
58 p.; 3e pr. Joh. ter Heide te Havelte 58 
p.; 4e pr G. de Boer te Meppel 56 p.; 5e pr. 
B. Padding te Koekange 56 p.; 6e pr. W. Vink 
te Meppel 55 p.; 7e pr: H. v. d. Veen te Mep
pel 55· p.; Se pr. H. ter Heide te Havelte 55 
P·: 9e pr. O. Broenink te Ruinerwold 55 p.; 
10 pr. K. Hoekman te Nijeveen 54 p.; lle pr. 

J. H. Dolsma te Koekange 54 p.; l2e pr. J. 
Dijkert te Ruinerwold 53 p.; 13e pr. H. Rein
ders te Ruinerwold 52 p.; 14e pr. H. l{uyer 
te Nijeveen 52 p.; lEe pr. Th. Betten ,51 p. 
16e pr. G. Klooster te Koekange 51 p.; 17e 
pr. J. Dolfing te Dwingelo 50 p.; 18e pr. H. 
v. d. Berg te Koekange 50 p.; 19e pr. J. Kruit
hof te Nijeveen 50 p.; 20e pr. H. J. Götz te 
Havelte 49 p. 

Na afloop van dezen wedstrijd werden de 
prijzen uitgereikt door den heer W. Vink te 
Meppel in café Buter alhier. 

De schietbaan te Holtinge was prachtig in 
orde. Er werd geschoten op drie banen tege 
lijk, zoodat alles een vlot verloop kon hebben. 
Een tent was gemaakt waar de schutters 
droog konden schieten. 

TERSCHELLING. 
Op 1 October j.l. kwam de Bijzondere Vrij 

willige Landstorm bij elkander tot het houden 
van een schietwedstrijd op 't Groenestrand on 
c'.er leiding van den Voorzitter der Afdeeling 
den Edelachtbaren Heer Burgemeester van 
Terschelling, die ook de wedstrijd opende met 
c.,en mooie serie. De prijzen werden behaald 
door de heeren: C. E. v. d. Steen, le prijs 
Soepboer, 2e pr.; Laar huis, 3e pr.; M. A 
Swart, 4e pr.; P. H. Doeksen, 5e pr.; I. Swart 
Ge pl'.; J. de ,Jong, 7e pr.; Helfrich, Se pr. 
Bakker, 9e pr.; S. Appeldoorn, lOe pr. 

's Avonds 8 uur werden de prijzen aan de 
winnaars, m het Hotel van den heer Nap 
door den Voorzitter der Afdeeling met een toe 
passelijk woord uitgereikt, waarna de Secreta 
ris der Nationale Landstorm Commissie, den 
V,.T el edelgestrenge Heer Boulogne, een kernach 
tige toespraak hield en de Afdeeling opwekte 
zich paraat te houden. 

Na nog tot 10 uur gezellig bij elkander ge 
weest te zijn werd onder een driewerf hoera 
Yoor H. M. de Koningin, de vergadering ge 
sloten. 

UTRECHT I EN Il. 
Maandag 28 October zal voor de leden van 

opgemelde afdeeling een gecombineerde ver 
gadering worden gehouden in de bovenzaal van 
café "Noord-Brabant". 

Agenda: 
Prijsuitreiking plaatselijke schietwedstrijd. 
Uitreiking fotohoekje Nationale Ladstorm-

dag in den Haag 1928, 
Mededeeling Winteroefeningen. 

VROUWENPOLDER. 

Begunstigd door heerlijk zomersch najaars
weer hield Zaterdag 12 Oct. j.l. de afdeeling 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstor:n 
alhier haar jaarlijkschen onderlingen schiet
wedstrijd, afstand 100 M., maximum 100 p. 

Personeele baan: le prijs S. de Roo, 98 p.; 
2e pr. H. Polderman, 93 p.; 3e pr. P. Polder
man, 90 p.; 4e pr. P. de Visser, 90 p.; 5e pr. 
P. v. Hekken, 89 p.; 6e pr. A. Langebeeke, 89 
p.; 7e pr. Jac. Louwerse, 88 p.; Se pr. C. de 
Visser, 87 p.; 9e pr. A. Vendeville, 87 p.; lOe 
pr. N. Mesu, 86 p.; lle pr. Joh. Louwerse, 86 
p.; 12e pr. P. Schoe, 85 p.; 13e pr. M. v. d. 
Broeke, 80 p.; 14e pr. J. Duvekot, 80 p.; 15e 
pr. A. Jokse, 79 P•; 16e pr. J. Houterman, 76 
p.; 17e pr. P. Duvekot, 75 p.; 18e pr. A. v. 
Dis; 19e pr. Joh. Maas; 20e pr. J. de Bruyn; 
21e pr. H. Louwerse; 22e pr. Iz. Melse; 23e pr. 
J. Mesu; 24e pr. C. Mesu; 25e pr. J. Geerse; 
26e pr. J. Moens; 27e pr. A. Osté. 

Eerebaan: le pr. H. Polderman, 49 p.; 2e 
pr. S. de Roo, 48 p.; 3e pr. P. Polderman, 47· p. 

Rozen prijs: S. de Roo, 8 rozen. z 
Hoogste serie: S. de Roo, 50p. 
Meestgelijke schoten: S. de Roo, 8 X 10; 

P. Polderman, 7 X 9. 
Na afloop van den wedstrijd had 's avonds 

onder leiding van den waarn. voorzitter de 
prijsuitreiking plaats. 

MONTFOORT. 

In hotel "De Zwaan" werd onder leidir.g van 
~len plaatselijken leider, den heer J. Beert
t,uizen, een vergadering gehouden van de 
M<ieeling M'ontfoort van den Bijzonderen Vrij-
1villigen Landstorm. 
1 Deze vergadering had ten doel, de mogelijk
heid te bespreken, om op 5 October, gezamen-1 
lijk per autobus de reis naar de Bilt te 
maken om aldaar deel te nemen aan de korps
wedstrij den van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

Het bestuur der alhier gevestigde afdeeling 
had zich reeds met eenige autobus-ondernemers 
in verbinding gesteld, om de geldelijke kwestie 
te bespreken. 

Besloten werd per autobus te gaan, vert:r:ek 
vanaf "de Plaats" te 1 uur 15 minuten 

l 
l 
( 
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GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE ,.ROTTERDAM ". 

Als lid dezer Commissie is toegetreden 
de heer D. G. van Beuningen, Directeur 
der Steenkolen Handelsverceniging. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM COM
MISSIE STELLING VAN AMSTERDAM 

Duivendrecht . 

uitvaart. Er waren geen bloemen, er is 
niet gesproken - maar vele vrienden en 
bekenden, o.m. de besturen van de Eier
veiling en de Coöp. Tuinbouwveiling, 
waren aanwezig, en hebben hem op deze 
wijze een waardige hulde gebracht. 

de bijzondere Vrijwilligers van West-Bra
bant willen getroosten. 

Een kameraadschapelijkc maaltijd, 
waarbij de tafel gepresideerd werd door 
den Edelachtbaren Heer Burgemeester 
van Zundert, als wd. voorzitter, hield 
nadat de belangen van den Landstorm in 
West-Brabant waren besproken, allen nog 
oenige uurtjes gezellig bijeen. 

Het lid der Commissie, Burgcmecstè'r J. 
N eyens, is verhuisd van Rozenburg naar 
Vlaardingen. 

Toegetreden tot lid Yan de Plaatselijke 
Landstorm Commissie, de heer U. J. van 
Dijk te Dui vendrecl1t. 

Bennebroekerbrug. Op de schietbanen in Katwijk ... 

Wie naast de dienstplichtigen ook nog 
in aanmerking komen voor toetreding 
tot den Bijz. Vrijwilligen Landstorm. 

INSPECTEUR VAN DEN 
VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

Als leider van de afdeeling Bmmcbroc
kerbrug is opgetreden de wachtmeester J. 
Bax, Kruisweg, Haarlemmermeer. De h 2cr 
J. Poen, die tot dusverre het leiderschap 
dier afdecling op zich had genomen blijft 
gehandhaaCd als lcide1· dor afclceling 
Cruquius. 

Op de schietbanen in Katwijk schieten 
des Zaterdags verschillende afdeelingen 
van onzen Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. En het is te begrijpen, dat de af
deelingen, die gezamenlijk oefenen, in 
onderling overleg ook gezamenlijk prijs
schieten. Deze kamp werd Zaterdag 28 
f-'eptcmber gehouden, begunstigd door 
mooi zomerweer. 

Door den Commandant van het Ver
band werd naar goed gebruik een toast 
ingesteld op H . M. de Koningin on de 
Koninklijke Familie, waarna door ver
schillende sprekers het woord werd ge
voerd zoowcl in propagandistischen zin, 
als om uiting te geven aan gevoelens van 
erkentelijkheid voor veler goede zo:rgen. 
Mr. van Mechelen, directeur van Het 
Landstormblad, sprak mede een propa
gandistisch woord, allen opwekkend krach
tige propaganda te maken voor de ver
spreiding van het blad, dat voor den 
Bijz. Vrijw. Landstorm een krachtige 
band en een mooi propagandamiddel is. 

R. No. 12. 
Onderwerp: 

BIJZONDERE VRIJWILLIGERS. 

's-Gravenhagc, 20 Januari 1928. 
Teneinde m'isvcrstand te voorkomen, 

vestig ik Uw aandacht op het volgende: 
Gewezen dienstplichtigen (w.o. ook zijn 

1 c verstaan gewezen landstormplichtigen, 
die gediend hebben) gewezen r11serve
plichtigcn en gewezen vi-ijwilligers van 
land- en zeemacht of van de overzeesche 
weermacht op wie geen dienstplicht als ge
woon dienstplichtige krachtens de Dienst
plichtwct rust, (waaronder ook te verstaan 
zijn gewezen vrijwilligers van het voor
oef eningsinstituut die tot b·uitengewone 
dienstplichtige1~ zijn aangewezen) en die 
een verbintenis hebben gesloten ingevolge 
punt 6 van de Vrijwillige Landstormbe
schikking, behooren tot de le ban en ko
men als zoodanig voor in de maandelijksch 
aan mij in te dienen sterktestaten der Bij
zondere Vrijw'illgers. 

Diegenen van vorenbedoelde categoriën, 
die bedoelde verbintenis niet hebben ge
sloten doch zich niettemin bereid hebben 
verklaard om bij eventueele onlusten 
onder de wapenen te komen tot handha
ving van de openbare orde en rust en als
dan die verbintenis zullen sluiten, behoo
ren tot de z.g. 2e ban. 

Van de gewezen vrijwilligers van het 
vooroefeningsinstituut, die tot buitenge
woon dienstplichtige zijn aangewezen, ko
men alleen zij in aanm,erking, die examen 
hebben gedaan voor het verkrijgen van 
het bew1'js van voorgeoefendheid, ongeacht 
echter of zij dat bewijs al dan niet hebben 
verworven. 

Mijn Rondschrijven No. 3, d.d. 10 Jan. 
j.l., konit hierdoor te vervallen. 

De Generaal-Majoo1·, 
Adjudant in Buitengewonen Dienst, 
van Hai·e Majesteit de J{oningin, 
Wnd. Insp. v. d. Vrijw. Landstorm, 

w. g. J. H. BOREL. 
Aan 

de Aangewezen Commandant 
van de Verbanden en Korpsen. 

IJSSELMONDE. 

Halfweg. 
In Memoriam. 

2 ::,cptcmbcr 1.1. werd door een nooülot
ting ongeval uit den kring der zijnen wc·2,·
gerukt de heer L. Vlasveld, in leven ge
meente-ontvanger van Haarlemmerliede 
c.a. en secretaris-penningmeester van de 
Plaatselijke Landstorm Commissie ·i,e 
HaarlcmmerlieJe c.a. 

Wij verliezen in hem een warm voor
stander van den Bijz. Vrijw. Landstorm. 
Hij was iemand, die door zijne eenvoudige 
aangename omgangsvormen Yelen vool' 
zich wist te winnen. 

vV anneer een beroep op hem werd ge
daan was hij steeds bereid zich daarvoor 
ten Yollc te geven. 

Hoezeer hij door velen gewaardeerd 
werd, bleek wel duidelijk uit de zeer 
grootc belangstelling bij ztine teraardebe
stelling op het kerkhof te Halfweg. 

Moge zijn nagedachtenis steeds in war
me herinnering bij ons blijven voortleven. 

Zaandam. 
De afdeelingen in de Zaanstreek komen 

29 Octobcr a.s. in groote vergadering bij
een. Naast de uitreiking van het mooie 
foto-album ter herinnering aan den Na
tionalen Landstormdag, de uitreiking van 
schietprijzen en brevetten zal de avond 
o.m. worden gevuld met 'het vertoonen 
van den Landstormfilm. 

,,ZUID-HOLLAND-WEST ''. 

A. W. van der Valk. t 
Een onzer plaatselijke leiders, de heer 

Adrianus Wilhelmus van der Valk is ons 
door den dood ontnomen . . _ 

Toen in 1918 te Leidsch.-mdam en te 
Veur afdcclingen van onzen B. V. L. op
gericht worden, -viel aanstrmds he~ u')g op 
Van der Valk, die 12en fl;nk grenadier 
geweest was, en die in Leidschendam al" 
gemeene ach1ing genoot. Hij vatte zijn 
taak van stonde af aan flink .::,p, regelde 
de schietoefeningen, de gezellige avonden 
en organiseerde zelfs, in samenw erkin6 
met burgemeester Keijzer een genoeglijke 
boottocht voor onze B. V. L.-ers. Wie zal 
hem opvolgen 1 - want de afdeelingen 
Leidschendam en V eur zullen weer 
bloeiende afdeelingen worden! 

Ds. J . P. Buiskool, lid van de J:'laatselijke 
Landstorm-Commissie van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, heeft wegens vertrek 
uit deze gemeente ontslag aangevraagd. Op 
Donderdag 3 October j.1. werd vanwege boven
gf.noemde organisatie een afscheidsavond ge
geven in de voormalige bewaarschool op het 
dorp. 

AFDEELING SCHIEBROEK. 

Op 15 Sept. j.l. werd ons onverwachts 
door den dood ontrukt, ons medelid, de 
heer 

H. L. VAN NIEUWENHUYZEN, 

in leven Hoofd der Openbare School te 
Schiebroek. 

Na de mobilisatie werd Van der Valk 
benoemd tot melange-meester van de 
Coöp. Tuinbouwveiling te Veur. Met zeld
zame trouw heeft hij zijn werk vervuld -
totdat hij half Februari van dit jaar het 
veilingsgebouw verliet en uitgleed op het 
ijs ... Hij moest ter verpleging worden op
genomen in het Sanatorium "Rijngeest'' 
te Oegstgeest. Aanvankelijk was er alle 
hoop op herstel, totdat in September de 
tijding ons bereikte: Van der Valk over
leden .. . 

Wij verliezen in den heer van Nieuwen
huyzcn, een ijverig lid, die steeds de be
langen van de Afd. Schiebroek behartig
de en zullen wij zijn gedachtenis steeds in 
hooge eere houden. 

Plechtig en in allen eenvoud is zijn stof
felijk ovcrnchot, na den uitvaartdienst in 
de parochiekerk van den H. Martinus, op 
de R.-K. begraafplaats te Voorburg tei· 
aarde besteld. 

Eenvoudig-, als de man zelf, was zijn 

Deelgenomen werd door de afdeelingen 
Lisse, Katwijk, Noordwijk, Rijnsburg en 
Oegstgeest. 

Aantal deelnemers 64. 
Aantal prijzen 37 plus drie medailles 

van de bladen te Leiden. 
Groepen B. en C schoten samen, tcrwjjl 

de ongcgroepecrde schutters in een af
dceling samen kampten, zoodat er dus 3 
groepen waren. 

De drie eerste prijswinnaars van elke 
groep zijn: 

Groep 1 (B en C) : A. J. v. d. Zalm, 
met 93, Th. Vogelaar (beiden Noordwijk) 
met 92 en E . Vooys, Katwijk met 87 p. 

Groep 2 (D): W. van Dijk, met 84, J. 
van Rijn (beiden Katwijk) met 79 en G. 
A. Kamerman (Lisse) met 78 p. 

Groep 3: J. Verloop (Noordwijk) met 
85, J. Henkes met 83 en C. van Voorst 
Czn. (beiden Lisse) met 80 p. 

Rozenprijzen: A. J. v. d. Zalm, Noord
wijk, groep 1, 8 rozen, verguld-zilveren 
medaille van de Leidsche Courant; G. A. 
Kameuman, Lisse, groep 2, 6 rozen; pla
quette van de Nieuwe Leidsche Courant; 
J. Henkes, Lisse, groep 3, :j rozen, bronzen 
medaille Leidsch Dagblad. 

Van de N.V. Dros & Tieleman, Leiden, 
waren eenige doozen zeep ontvangen, 
welke onder de Afdeelingen als troost
prijzen verdeeld werden. 

Na het uitdeelen der pr-ijzen door den 
Res. majoor M. H. A. Juta (uit Oegst
geest), heeft de voorzitter van de Plaatse
lijke Commissie Katwijk, de heer Den 
Dikke, den heer Juta voor zijn goede zor
gen, ook met dezen wedstrijd betoond, 
hartelijk dank ge bracht, waarna hij voorts 
een woord ter vriendelijke verwelkoming 
richtte tot den nieuwen secretaris der 

De uitslag van den schietwedstrijd 
volgt hieronder. 

1. Res. Luit. Commissaris 48-47 
punten; 2. L. de Vries 47-46b; 3. Kap. 
Augustijn 4 7-44; 4. van Dongen 4 7-41 ; 
5. Nijssen 46-45 na loting; 6. Linêihout 
46-45 na loting; 7. Antheunissen 46-44; 
8. Res. Luit. Castenmiller 46-40; 9. Res. 
Luit. Zouteriks 45-26; 10. Rombouts M. 
C. 44-44; -11. Res. Kap. Brouwers 44-41; 
J 2. Rcs. Luit. Boomer 44-33; 13. Jurriens 
43-43; 14. Krottjé 43-42; 15. Res. Luit. 
van Oirschot 43-33; 16. Res. Luit. Ver
meulen 42-40; 17. Res. Kap. van Roos
malen 42-39 (7-8) ; 18. Krijnen 42-93; 
J 9. Daverveldt 42-34; 20. Res. Luit. 
Braat 42-33; 21 van den Akker 41-34; 
22. Res. Kap. Steinweg 40-28; 23. Res. 
Luit. Verdult 39-39; 24. Boomaan 
39-36; 25. Res. Luit. Jaocbs 39-32; 26. 
van 'Elzakker 38-17; 27. van der Meer 
37-37; 28. van der Pluym 37-35; 29. 
Muys 37-27; 30. Mortiers 36-25; 31. 
Res. Kap. Asselbergs 35-22; 32. Meer
tens 33-32; 33. Goossens 32-29; 34. 
Adj. Bakker 27-19; 35. Res. Kap. 
Reitsma 22-18; 38. Ros. Luit. van Gilze 
11-8 punten. 

VERBAND TWENTHE. 

De uitslag van <le in <le Rheezerbelten ge
houden schietwedstrijden om den wisselbeker 
van het verband Twenthe van den Bijzonderen 
Yrijwilligen Landstorm is als volgt (achter de Gewestelijke Commissie. 

's Gravenhage. D. J. KARR.ES. namen het aantal punten): 

SCHIETWEDSTRIJD 

Afd. Hardenberg: A. J. Breukelman Bzn. 93. 
Vroomshoop: J. Vaartjes 87; L. v. Straten 

78; W. v. 't Oever 85; J. Musch 54; W. Oos
terveen 86; H. Staarman 83; A. Hekman 82. 

WEST-BRARANTSCH VERBAND Gramsbergen: B. Habekotte 81; E. Kamp
man 75; G. Beenen 71; E. Lenters 61; G. J. Nij

d meijer 58; J. W. v. Langen 55. 
Op 15 Augustus werd door de goe e Slagharen: B. B. de Boer 70; T. Schuurman 

zorgen der Gewestelijke Commissie in 33 ; B. A. Blauwgeers 64; J. H. Helmich 79; 
West-Brabant een schietwedstrijd georga- J. H. Berg 79; F. H. Haverkort 84. 
niseerd voor H.H. Officieren, Instruc- Dedemsvaart: J. Schippers 86; A. Stukje 74; 
teurs en Plaatselijke leidGrs. H. Schippers 89. 

De wedstrijd vond plaats op de schiet- Heemse: Pissuisse 75; J. H. v. d. Veen 84; 
banen Geldersche heide en was door een Th. Stad 77. 
Commissie, bestaanden uit de H.H. Kapi- Ommen: G. Kampma!1 65; J. M. Coenra~ds 
teins L. van Roosmalcn, E. August~in en 88; J. Hekman 69;_ H. T1mmern:ian 88; G. Wrnd 

d 1 L ·t ·nT O - h t k - 35; H. Mulders 75, G. Steen 80, D. J_ Horsman en en m . n . van 01rsc o eur1g 
60 

voorbereid. Lutten : G. J. ter Wijlen 76; R. Beenen 87; 
Na afloop verzamelden de deelnemers G. v. d. Kamp 69. 

zich met de voltallige gewestelijke Com-
missie, onder voorzitterschap van den 
Edelachtbaren Heer van Campen, burge
meester van Dinteloord en Fijnaart, in 

NIJVERDAL. 

het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, waar de De Bijzondere Vrijwillige Landstorm afd. 
Commandant van het Verband, de Kapi- Nij~erdal, ~ield op de baan te R~ssen een 

- I:> A lb d ·· ·t ·1 t schietwedstnJd met patronen no. 1. Uitslag van tem . sse ergs e priJzen u1 rei-: e, d d t .. d 1 1 t 1 W D t .. .. d d ezen we s nJ was a s vo g : e pr. . oc or 
daarb1J l~~rtel\1k da:11~ br_cngen ~.an e met 88 p., 2ei pr. F. Pfeiffer met 83 p., 3e pr. 
Gewesteh.Jke Commissie, m het b1Jzonder Fransen met 78 p., 4e pr. Kruithof met 77 p., 
aan de Zeer Eerw. Heer Jos van Genk, 5e pr. B. Twilhaar met 73 p. 
haar ijverigen secretaris, voor de vele l Voorts werden nog eenige groepenwedstrij
moeiten en zorgen, die zij zich steeds_ voor c!en gehouden. 

najaar min.stens één Iedere Afdeeling zorge in het komende 
LANDSTORMFILMAVOND te orga~ iseeren ! ! 
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JONGENS EN MEISJES, 

Hier volgt weer een stelletje nieuwe op
ga ven: 

GROEP A, 
(onder de 10 jaar.) 

Namen van vruchten: 
nevuird - reknes - tenon 

nerep - nenaban - nesseb 
nastjeska - lesdad - slappe 

breman -
- ngveij -
- anepootjes. 

GROEP B, 

(boven de 10 jaren). 

VERBORGEN EUROPEESCHE STEDEN. 

Lammetje! waarom loopt ge nu altijd te 
,blaten? 

Zou je die vodden niet gauw aan den kant 
werpen? 

Met slaande trom en vliegende vaandels. 
Fientje, je moet niet zoo'n lawaai maken. 
Vele Engelschen zijn blond en slank. 
Die Bernard is toch een leuke jongen. 
De Trammaatschappij opent op 1 Decem-

ber lijn 10. 
De brem en de paardebloem zijn geel. 
Wat sta je daar toch te bazelen, Piet! 
Die arme wezen beweenen hunne ouders. 

Hier volgen de namen van degenen die een 
mooi boek als prijs ontvangen: 

Voor nieuwelingen volgen hier nog eens de 
verschiilende bepalingen: 

lederen keer worden een achttal mooie prij-
zen uitgeloofd aan de beste oplossers. 

Er zijn twee groepen. 
Groep A. Kinderen onder de 10 jaar. 
Groep B. Kinderen boven de 10 jaar. 
Verder gelden de volgende krijgsartikelen: 

Artikel 1. 

Niet van elkaar afkijken of overschrijven. 

Artikel 2. 

Alle inzendingen zoo keurig mogelijk ge
schreven, zonder doorkrassen en zonder vlek
ken. 

Artikel 3. 

Schoolwerk gaat altijd voor. Dan volgt: thuis 
een handje helpen, als 't gevraagd wordt. 

En dan eerst komt Het Landstormblad aan 
de beurt. 

Artikel 4. 

Op 't papier voor de oplossingen zet ge 
rEchts bovenaan, je naam voluit geschreven, 
met je leeftijd en woonplaats. En links boven
aan, de groep waartoe ge behoort. 

Bijvoorbeeld: 

GROEP A. ANNA PEREMOES, 1 

1 

GROEP B. PIET VAN DAM, 

11 jaar, 

Holksche Weg C 43, 

NIJKERK (Gelderland). 

Wanneer je dit alles niet duidelijk aan 't 
begin erbij schrijft, is je werk vergeefsch. 
·want, hoe zou ik ooit een prijs kunnen zenden 
aan een kind, dat geen duidelijk adres 
ov geeft! 

Artikel 5. 
De oplossing moet binnen een week, in ge

sloten brief, met een postzegel van 7 ½ et. in 
een rechterbovenhoek gezonden worden aan 't 
volgend adres: 

1 

Poatz<gel 
van 

71/1 cent 

AAN OOM BERTUS. 
p/ a. Bureau n n Het Landstormblad, 

Koninginnegracht 50, 
's-GRA VENHAGE. 

In het eerstvolgend nummer worden de 
namen vermeld van degenen, die een prijs ge
wonnen hebben. 

En nu, wie zin heeft, aan den slag! 

UIT HET LEVEN VAN KONING 
WILLEM III. 

De Vader van onze Koningin, Koning Wil
lem III, die zooals ge weet, van 1849 tot 1890 

waren. In dien barren winter begaf de Koning 
zich met zijn gevolg naar Zuilichem in de 
Betuwe, waar hij met oprecht medelijd:m ken
nis nam van alles, wat door d3 ingc::etcnc:!l 
door den geweldigen watervloed was geleden. 

Op recht vorstelijke wijze voegde Zijne 
Maj,esteit bij de klinkende woorden van troost 
met gulle hand ook klinkende muntstukkeo. 

Een eenvoudig boertje had zich inmiddels 
afgevraagd wie van al die deftige heeren, die 
zijn dorp kwamen bezoeken, toch wel de Ko
ning zou wezen; maar hij kon dit niet met 
zekerheid vaststellen. Daarom stapte !'!ij vrij
moedig op het doorluchtig gezelschap toe en 
vroeg: ,,Zeg eens, heeren! wie is van julli,e 
nou eigenlijk d:e Koning?" 

"Dat ben ik!" antwoordde Z. M. met een 
hartelijken lach. 

,,Zoo, ja! ... . .. Dat dacht ik al bij me zelle-
vers: jij lijkt ook 't meest van allemaal op 
den kop van een rijksdaalder, zooals ik daar 
strakjes van je gekregen heb!" 

EIGEN ADVOCAAT. 

Te Caïro leefde jaren geleden een koopman, 
Ali genaamd. Hij had heel wat te verduren 
van straatjongens, die hem telkens voor kro
kodil uitscholden. Bij alle mogelijke gelegen
heden moest hij tot zijn groote ergernis dit 
scheldwoord hooren. 

Lang had de goedige Ali zijn geduld be
waard; maar ten slotte liep hem toch de gal 
over. Toen hij op zekeren morgen weer langs 
den weg liep, werd hij weer door de kwa-· 
jongens nagejouwd. Hij greep een steen, 
smeet dien een der belhamels naar 't hoofd, 
en bracht hem een gapende wonde toe. 

De vader van den bengel daagde den koop
man voor 't gerecht. 

Toen Ali de gerechtszaal binnentrad, sprak 
bij de gebruikelijke woorden: ,,Allah zegene 
U!" 

Als een goed Mohammedaan antwoordde de 
rechter: ,,Allah schenke u zijn vrede!" 

,,Allah zegene U!'' herhaalde de koopman. 
,Allah schenke u zijn vrede!" hernam de 

rechter. 
"Allah zegene U!" sprak Ali thans voor de 

derde maal. 
Nu werd de rechter wrevelig, smeet den 

koopman zijn muts naar het hoofd, en beet 
hem toe: Waarom verveelt ge mij met deze 
herhalingen?" 

Met de grootste kalmte antwoordde Ali: 
,,Zie, geduchte heer Rechter! omdat ik u drie
maal achtereen den zegen van Allah toe-

1 
wensch verliest gij uw geduld; en nu wilt gij 
dat ik geduldig blijven zal, wanneer de straat-
jongens mij onophoudelijk bespotten ..... . 

Hendrik van Dieren Lexmond; Tine Knop
pns, Zeist; Willem Kwakernaak, N. Lekker
knd; Simon v. Wingerden, Z,wijndrecht; Annie 
Voormeeren, Apeldoorn; Broer de Vries, Hyum; 
Heiltje Fijna, Bleiswijk; Grada Bremmer, 
Zwolle. 1 

over ons land regeerde, bezocht gedurende de 
ontzettende • overstroomingen van Januari 1868 

-~--- vele plaatsen, die door deze ramp geteisterd 

9 jaar, 

Rozestraat 6a, 

ROTTERDAM. 

De rechter glimlachte om den slimmen 
koopman, die zoo gevat voor zichzelf als ad
vocaat optrad en sprak hem vrij. 

OOM BERTUS. 

NET PERSOON, 
geh., leeft. 26 jaar, g. gezond
heid, P. G., van goede getui
gen voorzien, zag zich gaarne 
geplaatst als nachtwaker, 
boschwachter, jachtopziener, 
wissellooper o. i.d.; letter J. 
R. aan de administratie van 
dit blad. 

VANNELLE~5 
TABAK 
·êmi'mî 
~ 
~ .. IÖCT 
FER½oRS' 

IS I\WALITEITI 

VOLKS BOND 
TEGEN DRANKMISBRUIK 

HOTEL en KOFFIEHUIS 
PRINSEGRACHT 120 - DEN HAAG 

Geopend vanaf 1 Augustus 1929 
Lage tarieven voor net Logies. 
Goede en billijke consumptie 
en zeer smakelijk middageten. 
Gemakkelijk te bereiken met de 
tramlijnen 2, 6, 10 en 13 en Bus. 

Beheerder: R. JOOSTEN, 

T E KOOP 
tegen aannemelijk bod 

WAPEN RAK, 
met schitterende verzame
ling van wapens als gewe
ren, sabels, pistolen etc. 
Te zien na 1 Nov. a.s. bureel 
Nationale Landstormcommis
sie Koninginnegr. 50, 's-Gra
venhage. 

KOEDEKENS. 
100/ 140 
100/ 160 . . . . 
110/ 160 . . . . 
120/ 160 
110/ 160 (hennep) 
100/ 160 (dikke) . 
120/ 165 " 

P AARDEDEKENS. 

f 1.
" 1.20 

1.35 
1.50 

" 1.50 
1.60 

" 1.80 

Kidden . f 3.25 
Middel . . . . ,, 3.50 
Groot . . . . ,, 3.75 
H. groot . . . . ,, 4.-
W aterdichte Klomplaarzen en 

Waterlaarzen. 
Zakken 40, 45 en 50 et. 

Engelsche rijdekens . f 3.50 
Amandel baalen . . . ,, !.

Onbekenden Rembours. 
Niet goed geld terug. 

H. J. KLEIN - KAMPEN 

TE KOOP: 
door sterfgeval 2 zoo goed als 
nieuwe 

OFFICIERS UNIFORMEN 
flinke maat. Sabel m. schede 
en revolver (alles buitenmo
del). Te bevragen bij P. KO
NING, Winkelier, Blokker 
(N.-H.) 

T REKWAGENT JES 'voor-vervoer',_ van Landbouw-artikelen enz. 
in prijzen van f 16 .- tot f 3 0.-. Platte, voor vervoer van 
3 of 6 melkbussen f 27. - en f 28.-. Zeer soliede constructie, 
gedraaide assen en bussen, lichtloopend. Prijscourant op aan-

vraag bij W. e n W. VI N K te· MEPPEL. 

Lan1s~ormofficier, 30 jaar oud, 1 KANTOORBEDIENDE 
a?mm1stratief onderlegd, ge- B. V. L., 22 jr., P. G., accuraat 
dipl. boekhouder, met perso- werker zoekt verandering van 
neel kunnende omgaan, zoekt positie.' Administratief goed 

POSITIE onderlegd,_ dipl~ma Boekhou-
, den, kenms Dmtsch en En-

ook in de tropen. Prima refe- gelsch. Uitstekende referen
rentiën. Brieven letter W. G. ties. Brieven onder letter H.H. 
aan de administratie van dit aan de Administratie van het 
blad. Landstorm½lad. 

INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN 
N.V. FRANS RIJSDIJK'S 

HENDIK-IDO-AMBACHT 

Uit groote voorraad direct leverbaar : 
NIEUW IJZER SCHEEPSPLATEN,STRIPPEN, 

HOEK-, TEE-, BALK- en U-IJZER, 
Breedfler:i sbalken, Plat, Rond en Vierkant, 

BETONIJZER,· 
H.K. nummèrplaten en gegalvan iseerde Platen. 

Prijzen buiten Syndicaat. 

Voor Maag
en Leverkwalen 

zi j n er geen betere 
GENEESMIDDELEN 

dan die v an het 

,,STAPHORSHR BOERTJE" 
Vraagt gratis brochure. 

Adres: 
J . K . STEGEMAN 

G 92 STAPHORST 

N.V. Incassobureau 
,,DORDRECHT" 

WOLFSHOEK 6 
ROTTERDAM. 

IVIEDAILLES 
WEDSTRIJD PRIJZEN 

INSIGNES 

~ . 
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No. 11. NOVEMBER 1929. Verschijnt elke maand 6e JAARGANG -

BIT LIIDSTORIIBLID 
Orgaan ten behoeve van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 

Instituut tot Steun aan het wettig gezag. 
ABONNEMENTSPRIJS f 1.50 PER JAAR. LOSSE NUMMERS 1& CBIT. 

Adres van Administratie en Redactie: KOIINGINNBOBlCHT 50 TE 'S-OBAVENBAGI 

Dat wat men niet moet 
doen. 

Als in het buitenland drie Nederlanders 
elkander ontmoeten, zoo heeft eens iemand 
gezegd, dan richten Z\j een vcrceniging op. 
Hierin schuilt natuurlijk nogal wat over
drijving. Toch valt er ook in onze organi
satie met deze neiging rekening te houden 
en is het goed, dat tegen al te ver gaande 
splitsing gewaakt wordc. 

De plaatselijke afdeeling moet als een 
ondeelbaar geheel worden gehandhaafd en 
niet worden versplinterd door het oprich
ten van alle mogelijke clubs, als schiet-, 
zang-, muziek-, tooneelclubs enz. 

Doet men dit wel, dan zal het niet lang 
duren of de club wordt hoofdzaak en de 
nfdeeling slinkt weg. 

Met mate. 

Onze afdeelingsvergaderingen mogen 
vanzelfsprekend een aangenaam en gezel
lig karakter dragen. 

Tocl1 z(j men hiermede voo1·zichtig. De 
instandhouding van een levenskrachtigen 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zal 
men nooit kunnen verln-ijgen door te fees
ten en te fuiven. 

, \Tanneer dàt het cement moest worden, 
dat de organisatie b\jeen zou moeten hou
den, dan is het einde spoedig daar. 

Gelukkig is hiervan dan ook geen 
sprake. 

Intusschen, beter hard geblazen, dan 
den mond gebracht. 

Daarom moge nog eens naar voren wor
den gebracht, dat men bij de inrichting 
van zijn bijeenkomsten er tegen waakt, 
bepaalde groepen of richtingen van zich te 
vervreemden. 

Dat kan zoo spoedig, door dingen in te 
voeren, die men ook gemakkelijk kan weg
la ten. 

Men houde onze vergaderingen op hoog 
peil, in overeenstemming met het groote 
en verheven doel, waarin de B~zondere 
Vrijwill ige Lancfatorm zijn bestaansgrond 
vindt. 

De belangrijke taak van de 
plaatselijk leiders. 

Ons instituut bestaat nu eenmaal - en 
het is er niet te slechter om - door de be
langelooze medewerking van een groot 
1antal nationaal gevoelende personen. 
')nder hen nemen de plaatselijk-leiders 
ang niet de minste plaats in. Het is dan 

ook een verblijdend verschijnsel, dat tel-
1cens als dit noodig is, zich voldoende 
' linke krachten voor deze functie beschik
'mar stellen. 

Hun zorg houdt de a[deeling bijeen, en 
bevordert de uitbreiding. 

De verantwoordelijkheid der 
Plaatselijke Commissiën. 
De Plaatselijke l.,andstol'm Commissiën 

hebb ('n allereer st in te staan voor de be
trouwbaarheid der aangeworven vrijwilli
gel's. 

Niemand kan deze, voorn] in de kleine 
plaatsen zoo goed beoordeelcn als deze 
commissies, die samengesteld zijn uit voor
aanstaande burgers, in de dorpen en in de 
steden. 

Wenschelijk is het dat deze commissies 
van tijd tot tijd de geheele afdeeling nog 
eens nauwkeurig· onder de loupe nemen. 

Want als het ergens geldt, clan is het bij 
den Bijzonderen Vl'ijwilligen Landstorm, 
dat de kwalit eit i·cr gaat boeen de kwan
tit eit-. 

GEWESTELIJKE COMMISSIE 
TWENTE. 

'l'ot Secretaris der Gewestelijke Land
stonn Commissie ,,'l'wenthe'' is benoemd 
de res. le Luitenant J. Wynia, Bul'gemees
ter der gemeente Denekamv te Denekamp. 

DE VELUWZOOM. 

'l'ot lid dei· Gewestel ijke Landstol'm 
Uomrnissie "De Yeluwzoom '' is benoemd, 
de heer J . Tnlp, Reserve ] e Luitenant 22 
R. T. te l<}dc, Lindenlaan 6n. 

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 
,,MOTORDIENST ' '. 

In herinnering wordt gebracht, dat den 
Reserve-Kapitein G. ,V. Stl'oink, di:;tricts
commandant in de Verbanden "De IJssel" 
en "Vollenhove ", op verzoek eervol ontslag 
is verleend en opgevolgd door den :Re
serve-Majoor der Cavalerie F. J. J . Baron 
van II eenistra, te Eefde. 

BENOEMINGEN. 
Met ingang van 16 November is de 

eerste luitenant C. L. Boer, Directeur der 
Koninklijke Militaire Kapel, bevorderd tot 
Kapitein van het Regiment Grenadiers; 

zijn bevorderd tot reserve-majoor, 
onderscheidenlijk bij het 9e en 2de Regi
ment Infanterie, de reserYe-kapiteins Mr. 
W. A. C. van Dam en J . I'. Boots, heiden 
van het l'egiment nl'enadiel's; 

is bevorderd tot reserve-kapitein voor 
speciale diensten, bij het vrijwillig land
stormkorps "Vaartuigendienst'', de reser
ve-eerste-luitenant voor speciale diensten 
Jr. A. Bos; 

is bevorderd tot reserve-majoor van het 
korps luchtdoelartillerie de reserve-kapi
tein IC L. Scltell, Secretaris der Geweste
lijke Landstorm C'ommiRRie "Sklling van 
Amste1·dam ''; 

is bevorderd tot 1·cscrve-lrnpitein van 
het fie 1·egime11t veld-artillerie de resm·ve
eersh'-luitenant II. A. C. Drnier 1·an dei· 
Gon; 

is met ingang van J 8 November op vel'
zoek eervol ontslag vm·leend uit den mili
tairen dienst aan den Resel've-kapitein 
voor f.:[)ecialo diensten, J. P , van Term, 
van het Vl'ijwill ig landstormkorps "Lucht-

Waarlijk, wrel beschouwd is de bloei van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
Yoor een belangrijk gedeelte te danken aan 
<le activiteit der plaatselijk leiders. . wachtdienst". 

,,ZUID-HOLLAND-WEST '', 

Luitenant-Kolonel Jhr. C. J. van Adrichem 
Boogaert, thans Commandant van het Regi
ment Grenadiers te 's-Gravenhage, heeft a.f
:;cheid genomen van het commando van "Zuid • 
Holland-West". 

Hij deed dat met een vriendelijk schrijven 
aan onze Plaatselijke Leiders, hij deed dat in 
de vergadering van onze Gewestelijke Land
stormcommissie, Zater dag 2 November in den 
Haag gehouden. 

Maar .... de band tusschen "Majoor" Van 
Adrichem Boogaert, die ambtshalve lid was, 
en onze Gewestelijke Commissie werd n i <' t 
verbroken, althans - er ontstond een nieuwe 
band. ,vant de voorzitter van onze Gewestf.
lijke Commissie, de heer J. M. Krijger Jr. 
bood den afgetreden commandant, namens d€ 
Gew. Commissie het lidmaatschap dezer com
missie aan, wat de heer Van Adrichen1 
Boogaert gaarne aanvaardde. 

Luitenant-Kolonel Jhr. C. ,1. 

van Adrichem Boogaert. 

Enkele levensbij
zonderheden van ons 
nieuwe Commissielid 
mogen hier volgen: 

Na de opleiding 
voor officier aan de 
K. M. A. genoten te 
hebben, volgt 28 Juli 
1898 zijn benoeming 
tot 2e luitenant bij 
3 R. I., standplaats 
Vlissingen. Bevorde
ring tot le Luitenant 
3 Maart 1903. In 

1906 overgeplaatst naar Middelburg en 1 Sept. 
1913 aldaar bev,orderd tot kapitein bij 14 R.I. 
Op 1 Dec. 1920 te Middelburg werkzaam ge
steld bij den Vrijwilligen Landtsorm en o.m. 
bela,st met het commando over het toenmalige 
Ver band Walcheren-Zuid-Beveland (Bijzondere 
VrijwiHige Landstorm); deze functie behouden 
tot 1 October 1925, datum van aanstelling tot 
Majoor, waarop overplaatsing naar 's-Grave r,
hage (Regiment Jagers) en benoeming tot 
Commandant der Landstormgroep 's-Graven
hage, tevens Commandant van het Landstorm
korps "Z,uid-Holland: Wlest", volgde. 

1 Nov. 1929 aangesteld tot Luitenant
Kolonel Commandant van het Regiment 
Grenadiers. 

Het was niet onbekend dat Jhr. Van 
_.\.<lrichem Boogaert - die lid is van de Johan
r iterorde - onzen Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm een warm ha1,t toedraagt. En -
zoo hij in de vergaderin:g der Gew. Commissie 
verkaarde: ,,Mijn werk gedurende 9 jaren bij 
dit Instituut zal voor mij steeds een aange
Eame herinnering blijven!" 

Majoor M. F. J. Phaff. 

In dezelfde vergade
ring van de Geweste
lijke Commissie,waar
in overste Van Adri
chem Boogaert af
scheid nam als com
mandant van Zuid
Hoiland-West, werd 
de nieuwe comman
dant, majoor M. F . J. 
Phaff, verwelkomd. 
Het verheugt ons 
:hierbij zijn foto te 
kunnen reproduceeren 

Enkele levensbijzonderheden van majoor 
Phaff mogen hier volgen. Geboren 21 Septem
ber 1876. Volgt de hoofdcursus en wordt 

rlllltlE.T!!i 
Is er 

~~ 
dat mö :h~ hart der rooie.er$ ~ht 

als een lekkere pijp ! 
De ondervinding leert, dat nlds 

6AAT BOVEN 
een qeurige tabak d ie nooi} verveetl 
steeds even lekker is en daa rbij 
to t een logen prys verkryq baar. 

Dit alles vindt 6e vereenigd in 

fi October 1901 bij 6 R. I. aangesteld tot 2en 
lnitenant. In September 1905 wordt hij le 
luitenant, in December 1905 volgt de bevor
rlc,ring to t kapitein. Op 7 Mei 1927 wordt hij 
n,ajoor bij 4 R. I. om 1 November j.1_ over
geplaatst te worden bij de Jagers, bij de staf 
van de lste Infanterie brigade, en belast met 
het commando van de Landstorm-groep 
's-Gravenhage en van het Landstormkorps 
,,Zuid-Holland-West". 

In zijn militaire loopbaan heeft de tegen
vrnordige commandant ver3chillende gewichtige 
functies bekleed, was o.tn. van 1 September 
1924 af officier-toegevoegd bij den Inspecteur 
Vän de Burgerwachten. In deze kwaliteit werd 
hij in '28 begiftigd met het officierskruis in 
de orde van Oranje-Nas81au; ook is majoor 
Phaff drager van het kruis van verdienste van 
den Ned. Bond van Burgerwachten. 

Hoek van Holland. 

De Plaatselijke Landstormcommissie te 
Hoek van Holland bestaat thans uit de heeren 
C. F. Jas, eere-voorzitter, A. C. Verschoor, 
voorzitter en voorlo,opig plaatselijk leider, 
H. J. M. van den Berkhoff, A. Prins, P. Lan
grnlag, J. J. Logger en A. van der Wilde 
C.C.Azn. In een vergadering te Hoek van 
Holland, zijn de nieuwe leden dezer commissie, 
o.m. de heeren C. F. Jas, commissaris van 
~otterdam, door den heer J. M. Krijger Jr., 
den voorzitter van onze Gewestelijke Commis
sie, geïnstalleerd. In deze vergadering, waarin 
de heer Krijger op ,boeiende wijze het doel van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm uit
eengezet heeft, is ook de firn van den Land
stormdag 1928 vertoond. 

's-Gravenzande. 

De Plaatselijke Landstorm Commissie te 
',, -Gravenzande bestaat thans uit de heeren 
A. Heus, voorzitter, Joh. Boess Azn., 2e voor-
zitter, P. van Oosten, Monstersche weg, secre
taris en plaatselijk leider, P. v. d. Wel, pen-
1;;1;gme-ester en den heer Ant. den Harder, 
1.1.1g. adjunct. 

Korporaal Van Oosten is thans Plaatselijk 
!r ider; wij vertrouwen, dat onze vrijwillig-ers 
te 's-Gravenzande gaarne met hem zullen 
samenwerken. 

E. L. M. van Wensen. 
Een onzer plaatselijke leiders, de heer E. L. 

1\1. van Wensen te Voorschoten, kwam ons, 
na een korte ongesteldheid, door den dood te 
üntvallen. Met dankbaarheid herdenken we, 
wat hij voor de afd. Voorschoten geweest is. 



Het Landstormblad. 
Het aantal abonné's op ons Landstormblad 

ioopt in ons Gewest in niet geringe mate naar 
bove n. Gaarne roepen wij ieders medewerking 
i11 dat deze groei zóó door blijft gaan. Jedere 
nieuwe abonné - zoo bedenke men - is er 
weer één ... 

Kring-wedstrijd te Vlaardingen. 
De Afdeeling Vlaardingen hoopt op 7, 

11, 14, 18 en 21 December 1929 een Kring
"·edstrijd te houden Yoor de Afdeelingen 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, behoorende tot de Landstormkorp
scn "Zuid-Holland: \Vest", ,,Rotterdam" 
en het Verband "Monden der Maas". 

De ,1edstrijd is verdeeld in: I. Korps
\\·edstrijd; II Eere-Korps,Yedstrijd; III 
vaste haan; IV nije baan en V nije baan 
buks. 

De banen zullen geopend zijn Yan 1 tot 
9 uur n.m. Laatste dag Yan 1 tot 7 uur. 

Voor de , \ fd. I, II, III en TV wordt ge
sc-hoten uitslui1end met K. S. 0. ge\\·erl'l1. 
Voor Afd. V zijn torgestaan alle 6 m.M. 
buksen zonder overdekte richtrniddel cn. 

Ir<lcr deelnemer mo et Yoor eigen mu
niti(' zorgen. Deze zal evenwel aan de ba
nen verk1·ijghaar worden gesteld tegen 
.f 2.- per doos van 250 stuks of 1 cent 
pe1· patroon. 

Voor cle .Afdeelingen I, 11 III en IV zal 
ges<·ho1en " ·orden op eb "Rli1):,-srhi.i f". 
Vool' de ~Hd. Y "·ordt gesc-hot0i1 op sehijf 
,Yadle" met visuels. 

De prijsuiti-eiking clrr Korps- en l~ere
ko,·psprijzen zal plaats hebben op Zater
dag· 21 Deeemher 8 uur n.m. in de "Stads
sehool ". De uitslag Vrije- en Vaste baan
wedstrijden zal later worden hekencl ge
maakt. 

n. J. KARRES. 
Dnüvcnstraat 62, den Haag. 

VERBANDS-WEDSTRIJD. 
Landstormkorps "Nieuwe Hollandsche 

Waterlinie". 
Begunstigd door bizonder mooi weer von

den Zaterdag 5 October j.l. de verband-wed
strijden plaats te Utrecht op de banen van 
het Ford aan de Biltstraat en dank zij de 
welwillendheid van den majoor b. d. W. Jans
sen, commandant der Burgerwacht alhier, ge
deeltelijk in de zalen van het gebouw der 
Burgerwacht. 

De commandant, de Res. Majoor M. Bar
rik Bles, heeft met deze wedstrijden doen 
samenvallen een bespreking voor de officie
ren van het korps, welke samenkomst een 
succes is geweest, zoowel wat betreft opkomst 
als wat de belangstelling aangaat. 

In de middaguren bracht de commandant 
vergezeld van zijn adjudant, de Res. 2de 
luitenant A. Kok, een bezoek aan de wed
strijden en opende hij vervolgens persoonlijk 
den officierswedstrijd. De Nationale Land
stormcommissie was vertegenwoordigd door 
haar secretaris, res le luitenant Boulogne, 
terwijl ook de secretaris der Gewestelijke 
Landstormcommissie, mr. J. G. A. van Gel
dorp Meddens, van zijn belangstelling deed 
blijken door èn de officiersbijeenkomst èn de 
wedstrijden geheel bij te wonen. 

De prijsuitreiking, als steeds een evene
ment, waarbij groote mate van welsprekend
heid wordt vereischt, trok de aandacht door 
de origineele wijze waarop de korpscomman
dant de prijswinnaars toesprak. De Majoor 
wenschte nl. niet op de tradioneele wijze den 
winner geluk, want één moet altijd de beste 
zijn, maar Spr. wenschte het korps geluk met 
zoo groot succes, getuige de geweldige be
langstelling, die grooter was dan ooit en ver
volgens maakte hij de commissie een com
pliment voor de prestatie om, ondanks de 
vele becijferingen die aan de prijsuitreiking 
moesten voorafgaan, toch er in geslaagd was 
stipt op tijd gereed te zijn, n.l. te kwart over 
vijf. Daar men verwonderd constateerde, dat 
de klok juist een uur later wees, antwoordde 
Spr., dat men niet moest vergeten, dat de 
klok een uur zou stilstaan en dat hij dit uur 
had gekozen op het meest geschikte oogen
blik. 

Re vol verschieten officieren. 
De eerste prijs in den wedstrijd viel ten 

deel aan reserve kapitein Wemmeslager, die 
zich een kompas Bézard zag toegekend. 

Korps wedstrijd. 
Korpswedstrijden. 1. Afdeelil}g Baarn met 

240 punten; 2. Utrecht I met 238 punten; 3. 
Hilversum met 230 punten; 4. Spakenburg 
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De overste W. van Ingen Scihouten in actie. 

met 229 punten; 5. Herwijnen met 226 punten 
Wedstrijd Plaatselijke Leiders. 

le prijs Van Schuppen, Veenendaal (92 
punten), 2de prijs P. Flore, Utrecht (87 pun
ten), 3de prijs A. van Ajes Tiel (86 punten), 
4de prijs Stolk, Rhenen (86 punten), 5de prijs 
Hartog (85 punten), 6de prijs de Groot, Spa
kenbur,g (85 punten), 7de prijs van den Berg, 
Hilversum (83 punten), 8ste prijs J. H. Grij
zen Utrecht (78 punten). 

Personeel-Wedstrijd. 

1. A. H. Klaarwater, Baarn; 2. J. van 
Amerongen, Baarn; Th. Huizinga, Hilversum; 
4. A. Stolk Rhenen; 5. A. P. Brokking Jaars
veld; 6. C. Helhorst Baarn, allen 50 punten. 
(loten); 7. J. van Eyk, Linschoten; 8. A. 
Roos, Spakenburg; 9. A. W. Wermeslager, 
Bussum; 10, v. d. Wijnga,ard, Woerden en 11. J. 
Vogel, Amersfoort allen 49 punten (loten). 

• 

Vrije baan sche1·p. 
1. J. Bosch, de Bilt; 2. Huizinga, Hilver

sum; 3. van Goorden Oostelij, Utrecht; 4. L. 
Bastiaanse, Baarn; 5. J. Overtoom, Baarn; 6. 
van Eijk, Linschoten; 7. Mouissie, Bussum; 
8. Amerongen Baarn; 9. van Schuppen, Vee
nendaal, 10. Flore, Utrecht. 

Vrije baan R. S. 0. 
1. Klaarwater, Baarn; 2. Roos, Spakenburg; 

3. Bosch, de Bilt; 4. Bastiaanse, Baarn; 5. 
Brokking, Jaarsveld; 6. Flore, Utrecht; 7. 
Rusconi, Utrecht; 8 Coelewijn, Spakenburg; 
9. Vastenhouw, Spakenburg; 10. Hilhorst, 
Baarn. 

Afd. Utrecht I en II. 
Voor bovengenoemde afdeeling was een ge

combineerde vergadering belegd in de groote 
bovenzaal van hotel ,Noord Brabant", waarin 
o.m. de prijsuitreiking heeft plaats gevonden 
van den plaatselijken schietwedstrijd gehouden 
op 5 September. 

Schietwedstrijd voor Officieren van het Lan<hto11mkorps "De Velumzoom'' o:p 27 Juli 1929. 

De vergadering werd door den Res. Kapi
tein J. H. Grijzen met een woord van welkom 
tot de leden en aanwezige autoriteiten ge
opend. 

De bijeenkomst werd verder geleid door den 
voorzitter van de Gewestelijke Landstormcom
missie den heer J. H. Th. 0. Kettlitz, welke 
allereerst de twee nieuwe -leden in de Plaat
selijke LandstoI1IT1commissie t.w. de heeren G. 
J. van Someren, lid van den Gemeenteraad en 
A. \V. Leeflang, industrieel, met een toepas
selijk woord installeerde. 

Hierna werd het woord gegeven aan den 
heer G. F. Boulogne, Res. le Luitenant dei 
Veld-Artillerie, secretaris van de Nationale 
Landstormcommissie voor het houden va!" 
eene causerie over den Bijzonderen Vrijwilli 
gen Landstorm. Spreker gaf een overzicht van 
de instelling van dit instituut vanaf 1918 
tot op heden. 
Hierna werd tot prijsuitreiking overgegaan 

welke werJeii uii 6 ereikt door den voorzittel' 
der Gewestelijk~ ~..,andstormcommissie en dooi 
den Commandant van het Landstormkorp, 
Nieuwe Holi. W)aterlinie, den majoor Barn 
Bles. 

De Yergadering werd bijgewoond door d<' 
heeren 0. Bueno de Mesquita, J. H. Th. 0 
Kettlitz, majoor Barik Bles, kapelaan H 
Mulder, G. J. Y:::n Someren, A. W. Leeflang 
J. G. A. van Geldorp Meddens en le luitenan 
Scyff~r<l~ . 

Leken,edstr~id. Wisselbeker voor de afdee 
lir;g. l)eschil,b;,.ar gesteld door den heer Leef • 
lang. 

I-I. Ph. Vasmel. 
Gcher1Jsch u ttersk lasse. 
P. Flore, 89 punten; J. H. Grijzen, 82 p. 
Schutters le klasse. 
S. Susconi 87 punten; H. Ph. Vasmel, 87 

J. Dosch, 85; J. A. van Brakel, 81; J. L. Vis
r, ,~r, 80 punten. 

Schutters ':!e klasse. 
J van Cleef, 83 pm1ten; L. Worgoor, 7!1; J 

L. Nieuwijk, 74; J. Krukland, 74; N. Kwint. 
72; H. Zwezerijn, 69 punten. 

Vrij eba::.n-wedstrijd. 
J. Bosch, 58 punten; P. Flore, 57; H. Ph. 

Vasmel, 55; Ebbink, 53; S. Rusconi, 53; J. B. 
Visser, 52 punten. 

Motorafdeeling. 
De Moor, 83 punten; Dekkers 78; Knieriem , 

77; Brackhof, 70; Knappers, 75 punten. 
Alsnog werden de navolgende ëcherpschut

ters-diploma's uitgereikt, t.w. Flore, Grijzen 
en Reusch. 

Tot koningschutter heeft nog niemand het 
kunnen brengen, zeker wat te zwaar. 

Hierop nam de res. kapitein Grijzen het 
woord en richte zich tot den kolonel Bueno 
:ie Masquita. 

Kolonel nog enkele dagen en u zult afscheid 
nemen van uw regiment waarover u 10 jaar 
het bevel heeft gevoerd, uw jubileum heeft 
getoond hoe het regiment u eerde als een 
1wogstaand mensch en chef. De regeering 
'-eeft het u getoond door uwe benoeming t ot 
Generaal-Majoor. Ook wij willen ons niet on
betuigd laten,steeds mochten wij op uwe steun 
rekenen. Wanneer u later deze cigaretten
standaard aanschouwt, gedenkt dan, dat de 
afdeeling Utrecht van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm u steeds zal blijven her
inneren en waardeeren. 

Hierna werd medegedeeld dat omtrent de 
winteroefeningen nog geen beslissing is ge
vallen, gebrek aan een zaal en de burger
wacht heeft geen plaats. De heer Leeflang 
heeft zich ter beschikking gesteld voor het 
houden van een voordracht over Landmacht 
en Luchtaanval, waarvan de dag nader zal 
bepaald worden. 

Het senorestr~jkje werd hartelijk bedankt 
,voor hun welwillende medewerking, en klok
slag ihalf elf werd de.ze goed ,bezette aivond 
1esloten. 

Leden der afdeeling Utrecht komt steeds 
in zoo'n groote getale op het zal medewerke:J., 
tot den hechten band die zoo noodzakelijk 
voor ons is. 

HERWIJNEN. 
Op 26 October werd alhier een schietwe:!

strij<l gehouden met K. S. O. geweer, afsta11d 
± 12. M. Het hoogst aantal punten we ·d 
behaald door J. A. de Tockert, M. de Brui"n 
Mzn. en H. C. van Arkel, met 92 punten. 

Vervolgens door A. van Arkel met 90 p.; 
P. van Zee 89 p.; Ph. van Kranenburg 88 p.; 
K van Zee 88 p.; M. de Roon 88 p.; J. Bijl 
8(: p.; J. v. d. Bijl 84 p.; L. van Zante 83 p. 

Het aantal deelnemers bedroeg 23 leden. 1:r 
werden na afloop der schietoeÏening door 1,l. 
leider 18 prijzen uitgereikt, terwijl door cle 
prijswinners een vijftal troostprijzen werden 
aangekocht, zoodat allen voldaan huiswaarts 
keerden. 
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AALSUM. 
Den 17den October j.l. hield onze afdeeling 

een propaganda-jaarvergadering, die een 
eenigszins feestelijk karakter droeg. 

Onze voor,ütter, de heer Venin,ga, liet zin
gen Ps. 89 : 8, en las daarna Ps. 36. 

Nadat hij was voorgegaan in gebed, heet 
hij alle aanwezigen hartelijk welkom, en inzon
derheid den Edel Achtb. heer Burgemeester 
Sij.tsma, burgemeester van Oostdongeradeel. 
Het doet zoo goed, aldus de voorzitter, dat we 
overheidspersonen in ons midden hebben. en 
te weten, dat die r-iet ons meeleven. 

De secretaris-penningmeester krijgt ver
\olgens gelegenheid, het verslag uit te bren
gen over het tijdvak 31 Jan.-17 Oct. 1929. 
Hieraan ontleenen we in 't kort: De afdeeling 
L 31 Januari 1.1. opgericht met 11 leden, en 
thans is dat gegroeid tot 21. Totaal 8 keer 
werden dezen zomer schietoefeningen gehou
den. De laatste maal was het een wedstrijd: 
Ook is dezen zomer door 10 leden der afdee
ling met 6 dames en 3 belangstellenden de 
lange tocht per bus ondernomen naar den 
Landdag te Apeldoorn. Algemeen klinkt er 
een dankbaren toon uit het verslag, over leden 
en begunstigers, hoewel er nog meer kunnen 
komen, van beide groepen. 

Nadat de secretaris is bedankt, krijgt onze 
burgemeester het woord. Deze deelt eerst 
mede, dat hij bericht heeft ontvangen, dat 
onze propagandist Heukels ziek is, en daarom 
onze vergadering niet kon bezoeken. Z. Edel 
Achtb. spreekt den wensch uit, dat hij spoe
dig mag ,genezen, wat algemeen de instem
ming van de vergadering had. 

Zijn Edelachtbare richt zich vervolgens 
eerst tot de dames in de vergadering. Het 
doet spr. genoegen, zooveel te zien, die be
lang stellen in hetgeen de man doet. Dit is 
een zeer nuttige zaak. Immers, als de vrouw 
het werk of streven van den man niet steunt, 
dan mist er iets. Is de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm dan nog noodig? Dat is in 1918 
gezien. 'l'oen hadden we ook nog ons leger en 
onze vloot, maar de Regeering riep vrijwilli
gers op, om zich te scharen rondom den 
Oranje troon. Het verblijdt spr. daarom ook, 
dat er in Aalsum een afdeeling van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm is opgericht, 
die daarom ook op zijn steun kan rekenen. 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm kunnen 
wij niet missen, in een tijd als deze, waarin 
het gezag al reeds moeilijk is te handhaven. 

In aansluiting hierop wordt het Wilhelmus 
staande aangeheven. 

De Voorzitter dankt den heer Burgemeester 
voor zijn gesproken woord, en getuigd ook 
van zijn blijdschap over de afd. Aalsum; over 
het kameraadscha,ppelijke en de trouwe op
komst, wat de leden over het aLgemeen ken
menkt. 

Na een kleine pauze, die stilzwijgend invalt, 
deelt den heer Bur,gemeester de prijzen uit, 
welke ter ,bezic:htigin,g waren uitgestald. Op 
humoristische wijze, en met toepasselijke woor
den worden zij overhandigd, aan: 

Afd. A: G. Haaksma le pr., H. v. cl. Velde 
2e pr., IJ. IJkema 3e pr., W. v. cl. Meulen 
·ie prijs. 

Afd. B: G. Veeninga le pr., P. van Dijk 
2e pr., M. Talsma 3e pr., J. Sadelaar 4e pr. 

De prijzen bestonden uit luxe voorwerpen. 
I:én was aangeboden door de kinderen van den 
voorzitter. 

De secretaris wijst no•g even op den ernst 
der za~k, die wij voorstaan, en wekt op om 
te allen .tijde als mannen te staan voor d'3 
taak, die wij in dezen hebben te vervullen. 

p verzoek van den Voorzitter gaat Burge
meester Sijtsma vóór in dankgebed. 

Nadat de voorzitter allen heeft bedankt, 
voor medewerking en belangstelling, sluit hij 
c1e vergadering, die een zeer gezellig karakter 
droeg. 

VEENHUIZEN-NORG. 

Op 30 Aug. '29 hield onze afdeeling ee!1 
schietwedstrijd op de schietbaan te Veenhui
zen II. De opkomst was vrij groot. Eerste 
prijswinnaar werd J. Oosterwijk met 78 pun
cen. Na afüoop rwerden de prijzen, bestaande 
lÏt luxe en huishoudelijke voorwerpen door 
!en W elEd. Gestr. heer P. Willemse, ïid der 

11laatselijke landstorm commissie, uitgereikt. 
Daar de heer Willemse, door vertrek, onze 

gelederen gaat verla.:en en dit derhalve de 
laatste wedstrijd is welke hij met ons 
bijwoonde, sprak hij tevens een afscheids
woord tot de landsto!'mers. Spreker memo-
1eede dat hij vanaf het instellen der plaatse
lijke commissie's, lid van deze commissi~ was 
en 't deed hem genoegen steeds groei en 
vooruitgang te hebben kunnen waarnemen. 
Vlas de afd. opgericht met 10 leden, thans 

tellen wij 64 trouwe leden. Voorwaar een ver-

heugend verschijnsel. Het deed hem goed dat 
hier zoo vele ordelievende betrouwbare man
nen vereenigd konden worden in den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, die, ,,als 't 
moet" een revolutie zullen helpen bedwingen, 
of liever, zullen helpen voorkomen. Er 
heerschte steeds, zegt spreker, een goede geest 
in deze afdeeling. Laat dat zoo blijven, maakt 
àe band die u samenbindt in den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm zoo sterk mogelijk. 
Allen hartelijk dank voor de aangename 
samenwerking en voor de hulde mij bewezen 
bij mijn Kon. onderscheiding (benoemd tot 
Ridder Oranje Nassau Orde). 

Na nog enkele waardeerende woorden tot 
den pl. leider te hebben gericht, de verzeke
ring te hebben gegeven dat onze afdeeling bij 
hem steeds in aangename herinnering zal blij
ven, besluit spreker zijn rede met allen het 
beste toe te wenschen en dat de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm moge groeien en 
bloeien, tot heil van Koningin, Vaderland en 
Volk. 

De pl. leider dankte spreker voor de harte
lijke en waardeerende woorden tot hem ge
richt, de hoop uitsprekende dat hij, temidden 
van zijn gezin, nog zeer lang van zijn welver
diende rust zal mogen genieten. 

VRIES. 
Den 24en Augustus werd door de afdeeling 

van den Bijzonderen Vrijwiiligen Landstorm te 
Vries een schietoefening gehouden. 

Dit is op zichzelf niets buitengewoom, 

want sinds 15 Juni j.l. heeft de afdeeling Vries 
een eigen terrein ( welwillend afgestaan door 
een voorstander van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm), waarop ze haar oefeningen 
kan houden. Hierdoor is in een groote behoefte 
voorzien, daar de leden van de afdeeling 
Vries voorheen of op de militaire schietbaan 
ts: Midlaren of te Assen, de oefeningen moes
ten bijwonen, wat om de groote afstand haast 
niet mogelijk was. Voor de schietoefeningen 
bestaat groote belangstelling, welk feit ons 
op het idee bracht om daarvan een foto te 
laten maken. 

Voor dit doel krwamen we dan ook Zaterdag 
14 Augustus bijeen. Hier zien we onze man
nen door den fotograaf op de gevoelige plaat 
vereeuwigd_ Helaas konden wegens het slechte 
weer alle leden niet aanwezig zijn. 

HENGELO. 

Ondanks het vergevorderd jaargetijde, bJ
gunstigd door goed weer, werd Zaterdag 1J 
October j.1. een schi.etwedstrijd gehouden voor 
de leden der afdeeling Hengelo van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, terwijl tevens 
uien dag de beslissing moest vallen wie win · 
naar zou worden van den wisselbeker, uitge
loofd door den WelEd. Heer E. Ekker Jr. 
Deze beker, welke het vorige jaar werd ge
wonnen door B. in 't Veld, moet 2 maal achter 
elkaar of drie maal in het geheel gewonnen 
worden om eigendom te blijven van den win• 
naar. Alle oefeningen in een zomer geschoten 
zijn van belang, daar de vijf beste serie's van 
iederen schutter in rekening gebracht worden 
voor den beker. Dit jaar wel'd den beker ge
wonnen door H. F. Nijhuis, met 239 punten 
(maximum 250), opvolger was J. Krnbbeinibos 
met 238 punten, terwijl daarna volgden B. l :1 
't Veld, met 235 en W. Klop met 233 punten. 

De uitslag van de overige wedstrijden is als 
volgt: 

Scherpschutters: le prijs G. J. Wieffer met 
95 punten (maximum 100 punten); 2e prijs 
H. F. Nijhuis met 93; 3e prijs J. Krabbenbos 
met 91, 4e prijs W. Klop met 89 punten. 

Schutters le klasse: le prijs A. Recourt mH 
92 punten (maximum 100); 2e prijs A. Do;. 
dersum met 72 punten. 

Schutters 2e klasse: A. Zanden le prijs me: 
80 punten; 2e prijs A. Nieuweboer met 73 
punten. 

De prijzen voor deze wedstrijden bestaan uit 
kunstvoorwerpen, uitgeloofd door de Gewes
telijke Landstormcommissie Verband Twente 
en zullen worden uitgereikt op den propagan
da-avond, welke 14 December as. zal worden 
gehouden en waar professor Felix Otten als 
redenaar zal optreden. 

WESTWOUD. 
Aan den gehouden jaarlijkschen plaatse

iijken schietwedstrijd, met den daaraan ver
oonden seriewedstrijd, hebben 45 leden van ;:lr~ 
I.andstormafdeeling te Westwoud deelgenomen. 
't Hoogste getal punten, dat geschoten kon 
v.orden in den seriewedstrijd, zijn in 4 seriën 
yan 5 schoten 4 X 50 of totaal 200 punten. 

Doel van den seriewedstrijd is bevordering 
tot: 

a. Koningsschutter, te behalen punten 195; 
b Scherpschutter, 180 punten; c. Schutter le 
klas 155; d. Schutter 2e klas zijn zij, die aa n 
bovengenoemde eischen niet hebben voldaan. 

De uitslag was als volgt: 
a. Koningsschutter: A. Buiteman, met 196 

punten, 1.ls prijs een zilveren medaille en een 
brevet; b. Scherpschutter, toegekend een bre
vet aan C. de Boer, 189 p; c. Th. Koopman, 
182, N. Neuvel 181, J. Neefjes 181 p. 

Schutter le klas zijn: M. van Ammers 179, 
Jan Bankras 157, P. van Diepen 158, Kl. Koo· 
men 174, D. Leek 156, Kl. Oud 161, J. Schou · 
ten 164, D. Sijm 177, W. Vriend 167, Paulus 
Wagenaar 176, Jacob Besseling 173, Kl. 
Brandsen 162, C. Hogendijk 173, P. Laan G;:. 
17 4, C. Mol 156, Th. Ruiter 172, Kl. Schon 
ten 160, S. Vijn 172, C. Zuiker 168, de Bur
gemeester 157 punten. 

Overige deelnemers zijn schutters 2e klasst". 

PLAATSELIJKE WEDSTRIJD. 

Het hoogst aantal punten, te behalven voor 
de plaatselijke is 10 schoten X 10 punten 
100 punten. De uitslag was C. de Boer 95 
punten, P. Laan Gz. 95, J. Neefjes 94, J. 
Schouten 93, Kl. Brandsen 92, M. va~ 
Ammers 91, Th. Ruiten, Jacob Besseling 89, 
J. Bonkras, D. Leek 85, P. Wagenaar, P. Laa,1 
Cz. 83, Kl. Oud, Kl. Koomen 82, P. van Die
ven 81, C. Koomen, Kl. Schouten 77, N. Neu • 
,,el 76, D. Sijm 74, C. Zuiker, Jb. Verver 7J, 
C. Hoogendijk 61, C. Mol 55, C. Besseling 49 
punten. 

Buiten mededingin,g de heer Burgemeester 
92, M. Buiteman 96. 

SAUWERD. 

Op 30 October werd door de afdeeling Adorp 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
onder leiding van kapitein De Jonge een 
sthietwedstrijd gehouden in de Chr. school te 
Sauwerd. 

In de klas•se scherpschutters iJJ.ehaalde R. J. 
Vennema 95 punten (le prijs), N. Mede1111a 95 
punten (1bij loting 2e prijs), H. A. Bakker 91 
punten en J. Boerema 90 punten. 

In de le klasse schutters behaalde D. J 
Jensma den eersten prijs met 88 punten en E 
van Marnum den tweeden prijs met 88 pun
ten. 

I C. M. VAN DIEMEN 
1111 DORDRECHT lilll 
VAANDELS BEKERS 

MEDAILLES VLAGGEN 
Vervaardiger der REGIMENTSVAANDELS 
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De leden der plaatselijke Landstormcommis
s~e: de heeren Burgemeester Esselink, wethou
der S. Kuipers en R. Nienhuis waren allen 
aanwezig_ De belangstelling was bijzonder 
groot. In het café van Zijl werden op de be-
1<.ende humoristische wijze door kapitein De 
Jo,nge de prijzen uitgereikt. Zijn Weledelge
strenge deed tevens mededeelingen over den 
gehouden Landdag te Apeldoorn en over der 
D.V. te houden schietwedstrijd te 's-Graven
hage in Mei 1930. In de tweede helft van 
December zal weer een schietwedstrijd 
gehouden worden. Tevens werden de prachtige 
foto-abums van den Landdag te 's-Graven
hage, aan alle leden utigereikt. 

GENEMUIDEN. 

Den 18en October, 's avonds acht uur hield 
de plaatselijke afdeeling van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm een feestelijke verga
dermg in het Weeshuis. Vele landstormers 
hadden met hun dames aan de uitnoodiging 
gehoor gegeven terwijl ook enkele notabelen 
der gemeente mede aanwezig waren. 

De Voorzitter der landstormcommissie, 
Burgemeester Zeeuw, opende de goed be
zochte vergadering met een korte welkomst
groet, waarbij hij in 't bijzonder den heer Bul
ten Burgemeester van Blokzijl en lid der 
Gewestelijke commissie een hartelijk welkom 
toeriep. 

Vervolgens werd de nieuwe landstormfilm 
Yertoond. Deze film bestaat uit verschillende 
opnamen op den Nationalen Landstormdag 
van 't vorig jaar gedaan. Tijdens deze ver
tooning heerschte er bij de aanwezigen veel 
.:;pam1ing want ieder hoopte bezoekers van
nit Genemuiden op het doek te zien. Jammer, 
de afdeeling van hier komt er niet op voor. 
De landstormers hebben zich nog eens weer 
een oogenblik in de grootsche betooging ver
plaats". 

De film werd onderbroken met een rede 
van den heer Bulten. In een vurig betoog 
zette spreker de noodzakelijkheid van het be
staan van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm uiteen. Deze vredelievende organisatie 
wil vrijheid en recht doen zegevieren. In de 
sfeer van orde en gezag alleen kan ons volk 
bloeien. De Bijzonderen Vrijwillige Land
storm kan in den huidigen toestand niet ge
mist worden. De organisatie is als een aan 
de ketting liggenden waakhond op de boer
derij welke hond wordt losgelaten als gevaar 
dreigt. Met een opwekking tot de ouderen 
om den Bijzonderen Vrijwill1gen Landstorm 
met zijn bijna 60.000 leden getrouw te hlijven 
en tot de jongeren om zich aan te sluiten, ein
digt spreker zijn rede. 

Na een korte pauze werd aan de leden een 
herinnering aan den Nationalen Landstorm
dag uitgereikt. Vervolgens werden de namen 
der prijswinnaars van den laatst gehouden 
schietwedstrijd medegedeeld. Het zijn: B. v. 
Dalfsen, le prijs met 154 punten; J. Visscher, 
2e pr. met 154 p.; J. Buitink, 3e pr. met 150 
p.; S. Hammer, 4e pr. met 147 p.; P. van 
Rees, 5e pr. met 145 p. en H. van Dalfsen, 
6e pr. met 142 p. De prijzen bestonden uit 
een rookstel, een drietal pulletjes, een kan
netje van Huizensch aardewerk, een koperen 
wandbord, een zakportefeuille en een plankje 
met twee borsteLs. 3 nieuwe leden me1dden 
zich aan. 

Aan het einde deelt de Voorzitter mede, 
dat Zaterdag 2 November 's avonds half acht 
in het Weeshuis met de schietoefeningen 
wordt begonnen. 

Het was een gezellige vergadering, die zeer 
zeker de saamhoorigheid heeft versterkt. 

DIRKSLAND. 
In de 2de klasse schutters verkreeg H. v Dinsdagavond j.1. had ten Gemeentehuize 

<l Loon den lsten prijs met 77 punten, Js van Dirksland een vergadering plaats van de 
Sinning den 2den prijs met 75 punten en G afdeeling "Dirksland" van den Bijzonderen 
Bijsterveld Jz. den 3den prijs met 74 punten. 1 Vrijwi!ligen Landstcrm. Deze vergadering 



INDIE BEDREIGD DOOR HET VEEL=ARMIGE MONSTER SOVJET=RUSLAND. 

XIV D R middelmatige vrouw, die gaarne poseerde. 
. e ussische Zij hield van groot-opgezette hervor-

Geschiedenis. 1) 

Katharina II (1762-1796). 

mingen. Zoo benoemde zij een commissie 
van...... 565 leden om de wetten te her
zien, hetgeen op een mislukking moest 
uitloopen. De adel werd vrijgesteld van 
dienstplicht en de l ij feigenen werden "à 

Garde-officieren, politici, popen en de bon merci'' grmarteld, verbannen, ver
beruchte gebroeders Orlow hadden Peter kocht of geruild. In 1771 brak een pest
III onttroond, en zijn vrouw Katharina II epidemie uit. Het grauw volgde niet de 
( de prinses Sophia von Anhalt-Zerbst) 28 raadgevingen der artsen op, en school 
Juni 1762 als tsaritsa gehuldigd. Peter samen bij een der icona van Onze Lieve 
abdiceerde en werd, waarschijnlijk buiten Yrouw. Toen liet de metropoliet Ambro
weten zijner vrouw, vermoord. sius dit heilige beeld verwijderen en werd 

Vermoedelijk is deze omwenteling de bij wijze van represaille...... door het 
,,vroolijkstc ", die ooit gevierd werd: het grauw vermoord! 
grauw brak alle w~jnkclders open en de Temidden dezer beroeringen in den 
wijn en brandewijn werd bij emmers ver- , lande, barstte onder leiding van Poe
zwolgen ! gatsjow, vooral in het gebied van de 

nemcnt van 300- tot 400.000 zielen, terwijl 
elk gouvernement in districten werd in
gedeeld ( elk district van 20- tot 30.000 
zielen) . In elk gouvernement kwam een 
gouverneur, een centraal finantiëel 
lichaam, een liefdadigheidsinstelling, een 
civiele-, een strafrcchterljjke-, een arbi
trage-, een adels-, een stedelingen- en een 
boerenrechtbank. Hoofdzakelijk edellieden 
vervulden er in functies. Dit staatsappa
raat was uiterst ingewikkeld, bureaucra
tisch en kostbaar. De belastingen stegen. 
Er werden voor 150 millioen roebel assig
na!cn uitgegeven, zoodat de roebel in 
waarde daalde tot 50 kopeken. De staats
begrooting steeg tot bijna 70 milliocn roe
bel en de totale staatsschuld tot 200 mil
lioen, duizelingwekkende cijfers voor een 
volk van ongeveer 40 millioen zielen op 
het einde van de 18e eeuw ! 

Oorlogen. 

Katharina trachtte een nationale, popu- Jaik (2), een kozakkenopstand los. Hicr
lairr en liberale politiek te voeren. Deze bij sloten zich de lijfeigenen van Oost
politiek ontaardde in een bevoorrechting Rusland aan; zij martelden o.a. 1500 
van den adel en nog intensere knechting landhecren dood. Tijdens de regecring van !Catharina II 
der boeren en lijfeigenen. Onder de 26 Achtereenvolgens zond Katharina de we1·den twee oorlogen met Turkije ge
leiders, die haar op den troon brachten, generaals Bibikow, l\Iichelson en Soewo- voerd en werd Polen driemaal verdeeld. 
verdeelde zij 18.000 "zielen" (d.w.z. lijf- row uit om den opstand te dempen. De De eerste oorlog met Turkije (1768-
cigcncn) en 180.000 roebel. In het geheel laatste nam Poegatsjow gevangen, liet 1774) eindigde met de RussiEche an
werden door haar tijdens haar regccring hem in een ijzeren kooi naar l\Ioscou ncxatie van de rivicrmondingsgcbieden 
ongeveer 1 milliocn vrije boeren tot lijf- voeren en daar doodmartelen. De kozak- van de Don, de Boeg, de Dnjepr en de 
eigenschap gebracht! ken verloren hun autonomie en vormden bocht van Kertsj. 3) Turkije betaalde 

stond onder leiding van den Voorzitter, den 
Edelachtb. Heer Visscher. 

Tegenwoordig was o.a. de heer Hogeweg, 
secretaris van de Gewestelijke Commissie van 
den Bijzcnderen Vrijwilligen Landstorm. 

De Voorzitter opende de vergadering en 
heette allen hartelijk welkom. Inzonderheid 
den hPel' Hoogeweg. 

f:-py. dr>elt !Y,i,Ce é!at het Bestuur van de 
af dec :b.g "Di1 h.sland" is afgetreden, omreden 
de benoe;:·.'.,ïg- Yan dit bestuur plaats had doo1· 
de CP.westP1i,ike C'.l'lrn,issie. De Gewestel~jk8 
(; ,,m•ni~,:,· he;•ft e-::hle1 dezelfde personen 
tf,ans ~ot lHien van het Bestuur benoemd en 
tevens het B8stuur uitgebreid door te benoe
men de heeren v. Nieuwenhuijzen en Rooij. 

Na deze mededeeling volgt een rede van 
Luitenant Hogeweg. 

Na dit referaat volgt een korte pauzE: 
waarin den leden der afdeeling het foto-albun~ 
van den verleden jaar te 's-Gravenhage ge
hou<leri Landstormdag ter hand werd gesteld 

Na de pauze geeft de heer Hogeweg noo 
enkele inlichtingen over de schietwedstrij der7. 
Er wor;:lt door de afdeelingen geschoten met 
K .B.O. op l:? NL afstand. De schutters zijn 
thans in 4 klassen ingedeeld. le. Koningsschut
ters, 2e. scherpschutters, 3e. eerste klas schut
ters en 4e. tweede klas schutters. I eder kar 
thans in zijn afdeeling een prijs behalen 

Het volgend jaar (waarschijnlijk op 27, 28 . 
29 en 30 Mei) zal een Nationale Schietwed
st~ij_d voor de leden van den Bijzonderen Vrij 
w111Jgen Landstorm worden georganiseerd 
Het gewest, waarbij Goeree en Overflakke€ 
is i~gedeeld moet 20 schutters le·veren, (de 
Konmgsschutters hierbij niet te rekenen, die 
hebben allen toegang) waarvan 5 scherp-, 1( 

eerste en 5 tweede klas schutters. Iedere f 
schutters vormen een groep en schieten tege-
~~ . 

Nadere med-edeelingen zullen hierover no ()' 
worden verstrekt. 

0 

Ook zal waarschijnlijk op Flakkee een land
dag worden georganiseerd waarover eveneens 
later iJ1lichtingen zullen worden ve;strekt. 

Deze winter zal de film van den Land
stormdag te Dirksland worden vertoond 
Waarschijnlijk begin December waarvan we 
zo~?ra ~en datum is vastgesteld onder plaat-
3ehJ k meuws melding zullen maken. 

Na nog _eenige besprekingen over het krij 
gen Y~n meuwe legitimatie-bewijzen, sluit de 
Voorzitter, na alle aanwezigen te hebben ge
dankt voor hun aanwezigheid, deze vergade 
ring. 

Hei was een gezellige avond. We werden 
bovendien van thee en sigaren voorzien. 

het herse1:ischimmige plan opvatte om de 
Turken mt Europa te verjagen en het 
oude Byzantium te herstellen een idée 
f . " d . ' " 1xe er Russische imperialisten! 

Oostenrijk ging in de?.en oorlog met 
Rusland samen, maar de landwinst was 
maar matig. 

De _verdeelingen van Polen zijn een 
staaltJe van machtspolitiek van nabuur
landen en van inwendige verdeeldheden 
van een omsingeld volk (het Poolsche). 

In 1772 vond de eerste verdeeling van 
Polen plaats, waarbij Rusland Wit-Rus
land annexeerde, Pruisen Pommeren en 
Oostenrijk Galicië. 

In 1793 annexeerde bij de tweede ver
deeling Rusland W olhynië Polodiën el' 
Minsk, terwijl Pruisen Da1~tzig en Groot
Polen verkreeg. 

Ondanks den heldhaftigen opstand on
der den Poolschen volksheld, Kosciuszk , 
tegen de Russische overheersching, ( dir. 
o.a. het Russische garnizoen Warscha'l 
overviel, waarbij 2000 Russen sneuve -
den), onderwierp Katharina in 1775 Pole 1 

en werd deze staat voor den derden mac 1 
verdeeld en opgeheven. Rusland verkree 1· 
toen Litauen en Koerland, Pruisen Ce11-
traal Polen en Oostenrijk Krakau met 
Lublin. 

De Poolsche staat werd eerst in 1915 
hersteld. 

Lijfeigenschap. 

De boeren kwamen natuurlijk in op- een militie (1775). Duizenden lichamen bovendien 4½ millioen roebel schatting. 
stand, hetgeen tengevolge had dat hun van opstandige lijfeigenen bengelden aan De Krim-Tataren werden vrij, maar hun 
stand en de lijfeigenschap nog meer werd galgen langs wegen en l'Ïvicrcn en de laatste Khan, Sjachin-Gil'cj, stond zijn 
belast en verzwaard. Ook de invloed van gevangenissen werden opgepropt met land tenslotte aan Rusland af. Dit werd 
den Senaat werd beknot; in den vervolge weerspannige boeren. gekoloniseerd en o.a. de steden Odessa en De eeuwenlange onderdrukking, d, 
zou alleen de Kroon wetten maken. Ter verbetering der administratie en Sebastopol gesticht. naïviteit en domheid der massa en de uit 

Katharina II die wel een• voor !!'e- rechtspraak liet de keizerin het land in I De oorzaak van den tweeden oorlog met : gestrektheid van Rusland verklareP, ' ,,u 1 • 1 . 
niaal" doorgegaan is, was een hoogst- 50 gouvernementen indeel en ( elk gouver- j Turkije (1787-1791) was, dat Kathcrrnr. waarom op het ernde van de lRe crm, , 

Denkt om de werving van onze jonge dienstplichtigen. 
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Iets over de Vaandels 

Vrijwillige Landstormkorpsen 

van de 

en Verbanden. 

Landstormkorps ,,Limburgsche Jagers,' 

A. TOT STANDKOMING VAN HET.KORF~ LIMBURGSCHE JAGERS (19e 
eeuw). 

Tengevolge van het Congres van \Vce11en (1814-'15) en het cindverdrag met Bel
gië (19-4-1839) kwamen het Groothertogdom Luxemburg én het Hertogdom Lim
bm·g, die tot een personeele monarchale verhouding met het Koninkrijk der Neder
landen stonden, in een politieke verhouding tot den Duitschcn Bond. 

Z. M. Koning Willem I, tevens Groothertog van Luxemburg en Hertog van 
Limburg had in verband daarmede troepen-contingenten aan den Duitschen Bond 
te leveren. Dit bondscontingenten-tijdperk beslaat drie vormen: 

a. Van 1842-1846: het Limbiirg-Lnx ~mbnrgsche contingent (K. B. -d:-9-1842), 
tellende ,(volgens K. B. 30-6-1842, No. 74) infanterie, dragonders, artillerie cu 
pioniers (mineurs en sapcurs), totaal 30 oHicieren, 1796 onderoHiciercn en minde
ren, l G6 paarden, in garnizoen liggend ·,c \~ enlo, Maastricht, Roermond en Kij mogen. 

b. Van 1846-1855: het Limirni·gsche conli11gent (K B. 26-8-18.J.6), tellende 
(volgens Bondsbesluit van 32-1-1846 en K. B. 26-8-1846) jagers te paard, lanciers, 
artillerie en pioniers, totaal 25 officieren, 878 omlrroffirieren en minde,:en, 2 regi
mentskinderen en 332 paarden. 

Dit contingent ontving bij K. B. 17-4-18G-1-, No, :n, een standaard voor de jagers 
te paard, waarvoor de standaard der voormalige Afdeelin g Kurassiers l\'o. 2, werd 
gewijzigd. Z. M. cle Koning bepaalde, dat 22-4-185.J. deze standaard do01· Gencraal
JV]ajoor Jhr. Storm de GraYe, Commandant van de l ste Brigade Cava] cric zou wm·
den uitgereikt. Dit geschiedde te Leeuward en 7-6-1834. 

c. Van 1855-1866: de Nassa1i-Liinbnrusche Brigade, als gevolg van hot op 
18-2-1855 gesloten erfopvolgingsYerdrag tus,;ehen de liown van Kedcdand en Nas
sau, goedgekeurd bij Bondsbesluit van 29-3-18:50. ingedeeld bij de 2c Divisie van het 
IXe Duitsche Legerkorps. 

Nóch tengevolge van den oorlog van Pnüscn en Oost2rn·ijk tegen D2nemarkeï1 
(1864), nóch tengevolge van dien van Pruisen en Italië tegen Oostenrijk en de 
meeste Duitsche Staten (1866), strekte zich het Duitsche mobilisatie-hevel tot de 
Limburgschc contingenten uit. Zij werden nijgesteld. 

Van 18:55-1866 bestond het contingent (K. B. 3-10-1855, Ko. 57) uit het 5c regi
ment dragonders ( waartoe Jagers te paard waren o-vergrgaan) ; het telde 52 officie
ren, 1027 onderofficieren en minderen en 1126 paarden. 

De standaard der Jagers te paard werd verandcl'd; op 11-2-1856 werd het doek 
van den standaard veranderd door een ander opschrift: 5cle Regiment Dragon
ders .. De Standaard werd nadien gedeponeerd op de Modelkamer vait het Departe
ment van Oorlog, daarna overgebracht naar het Museum van Geschiedenis oil 
Kunst te Amsterdam en berust thans in het Legermuseum te Doorwerth. 

Tengevolge van den vrede van Praag en de ontbinding van den Duitscl1en Bond 
(23-8-1866) en het Congres van Londen (11-5-1867) werd het Hertogdom Limbt1l'g 
een Nederlandsche provincie. Het Limb1.ugsche troepen-contingent werd ontbonden 
en verdeeld over 4 regimenten cavalerie, die toen den naam "huzaren" ontvingen 
(8-5-1867). 

toen de dcmocratiën zich begonnen baan 
te hrcken, in Rusland de lijfeigenschap 
steeds drukkender werd. In 1792 leefden 
in het Siberische gouvernement Tobolsk 
ongeveer 20.000 gedeporteerde lijfeigenen. 
Zij hadden het gewaagd zich bij de kroon 
te beklagen over hun landheeren ,die het 
recht verkregen hadden hun lijfeigenen 
als vee op veilingen te vcrkoopcn. 

In dagbladen van dien tijd vindt men 
o.a. de volgende welsprekende en hemel· 
tergende advertenties ( overgenomen uit 
het "Senaatsblad" en het "Moscouschc 

ders, kooplieden, kunstenaars schrij\·ers 
handwerkslieden enz. ' · ' 

1lvIJaar het zonderlingste contrast uit de 
regeeringspcriode Yan Katharina II met 
·west-Europa is wel dit, dat de Russische 
salons buitengewoon-luidruchtig in 1798 
de val van de Bastille hebb:m gevierd. 

Vermoedelijk heblJ3n zij in hun ,;erwaten 
domheid de beteekenis er niet onmiddellijk 
van begrepen ! 

Paul I (1796-1801). 

Blad"): De (betwijfeldr echie) zoon Yan Katha-
"Te koop aangeboden een 16-jarigc rina II en Peter III, tsaar Paul I, was 

meid van goed gedrag en een weinig-ge- -:12 jaar oud, toen hij den Russischen troon 
bruikte koets.'' beklom. De wantrouwige Katharina ( clc 

,,Te koop goede tafellakens, twee goed Ru;-;sis<'he dynastieke geschiedenis indach-
opgeleide meiden en een man." tig) had haar zoon steeds buiten alle 

,,Te koop goede mopshonden en een uit- regceringszaken weten te houden. 
stekende schoenmaker". Panl I was uitermate prikkelbaar en 

Katharina II figureerde bij haar tijd- grillig. l<~r zijn historici, die eraan getwij
genooten gaarne als een exempel van feld hebben ,ol' hij wel heelema::J.l normaal 
goede zeden, godsdienstige opvattirn;?;en rnn hersenen is geweest. Hij cischte o.a., 
en sociale vooruitstrevendheid! dat alle rijtuigen, die hem pm:seerden 

Niets is minder waar dan dit. Zij hicl\1 moesten stil staan, en alle inzittenden 
o.a. een mannelijk harem er op na. Ook mo 2sten uitstappen, ook vrouwen en kin
uit de bijzonderheden daarvan bliJkt de deren, en zeer diep voor hem in het stof 
afschuwelijkheid drr lijfeigenschap. moesten buigen. Zij11 gezegde: ,,In Rus-

V an 1762-1783 schonk zij aan de ge- land is alleen hij groot, met wicn ik 
broeders Orlow: 17 millioen roebel (uit de spreek en alleen zoolang ik met hem 
staatsschatkist ) en 45.000 "zicl0n'' (lijf- spreek", wekte de lachlust van alle bui
eigenen). Het "gunstelingen-wezen'' werd tcnlandsche diplomaten op. 
een soort staatsinstituut. Tït de schatkist Hij schafte de voorrechten van den adel 
liet zij in totaal aan een 12-tal gunstclin- af en maakte in zijn 4 regceringsjaren on
gen ongeveer 93 millioen roebel uitbetalen. geYeer 670.000 "zielen" tot lij [eigenen! 

Deze onderdrukking Yan de lij feigcHen Handige antwoorden en snedige gezegden 
werkte remmend op de agrarische cxpan- beloonde h\j met "zielen"! 
sie van Ru,;land; nieuwe werktuigeu en Jn 1797 schafte hij de bepaling van Pc
nieuwe werkmethoden werden niet inge- ter de Uroote al', dat de keizer zijn opvol
voerd; het kon niemand iets schelen. De ger kon aanwijzen. Hij bepaalde, dat de 
lieden bezaten ook als lijfeigenen: schil- , oudste zoon zijn vader zou opvolgen. 

B. TOT STANDKOMING VAN HET KORPS LIMBURGSCHE JAGERS (20ste 
eeuw). 

I. Tegen buitenlandsch gevaar, 

Nóch in een K. B. van 1915, nóch in d0 L. 0. 's van 1915 (A en B), nóch in een 
:Min. Besch. van 1915 wordt de totstandkoming aangetroffen. 

Yermocdclijk is de tot standkoming geschiedt bij schrijven van den Inspecteur 
van den Landstorm, welke Inspectie 22-2-191:i is opgericht uit de IIc A[deeling 
van het Departement van Oorlog. 

Bij l\Iin. Bosch. van 19-7-15, IIe Afd. No. 21, werd de Min. Besch. van 5-8-1914, 
IJc Afd. No. 206 (het Weerbaarheidsbesluit) gewijzigd. Op grond hiervan is ver
moedelijk geen afzonderlijke L. 0. of Min. Bosch. noodig geweest om een landstorm
korps op te richten. 
. i:,eeds in Dec. 1914 i~ in Limburg aan de oprichting gewerkt, vooral op initia

tief ~a1~,dcn rcs. le Lmt. Inf. J. _Boots, den Hoofdredacteur van de "Limburger 
Koerier , J. van Term (later luit. adm. van het korps) en den heer F. Bosch 
(later luit. adj. van het Korps). Mede werkte daartoe krachtig bij een oproep aan 
het Nederlandsche Yolk vanwege het Hoofdbestuur van Volksweerbaarheid. 

_Zedelijke -~teun verleenden vooral: de Commissaris der Koningin in de provincie 
Limburg, w1Jlc~1 Jhr. l\Ir. G. Ruys de Becrcnbrouck, de Burgemeester der ge
meente l\Iaastncht, Mlr. L. J. B. van Oppcn, de gep. Kolonel der Cavelerie, wijlen 
P. P. H. Tielens, en de Territoriale Bevelhebber in Noord-Brabant en Limbur" 
wijlen Kolonel Giel. 

0 

Teclmischen en tactischen steun verleenden vooral: de Kapitein Inf. L. D. L. M. 
C'oencgracht, de Kapitein Inf. J. E. L. IIacnccour, de Eerste Luitenant N. I. L. 
C. JVI. J. Tismccr en de Kapitein Gen. Staf Jh1'.. J. T. Alting· von (/eusau. 

Eerst oefenden de Limburgschc Jagers in burgerkleeding, voorzien van oranje
banden, later kregen zij katoenen bronsg rocne velduniformen en bij schrijven van 
den Inspecteur van den Landstorm, d.d. 19-8-1915, L. S. M. No. 2477, ontvingen 
zij als ondcrscheidingsteeken: ,,op den kraag een hoorntje voor officieren, van 
gouddraad, voor onderofficieren van gele zijde en voor minderen van gele katoen 
geborduurd''. 

Het Korps bevatte de Compagniën: l\Iaastricht I en II Valkenburg- Heerlen 
Sittard, Roermond en Venlo en telde tij <lens de grootste 'sterkte ono-::vecr 1500 
hoofden, waaronder 20 officieren. 

0 

De naam der Limburgsche bondscontingcntcn van 1842-1866 had in Limburg 
burgerrecht verkregen en werd in 1915 aangenomen. Sedert dien zijn de aan"C
slote~ ,:rij_willigcrs aan dien naam zeer gehecht, hetgeen getuigt van een gezo':ict 
provmcralrsme. 

Il. Tegen binnenlandsch gevaar. 

Bij Rcgccringsbesluit van 12/13 Kov. 1918 werd de Vrijwillige Landstorm ge
mobiliseerd; onder deze mobilisatie vielen ook de Limburgschc Jagers. Teno·evolo·c 
der politieke gebeurtenissen van Nov. 1918 trokken vele, vooral Noordlimb~rgsche 
verlofgangers, naar· 's-Gravenhage en Rotterdam. Een kleine kern der Limbur,Yschc 
Jagers van 1914-1918 met deze verlofgangers en inmiddels gedemobiliseerden ,"."orm
den het thans bestaande korps der Limburgschc Jagers. 

Als Commandanten traden op: vanaf de oprichting (1915) tot 3 l\Iaart ]~16 de 
rcs. Ko~on_cl Cav. P. P. II. Tielens; vana~ 3 Maart tot 4 Juni 1916 (waarnemend) 
de Kapitern 0. 1. L. II. ,v. l\Iullcr; vanaf 4 Juni 1916 tot 23 Nov. 1920, de rcs. Luit. 
Kolonel Inf. :B~. J. A. Ilendriksz; vanaf 23 Kov. 1920 tot 7 l\Ici 1927 de res. Luit. 
Kolonel Inf. L. D. L. M. Coenegracht en vanaf 7 Dec. 1927 tot op heden dü rrs. 
Kolonel In:E. J. E. L. Haenecour. 

Hij poseerde graag als "Yrcdcskeizcr" 
en was doodsbang voor de Fransehe revo
lutie en haar gevolgen. Daartoe trachtte 
hij o a. Rusland nn ,Vest-Europa abso
luut te isolecren en Ycrbood alle import en 
alle export. 

Het emigranten-corps van Condé van 
10.000 man n::i.m hij in dienst en toen de 
Franschcn l\falta veroverd hadden, ver
leende hij gastvrijheid aan de Maltezer 
ridders en ·werd hun grootmeester. 

Daarna besloot hij de :B'ransche revolu
tie metterdaad te bestrijden en sloot een 
coalitie tegen Frankrijk ( met 26 millioe;.1 
zielen). Deze coalitie bevatte Rusland 
(met 43 inillioen zielen), Engeland (met 
11 millioen), Oostenrijk ( met 16 rnillioco), 
Turkije (met 23 milliocn) en Napels. 

De Russische en Turkse he vloten \ cr
overden de J onischc eilanden en het Ri1s
sischc leger, onder den beroemden veldh0er 
,'-'oeworow, zuiverde Xoord-Italië va11 Je 
F'ramchen trok daarna oYer de Sint no
ëhard, m;rcheerdc dwars door Zwitsar
land, dekte meesterlijk zijn terugtocht, na 
het uitblijven van Oostcnrijkschc hulp, en 
kwam tenslotte in Zuid-Duitschlahd aan 

Ka verbreking der b:mdg:mootschap .rnet 
Oos~cnrijk en Engeland ( 4), sloot Paul 1 
in 1800 vrede met Frankl'ijk, Yooral 01,dcr 
invloed vm '1en eersten cons1il, Napoleon 
Bonapai-te. 

Hij vatte toen het plan op om met zijn 
kozakken ... Yoor-Indië te gaun Yeroveren, 
maar een staatsg1·cep maakte een einde aan 
zijn fantastische plannen. 

Graaf Pahlen, de gouverneur der hoo[d
stad, de chef van de politie en ecnig-e 
andere samenzweerders drongen 22 .Maart 
1801 zijn slaapvertrek binnen en vel'moor
clen Paul J, vermoedelijk door worging. 
Zijn zoon, de grootc tegenstander Yan Kei-

zcr Napoleon, tsaar Alexander I (1801-
1825), was op de hoogte van dit samen
zweerderscomplot ! 

,Vij zullen in de volgende schets zien 
dat ook de 19c eeuw geen rust en o·ee1~ 
h . 0 

ervormmg van betcckenis aan Rusland 
heeft gebracht en dit land meer en meer 
voor het debacle van 1917 stormrijp we1:d 
gemaakt. 

LUITENANT ARCHIB'ALD. 

(Wordt i 1ervolgd.) 

1
) Overeenkomstige jaartallen der vader

landsche geschiedenis voor schets XV (1762-
1801): 

, Stadl}o:uder Wfüem V (1751-1795). Vierde 
~ngelsche oorlc,g: ( 1780-1784). 1794 Pichegru 
m Holland . 

yergelijkt ook: 1775 Amerikaansche vrij
he1clso~:IIg. 1789 Bestorming van de Bastill~ 
te PanJ s._ 1792 Republiek Frankrijk. 1793 Te
rech_tstellmg van Lodewijk XVI; het schrik
bewmd. 1799 Staatsgreep van Napoleon. Con
sulaat (1799-1804). 

2
) Jaïk, ook genoemd de rivier de Ural 

u_:tm~ndend in de N oordelijksche bocht van ei,~ 
Kaspische Zee. 

a) Kertsj: doorgang van de Zwarte Zee 
naar de Zee van Azow. 

4 ) O.a. ondernamen de Engelschen en de 
~ussen in Au,gustus 1799 een actie tegen de 
~ rnnschen en"Bataven" in Noord-Holland. Zij 
landden ter sterkte van 40.000 man, maar 
werden 19 Sept. bij Castricum en 5 Oct. bij 
Bergen (N.-H.) verslagen. Tengevolge dezer 
landing heeft toen in het Oosten van de Ba
taafsche Republiek een beweging ten gunste 
Yan het herstel der Oranje's plaats gehad. 
o.a. werd freule van Dorth die de oranjevla · · 
r.ad laten uitsteken, doodg~schoten. ~ 
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D. VERKRIJGING VAN HET KORPS-VAANDEL. 

Het korpsvaandel is aan het landstormkorps Limburg.;;che Jagers in 1915 ge
schonken door een comité uit de burgerij bestaande uit 33 HH. : 

De meesten dezer waren woonachtig t e Valkenburg of Maastricht. 
Het korpsvaandcl werd goedgekeurd bij K. B. 3-8- 1915, No. 13 en 5 Sept. 1915 

in een weiland van het Kasteel "Oost" te Valkenburg door den Inspecteur van den 
Landstorm, Generaal Neetcson, aan den Korpscommandant, Kolonel Tielens, uit
gereikt. 

Mr. M. Bakhuis Rooseboom, F. Bosch, Mr. Ki. Diepen, J. Diepen, Mr. Ch. Evers, 
A. Franssen, H. Hoogeveen, F. Hustinx, E. Joosten, 111 • Kennen, V. Lemmens, Jhr. 
Mr. L. van der Maesen de Sombreff, Jhr. G. van der lVIaesen de Rombreff, P. ter 
l\1eulen, Jhr. Mr. de Milly, Jhr. H. van Nispen tot Pannerden, J. Roe broek, P. Roe
broek, A. van Rijn, J. Smcets, R. Smeets, E. Stockx, J . Story, P. Ubaghs, J. Ver
meulen, Baron van Voorst tot Voorst, F. Vroenen, J. Wishaupt, G. Wehry, I. 
Meeuwissen, F. Hoen, 0. Baron de Heusch de la Zangry, F. Frijns. 

De Min. Besch. 8-9-1915, IIc Afd. No. -22, geeft een beschrijving van het korps
vaandel. Bij schrijven van den Inspecteur van den Landstorm aan de commandan
ten van landstormlrnrpsen 12-10-1915, L. S. M. No. 3368, wordt van dit korpsvaan
del kennis gegeven. 

...... -____________ ,,, _____ ,......,_._111 

ABONNEMENTSGELDEN 
We schrijven November en de 

aanvangsdatum van den zeven
den Jaargang van "Het Land
storm blad", 1 Januari 1930 komt 
al in zicht. 

Abonné 's, die het abonnements
geld per postwissel of per giro 
wenschen te betalen, verzoeken 
wij beleefd dit zoo spoedig· moge
lijk te doen, liefst vóór 10 Dec. 
1929. 

Wie vóór 10 December a.s. gi
reert of postwissel zendt, b e
s p a art de noodzakelijke incas
sokosten ten bedrage van 13 cent 
en bezorgt ons groot g·emak. 

Wie ná 10 December a.s. gi
reert of postwissel zendt, loopt 
veel kans, dat onze kwitantie zijn 
betaling· kruist. Dat is onprettig 
en schadelijk en we hopen, dat 

1 
dit zooveel mogelijk voorkomen 
worde. 

DE ADMINISTRATIE. 
Giro No. 7656. 

1 
's-Gravenhage, 1 

KoninginnegTacht 50. 

■--------· _.._. 
VREDERUST. 

Op Woensdag 2 Oct. j.l. hield de afd. ,,Vre
derust", van de stichting "Vrederust" te ~ei·

g·en op Zoom de prij,suitreiking van den sch1et
~edstrijd 1929. De vergadering werd geop:md 
door den voorzitter der plaatselijke afdeelmg, 
den heer W. Dommisse, met gebed nadat eerst 
staande het le couplet van het Wilhelmus ge
zongen was. Nadat de vergadering bij monde 
van den voorzitter een hartelijk welkom toe
geroepen was, werden door den secret~ris, den 
heer H. Lindhout, de notulen der vorige ver
gadering voorgelezen. Wegens de slechte 
weersgesteldheid waren de Commandant van 
het Verband West-Brabant, kapitein Assel-

bergs, en eenige andere commissieleden ver
hinderd te komen. De vergadering droeg een 
echt feestelijk karakter en van de aangeboden 

PAPENDRECHT. 

consumptie werd gaarne gebruik gemaakt. Uttslag van den schietwedstrijd van den 
De prijzen werden uitgereikt door den bijzonderen vrijwilligen landstorm, afdeeling 

instructeur der afdeeling Opper Wachtm. P. Papendrecht op Zaterdag 19 October j .1. 
Baane, van Bergen op Zoom, zij vielen allen Geschoten werd met 10 patronen, hoogste 
zeer in den smaak. De uitslag van den wedstrijd aantal punten dat gehaald kon worden was 
is als voligt: le prijs W. Zonruiter, 94 punten; 100. 
2e pr. P. Boone, 93 p.; 3e pr. E. In 't Veldt, D. Dekker 97 punten le pr.; P. Troost 94 
93 p.; 4e pr. A de Klerk, 93 p.; 5e pr. D. v. p. 2e pr.; D. Potters 94 p. 3e pr.; G. Kraal 92 
Oosten, 93 p.; 6e prij s H. D. J. Hoek, 92 p.; p. 4e pr.; H. Markesteijn 91 p. 5e pr.; P. 
7e pr. H. Pekaar, 90 p.; Se pr. I. Adriaansen, Markesteijn 90 p. 6e pr.; L. Nederlof 87 p. 
90 p.; 9e pr. A. Rietdijk, 89 p.; l0e pr. H. 7e pr.; L. Markesteijn 87 p. 8s pr.; Pl. de 
Lindhout, 88 p.; lle pr. B. Quartel, 88 p.; 12e Borst 86 p.; P. Verheul 85 p. W. Klop 84 p.; 

MIDDELBURG. 

Zaterdag 14 September j.l. had de jaarlijk
sche schietwedstrijd plaats op de schietbaan 
van het garnizoen aan de Westd~jk, onder 
leiding van den Plaatselijken leider, den heer 
J. de J ,ager. 

De prijzen bestonden uit medailles en kunst-
voorwerpen. 

De le prijs met de medaille van de commis
saris der Koningin werd behaald door den 
heer P. v. Sluys. 

De 2e prijs door den heer J. de Jager. 
pr. W. Dommisse, 86 p.; 13e pr. D. Bassie, 80 W. Broere 84 p.; R. Bos 83 p.; C. den Hartog De 3e prijs met een medaille geschonken 
p.; 14e pr. A. Schipper, 77 p.; 15e pr. D. 83 p.; T. van den Herik 82 p.; W. Kleijn 82 1 door de firma Rechits te Hull, door den heer 
Broekhuijzen, 73 p.; 16e pr. C. Fossen, 68 p.; 1p.; A. Versteeeg 79 p.; P. Kraal 77 p.; C.v. L. Tissink. 
17e pr. C. Buitendijk, 67 p. den Herik 77 p.; A. van Dalen 77 p. en J. In de hoogste serie werden de prijzen be-

Op 't eind der vergadering sloot de heer P. Bosson 72 p. haald, na het schieten van kampseriën met 
Boone de vergadering met dankzegging en Voor dezen wedstrijd waren 8 prijzen be. respectievelijk 45, 44, 43 punten. 
gingen allen ten volle tevreden naar huis. schikbaar gesteld. Door den voorzitter der Prov. Landst. 

De Afdeeling St. Laurens van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. (Het bij deze foto 
toegezonden Vaandellied kunnen wij wegens plaatsgebrek niet opnemen). 

Comm., de kolonel b. d. F. H. Umbgrove-, 
werden met een toepasselijk woord de prijzen 
(een achtiental) aan de winnaars uitgereikt. 

Z.H.E. Gestrenge sprak een troostwoord tot 
de minder gelukikigen, in dezen wedstrijd, maar 
ook een bemoedigend woord om trouw de oefe
ningen bij te wonen om zich verder te .be
kwamen voor de wedstrijden, die naar we 
hopen, nog volgem zullen. 

Ook een hartelijk woord van dank, dat uit 
aller hart gegrepen was, werd door z. H. E. 

1 

Gestr. gericht aan den Plaatselijken leider, 
den heer J. de Jager, voor diens, onvermoeiden 
~rbeid, niet alleen voor de keurige organisatie 
van dezen wedstrijd, waarvoor ihij moeite nog 
tijd heeft ontzien, maar ook voor de aangena
me en taktvolle leiding van de oefeningen en 
i,preekt den wensch uit, dat de Afd. Middel
hurg zich nog vele jaren geplaatst mag zien 
onder zijn leiding. 

Het lid der pl. Comm., de heer Enkelaar, 
richt een wc,ord van dank aan den Plaatselijken 
leider en allen die toonen, mede te leven met 
de afdeeling ,en dankte den heer Umbgrove 
namens alle aanwezigen voor zijn bereidwil
ligheid om dezen wedstrijd bij te wonen en de 
prijzen aan de winnaal's uit te reiken, maar 
ook voor de goede woorden aan leider en af
deeling gericht. 



KENNEMERLAND. 

In het tijdvak 1 Nov. a.s. tot ,Jind Maart 
1930 zal in iedere afdeeling Yan Y er ba nel 
Kennemerland een propagandavergadering 
wol'den gehouden waarbij o.a. zullen wor
cl<'11 uitgel'eik1 de l"otoalhurns van clen i1~ 
1928 te 's-U rn ven ha ge geh'rn<lcn l1a11 d
stonndag, de brevetten en koningskruisen 
Kon. :,;chutters (behaald in 1928), tenv \jl 
Yoorts mededeelingen zullen wol'den ge
daan onJ.trent een te houden Nat. schiet
wed:;t1 ijü voor den Bijzonderen Yrijwilli
gen Landstorm te ':;-Uravenhage in de 
maaEcl Mei van 1930. 

Op drie plaatsen in het Verband zal 
tcYens op een cler bovengenoemde hij-cen
kornsten de Landstol'ln fïlm worden ver
{ oorn1 (van Lande la~· te 's-Uravenhao·c 
1928 ), en wel te BcYe;wijk op D o!:,lc_,·d~?: 
21 Nov. ia gel.:ouw K. ~- A., tenvi,il te 
Ifa:1rlem de film zal worden vertoond op 
nacler bekend te maken datum in Jan. of 
P'ebr. 1930. De Yrijwilligers van alle af'
d{'elingrn hebben toegang tot de bijeen
komst in een der drie plaatsen waar de 
fJm Yertooncl wordt. Anm·ang vergadering 
8 um· 1:nrn. 

De Sccretal'is, 

Kapitein C. ELDER::VIANS, 

JnL kazerne Haarlem. 

AMERSFOORT. 

Prijswinnaars der schietoefeningen. 
Dezer dagen vergaderde in de bovenza1<J 

van de Princesse-Lunchroom, de afdeeling 
Amersfoort van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

De leiding berustte, door ontstentenis van 
Lien Voorzitter, den heer S. B. Boas, bij het 
:iel der plaatselijke commissie de Res. Kani-
lrin A. J. Roggeveen. • 

De Voorzitter begroette in zijn welkomsi. 
woord speciaal de Korps Comm. Majoor B~ .. 
riek Bless en den heer Mr. van Geldorp Med
dens, Secretaris der gewestelijke commissie, 
alsmede Kapelaan J. J. Brouwer, Aalmoeze
nier en Hd der gewestelijke commissie. 

Bij monde van den Voorzitter der wedstrijd
commissie, werden de uitslagen bekend g-)
maakt, van de dezen zomer gehouden schiet
oefeningen, met de daaraan verbonden we .l
f'trijden. 

De prijzen bestaande uit practische ge-
bruiksvoorwerpen, werden met een toepasEe
l~jk woord door den Korps Commandant uitge
reikt, evenals de wisselbeker voor officieri>,1 
en die der manschappen. 

Het uitg-e.brachte jaarverslag bracht eeniige 
bijzonderheden over de verrichte werkzaan1-
beden en het deelnemen aan de Juliana-avond 
op 30 April l.i., landdag in Apeldoorn en enkele 
<1efeningen. 

In enkele gekozen woorden brengt de Voor
zitter ter sprake de mogelijkheid van een Janà
dag in 1930 hier ter plaatse. 

Door den heer van Geldorp Meddens wordt 
hieraan een duidelijke toelichting gegeven hou
dende tevens de belofte de medewerking ';u 

hebben van de gewestelijke commissie, indien 
men de zaak serieus en origineel opzet. 

Bij de rondvraag komt ter sprake de mogEo
lij kheid meerdere en betere propaganda te voe
:ren voor ons instituut, temeer daar <le plaat-
5elijke commissie niet immer actief bleek te 
zijn. 

De wensohelijkheid werd uitgesproken, niet 
of onvoldoende werkende leden der plaatselijke 
commissie door meer actieve te vervangen. 

Dit besluit genoot luide bijval der aanwezige 
Vrijwilligers, evenals de benoeming van de 
heeren Dr. W. van Burgeler, Michell Kitselaar, 
Vin en J. Visser tot een propaganda-commis
sie met het doel de be.gin.selen op ruime schaal 
te propageeren. 

Op de vergadering, die zeer goed bezocht 
was, heerschte een opgewekte stemming. 

Prijswinnaars waren volgende heeren: 
Schutters eerste klas: 
le prijs de heer Vink met 324 punten. 
2e prijs de heer Nieuwenhuizen met 318 p. 
3e prijs de heer W. Kaspers met 317 p. 
4e prijs de heer Vogel met 309 p. 
5e prijs de heer Kolkman met 308 p. 
6e prijs de heer M. Meskens met 290 p. 
Schutters tweede klasse. 
le prijs de heer Kool met 287 punten. 
2e prijs de heer Kitselaar met 285 punte1 :. 
3e prijs de heer van Yken met 283 punter•. 
4e prijs de heer Smettink met 283 punten 
5e prijs de heer Buitenhuis met 281 punte11 
6e prijs de heer v. d. Eshof met 279 punten. 

ENSPIJK. 
Zaterdag 5 Oct. had alhier plaats de Ge-

11teenschappelijke schietwedstrijd Deil Pn 
Enspijk. Het geheel had een goed verloop. De~ 
avonds kwam de secretaris van de Geweste · 
lijke Commissie, mr. Van Geldorp Mecldens, 
d e> prij suitdeeling bij wonen. 

Behaald ::ijn het volgende aantal punten: 
Afdceling Enspijk, onder leiding van dc:1 

heer Wiersma. 
A. v. d, Heuvel 86 punten, M. de Kort 82, 

.fohs. v. d. Hurk 81, F. Merkens 77, v. Veld
hoven 77, G. v. Akooy 75½, H. Wiersma 74 ½ , 
J. W. d. Kort 70½, H. de Ruiter 69, H. Pip
pel 68½, Joh. Iterson 67½, Johs. van Dooije 
waard 67½, H. van Dooijewaard 64½, D. van 
Vliet 61, D. v. d. Heuvel 55½, Johs. de Lan'~ 
G4½, Johs. Vermeul:n 38½ pt. 

Afdeeling Deil, onder leiding van den he ér 
Lokhors. 

G. J. Filippsen 79 punten, G. van Kranen
imrg 78½, P. Verburg 78, Johs. de Jong 78, 
Lokhors 77½, A. Kerkhof 65½, C. Ouburg 
68, A. Bouman 57½, G. A. Bouman 55, W. van 
'Riemsdijk 50½, J. Kievit 42 p. 

BRUMMEN. 

Het ligt in het voornemen van de afdeeling 
Brummen op 20, 21, 22, 23, 24 en 28 Februari 
en 1, 2 en 3 Maart 1930 een groot Nationaal 
;:c-hietconcours te houden, met medewerking 
Hlll de Kon. Ver. voor Scherpschutters en de 
schietvereeniging "WiJlem Tell" alhier in de 
k€g-elbaan van "Concordia" op K. S. O. en 
buks. 

De plaatselijke Commissie heeft h;iar goed
keuring aan een en ander verleend. 

GEWESTELLJKE LANDSTORM
COMMIS~IE STELLING VAN 

AMSTERDAM. 

Monnickendam en Katwoude. 

De schietprijzen in de alhier gehouden Octo
berwedstrijden werden behaald door: 1. D. 
Lenior met 185 p., 2. J. de Reus met 183 p., 
3. H. Overeem met 179 p., 4. F. N agelhout 
met 178 p ., 5. G. Snieder met 178 p., terwijl 
troostnrij sjes weden uitp.:ereikt aan S. Ub
bels, J. van Zalinge, J. Zijp, H. Hardebol, 
Agema, C. Snieder en G. Boerlage. 

Tot scherpschutters werden bevorderd D. 
Lenio1· en J. de Reus. 

Oosthuizen en Warder. 
In de op 30 October l.i. alhier in het lokaal 

de Boer gehouden bijeenkomst werden door rle 
Secretaris van de Gew. Landst. Commissie de 
foto-albums uügereikt, uit.gegeven ter herin
nering aan den NationaJ.en Landstormda.g 
1928. 

Tevens reikte de kapitein Scheil verschil
lende fraaie schietprijzen uit. 

Wijde Wormer. 
De uitreiking van gedenkboekjes en schiet

prij zen had hier plaats in een samenkomst op 
30 October l.i. door den kapitein Scheil. Een 
3-tal nieuwe Je<len kwam de afdeeling ver
sterken. 

Afde1elingen Amsterdam bezuiden het IJ. 
In een zeer druk bezochte bijeenkomst van 

bovengenoemde afdeeiingen op 28 October l.i., 
werden de gedenkboekjes aan <le leden uitge
reikt benevens de schietprijzen behaald in de 
afgeloo,pen serieschietwedstrijden. Aan den 
heer Ph. Petrie werd bovendien het Konings
brevet met medaille overhandigd. 

Bevorderd tot scherpschutters de heeren H. 
Beekman, P. Bouman, A. Dirks, J. v. d. Duyn, 
G. Elsman, C. Engelenburg, C. Graffner, S. 
Jonker, J. G. ter Haar, C. van Hartingsv~Jdt, 
J Holla, J. Jongsma, J. Korner, P. A. Kwak, 
M. Lodewijk, F. H. Meyer F. W. Meyer, Th. 
v d. Ploeg, O. Schut, J. Zeldenrust en J. Raap. 

Zaandam. 
Uitreiking· der scherpschutters brevetten. 

Dezer dagen gaf in het Gebouw voor 
Christeiijl;e Belangen de Afd. Zaanstreek van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een 
feestaYond, welke door een flink aantal leden 
en huisgenooten, benevens belangstellenden 
werd bij gewoond. 

De voorzitter, de heer P. Bakker, stelde in 
zijn welkcmstv10ord de aanwezigheid van den 
secretaris van de Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Stelling Amsterdam", den heer 
K. L. Scheil, bijzonder op prijs. 

Naast de bestuursleden van de afd. Zaan-
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streek w.o. mede de heer P . .J. W. van Mal
sem, commandant van den Ring Zaanstreek, 
merl,tea v,;j ook op den commissaris van Po
Et:e, S. van der Laan. 

:Ce ho:ifdschotel van het programma vormde 
de ver~o:i;1ing der film, opgen:imen tijdens 
dc:1 N:2t:onalea L::mdstormdag te 's-Graven
'.w.;;e cp 27 September '1928, ter gelegenheid 
v:rn het 10-jarig bestaan van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

Na de filmvertooning nam de heer Scheil 
r.et woord en brengt den 16en December in 
herinnering toen de plaatselijke landstorm
commissie in Zaandam gevormd werd. Spre
ker kreeg toen contact met den heer H. Rus
selman, die hij in de jaren heeft leeren waar
deeren als een flink leider (applaus), die alles 
gedaan heeft om in de Zaanstreek een 
bloeiende afdeeling van den Bijzonderen Vrij
wmigrm Landstorm te krijgen Als bewijs van 
e1·rl:entelijkheid voor dit streven overhandigt 
spreker den heer l1usselman dan namens de 
Gewestelijke Commissie het fraaie boekwerk 
.,Nederland in oorlogstijd". 

Vervolgens gaat de heer Scheil over tot d(.) 
uitreiking van de scherpschutters brevetten 
aa.1 de heeren v. d. Lely, W. Schaap, I. Ma-
rees, D.Groot, v. d. Akker, De Bruijn, H. 
Gnodde en A. Kalkman, als resultaat van de 
schietgegevens in 1928. 

De scherpschutters moeten niet denken, vol
gens spreker, dat zij het hoogtepunt bereikt 
hebben. Zij kunnen n.l. nog het brevet voor 
Koningsschutter behalen, hetgeen echter een 
heele toer is. Spreker geeft de scherpschut
ters den raad goed te blijven oefenen, omdat 
de besten afgevaardigd zullen worden naar 
het in Mei 1930 te houden Nationale schiet
concours te Den Haag. 

De heer Scheil gaat daarna over tot het 
uitreike;1 van de schietprijzen behaald in Juni 
van dit jaar. Uitslag hiervan: 1. L. Pos Mzn. 
279 punten; 2. N. de Carpentier, 279; 3. I. 
Marees, 277; 4. C. van Kleef, 277; 5. A. Kalk
man, 275; 6. A. J. Blom, 273; 7. H. Russel
man, 270; 8. H. v. d. Berg, 263; 9 J. de Car
pentier, 262; 10. K. Luttik, 262; ll. J. F. A. 
Willemse, 260; 12 P J. W. van Malsem, 258 
punten. 

Troostprijzen werden uitgedeeld aan: T. v. 
Oostveen, P. Bergwerf, W. Schaap, C. Hoo~i
schuur, P. Bakker, A. de Carpentier, J. H. 
Gnodde, P. v. Oerle, M. Pos, E. Jonker, G. 
Brouwer, D. v. d. Schoor, B. Groot. M. de 
Vries, P. Kruijver, J. W Boon, C. Bakker" A. 
Ebberts, J. P. Pasma, D. v. d. Made, H. Gnod
de, F Plekker, N. Riensema, en W. Spits. 

Na de pauze werd een mooie film vertoond 
uit het leven van onze koninklijke familie. 

Daarna bracht de heer H. Russelman de 
Gewestelijke Commissie dank voor het fraaie 
geschenk dat hem gewerd en sloot de voorzit
ter P. Bakker met een algemeen woord van 
dank voor opkomst dezen prettigen feest
avond. 

In de pauze werd nog een prachtig uitge
voerd gedenkboekje van den Nationalen Land
stormdag 1928 aan de leden uitgereikt, waarin 
naast vele foto's van deze gebeurtenissen de 
afbeeldingen van de leden der koninklijke 
Familie waren opgenomen, voorzien van hun
ne handteekeningen. 

HEERHUGOWAARD-ZUID. 
Dinsdag 5 November vergaderde de afdee

ling van den Bijzonderen VrijwilJigen Land
storm in het café van den heer J. Zijp. De 
voorzitter, de E. A. heer W. van Slooten, heet 
dien welkom en verheugd er zich over, dat 
zulk een groot aantal leden ter vergadering 
waren gekomen, zulks getuigd van het mede
leven met <le afdeeling_ Met eenige toepasse
liJ ke woorden worden de aangekochte prijzen 
aan de beste schutters der B, C en D-klassen 
uitgereikt. 

De prij swinners worden door den Voorzit
ter van harte gelukgewenscht met het door 
hen behaalde succes, en spre-ekt den wensch 
uit dat een volgende maal weer andere schut
ters voor het bekomen van een prijs in aan
merking komen. Uitreiking van de Brevet
ten kon door omstandigheden niet plaats heb
ben. Hierna werd aan elk der aanwezige leden 
een gedenkboek der Landstormdag uitgereiM, 
welk boek door de aanwezige bestuursleden en 
óe werkende leden dankbaar werd aanvaard. 

Door den Voorzitter wordt mededeelin,g ge
claan van een aan hem toegezonden circulaire, 
waarin werd aangedrongen om zoove,,l moge
lijk lezers te verwerven voor het Landstorm
bla<l. 

De plaatselijk leider, de heer P. J. Morsink, 
gaat bij de leden rond en weet 17 nieuwe 
abonné's voor genoemd blad te verkrijgen, 
v,at zeer zeker een flinke, aanwinst genoemd 
mag worden. 

De heer P. J. Oolders, mede ter vergadering 

aanwezig, brengt namens de af<leeling dank 
aan het bestuur der gemeente voor de verleen
èc subsidie, waardoor het mogelijk is geweest 
zulke mocie prijzen aan te schaffen. hetwelk 
door èe aanwezige led-en wordt onderstreept. 

Ook brengt de heer Oolders zijn dank aan 
r.en, die zich hedenavond als lezer van het 
Landstormbl2d hebben opgegeven. 

Verder worden eenige mededeelingen gedaan 
van de te houden wedstrijden te Alkmaar en 
i1~ den Haag, welke mededeelingen door den 
plaatselijk leider nader zullen worden uitge
werkt 

De 
0

heer Oolders bespreekt hier.na het aan
schafen van een vaandel voor het Verband
Alkmaar. Spreker zou het zeer op prijs stel
len, als elk der leden van iedere afdeeling 
hiervoor een kleinigheid beschikbaar stelde. 
De heer Morsink neemt de vrijheid bij de aan
wezigen rond te gaan en wordt er al dadelijk 
een mooi bedrag bij elkander gebracht. 

De heer Oolders brengt hiervoor zijn dank 
aan de vergadering. De nieuw gekozen leden, 
de heeren P. Tr0mp en H. Hoogland worden 
c!oor den voorzitter welkom geheeten in de 
afdeeling. Spreker hoopt <lat genoemde heeren 
zullen blijken te zijn, bestuursleden waaraan 
de af<leeling iets heeft. 

Genoemde heeren brengen den voorzitter 
dank voor deze installatie en zullen trachten 
mede te werken aan den bloei der afdeeling. 

Get.racht zal worden nog dezen winter de 
Landstormfilm te vertoonen, wat zeer zeker 
e-"n uitstekende propaganda voor den Bijzon
deren Vrijwilli,g·en Landstorm genoemd mag 
worden. 

Niets meer te behandelen zijnde, brengt de 
voorzitter aan de aanwezigen zijn dank voor 
de aangename wijze waarop de verschillende 
zaken zijn afgewerkt, en sluit <le bijeenkomst. 

Op verzoek van den heer P. J. Oolders, 
secretari s der Gewestelijke Landstormcom
missie "Alkmaar" vermelden wij nogmaals 
zijn nieuw adres, n.l: K e r k p I e i n 9 te 
Alkmaar. 

LOBITH (g-em. Herven en Aerdt). 
Donderdag 24 October hield de afd. Lobith 

van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
in het Gildenhuis te Lobith een filmavonrl, 
welke geslaagd mag genoemd worden. Nadat 
de voorzitter van de Pl. Commissie, de heer 
Peters, allen het welkom had toegeroepen, 
reikte de commandant van het korps "D è 
Veluwzoom", de Luit.-Kolonel W. van Ingen 
Schouiten, het prachtig .gedenk-aJ.bum uit, 
waarna de spreker aan een zestal leden ondc•' 
war1!Tle en toepasselijke woorden he,t scherp
schuttersbrevet overhandigde. De films geno
ten algerrneene bijval. 

Ook onze buremeester gaf door zijn aan· 
wezigheid blijk het op prijs te stellen dat in 
zijn gemeente een afd. van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm bestaat. De heer v. d. 
Dungen gaf belangeloos zijn medewerking on1 
de gezelligheid door muziek te verhoogen. 

BENNEKOM. 
Woensdagavond 16 October 1929, vergader

de in Hotel Dorpzicht de afdeeling Bennekom 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
Aanwezig waren behalve de leden, de Com
mandant van het Landstormkorps "Veluwe
zoom", Luit.-Kolonel W. v. Ingen Schouten, 
waaronder Bennekom ressorteert, de heer 
Goedhart, Lid Gewestel. Landstorm-Commis
sie, Kolonel b. d. Doorman en de Propagan
dist, de heer J alink. 

Na een kort openingswoord van den plaat
selijken leider, de heer A. v. Silfout, waarin 
de aanwezigen welkom werden geheeten, 
kreeg Overste v. Ingen Schouten het woord, 
die in het kort de plannen voor het volgend 
jaai: uiteenzette. 

In het verband zullen in den volgenden zo
mer een viertal schietwedstrijden worden ge
organiseerd waarvan een in Ede voor de 
afdeelingen uit deP. omtrek. 

Een nationale schietwedstrijd zal in <le 
la.atste week van Mei worden gehouden in Den 
Haag waaraan leden uit alle Landstormver
banden zulJen deelnemen. 

Voorts is gevormd een Dames-Comité, dat 
zioh voorsteilt het korps in het vol,gencle voor
jaar een vaandel aan te bieden. Teneinde de 
daarvoor benoodigde gelden bijeen te bren
gen zal in elke plaats, dus ook in Bennekom, 
een sub-comité worden gevormd. De mede
werking der afdeeling werd hiervoor ingeroe
pen. 

Vervolgens worden uitgereikt aan alle leden 
de keuige foto-albums, bevattende de van 
handteekening voorziene portretten van H. M. 
Of, Koningin, H. M. <le Koningin-Moeder, Z. 
K. H. Prins Hendrik en H. K. H. Prinses 



Juliana benevens een groot aantal foto's van echt deden spannen. Het propagandistisch 
den in 1928 in Den Haag gehouden Landstorm- kar~kter van de Bijzondere Vrijwillig-e Land
dag, Een prachtig en waardevol geschenk, storim-vergadering werd vertolkt door den 
!lat zeer zeker door de leden op prijs geste!d heer P. M. SlffiÏt, die in een gloedvolle rede 
zal worden. de noodzakelijkhei,d van het voortbestaan van 

Door den propagandist, den heer J alink, den Bij zonderen Vrij willigen Landstorm uit
werd nu nogeens uiteengezet, het doel en de een.zette. 
noodzakelijkheid van de organisatie, waarna Voor den landstormer brak het gewichtige 

· hij nader omschreef de beteekenis van de door oogenblik eerst na de pauze aan, net oogen
Overste van Ingen Schouten aangekondigde blik, dat koningsschutters en scherpschutters 
plannen voor den uitbouw van het instituut. gedecoreerd zouden worden, De leider der af-

De plaatselijke leider dankte alle aanwezi- deeling, de heer C. v. d. Veer, zette eerst uit
gen in het bijzonder de sprekers, en consta- een het doel van wedstrijden, n.l. het ver
tPerde dat wat nu was verstrekt, voedsel was krijgen van schietvaardigheid. Daar de Hoog
voor de leden, waardoor zij gesterkt worden edelgestrenge heer Commandant van Zuid
in hun streven voor de organisatie en door de I Holland West" verhinderd was zelf i,rev~tten 
organis,atie Land en Volk, Orde en Gezag te uit te reiken werd dit gedaan door den leider 
dienen. den heer C. v . d. Veer, die in wel gekozen 

woorden de winnaars toesprak. De volgende 

BODEGRAVEN. 
heeren behaalden hun brevet: 

In afd. koningsschutters, afstand 12 M. 
Ter gelegenheid van den verjaardag van Max. punten 200. Min. 195 punten. 

H . M. de Koningin kwam onze af<leeling met W. Verburg 198 p., C. v. d. Veer, 197 p., 
vele genoodigden, zoodat de groote zaal van T. Zaal, 197 p., J. J. Hoogendoorn, 197 p., 
Hotel van Rossum bezet was, in feestverga- E. v.d. Beek, 196 p., W . v. Muiswinkel, 195 p. 
<lering bijeen op Maandag 2 Sept. De voor- In afd. Scherpschutter, afstand 12 M. Max. 
zitter der plaatselijke commissie opende punten 200. Min. 180 p. 
de vergadering, heette allen welkom en T. Andeweg, 194 p., J. Veerman Jz., 194 
wijdde eenige woorden aan de nagedachtenis p., G. v. Kruijl, 193 p., C. v. Beek, 191 p., 
van wijlen Lt. van Pelt, die nooit gemist J. v. d. Pol, 191 p., J. v. Dam Tz., 191 p., 
werd op vergaderingen als deze. Staande D. Vreedendaal, 191 p. , S. Terlouw, 191 p., 
werden daarna twee coupletten van het Wil- W. Burggraaf, 190 p., C. J . v. Dijk, 189 p., 
helmus gezongen. Ter verhooging van de P. Turkenburg, 189 p., G. Haring, 189 p., 
feestvreugde was het kinderkoor "Hosanna" S. Michielen, 189 p., K. Dom:burg Tz., 189 
uitgenoodigd. Tot twee maal toe werd een p., J. Lok, 187 p., W. Verduin, 187 p. , A. v. d. 
5-tal liederen onder leiding van den Direc- I3oon, 186 p., P. Plomp, 185 p., A Blok, 182 p., 
teur D. A. van Binsbergen, keurig gezongen. K. Domburg Az., 182 p. 
Een eervolle vermelding bovendien voor de De 2de Voorzitter der Plaatselijke commis
jeug;dige Grietje Kooistra, die allerliefst en sie de heer J . v. d. Giesen bracht op de hem 
zuiver een 2-tal solonummers zong. Lt. Ver- elgen grappige manier aan allen die medege
leun van Alphen was aanwezig om enkele I we1:kt hadden dank en sloot daarop de ver-
films te vertoonen, die de lachspieren eens· e-a::lerinr:;. 

Jongens en me1sJes, 

Wat heb jullie druk gecijferd, om precies 
je leeftijd te berekenen! Jammer, dat ik niet 
meer prij zen kon geven. Houdt maar vol: 

't komt vast eens terecht; maar niet altijd 

den eersten of tweeden keer. Dit zou toch al 
te mooi en ~e makkelijk wezen. 

Hier volgt voor 

_.,.. V OLKSBOND 
TEGEN DRANKMISBRUIK 

GROEP A 
(Beneden de 10 jaar) . 

EEN BOODSCHAPPENBRIEFJE. 
't Eigenwijze Betje, dat voor haar Moe 

naar den winkel moest, babbelde uit haar 
hoofd alles door elkaar; omdat ze eerst haai' 
uriefje niet vinden kon. Gelukkig vond ze 
't eindelijk onder de krant van het mandje. 
Schrijf jullie 't boodschappenbriefje eens 
p!"ecies en netjes op. 

HOTEL en KOFFIEHUIS 
PRINSEGRACHT 120 - DEN HAAG 

vANNELLE~s 
lABM 
·ëii?~ 

OPGERIC'11 

een pond schoensmeer 
een liter drukknoopjes 
een pakje mosterd 
een bosje spek 

een potje schoenveter3 Driftig ging de ezel nu met z'n muil de 
een doosje katoen bladzijden van het boek omkeeren, en had 
een knot pepermunt weldra al de korrels we,ggelikt. 
een blikje sajet Tij] ging dag aan dag met deze proef voort, 

een ons petcoleum 
een el lucifers 

een dozijn leverpaSte; zoodat de ezel al spoedig de bladen van 't boek 
een rolletj e suiker- 1 

. . kon omslaan, alsof hij jaren aaneen op de 
mmsJes. • b d<l i schoolbanken gezeten had. Inmiddels ran e 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaa1·). 

SPREEKWOORDEN. 

W- n-t h-r-n w-1, m-t v-1-n. 
H-ntje k-mt -m z'n 1-ntje. 
D- -pp-1 v-lt n-t v-r v-n cl-n b-m. 
R-st r-st. 
Gr-t- h-z-n, gr-t- kr-z-n. 
W- h-t 1-tst 1-cht, 1-cht h-t b-st. 
H-t b-st- p-rd str-k-lt w-1 -ns. 
-rl-k cl-rt h-t 1-ngst. 
Kl-n- p-tj-s h-bb-n -k -rtj-s. 
V-z- v-rk-ns w-rd-n n-t v-t. 
D- m-rg-nst-nd h-ft g-d -n cl-n m-nd. 
H-t -nd- kr-nt h-t w-rk. 

de rector van ongeduld, om te weten, of de 
vierbeenige student al goede vorderingen 
maakt e. Daarom kwam hij na enkele weken 
een,s poolshoogte nemen in den stal. 

Bij de komst van den geleerden professo1· 
boog Tij! uit diepen eerbied met z'n schalk
schen wipneus haast tegen den grond. ,,Hoe 
't met m'n leerling gaat?" - Tamelijk, hoog_ 
geleerde Heer! 'k Ben nog steeds ijverig bezig 
m'n discipel de klinkers te leeren; de I en de 
A kan hij al heel goed uitspreken." 

De rector zag den zonderlingen leermeeste1· 
achterdochtig aan. Doch Tij! stoorde zich hier
aan niet het minst. Hij lei den ezel het oude 
studieboek voor, waarin deze met dolle drift 
begon te bladeren op zoek naar z'n bescheiden 
maaltijd. Het bekende lievelingslied van I. A. 
werd door Steven Graanpels daarbij krach-
tig aangeheven. De rector zag en hoorde dit 
alles in stomme verbazing aan. 

HOE UILENSPIEGEL EEN EZEL LEERDE Hij beloofde over een paar jaar terug te 
LEZEN. komen om te zien, of de ezel 't heele alfabet 

in z'n 'beenigen bol zou hebben. 
Tij! Uilenspiegel had er bijzonder slag van, Maar Tijl hoefde zich over deze kwestie niet 

om door z'n schelmsche streken goed~oop a~n I cngerust te maken. Want na e_:r_ikele maanden 
den kost te komen. Zoo kwam h1J op z n stierf de oude man. De sluwe T!Jl had het goed 
vccrtdurende tochten ook eens in àe Belgi- uitge1·ekend : eer de 10 jaar verstreken waren, 
sche ~tad Leuven, waar de beroemde hooge- zou de ezel of de rector wel gestorven zijn. 
school is, eenmaal door Jan van Brabant ge
sticht. 

Nauwlijks had hij z'n bereisde voeten in 

deze vermaarde stad gezet, of hij liet door 1 
den omroeper overal bekend maken, dat hij 1 

binnen den tijd van 10 jaar een ezel zou lee
ren lezen en ook verstandig spreken, indien 
hij daarvoor een flinke belooning kreeg. 

De Rector der hoogeschool had reeds aller
lei verhalen gehoord over de buitengewone 
geestigheid van Uilenspiegel. Daarom was hij 
met het voorstel ten zeerste ingenomen. 

Hij gaf hem dus voorloopig 100 gulden 
voor de onkosten, die gemaakt moest worden, 
en bezorgde hem ook een grauwhuidigen lang
oo:. 

Tij! toog met z'n effen snuit aan den 
arbeid. Hij zette Steven Grauwpels in een 
stal, en bcnd hem aan de ruif vast. Hierin 
had hij een oud boek gelegd met enkele kor
rels beste haver, die hij tusschen de bladen 
gestrooid had. 

Het h ,mgerige beest rook met z'n fijnen 
neus het heerlijk voedsel, dat in het perka
ment verscholen was. 

EEN AANGENAME STRAF. 
Gedoken tusschen 't ruischend riet, 
Zat Huib te visschen in de vliet; 
Met felien, blijden harteklop 
Hief hij zijn hengel plots'ling op: ... 

Daar hing zoowaar een reu ze snoek 
Te spart'len aan den scherpen hoek! 

Hij smeet den visch in 't oevergras, 
Alsof 't een levend wonder was, 
En monsterde met open mond 
Den kanjer van wel twintig pond, 
Die met zijn staart vervaarlijk sl0€g, 
Tot Huibert sprak: ,,'t is nou genoeg!" 

Doch toen hij over 't monster boog, 
Hief 't beest pardoes z'n kop omhoog, 
En gaf (hoe kon 't zoo radio-gauw!) 
Den visscher een geduchten knauw; 
Dees sprong terug met rauwen schreeuw 
Bij d'aanval van dien waterleeuw. 

Huib veegde met vergramd gemoed 
Langs 't buis zijn hand, die droop van bloed, 
En kreet: ,,daar kom je leelijk af! 
,,Hier nijdas! hier! ontvang je straf!" 
Toen greep hij 't monster bij den staart, 
En smeet het woedend in de vaart. 

DE KABOUTERTJES. 
Tien, tien kaboutertjes, 
Tien kleine stoutertjes. 
Tien rappe rakkertj es, 
Tien pient're pakkertjes, 
T ien knappe knijpertjes, 

Tien gauwe grijpertjes, 
Tien kwieke soldaatjes, 
Met plooitjes en met naadjes, 
Met knikjes in hun lenig lijf, 
Die werken samen, vijf aan vijf; 
Ze dragen een kapj e blak en glad, 
Dat ieder kopj e half omvat; 
Ze staan er zoo keurig in de rij 
Bij Pietjen en Grietjen, en ook bij mij. 

OOM BERTUS. 
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,,Staphorster Boertje" 
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Geopend vanaf 1 Augustus 1929 
Lage tarieven voor net Logies. 
Goede en bi llijke consumptie 
en zeer smakelijk mid<lageten. 
Gemakkelijk te bereiken met de 
tramlijnen 2 , 6 , 10 en 13 en Bus. 

Beheerder: R. JOOSTEN 

QBQCN ~O 

~ [11J:1il3111]U4ft:l/■~Nlwr~1~m,11ro1] 
V raagt gratis brochure, 
het verpl icht U tot niets. 

J. K. STEGEMANl 

TE KOOP 
tegen aannemelijk bod 

WAPEN RAK, 
met schitterende verzame
ling van wapens als gew e 
ren , sabels, pisto len etc. 

Te zien bureel Nationale 
Landstormcommissie Konin 
ginnegr. 50, 's-Gravenhage. 

GEEL .!ÓCT 
FER½Cffi 

IS I\WALITEITJ Het adres voor het vertoonen der Land stormfilms is: 

Verhcide's Bioscoop, Weerdstr. 24, Meppel 
Bill ijk tarief! Sche rpe rustige projectie! 

Vraagt inlichtingen omtrent ons werk aan den Heer 
J. DE BRUYN te Kampen en den Heer Burgemeester 
van Blokzij 1. 
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Abonnementsgelden. 
. Dankbetuiging en verzoek. 

Wij danken de tall'ijke lezers, die zoo 
Yriendelijk waren om het abonnements
geld çns per postwissel of per giro te doen 
toekomen. 

Eerstdaags zal onzerzijds over het 
abollnernentsgeld met f 0.13 incassokos
ten bij onze overige abonné 's per postqui
tantie worden beschikt. 

Vriendelijk verzoeken wij, om verwar
ring t~ voorkomen, ons thans geen post
wissels , o:f girostortingen te doen toe
komen. 

Op hoogen prijs zal worden gesteld. in
dien onze abonné's het abonnementsgeld 
van te voren willen gereed leggen, opdat 
bij mogelijke afwezigheid een vergeefsche 
aanbieding kan worden voorkomen. 

DE ADMINISTRATIE. 

De meest principieele. 

Hoe langer hoe meer beginnen de 
sociaal-democraten ten onzent te para
deeren als de "meest prineipieele" tegen
standers der communisten. 

Het zou toejuiching verdienen, als he~ 
waar was. 

Als het waar was, dat de socialisten i11 
ons land den klassenstrijd verwierpen. 

Als zij de royale verklaring wilden ge
ven, voortaan geen "revolutionaire" partij 
meer te willen zijn. 

Als zij op hun eerstkomend partij-con
oTes een motie aannamen, waarin werd 
b 

uitgesproken, dat de gewenschte hervor-
mingen uitsluitend langs wettigen weg 
zouden worden nagestreefd. 

Als zij het wettig gezag van onze Ko
ningin wilden erkennen en voortaan hun 
smaadschriften achterwege lieten. 

Als zij den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm, die nu al elf jaren als een 
vredesinstelling bi.i uitnemendheid zi.in 
bestaansrecht heeft getoond, konden 
waardeeren. 

Niets van aan. 

Er is dan ook niet de minste sprake 
van Maar wel is het geval zoo, dat de 
com.munisten de socialisten steeds trach
ten op te drijven naar de revolutie. 

En dat de S. D. A. P. krachtens hare 
principes en historie dikwijls met de com
munisten moet concurreeren. 

Wel zijn de marxistische begim:el~n der 
communisten consequenter dan die der 
sociaal-democraten, zoodat deze steeds een 
zwakke positie innemen tegenover den 
brutalen overmoed der bolsjewiki. 

Tal van gevallen zijn op te sommen, 
waaruit dit kan blijken. 

Bij de bestrijding van den Bijzonderen 
Vrijwillig-en Landstorm stond de socialist 
Van Zadelhof weer naast den communist 
Wijnkoop. 

fä· was slechts op één punt verschil, n.l. 
dat Wijnkoop het recht van den heer Van 
Zadelhof ontkende om te spreken zooals 
hij had gedaan . 

·want, zoo was het betoog van den com
munist, de socialisten treden telkens op 
als de venaders van de zaak van het pro
letariaat. 

De heeren hebben dan ook een gloeien
den hekel aan elkaar. 

Wat te begrijpen is, doch wat gansch 
iets anders is dan principieele bestrijding. 
Ook in 1918 konden socialist en commu
nii:;t elkander niet uitstaan. Doch dit ver
hinderde niet, dat Troelstra en Heijkoop 
op 11 November 1918 bereid waren op 
gelijke rechten met de communisten het 
gezag over te nemen. 

Hrt staat in Het Volk van 12 November 
1918. 

En van wijzig'Ïng in het beginsel-pro
<tramma der sociaal-democraten is sinds
dien niets bekend geworden. 

Hun beginsel hli.ift onveranderd, 
de toepassin J! wijzigt naar 

omstandigheden. 

Er is een tijd geweest, dat de sociaal
democraten niet aan de regeering wilden 
deelnemen. 

Thans vindt men socialistische wet hou
ders, burgemeesters, ambtenaren, politie
mannen en snakt de s.d.a.p. naar het 
oogenblik, dat zij ook ministers mag 
leveren. 

Er is een tijd geweest, dat de socialis
ten klaar stonden, om, op z'n Russisch, 
arheiders- en soldatenraden te vormen. 

Thans wordt het sowjet,;ysteem geheel 
en al afa'ekeurd en wil men van het 
bolsjewistische fiasco niets meer voor z'n 
rekening nemen. 

Het socialisatie-rapport, dat op beden
keli.ike "i.ize heen wees in_ de richting van 
de Russische marxisten, is diep wegge
borgen. 

Over al hetgeen verkeerd is uitge
komen, wordt g-rzwegen. 

Doch men blijft die men was. 
Het gezag wordt, waar mogelijk afge

broken. 
En zelf werkt men naarstig aan "de 

machtsvorming''. 
Om, zooals het in hun terminologie 

luidt, aan de "kapitalistische orde" een 
eind te maken. 

De kapitalistische orde. 

De socialisten hebben een monopolie van 
suggestieve uitdrukkingen. 

Een ervan is "de kapitalistische orde". 
Zij zijn niet direct gekant tegen kapitalis
ten. t('nminste in hun rijen vindt men er 

tegenwoordig vrij veel. En nog· grooter 
aantal ondel' hen tl'Ucht het zoo gauw mo
gelijk te w01·den. 

.l\!laar wel zijn zij hevig gekant tegen "de 
kapitalistische orde". 

Het is eigenaardig wie zij daar zooal 
onclel' rekenen. 

Om te beginnen ons Vorstenhuis. 
De geestelijkheid, de dominee 's en de 

pastoorj. 
Voorts alle confessioneel en niet-modern 

geül'ganiseercle arbeiders, die, zooals zij 
zegge11, optreden als knechten van het 
kapitaal. 

Dan, het leger en de politie en de an
dere gezag::;middelen -van de Overheid. 
Alles, wat niet medewerkt aan de toekomst 
Yan hun socialistische maatschappij vatten 
zij samen, als zij spreken van "de kapita 
Estische orde", waaraan zij een einde wil
len maken. 

Een toontje lager. 

Bij de behandeling van de begrooting 
zong de heer Van Zadelho:f een toontje 
lager dan vorig jaar. 

Toen kwamen er ook nog twee andere 
kampvechters naar voren, n.l. de heeren 
Albarda en Mendels. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
was ongrondwettig en het was een "par
ticuliere" organisatie, zoo heette het een 
vorig jaar. 

Thans werd dit geluid niet meer ver
nomen. 

De heer Van Zadelho.E fulmineerde nu 
op andere wijze. 

Ik ga daar nu niet verder op in, maar wil 
mij voor de zooveelste maal bepalen tot de 
vrijwillige burgerwacht en den bijzonderen 
vrij willigen landstorm (B. V. L.). Dat zijn 
twee instellingen, waarvan de samenstelling 
r.iet dezelfde moge zijn en die ook niet ter be
schikking van hetzelfde gezag staan ( de vrij
willige burgerwacht staat ter beschikking va;1 
den burgemeester, de B. V. L. van de Regee
ring), maar in wezen zijn zij hetzelfde. Het 
zijn instellingen zg. om orde en rust te be
waren, maar in wezen contrarevolutionaire 
hstellingen, gericht tegen de groeiende arbei
dersbeweging, noodig om de bourgeoisie, die in 
angst verkeert voor het roode gevaar, de noo
dige geweldinstituten te verzekeren. Wij zien 
hierin een bewapening van het eene deel dPil 
volks tegen het andere, en, wat het ergerlijk
ste is, met geld van ons allemaal. Zoowel de 
B. v. L. als de burgerwacht zijn tegen ons 
gericht. 
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NATIONALE SCHIETWEO, 
STRIJD VOOR DEN BIJZONDE

REN VRIJWILLIGEN 
LANDSTORM 1930. 

Voorloopig plan. 

De Nationale Schietwedstrijd zal 
worden gehouden te 's-Gravenhage 
op de banen aan den W aals<lorper
weg op Dinsdag 27 Mei, Woensdag 
28 l\Iei, Donderdag 29 Mei en Vrij
dag 30 Mei. 

De volgende wedstrijden zullen 
worden gehouden : 

a. personeele wedstrijd voor alle 
Koningsschutters; 

b. korpswedstrijd voor Scherp
schutters. 

c. Korpswedstrijd voor Schutters 
le klasse; 

d. korpswedstrijd voor Schutters 
2e klasse; 

( alles scherp op 100 M.) 
e. personeele wedstrijd voor Offi

cieren op Legerpistool Model 1922, 
kaliber 9 m.M. (M' 25, No. 2, pa
troon No. 21) en l\Iodel 1922, kaliber 
7.65 m.M. (M' 25, No. 1, patroon 
No. 19), of op eigen automatisch 
pistool, mits geschikt voor rijks
munitie. 

Ilet aantal korpsen (vijftallen), 
dat per Verband mag uitkomen, 
wordt bepaald naar de verhouding 
van de sterkte der Verbanden. 

Gerekend wordt, dat elk Verband 
voor alle wedstrijden gezamenlijk 
4 % (afgerond) van zijn sterkte als 
deelnemer mag uitbrengen, de Ko-

Wij zien hieruit allereerst de erkenning, ningsschutters en de Officieren in-
dat de Bijzondere Vrijwillige Landstorm begrepen. 
en de Burgerwachten gezagsinstituten zijn De wedstrijden a t/m. d zullen 
ter beschikking van de Overheid. alleen met patronen S No. 1 worden 

De rest van het socialistisch betoog werd gehouden. 
afdoende weerlegd door den heer Duy- De overige nog in te voegen wed-
maer -van Twist en door den Minister van strijden zullen worden gehouden op 
Binnenlandsc·he Zaken, den heer Ruys de scherp of K. S. O. naar keuze. 
Beerenbrouck. In ons volgend blad hopen 0 "" __ _.__...._.."""_"""",._......,,__"'-1" 
wii daarvan iets meer mede te deelen. 



PATRONEN VOOR ZELFLAAD
PISTOLEN BESCHIKBAAR VOOR 

RESERVE-OFFICIEREN. 

Bij het Nederlandsche leger is in de 
plaats van de ouderwetsche cylinderrevol
ver ingevoerd het nieuwe Browning 
pistool. 

De Nederlandsche Reserve-Officier be
hoort met dit wapen te kunnen omgaan en 
vanzelf dus ook de Reserve-Officieren, 
aangesloten bij den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm. 

Hrt is te verw:1chten, dat er bij deze 
officieren belangstelling voor zal bestaan, 
om de gelegenheid te kunnen ontvangen, 
zich op dit pistool te oefenen. 

Het is aan te nemen, dat reeds verschei
dene officieren in het bezit zijn van een 
dergelijk zelflaadpistool. 

"\Vat de munitie aangaat, wordt vrrwr
zen 1rnar L. 0 . 1926, No. HS. luidende: 

Het prrsoneel bedorld in het eerste 
lid v;in § 2. Voorschrift Patronen Ver
strekking 1924, dat in het bezit is van 
een zelfla:1dpistool 1V[ 25. No. 1 of No. 2, 
kan voor dat wapen jaarlijks voor eigen 
gebruik 120 scherpe patronen aanvra
gen. 
Ieder Rcsrrvr-OffiriPr k<111 duR hii zi.in 

Regiment zelf de benoodigde patronen 
aanvragen (zie bijgaand formulier). 

Deze aanvragen moeten jaarlijks vóór 10 
Januari worden ingediend. 

FORMULIER. 

Ondergeteekende 1 ) .. . ...........•.....•.....•... 

2) ........................................................ . 
behoorende tot 3 ) ...................... verzoek,t te 

scherpe No. 5 
mogen ontvangen 120 patronen ------

parabellum 
welke ingevolge L. 0. J 926 No. 148 ter be
schikking van de Reserve-Officieren kunnen 
worden gesteld. 

4) ................................... . 

1 ) Na~m en voornamen. 
2 ) Rang-. 
3 ) Korps. 
4 ) Plaa';snaam met handteekening. 

VRI-T"'X7JT.T .Tf't T.A 1'Tl)S'T'Ol?,1Vrl{ORPS 
MOTOR,nîli!N~'l'. nT~TRICT 

GELDERLAND. 

In nelderland ziin winterrur,:uRRPn voor 
opleiding tot g-eoefend man, korporaal en 
serQ'rant. ing-ericht te Geldermafaen, 
Cnlemhorg. B::irnrveld, F,de, Arnhem, 
N~imegen. Dortinchem rn WintrrRwi_ik. 

HPt onderrirht wordt toegPlirht met 
moilrllen en pl::iten. Zoo vprv;iiirr':iO'ilcn de 
O.Off. I11str11rteurs te Gelderm::ilRen in 
houten. draaibare blokjes ern gPlwele ::into
compagnie en enkele zerr mooie wrrndnh
ten, o.m. van alle vlaggen van het veld
leger. 

A::in hrt einde v::in den cursus, in April. 
wordt tot het afnemen van examens een 
uitrukkPnde oefening grhm1nrn. Intus
schrn worflt voor de on<lrrofficirren prn 
schrifteli.ike cursus gehon<len rn wor<lt 
in enkele srctieR. in overleg met den Di.i
zonderen Vrijwilligen Landstorm, K.S.O. 
gesrhoten. 

Ook in de provinries Friesland. <lronin
gen, Drenthe en OverijRRel van de afrlcr
lin~ Overi.isspl enz., worden in den zelfden 
geest wintercursussen gehouden. 

GROOT NATIONAAL 

SCHIETCONCOURS TE BRUMMEN. 

Dit zal gehouden worden op 21, 22. 24. 
2!':i, 26. 27, 28 Februari en 1, 3 en 4 
Maart 1930. 

Aan de Landstormafdeelingen, die geen 
prog-ramma voor deze schirtwedstri_iden 
hebben ontvangen, zullen deze op aan
vrage gaarne gezonden worden door den 
heer M. Timmer, te Brummen, A 469. 

ORGAAN VOOR HET VRIJWILLIGE 
LANDSTORMKORPS "LUCHT

WACHTDIENST. 

Met veel genoegen ontvingen wij de 
eerste twee nummers van hrt nieuwe 
orgaan der Vereeniging van Officieren 

van den Luchtwachtdienst. Het maand
blad is eenvoudig uitgevoerd; het voert 
een gedrukten "kop", voorstellende een 
Officier L.W.D. op den uitkijk naar vlieg
machine links, en een vliegmarhine rrchts. 
en te midden daarvan de naam van het 
orgaan. 

Het errste nummer bevat ern woord 
Van inlriding·. een welkom van den Voor
zitter. Res. Kapitein J. de Flines, een in
leidend woord van de redactie, (hrRt::ian
de uit de Heeren Bathoorn en Keuning). 
mutaties in het korps, en een brstuursver
<:radering-verslag. een verRlag van de ver
cyadrring van ]2 Ortober, waarin de 
Indië-vlieger Kapitein Van Weer<len Poel
man als snrrker optrad, en voorts enkele 
klrine berirhten. 

l\'fet veel belani;stelling zullen wij de 
ontwikkelinQ' v::in dit blad gadeslaan. 

Het Secretariaat is gevestigd Roelof 
Hartstraat 9, Amsterdam. 

MIJNSHEERENLAND. 

Dinsdag 19 November j.l., werd alhier des 
avonds 7 uur in het lokaal voor volksbelangen 
de Landstormfilm 1928 vertoond. 

Bij de opening door den Voor zitter, den heer 
G. Sterk, bleken een zeventigtal belangstellen
den aanwezig te zijn, wien een hartelijk wel
kom werrd toegeroepen. 

Hierna werd het woord gevoerd door den 
r.eer van der Ma:;:t, Secretaris der Gewestelijke 
Landstormcommissie, die het doel van den 
Bijzonderen VrijwiEi1ten Landstorm uiteenzette 
en in het korrt mededeelde, dat allereerst zou 
worden vertoond een film, betrekking hebben
<1e op het Konbklijk Huis, vervolgens de op-
1'lame van den Landdag te 's-Gravenhage op 
27 September 1928 en ten slotte een afzon
derlijke opname op dien datum van het Land
stormverband Rotterdam. 

Tijdens de film werd pianomuziek ten ge
hoore gebrracht. 

In de pauze reikte de heer van der Mast 
aan de Vrijwilligers een boekje uit, waarin 
vele foto's, betrekking hebbende op den Land
stormdag te 's-Gravenhage, opgenomen zijn. 

Meerdere vaderlandsche liederen werden uit 
volle borst medegezongen. 

Aan het einde werd doorr den Voorzitter 
dank gebracht voor de opkomst en aan dege
nen die tot het welslagen van den avond had
den medegewerkt. 

Met het zingen van het aloude Wilhelmus 
werd deze gezellige avond besloten. 

GORINCHEM. 

Op Maandag 28 October Ll. vergaderden de 
leden van de afdeeling Gorinchem met de 
Plaatselijke Commissie in het gebouw Cambri
nuc; ter voorziening- in de vacature van Plaat
selijk leider, ontstaan door het aftreden van 
den heer J. M. van Vugt. die de g-Pmeente met-
1 erwoon gaat verlaten. De voorzitterr van de 
Plaatselijke Commissie, Mr. E. J. E. G. Von
kenberg-, wijdde eenige hartelijke woorden aar, 
den afgetredene, schetste het vertrouwen, dat 
de heer Van Vugt bij de afdeeling genoot en 
dankte hem voor de voortreffelijke wijze. 
wa1-rop hij steeds met de meeste toewijding- dr> 
helang-en van de afdeeling heeft behartigd. 
Met al<remeene stemmen werd vervolgens tot 
n]aatselijk Leider benoemd de heer J. R. van 
Veq_-q_-elen en tot plaatsvervangend Plaatselijk 
Lei<ler de heer A. J. Beumker. 

w~'lr voorts in de vergadering de wen
"Chelijkheid naar voren werd gebracht om 
tevens een secretaris-penning-meester aan te 
wijzen, wer<l als zoodanig benoemd de heer 
W. van Aken. 

WAARDER. 

Dinsdag·avond 22 October, kwamen de le<len 
•;an de afdeeling Waarder van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm in feestVPrg-adering 
r,ijeen in de voormalige Chr. School. Des 
w, onds ruim 6 uur werd begonnen rnet het 
110:irlen van een schietwedstrijd. 

Aan dezen wedstrijd werd door 12 per::rnnen 
deelgenomen. 

De uitslag hiervan was als volgt: 
le pr. J. Kool, 99 punten; 2e pr. C. v Ach

terrberg, 96 p.; 3e pr. G. Nap, 95 p.; 4e pr. J. 
rToogendoorn, 94 p.; 5e pr. G. L. Hagoort, 94 
y.; 6e pr. W. Verhoog, 94 p.; 7e pr. L. Kreft, 
93 p.; Se pr. F. Verhoog 92 p.; 9e pr. C. Ha
goort, 92 p.; l0e pr. A. Pak, 91 p.; lle pr. ll. 
v. d. Horst, 88 p.; 12e prr. J. Lekkerkerker 
79 punten. 

HOOGLAND, 
Donderdag 14 November had in het gebouw 

Concordia, de gewone najaarsvergadering 
plaats. Om half 7 opende de vooQ·zitter der 
Plaatselijke Commissie, den We!Eerw. heer ,J. 
L. Hassink, de bijeenkomst, en heette alle 
aanwezigen welkom, voornamelijk den Com
TY!andant van. het Korps N. H. W. den res.
,na,ioor M. Barrik Bles, den Secretaris der Ge
westelijke Landstorm Commissie mr. J. G. A. 
v. Geldorp Meddens, den Commandant der 
Comp. Amersfoort, den res. kapt. A. J. Rogg,-,_ 
veen en de vertegenwoordigers van het ge
meentebestuur. Met een enkel woord zette hij 
het doel dezer verg·adering uiteen en verzocht 
èe muziekvereeniging St. Ceacilia, het Wilhel
mus te willen spelen, hetwelk door de aanwezi
gen staande werd aangehoord. Ver:rvolgens gaf 
hij het woord aan Majoor Barrik Bles die de 
prijzen der gehouden schietoefeningen met een 
toepasselijk woord aan de winnaars uitreikte. 

De uitslag was als volgt: le prijs C. Ossen
cirijver, 2e pr. G. v. Laar, 3e pr:r. C. Hilhorst, 
4e pr. G. H. v. Dijk, 5e pr. J. G. Haas, 6e pr. 
H .C. Eggenkamp, 7e pr. J. Smink en Se pr. 
J. v. Middelaar J ohz. 

Vervolgens werd door hem aan vier leden 
het birevet voor scherpschutter uitgereikt, n.l. 
8an de heer C. Ossendrijver, G. v. Laar, H. 
Voskuilen en C. Hilhorst. 

Hierna werd op het doek vertoond datgene, 
wat de Bijzondere Vrijwillige Landstorm in 
1929 ha<l tot standgebracht, zooals de laP<l
,fagen in Boskoop, Apeldoorn e. a., welke film 
dooQ· allen hoog geroemd werd. 

Kapt. Rog-geveen deed nog eenige mededee
lingen in verband met de te houden winter
,chietoefeningen, waarna door Mr. v. Geldorp 
Medder.s aan de aanwezige leden de foto
albums met een krachtig en propagandisti~ch 
,voord werden uitgereikt. Nadat St. Ceacilia 
nog een marsch ten gehoore had gebracht, 
,loot de voorzitter dezen zeer goed g-eslaag-de,1 
avond, met een woord van oprechten dank 
voor de belangstelling, welke wij van zoo ver
schillende zijde hadden mogen ontvangen. 

SClllETWEDSTRIJD 
SECTIE CULEMBORG. V. L. S. K. 

Motordienst. 
Voor dezen wedstrijd waren door den Heer 

Van Hoytema, Commandant der Sectie, als 
le prijzen beschikbaar gesteld een goude,1 
A !pina horloge, een zilveren sigarettenkoker, 
benevens een zilveren medaille. 

De deelnemers waren, al naar hunne schiet
vaardigheid, door de wedstrijdcommissie inge
deeld in 3 groepen, t. w. Groep A, Scherp
schutters; Groep B, goede schutters; Groep 
C, gewone schutters. De prijzen konden als 
volgt worden uitgereikt: 

le prijs, groep A, C. Renes, 545 punten, 
(Horloge); 2e prijs, groep A, P. A. Verhoeve, 
(zilveren medaille) ; 

le prijs, groep B, E. Wiggelinkhuizen, 50S 
punten (zilveren sigarettenkoker) ; 2e prijs, 
<;roep B, W. C. van Ree, 488 punten (zilve
ren medaille). 

le prijs, groep C, H. W. van Hoytema, 466 
ounten (zilveren medaille); 2e prijs, groep C, 
G. A. Scheffel, 435 punten (zilveren 
medaille). 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Afdeeling-en Amsterdam Noord. 

Evenals voor de afdeelingen Amsterdam be
zuiden het IJ, is thans ook een schietcommis
sie ingesteld voor de afdeelingen Amsterdam 
ten Noorden van het IJ. 

In deze commissie hebben zitting genomen 
de heeren D. J. J. van Kempen, W. Buyten
dijk, B. Koet, L. E. B,reet, J. G. Negro, A. H. 
Dudock en G. H. W. Stalpers. 

Nederhorst den Berg-. 

In een druk bezochte bijeenkomst te Neder
horst den Berg, welke o.m. werd bijgewoond 
door den burgemeester Graaf Schimmelpen
ninck, den Commandant van het Landstorm 
· Korps en den Secretaris van de Gew. Com
missie, werd de Landstormfilm 1928 ver
toond. 

De Voorzitter van de Pl. Commissie, de 
heer Bree, memoreerde de recente communis
tische g -beurtenissen in de gemeente Neder
horst den Berg en drong met klem aan op 
waakzaamheid bij de plaatselijke afdeeling van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Uithoorn. 
In café Verhoek werd de propagandaverga

dering gehouden van den Bijzonderen Virij-

willigen Landstorm. De opkomst was flink en 
er heerschte een gezellige toon. Na de ope
ning door majoor De Veer namens de 
plaatselijke commissie, werd de landstorm
film vertoond, waarin we de groote schare 
mannen konden aanschouwen, die pal stonden 
toen er gevaar bestond voor Vorstenhuis en 
Vaderland. 

Broek in Waterland. 

Woensdagavond was voor genoodigden, 
leden van den Bij zonderen Vrij willigen Land• 
storm en enkele andere geïntroduceerden in 
café "Broekerhuis" de Landstormfilm te be
zichtigen. 

Van Oosthuizen en Monnikendam waren ver 
sehillende leden opgekomen, evenals van hier, 
waar ieder lid gerechtigd was een of meerdere 
personen mede te brengen, zoodat er voor 
dezen avond veel belang-stelling was. 

De secretaris der afdeeling, de heer W. v. 
Engelenburg, oud-Gemeenteseciretaris, opende 
de bijeenkomst met een woord van welkom tot 
alle aanwezigen. Inzonderheid werd welkom g-e
heeten de burgemeester dezer gemeente t'n Ma
joor Schell, terwijl spreker er zijn spijt over 
uitdrukte, dat burgemeester Versteeg van 
Monnikendam verhinderd was te komen. De 
Markers hadden geschreven door 't vergevor
derd seizoen en plotseling opkomenden storm 
de reis niet aan te durven. 

Daarna werd met de voorstelling begonnen. 
F.('rst zagen we den Landdag- te Hoofddorp, 
welke heel mooi was, terwijl daarna de hoofd
film "de Landdag van 27 September 1928 te 
's Gravenhage", waaraan door ongeveer 25.000 
personen werd deelg-enomen, werd vertoond. 

Voor hen. die mee naar 's-Gravenhagf' waren 
geweest, werd allPs nog- eens in herinnering 
gebracht en doorrleefd. Toen de afdeeling Mon
nikendam, Broek en Volendam de koninklijke 
auto passeerde, werd even minder vlug ge
draaid, zoodat enkele personen duidelijk waren 
te herkennen. 

De secretaris bedankte de aanwezigen na 
afloop voor hunne aanwezigheid, waarna 
Majoor Schel! met genoegen constateerde, 
dat de afdeeling Broek in Waterland, nu or,
geveer de oudste, ongeveer:r tien jaren be
stond. De Nationale Commissie had daarom 
gemeend haar leider T. Kamminga, die ge
durende bijna dien tijd leider is geweest, een 
souvenir aan te bieden in den vorm van een 
mooi boekwerk. De leider bedankte den heer 
Schel!, tevens van de gelegenheid gebruik 
makende om onzen ijverigen secretaris van den 
Gewe~telijke Landstormcommissie van '.rnrte 
te feliciteeren met zijne bevordering tot res.
ma.ioor. 

Met warm applaus werd dit beantwoord en 
ging ieder welvoldaan huiswaarts. 

Duivendrecht. 

Het tien-jarig bestaan is op een waardige 
wij ze gevierd. Trots het bij zonder slechte 
weer was de <•pkon1st schitterend. Majoor de 
Veer was verhinderd en Majoor Schell onge
steld. Aanwezig .v:~i Eon burgemeester Stn
man van Ourl. •r-Amstel en wethouder Pri
mus alsmede h3t Eaadslid u-. v. Leeuwen. Er 
werden in totaal 35 schitterende prijzen uit
;;ereikt aan de verschillende schutters. 

Den koningsschutter, den heer G. Maasdijk, 
werd de Landstorm-medaille overhandigd, 
alsmede een brevet. Verder ontvingen de 
scherpschutters H. v. Rees, D. Hoogvliet, G. 
Kolk, J. G. Beukeboom, H. Kolk, E. Fakkel
dij, A. Burghout en J. Pieterson allen een 
brevet. Drie heeren van het korps kregen een 
brevet als 6e prijs van de wedstrijden ge
houden j.l. zomer in Amsterdam, nml. de hee
ren H. v. Rees, E. Fakkeldij en J. G. Beuke
boom. Alle landstormers mochten van de Ge
westelijke Commissie een fraai gedenkboek 
van den Nationalen Landstormdag te den 
Haag ontvangen. De voorzitter, de heer El
frink, sprak een gelukwensch tot den plaat
selijken leider, den heer R. v. d. Meer, die 
tien jaar deze functie heeft vervuld, en over
handigde hem namens de Gewestelijke Com
missie een mooi standaardwerk "Nederland in 
den Oorlogstijd", waarvoor de plaatselijrl: 
leider een woord van dank bracht en consta
teerde, dat de landstormers van Duivendrecht 
altijd prettig met hem en het bestuur hebben 
samengewerkt. De burgemeester feliciteerde 
de afdeeling en hoopte een steeds verderen 
bloei voor de landstormers en dat zij steeds 
paraat zoude blijven. 

Het Duivendrechtsche fanfarecorps "St. 
Gregorius" zorgde voor het muzikale ge
deelte en de humorist, de heer J. Berkhout, 
wist de gezelligheid er in te houden. Het was 
een prachtavond. 
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Wij ontvingen mededeeling van het 
overlijden van den Kolonel b.d. J. J. M. A. 
M ommcrs te 's-Hertogenbosch. 

In hem verliest de Nationale Land
storm Commissie een trouwen medt'
werkcr, die met veel toewijding cle be
langen van ons Vaderland, waar hij kon, 
behartigde. 

Landstormkorps Stelling 
Amsterdam. 

van 

Enkele grepen uit de Geschiedenis van 
het Landstormkorps "Stelling van 

Amsterdam''. 
Commandanten van het Landstormkorps 

,,Stelling van Amsterdam" se,dert de 
oprichting. 

1. J. A. H. J ockin, Majoor bij den 
Vrijwilligen Landstorm. 

2. l\Ir. E. J. Korthals Altes, Luitenant-
Kolonel bij den Vrijw. Landstorm. 

3. J. Sluys, Majoor der Infanterie. 
4. C. de Veer, Majoor der Infanterie. 

Nadat bij schrijven van het Departe-
ment van Oorlog d.d. 25 Februari 1916 
IIe Aldce.fing, No. 145 machtiging werd 
verleend tot de opl'ichting van het Land
stormkorps "Stelling van Amsterdam", 
verscheen de volgende 

KENNISGEVING van den Opperbevel
hebber van Land- en Zeemacht van 2!:J 
Februari 1916 afd. L. S. M., No. 46114, 
gericht aan militaire autoriteiten. 

ORGANISATIE LANDSTORMIWRPS 
,,STELLING VAN AMSTERDAM". 

(Uittreksel). 
Alle in voormeld gebied tot den Land

storm toegetreden of later toetredende 
vriJ'willio·ers zullen vormen één Korps, ge-

b • 

naamd het "Landstormkorps Stellmg van 
Amsterdam. '' 

Het Korps staat onder bevel van een 
commandant in positie gelijk gesteld met 
den rano· van HoofdoHicier en met de 

b }' rechten en bevoegdheden van een 1.orps-
commandant, ( voor de eerste maal de 
majoor J. A. H. Jockin). 

In verband hiermede komt m 1916 de 
volgende organisatie tot stand: 

a. le Compagnie Amsterdam (voet
volk), Commandant 2e Luitenant G. G. E. 
P. N. van Bylcveldt. 

b. 2e Compagnie Amsterdam (voet
volk) met sectie Zaandam, Commandant 
2e Luitenant J. A. Rcusch. 

c. 3e Compagnie Amsterdam (wiel
rijders) met sectie Zaandam, Commandant 
le Luitenant J. Th. J. Karssen. 

d. 4e Compagnie Amsterdam (wiel
rijders), Commandant Kapitein Dr. M. 
Meyers. 

e. Compagnie Velsen (voetvolk en 
wielrijders) met sectie Velsen, Bloemen
daal en Santpoort. Commandant le Luite
nant J. de Jonge. 

f. Compagnie Weesp (voetvolk en 
wielrijders). Commandant le Luitenant 
H. M. Goudappel. 

g., h. enz., eventueel nog andere Com
pagnieën. 

Het pas opgerichte Korps weet, onder 

de sympathieke leiding van den Majoor J. 
A. II. Jockin, al spoedig een waardeerende 
belangstelling van de zijde der Amster
damschc burgerij te verwerven. 

De geest in het Korps laat niet te wen
schen en tal van vrijwilligers geven blijk 
van korpsgeest door zich naast lichamelijke 
ook financiecle opofferingen te iretroosten. 

Is het wonder dat zich 24 bekende . .\m-

Voorzijde. 

sterdammers, van zeer uiteenloopende 
maatschappelijke positie en richting, ver
eenigen tot een Commissie, ten einde het 
Lands!ormkorps Stelling van Amsterdam 
een blijk van waardeering te geven door de 
aanbieding van een vaandel? 

Reeds enkele maanden na haar vorming 
(Maart 1917) zijn de werkzaamheden der 
commissie zoover gevorderd, dat tot uit
reiking van het Vaandel kan worden over
gegaan. 

Een Koninklijk Besluit en een l\iliniste
rieele Beschikking betreffende het vaandel 
zijn inmiddels verschenen. 

Koninklijk besluit van 7 November 1916, 
No. 45. 

Vaandel van het Landstormkorps 
,,Stelling van Amsterdam". 

Wij WILHELMTNA, bij de gratie Gods, 
Koningin der Nederlanden, Prinses van 
0l'anje Nassau, enz., enz., enz. 

Op vool'dracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 3 November 1916 Ile Afd. 
No. 92. 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen, dat aan het Vaandel van het Land
stormkorps "Stelling van Amsterdam" 
dezelfde eerbewijzen zullen worden ge
geven als die, welke ten opzichte van de 
Vaandels van het Leger zijn voorgeschre
ven. 

Onze )\.'[inister van Oorlog is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 
's-GRAVENHAGE, 7 Nov. 1916. 

(w.g.) WILHELMINA. 

De :Minister van Oorlog, 
(w.g.) DOSBOOl\1. 

lil inisterieele beschikking van 24 Maart 
1917, Ile afdecling No. 8 ter uitvoering 
van het bepaalde in bovengenoemd Ko
ninklijk besluit. 

Beschrijving van het Vaandel. 
Afmetingen, doek en kleur als die der 

Vaandels van de Regimenten Infanterie, 
met stok, kwasten en Leeuw; 

de voorzijde van het Vaandel versierd 
met het Koninklijk Nederlandsche Wapen, 
als voormelde Vaandels; 

de achterzijde versierd met het ·wapen 
der provincie Noord-Holland, in den lin
kerbovenhoek tegen den stok; het Wapen 
der gemeente Amsterdam in den rechter
bovenhoek; in het midden het naamcijfer 
\V. van Hare Majesteit de Koningin, ge
dekt met de Koninklijke kroon; daaron
der: Landstormkorps Stelling van Am
sterdam. 

Uitreiking van het Vaandel. 
Aan de Vaandeluitreiking nemen deel: 

3 compagnieën voetvolk en 2 compag
nieën wielrijders van het Landstormkorps 
Stelling van Amsterdam 01, der bevel van 
Majoor J. A. H. Jockin. 

Het garnizo-en Amsterdam is vertegcn
~, 

Achterzijde. 

woordigd door een detachement van het 
Reserve Bataljon en een detachement van 
het Depot der VIIe Infanterie Brigade. 
Gij deze detachementen is ingedeeld de 
Depötmuziek der VII Inf. Brig. Bij het 
Landstormkorps doet dienst de Stafmu
ziek van het lüe Regiment Infanterie. 

H. M. de Koningin is vertegenwoordigd 
door Kapitein G. de Josselin de Jong, 
Adjudant van Hare Majesteit; de Konin
gin-Moeder door Jhr. A. S. E. van Tets, 
Kamerheer; de Minister vau Oorlog door 
den l\Iajoor van den Gen. Staf E. F. In
singer; de Opperbevelhebber door Z.Exc. 
den Lt.-Generaal Neeteson, Inspecteur van 
den Landstorm. 

Om half drie (21 Maart 1917) vereenigt 
zich het Comité in de ontvangstzaal van 
het Stadion, waar achtereenvolgens de 
autol'iteiten ,,·orden begroet, o.w. de Gen. 
Majoor A. R. Ophorst, Stelling-Comman
dant. 

'l'egen drie uur komt de Inspecteur van 
den Landstorm, de Lt.-Generaal Neeteson, 
vergezeld van den Gen.-i\Jajoor Stelling
Commandant, den Plaatselijken Comman
dant, den Majoor van den Staf en Adju
danten op het terrein. 

Om drie uur inspectie van het Land
stormkorps, dat opgesteld staat in twee 
liniën. 

In de voorste linie drie compagnieën 
voetvolk. 

In de tweede linie twee compagnieën 
wielrijders. 

Na afloop van de inspectie treedt het 
Comité naar voren, het nog niet ontplooi
de vaandel bevindt zich te midden van de 
Vaandelwacht, onder bevel van den lsten 
Luitenant Van Otterbeck Bastiaans. 

De Voorzitter van het Comité, zegt de 
aanwezige autoriteiten en in het bijzonder 
de vertegenwoordigers van Il . .\L d<· 
Koningin, H. M. de Koningin Moeder, den 
l\finister van Oorlog en den Opperbevel
hebber dank voor hun tegenwool'dighcid 
en greft dan een overzicht van de werk
zaamheden van het Comité, bespreekt het 
nut van het Comité en de moeilijkheden, 
waarmede de Landstormkorpsrn bij de 
oprichting- hebben te kampen gehad, toen 
op den oproep van H. l\L de Koningin 
zich zoo velen hadden aangemeld. 

Onze waard(•rrinir voor die opoffrrin
gen hebben wij (aldus sprrkrr) willen 
toonen door aan H. M. de Koningin toe
stemming te vragen aan het Korps een 
vaandel te mogen aanbirdcn en door het 
bijeenbrengen van een bedrag de kosten 
aan de oefoningen en ontRpanningen ver" 
bonden te kunnen bestrijden. 

De overdracht van het vaandel heeft nu 
plaats. De inspecteur aanvaardt het vaan-
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del en de vaandelwacht begeeft zich van 
de zijde van het Comité naar die van den 
Inspecteur. 

Luitenant-Generaal Neeteson neemt het 
wool'd tot het houden van een vaandel-• 
rede waarna de Generaal het vaandel 
met 

1

de navolgende woorden overdroe;;\' 
aan den korpscommandant: 

l\fajoor Jockin ! Namens de schenkers 
geef ik dit Vaandel voor het L. S. Korps 

! 
Stelling van Amsterdam in Uwe handen 
over. Beschouw met Uwe mannen de 
uranje kleur daarvan als het zinnebeeld 
van aller trouw aan de Koningin, van de 
algemeene toewijding aan het Vaderland, 
welks rechten en onafhankelijkheid Gij, 
zoonoodig - ten koste van Uw leven, zult 
verdedigen, beschouw het geheel als het 
zinnebeeld van den goeden geest, van de 
eenheid, van de kracht, die het Korps 
moet beheerschcn, zonder welke eigen
schappen groote daden b\i een militair 
Korps zijn uitgesloten. 

En al zult Gij, l\Iajoor, dat Vaandel 
slechts bij plechtige gelegenheden in de ge-
lederen doen medevocrcn, o.a. voor de 
bcëediging van nieuw te benoemen officie
ren, die hun trouw aan de Koningin, ge
hoorzaamheid aan de Wetten en onderwer
ping aan de Krijgstucht zullen bevestigen 
met het ontplooide Vaandel in de linker 
hand, toch moogt Ge nimmer vergeten, dat 
Gij met Uwe mannen dat Vaandel steeds 
even rein en onbevlekt te houden hebt als 
het U in deze stonde wordt overhandigd. 
Daartoe is echter aller medewerking noo
dig, want een smet op het Korps, tenge
volge van onverhoopt wangedrag zijner 
leden, zou tevens op dat Vaandel een vlek 
werpen, welke nimmer meer geheel te ver
wij deren zal zijn. 

Daarom mannen, neemt U allen in dit 
pl•~chtig oogenblik dan ook voor, daartegen 
te zullen waken, door steeds Uw militaire 
plichten indachtig te zijn. 

Wehian dan Vrijwilligers van het Land
stu''mkorps Stelling van Arnsterdam ter 
bezegeling van deze Uwe heilige voor
nemens, noodig ik U uit met mij uit volle 
borst in te stemmen met een drievoudig 
hoerE. op de Koningin : 

Lev J de Koningin, hoera ! hoera ! hoera ! 

Het vaandel wordt ontplooid, overhan
digd aan den Korpscommandant, de gewe
ren worden gepresenteerd en de muziek 
sperlt het Wilhelmus. 

Vervolgens gaat de Inspecteur met zijn 
staf met het ontplooide vaandel, dat lich
trnd zijn oranjrdoek in de klare lucht doet 
uitwappcren, langs de gelederen. 

Het Comité plaatst zich op de gereser
veerde tribune; het Landstormkorps defi
leert met ingetreden vaandel voor den 
Inspecteur. 

Daarna defilcercn de detachementen 
van het garnizoen Amsterdam voor het 
nieuwe vaandel, vervolgens rust; de man
schappen ontvangen hun middagthee, 
Vï'Jarbi;j de muziekkorpsen zich om beurten 
do<.:n hoorcn. 

i\Ja,i0or Jockin begeeft zich aan het 
hoofd van zijn Officierskorps naar de ont
vangstzaal van het Stadion, waar hij het 
comité bedankt. 

Te ongeveer vijf uur wordt appèl gebla
zen en marchceren de troepen af. Aan het 
hoofd het Landstormkorps Stelling van 
Amsterdam, gevolgd door de detachemen
ten van het Garnizoen. 
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In Rusland: Eerst Trotski, daarna Boecharin, Rykof en Tomski m ongenade. Wie volgt? 

In Nederland: Eerst Wijnkoop, van Ravesteijn, Prof. Mannoury en volgelingen in ongenade, thans ook Lou de Visser. Wie volgt ? 

XV!. De Russische 
(. . , .;;~hiedenis. 1) 

Alexander I (1801-1825). 

Alexander I, geb. 1777, werd in zijn 
jeugd door Katharina II aan zijn ouders 
ontnomen en opgevoed volgens de begin
selen neergelegd in "Emile" van J. J. 
Rousseau. Ilij was niet leergierig, bekrom
pen, bewonderaar van het buitenleven, 
formalist, sprak slechts Russisch, was een 

yeiuzer, een geboren acteur en liep warm 
voor parades en uniformen (parado
manie). 

Levende in het t1jdsgewricht der 18e en 
19e eeuw, was hij behept met het_ rationa
lisme van de eerste en het romantisme van 
de laatste. 

Meesterlijk wendde hij een smartelijk 
verdriet voor bij de vermoording van zijn 
vader, tsaar Paul I, waaraan hij-zelf en 
zijn vrouw, Keizerin Elisabeth Alexejevna, 
hun medewerking hadden verleend. 

Onmiddellijk bij zijn optreden als tsaar 

herstelde hij de rechten van den adel en 
herriep maand op maand tientallen mani
festen en decreten van zijn vader. Een 
comité van 3, spottend genoemd het 
"comité du salut public", zou een nieuwe 
grondwet voorbereiden en vormde een 
soort nevenregeering naast de hoofden der 
departementen. 2) 

Wederom werd de Senaat het hoogste 
gerechterlijke en administratieve college. 
Verder kwam een Rijksraad, die geregeld 
zitting hield en werden 8 ministeries inge
steld (in 1802). De lijfeigenschap werd 
echter niet afgeschaft, alleen niet meer 
uitgebreid en er werden maatregelen tegen 
machtsmisbruik van landheeren uitgevaar
digd. 

Alexander met Napoleon vernieuwd door 
een samenkomst der beide keizers te Er
furt, waar propaganda werd gemaakt voor 
een huwelijk tusschen Napoleon en prin
ses Anna Paulowna, de zuster van Alexan
der I en de latere koningin der Nederlan
den. 1) 

Daarna rukte drie R. legers Zweden 
binnen en dientengevolge ontstond een 
vrij-zelfstandig grootvorstendom Finland, 
door een personeele unie met Rusland ver
bonden. 

Echter leverde het Fransche bondge
nootschap eerder nadeelen dan voordeelen 
op. Zoowel de nabuurstaten, de vernieti
ging van den R. handel als de aanwezig
heid van den Franschen voorpost, Polen, 

Napoleontische oorlogen. brachten Alexander ertoe om zijn vestin-
Alexander sloot vriendschappelijke be- gen in het Westen te versterken. Napoleon 

trekkingen met Engeland en Oostenrijk, trof maatregelen tegen Rusland. Dit alles 
echter niet met Frankrijk, wiens keizer geschiedde, terwijl de diplomaten van 
zijn grenzen steeds dichter bij de Russi- beide keizerrijken met strijkages het na
sche bracht. In 1805 kwam het tot den derend gevaar trachten te bedekken. 
eersten oorlog tusschen Rusland en Frank- Inmiddels reorganiseerde de bekwame 
rijk. De legers der Russen en Oostenrij- R. minister Speransky het R. binnenland. 
kers werden in 1805 bij Austerlitz ver- Hij ontwierp een grondwet, maar kon niet 
plctter<l. De Russen lieten 21.000 dooden het hoofd bieden aan de adellijke opposi
op het slagveld. Daarna vereenigde zich tie, die voor opheffing van de lijfeigen
Alexander I met Pruisen en in begin 1807 schap vreesde,. 
behaalde de Russen een overwinning op de De belastingen en saneering van de 
Franschen b\j Eylau. Er ontstond een pa- staatsschulden brachten Speransky ten 
niek op de beurs van Parijs! val. Toen .Alexander van hem afscheid 

Daarna past Napoleon een soort omsin- nam, huilde hij aan de borst van "zijn 
gelings-politiek toe. Turkije en Perzië ver- vriend". Achter diens rug schold hij Spe
klaarden aan Rusland den oorlog. De Rus- ransky voor "verrader". 
sen werden verslagen bij F'riedland en in Rusland sloot vrede met Turkije, met de 
Juni 1807 vond in Tilsit de bekende Proet als grens. 3 ) Daarna naderde de 
samenkomst plaats tusschen Alexander en I Fransche opmarsch van Napoleon. Alexan
Napoleon. Pruisen werd een Fransche der koos het defensief. Met twee legers 
vazalstaat en de koning van Saksen werd dacht hij Napoleons macht te breken. Een 
door Napoleon tot... hertog van Warschau leger van 90.000 man stond aan den Nje
benoemd. Rusland aanvaarde het conti- men (het Noordelijk leger), een ander (het 
nentale stelsel en kreeg van Napoleon "de ZuideHjk leger) van 60.000 man stond aan 
vrije hand" in het Oosten. de I3oeg.4). 

Door het continentale stelsel daalde in Het Russische hoofdkwartier, onder lei-
Rusland de waarde van den roebel ding van Alexander, bevond zich te Wilna, 
tot 25 kopeken. De adel werd ontevreden. waaruit de meest tegenstrijdige bevelen 
In 1808 werd het bondgenootschap van werden gegeven. Een oppercommando 

over de Noordelijke en Zuidelijke legers 
bestond niet en Alexander liet zich door 
tientallen Russische en buitenlandsche ge
neraals adviseeren. 

Napoleon paste zijn oude strategie toe 
en scheidde de legers. Na vertrek van 
Alexander vereenigden de legers zich weer 
te Srnolensk. Toen kregen de twee R. leger
aanvoerders, Barclay en Bagration, ruzie. 
De eerste had een vast plan, de tweede 
hield van riskante avonturen. Barclay 
wilde terugtrekken en dit vond de adel, die 
niets van oorlogvoeren afwist, niet 
prettig. Daarom werd Barclay door Koe
toezow vervangen, die ook zijn heil in 
terugtrekken zocht en vond. 26 Aug. 1812 
werd bij Borodino 5 ) slag geleverd, 70.000 
lijken bedekten het slagveld. 

Napoleon trok verder naar JJ1oscou, dat 
ontruimd werd. De gouverneur liet de ge
var. ~enen ontslaan en bewapende deze. 
Deze bl vochten echter de Franschen niet, 
maar ::,lunderden mee. Toen geen R. on
der}wrnJ Elaars kwamen opzetten, besloot 
Napnli>on zijn uitgeput leger in Moscou te 
late·1 m erwinteren. Branden braken in 
Mosc;;H uit en de Fransche militaire recht
ktnken veroordeelden 400 brandstichters 
ter dood. 

Onjuist is, dat Alexander of zijn gede
legeerden deze branden hebben bevolen. 
De brand van het heilige l\foscou heeft op 
Rusland een deprimeerendcn indruk ge
maakt. Ook is onjuist, dat Napoleon deze 
bra,1 lrm liet veroorzaken; immers dat was 
tegen zijn belang. Juist is, dat de wraak
zuchtige en bekrompen gouverneur 
Ropotsjin, een barbaar, die zich een 
patriot waande te zijn, deze branden heeft 
laten aansteken, hetgeen vanwege de 
bivakvuren en de houten huizen gemakke
lijk ging. 

In dè 35 dagen, dat Napoleon in 1\foscou 
bleef, nam de ontbinding van zijn leger 
een aallvang. Het Russische leger echter 
werd ~teeds talrijker; er werd een land
weer georganiseerd. De boeren begonnen 
met bijien en hooivo1·ken een guerilla tegen 
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ELBURG. 
Door de afdeeling van den Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm te Elburg, werd op 
Dinsdag 8 December een feestavond gehouden, 
gepaard met een schietwedstrijd. Reeds lang 
was hierover op de afdeeling gesproken, en 
trouw, zooals het elk Landstormer behoort, 
waren hier voor door het Bestuur de voor
zorgsmaatregelen genomen. Van de Plaatse
lijke Landstorm-Commissie was aanwez;g Jhr. 
Feith, Burgemeester van Elburg, terwijl wat 
later op den avond, Ds. Kruge1, eveneens deze 
vergadering met zijn bezoek vereerde. 

;Door den Plaatselijk Leider, den Heer P. 
A. Geelhoedt, werd de vergadering om ruim 
8 uur geopend, en allereerst welkom geheeten 
de heer Burgemeester, die als hoofd der Ge
meente en als Voorzitter der Plaatselijke 
Landstorm Commissie steeds door belangstel
ling toont te waardeeren, dat er in Elburg 
een afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm is. 

Spreker is teleurgesteld dat ook de andere 
heeren, leden der commissie niet aanwezig zijn 
en memoreert hoe de afdeeling, door het over
lijden van den heer G. Hoekert, een warmvoe
lend commissielid heeft verloren. Voorts heet 
spreker de Landstormers welkom, alsmede de 
dames, die dezen avond voor de bediening heb
ben te zorgen. Hij doet de me(ledeeling, dat er 
van een meelevend ingezetene een bijzondere 
prijs was ontvangen, welke op de geluksbaan 
zal worden verschoten. Deze prijs bestond in 
de gift van een levende gans, wat zeer door 
de afdeeling werd gewaardeerd. 

Alvorens nu met het schieten te beginnen, 
doet spreker het voorstel, gezamen!ijk het 
"Wilhelmus" te zingen, wat staande door de 
vergadering werd aangeheven. 

Hierna werd een aanvang gemaakt met het 
schieten, terwijl de dames de vergadering op 
chocolade enz bedienden. 

Over het geheel werd er goed geschoten, ge
zien het feit, dat de baanverlichting niet bij
zonder was, en al spoedig do zaal met rook 
werd gevuld. Dat er goed geschoten werd, 
kwam wel in het bijzonder tot uiting, toen om 
ongeveer half elf aan 16 fodL:n door den heer 
Burgemeester onder de meest hartelijke geluk
wenschen, de prijzen werden uitgereikt, terwij) 
door den heer Joh. Wijnne, als secretaris van 
het Veluwsch Verband van den BijzJnclerP.n 
Vrijwilligen Landstorm, kon worden medege
deeld en uitgereikt aan G. Veldhoen een birevet 

de Franschen. Toen besloot Napoleon 
terug te keeren. Zijn leger van 500.000 
man was gedaald op 90.000 combattanten 
en 50.000 non-combattanten. 6) 

Alleen de Fransche garde betoonde nog 
eenig weerstandsvermogen. De rest was 
een horde geworden. Vinnige koude, hon
gersnood, slechte voeding, schoeisel en 
kleeding maakten de Fransche troepen af. 
Lijken werden niet meer begraven. Napo
leon vond nog een gat om in een slee te 
ontsnappen en zich naar Parijs te spoeden. 

De Franschen lieten 330.000 doodcn en 
gewonde~1 op de R. velden. De Russen 
drongen Duitschland binnen en Alexander 
deed een oproep tot de Duitsche vorsten. 
Er ontstond een coalitie. In 1813 had de 
volkerenslag van Leipzig plaats en werd 
Napoleon verslagen. De Russen trokken 
over den Rijn en Frankrijk binnen. Napo
leon werd afgezet en naar Elba verban
nen. Alexander en de koning van Pruisen 
deden 31 Maart 1814 hun plechtige intocht 
in Parijs. 

In hetzelfde jaar kwam het Congres van 
W eenen bij elkaar, waar Alexander een 
der hoofdfiguren was, die van schoone 
vrouwen wist te profiteeren om zijn poli
tiek door te voeren. 

Nu en dan liet Alexander belangrijke 
conferenties in den steek, teneinde ... Rus
sische uniformen te ontwerpen! 

Inmiddels ( dus nog tijdens het Ween
sche Congres) keerde Napoleon uit Elba 
naar Frankrijk, en "de keizerlijke 
adelaar vloog van hem toren tot toren" 
naar Parijs vooruit! Hij werd echter ver
slagen bij Waterloo. 

De mysticus . 

Alexander I, die toen op het toppunt 
zijner macht was, neigde over naar mysti
cisme en stichtte met Pruisen en Oosten
rijk het pact van de Heilige Alliantie. De 
Heilige Alliantie belegde congressen te 
Aken, Troppau, Laibach en Verona en be
moeide zich met de inwendige aangelegen-

als Koningsschutter met een medaille en 
eveneens aan J. aan 't Goor het brevet voor 
Scherpschutter met een medaille als Konings
schutter, omd;t hij daartoe in de laatste we
ken was gevorderd en voorgesteld. Voorts ver
kregen nog een brevet als Scherpschutter: G. 
J. Speldekamp, W. van de Maten, H. Jonker, 
A. Dokter, P. A. Geelhoedt, S. Goosensen en 
J. ten Hoope. 

Ook deelde de heer Wijnne aan alle land" 
,tormers uit een photoalbum van den in 1928 
te 's-Gravenhage gehouden landdag. 

Zeer tot spijt van velen kwam er een niet 
spoedig te verhelpen stoornis bij het schieten 
op de geluksbaan, zoodat tenslotte de gans 
moest worden verloot, welke ten deel viel aan 
G. J. Speldekamp. 

Het was reeds laat, toen de Heer Burge
meester dezen welgeslaagden en aangenamen 
avond met een slotwoord eindigde. Z.Ed.Achtb. 
herinnerde aan Russische toe:;tanden en wijst 
op het groote nut van een landstormafdeeling. 
Spreker brengt dank aan het Bestuur en leden 
voor den genoeglijken avond, aan de dames 
voor het trouw en bijna onophoudelijk bedienen 
en besluit met een driewerf hoerah voor H.M. 
de Koningin en voor de afd. Elbwrg van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Hierna vraagt nog even het oudste lid der 
afd. J. A. 't Goor het woord, welke namens de 
leden den Heer Geelhoedt een kistje sigaren 
aanbiedt, waarbij hij duidelijk doet uitkomen, 
dat de Heer G. dit niet moet aanvaarden als 
een gift, maar meer als een sprekend bewijs 
van de leden, voor zijn aangename en prettige 
leiding. 

De Heer Geelhoedt, die meent niet meer te 
hebben gedaan dan zijn plicht, spreekt hier
over zijn dank uit, en hoopt dat deze avond 
nog meer tot saamhoorigheid mag leiden en 
voor veel oud-militairen een aansporing zal 
zijn, zich bij den Bij zonderen Vrijwilligen Land
storm aan te sluiten. Nogmaals wordt ook 
door hem aan de dames dank gebracht en 
eveneens aan het lid der afd. de Heer G. Wis
sink, welke steeds zich zoo belangloos geeft, 
om den bloei der afd. te bevorderen. Duidelijk 
blijkt, dat vooral dit laatste de volle instem
ming der leden heeft. 

Wel voldaan gingen tenslotte alle Landstor
mers huiswaarts. 

OPHEUSDEN. 
Op 25 November j.l. werd in "De Zwaan" 

heden van niet-aangesloten staten, hield 
de onafhankelijkheid van verschillende 
volkeren tegen, steunde reactionaire vor
sten en bestreed liberale opvattingen. 

In 1815 verleende Alexander aan Polen 
een grondwet en nam de titel Koning van 

ru.I 
Polen aan. Door de onhandigheid van den 
stadhouder Konstantin rommelde in 1818 
een Poolsche revolutie en Alexander be
perkte onmiddellijk alle rechten. Alexan
der, die meestal in West-Europa vertoef
de, liet tenslotte het veld vrij aan den slu
wen en even onbetrouwbaren vorst Mette1·
nick. 

vanwege de Gewestelijke Landstorm Commis
sie een propaganda-filmavond gegeven. 

De Voorzitter der Plaatselijke Landstorm 
Commissie, Burgemeester Lodder, stelde in 
zijn openingswoord de aanwezigheid van den 
Propagandist, den heer Jalink, bijzonder op 
prijs, terwijl het hem speet te moeten mede 
<leelen, dat de Commandant van het Land
stormkorps "de Veluwzoom", dezen avond niet 
l<on bijwonen en heette verder alle aanwezigen 
hartelijk welkom. Het deed spreker genoegen 
te mogen getuigen, dat sedert de oprichting 
ir. het begin van dit jaar de afdeeling in bloei 
is toegenomen; bij de oprichting 25 leden tel
lende, is het ledental geklommen tot 34, 
<iank zij de goede zorgen van den Plaatselijk 
leider, den heer Wijlmiet, aan wien hij voor 
zijne toewijding welverdienden dank betuigde. 
waarna de Voorzitter het woord gaf aan den 
heer J alink. 

Deze enthousiaste Propagandist zette het 
doel van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
,,torm helder uiteen en wees erop, dat uit
breiding van den Bijzonderen Vrijwillige;1 
Landstorm nog zeer noodzakelijk is. Spreker 
besloot zijne aandachtig gevolgde rede met 
een opwekking tot steeds nauwere aaneen
sluiting en versterking van het front tegen 
het voortwoekerende revolutiegevaar, waarna 
v. erd overgegaan tot uitreiking der foto• 
albums van den Nationalen Landstormda!;
J 928 te 's-Gravenhage, een prachtig en waar
devol geschenk, dat zeker door allen op prijs 
:resteld zal worden. Na even te hebben ge
pauzeerd volgde de hoofdschotel van den 
avond: de operateur, de heer Verbeek, ver
toonde achtereenvolgens eenige zeer mooie 
films o.a. de Koninklijke Familie bij d'! 
,:;pening van de Staten-Generaal; opening van 
het Maas- en Waalkana.al in 1927, bezoek aan 
Heerlen, verschillende films betreffende ge
houden Landdagen door diverse verbanden in 
.i.027 en 1928, welke alle zeer in den smaak 
vielen en duidelijk de macht en werking van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en 
àen bijval, welken deze instelling geniet, 
àemonstreeren. 

Onder dankzegging voor de trouwe opkomst 
en de veelzijdige medewerking en met een 
aansporing om te trachten voor de afdeeling 
een vaandel te verkrijgen en zoo mogelijk ook 
bij te dragen in de kosten van het vaandel 
voor het korps "de Veluwzoom" sloot de 
Voorzitter deze gezellige bijeenkomst. 

Alexander, die zich na den mislukten 
veldtocht van Napoleon als "een uitverko
rene des Heeren'' beschouwde, verviel tot 
godsdienstige sentimentaliteit, vooral on
der invloed zijner vriendin, barones Ifrü
dener. Elke uiting van ongeloof werd op 
barbaarsche wijze onderdrukt. De meeste 
ambtenaren bekeerden zich en werden 
schijnheiligen. Na barones Krüdener 
kwam de onwetende en brute abt Photius 
in de keizerlijke gunst. 7) Alexander trok 
zich vrijwel uit het staatsleven terug, dat 
geheel beheerncht werd door den tyran
nickcn graaf Araksjew. Alles werd ge
reglementeerd. De rijksboeren werden ge
bracht in den staat van "militaire dorpe
lingen", die van alle persoonlijke vrijhe
den werden beroofd. 

Er ontstonden talrijke geheime genoot
schappen, o.a. ,,de Bond der Redding", 
,.de Noordelijke en de Zuidelijke Bond" 
en "de Vereenigde Slaven". Daartegen 
werd een geheim spionnage-systeem in 
werking gesteld en agenten-provocators. 

Alexander stierf 1 Dec. 1825 te Tagan
róg (in de Krim). Zelfs ná zijn dood liet 
de mystiek zijn wezen niet met rust. Een 
gerucht liep, dat hij niet gestorven en 
iemand-anders in zijn plaats begraven 
was. Beweerd werd, dat hij voortleefde in 
den "starets" (monnik) F jodor Iî. oer
initsj. Deze stierf in 1864 in zijn cel bij 
Chromoff. 

Deze legende, die oorspronkelijk, zelfs 
door den historiograaf van Alexander, 
Schilder, als waar werd aangenomen, werd 
later betwijfeld en in dit jaar (1929) in 
een gedocumenteerd werk van Prins Vla
dimir Bariatinsky, lid van het Russische 
historisch-genealogisch genootschap weer
legd. 8) 

Alexander I, die geen kinderen had, 
werd niet opgevolgd door zijn eerstvol
genden broer Konstantijn, omdat ook deze 
géén kinderen had en bovendien morgana
tisch gehuwd was, maar door zijn tweeden 
broer, Nicolaas I (1825-1855); dit ge
schiedde echter, nadat Konstantijn reeds 

DODEWAARD. 
Dinsdag 26 November j.l. hield de afdeeling 
in Hotel "De Engel" een filmavond, welke 
door een flink aantal leden en genoodigden 
werd bijgewoond. . 

De voorzitter der plaatselijke commissie, de 
heer J. A. den Hartog, Burgemeester dezer 
gemeente, opent te zeven uur de bijeenkomst 
met een woord van welkom, in 't bij zonder aan 
è.en HoogEd. Gestr. Heer W. van Ingen
Schouten, Secretaris der Gewestelijke Land
storm-Commissie en Verbands-Commandant 

Spreker hoopt dat na het succes dat hier is 
bereikt, ook nog meer resultaten voor dit goede 
doel zullen worden verkregen en gaf daarna 
het woord over aan den heer W. van Ingen
Schouten. 

Deze spreker deelt mee, dat in de Betuwe 
nog slechts kort propaganda voor den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm is gemaakt en 
er toch reeds meerdere afdeelingen zijn ge
sticht, die de steun hebbende van de Plaat
selijke Commissie's, een goed figuur slaa1,. 
Verder deelt spreker de plannen voor de 
schietwedstrijden in 1930 mee. 

Daarna zet spreker in grove trekken het 
doel van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm uiteen en dringt bij de jongere generatie 
op aansluiting aan. 

De heer J alink zet nu nog eens de onmis
baar heid dezer organisatie uiteen. Vervolgens 
werd aan elk lid een keurige foto-album uit
gerei~t, bevattende de van handteekeningen 
voorziene portretten van 't Vorstenhuis, be
nevens . een groot aantal foto's, betrekking 
hebbende op den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

Hierna werd overgegaan tot 't afdraaie11 
der film die bij alle aanwezigen zeer in de:1 
smaak viel en door de welwillende medewer 
king van den heer H. J. Laget met piano
r!luziek werd opgeluisterd. 

WAGENINGEN. 

8 November hield de Bij zond ere Vrijwillige 
Landstorm in café "Centraal" alhier, onder 
leiding van den heer J alink uit Apeldoorn . ' ' propaganmst van den Landstorm, een leden-
vergadering. 

Doel der vergadering was tot meerderen 
bloei te komen der afd. Wageningen. 

Om dit doel te bereiken werd besloten in 

als keizer beschouwd was. Daarna 
Konstantijn weer afstand. Dus ook 
opvolging geschiedde niet, tenzij met 
ge wanorde en intriges. 

deed 
deze 
eeni-

LUITEN.A.1~T ARCIIIBALD. 

(Wordt vervolgd). 

1
) De vorige schets was abusievelijk aang-e

dmd met schets XIV; dit moest zijn schets XV. 
Overeenkomstig jaartallen uit de vaderland

sche gesc_hiedenis: 1806-1810 Lodewijk Napo
l~?n, konm?: van Holland; 1810-1814 inlijving 
li1J ~rankr_1Jk; 1813 bevrijding; 1813-1840 
Konmg Willem I (diens zoon, Willem II, was 
gehuwd met Anna Paulowna, een zuster van 
Alexander I) 1804-1814 Keizer Napoleon· 
1814-1824 Lodewijk XVIII; 1824~1830 
Ka,rel X. 

2
) .. ,,~omité du salut public", 6 April 1793 te 

PanJs mgesteld, na de onthoofding van Lode
wijk XVI. 

3
) De Proet, grensrivier tusschen Rumenië 

en Bessarabië, komt bij Remi in de Donau. 
1

) De Njemen, zijrivier van de Memel. Aan 
deze rivier de stad Tilsit, waar in Juni 1807 
de keizers Napoleon I en Alexander I samen
kwamen ( Oost-Duitschland) 

J?e Boeg, zijtrivier van de Weichsel (Oost
Dmtschland), waaraan de stad Brest-Litowsk. 
Hier sloot Trotsky in Febr. 1918 vrede met 
Duitschland. 

Wilna, het hoofdkwartier van Alexander I 
ligt ongeveer 200 K.M. beoosten de Duitsch~ 
grens van Oost-Pruisen. 

5
) Door Napoleon werd deze slag onjuist de 

&lag aan de Moskowa genoemd. Dit moet zijn 
de slag bij Bocr-odino. 

6 ) De "grande armée" van 500.000 man 
telde ongeveer 15.000 Hollanders, verdeeld in: 
het 123e, 124e, 125e en 126e linie-regiment, het 
33e regiment lichte infanterie (voorheen 
jagers), het 14e regiment kurassiers, het lle 
r 0 ~iment huzairen, het 9e regiment artillerie te 
voet, het 7e regiment bereden artillerie en de 
lle compagnie van het Ie Bataljon ponton
:i.iers. Bijna allen sneuvelden. Zoo keerden van 
de pontonniers alleen terug: kapitein 
:Benthein, sergt. majoor Sch~·öder en 10 pon
tonniers; de oveirigen waren in de nacht van 
28/29 Nov. 1812, bij het slaan eern,r brug in 
cte Berezina verdronken 

7 ) Men ziet, dat de monnik Raspoutin ook 
voorgangers heeft gehad. 

8 ) ,,Le Mystere d' Alexandre Ier". Le tsar 
s.-t-il survécu sous Ie nom de Fédor Kous
mitsch? Pair Prince Vladimir Bariatinsky. 
Uitgegeven in 1929 bij Payot te Parijs. 



Denkt om de werving van onze jonge dienstplichtigen! 
December een groote propaganda-vergadering 
te houden, op welke ve,rgadering zal vertoond 
worden een der drie, in het bezit van den 
Landstorm zijnde films. Verder W<'rl :nm 
ieder der aanwezigen een prachtige album 
uitgereikt, welke is uitgegeven ter herden
king van het 10-jarig bestaan. 

LOPPERSUM. 
Vrijdag 8 Nov. 1929 was voor de leden va1 

den ti1Jzonderen Vrijwilligen Landstorm, afl 
Loppersum, weer een dier gezellige avonder, 
die allen ( voor zoover ze niet nooclzakelij, 
waren verhinderd) deed opkomen om deel tt 
nemen aan den schietwedstrijd. 

Nadat ieder zijn beurt heeft gehad, werden 
de treffers geteld; de uitslag bekend gemaakI 
en de prijzen uitgereikt. Dit is wel het hoogte
punt van zoo'n avond. Kapitein de Jonge weet 
bij ieder voorwerp een geestig woordje te 
spreken en alzoo hebben niet alleen de win-
11aas, maar hebben alle schutters pleizier in 
de verworven prijzen en gingen, nadat de 
kapitein nog enkele mededeelingen betreffende 
de organisatie heeft gedaan, vergenoegd naar 
huis. 

De uitslag van den wedstrijd op 8 Nov. nu 
was als volgt: 

E. Lenting, 97 p., le prijs; J. Nannanga, 91 
p., 2e pr.; scherpschutters. 

J. Wierenga, 89 p., le pr., A. Olthof Wzn., 
le klas. 
89 p., 2e pr., K. Oosterheerd, 85 p., 3e prijs, 

J. Fokkens, 76 p., le pr., J. Faber, 76 p, 
2e pr., Joh. Olthof, 76 p., 3e pr., F. Katlijk, 
75 p., 4e pr., 2e klas. 

SMILDE. 
Op Maandag 25 Nov. '29 gaf de afd. Smilde 

een welgeslaagden filmavond voor de leden 
der afdeeling en belangstellenden. 

De res. le Luitenant Dr. Boonzaaijer mocht 
e:en belangstellende schare welkom heeten -
in 't bij zonder den nieuwen Burgemeester van 
Smilde, den heer Gerritse. Maj. v. d. Nieuwen
huizen, Commandant v.h. verband Drenthe en 
den heer De Bruijn, propagandist en secretaris 
der Provinciale Commissie. De heer Boon
zaaij er deelde mede, dat hij met 't oog op 't 
algemeen belang van den Landstorm, aftrad 
als Voorzitter en den Burgemeester in zij 11 

plaats wenschte. Deze aanvaardde de nieuw~ 
functie met een driewerf hoera! op den af
tredenden voorzitter, de zie 1 van de Lan<l
,tc;:mbeweging uit Smilde en daarbuiten. Dr. 
Boonzaaijer zal in de plaatselijke commissie 
t>tc. een blijvende functie houden. 

RODEN. 
v,rijdag- 8 Nov. was door onze afdeeling 

een gezellige avond georganiseerd in hotel 
v. d. Molen te Roden. Ofschoon het verbazend 
slecht weer was, kon de opkomst toch zeer 
goed genoemd worden. O.a. vereerde de Bur
gemeester onzer gemeente, de afdeeling met 
zijn tegenwoordigheid. De voorzitter deir 
Plaatselijke Comm., de heer P. Apotheker, 
opende de vergadering, door allen een woon'. 
van welkom toe te roepen, waarna onverwijld 
werd begonnen met de vertooning van 
verschillende films. Onze afdeeling op 
den Landdag- te 's Hag-e was b.v. duidelijk 
waar te nemen. De WelEd. heer J. de Bruijn, 
c\J1ze wakkere secretaris, hield een schitterende 
rede, waarin hij wees, o.a. op het gevaarlijke 
van de revolutionai,re propaganda in onze 
dagen, welke niet direct de "daad" predikt, 
maar een geleidelijke ommekeer in de geesten 
tracht teweeg te brengen. Voorts werden dP 
foto-albums uitgereikt en deelde de Secretaris 
iets mede, over een te houden Landdag h, 
Noord-Drenthe. De leden werden opgewekt 
geregeld de schietoefeningen bij te wonen. Te 
ruim 12 uur kon de Voorzitter deze uitstekend 
geslaagde vergadering ( niet het minst ook 
door de medewerking van ons plaatselijke 
muziekgezelschap "Oranje") met een woord 
van dank sluiten. 

COEVORDEN. 

Donderdag 28 November vierde de afd. 
Coevorden van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm haar 10-jarig bestaan. 

De Burgemeester, Voorzitter der Pl. Com
missie opende den avond en riep alle aanwe
ligen een hwrtelijk welkom toe, in het bij
zonder aan Prof. Felix Otten, de feestredenaar 
van dezen avond, aan Majoor van den NiPu
.venhuizen, Commandant van Drenthe, aan den 
~ecretaris van het Drentsch Verband, den heer 
Ie Bruyn, alsmede aan pi_ leiders van omlig
•;ende afdeelingen. 

Nadat spr. in herinnering heeft gebracht 
het 10-jarig bestaan van de afd. Coevorden 
verzoekt hij de aanwezigen staande het Wil
helmus te zingen. 

Hierop is het woord aan den feestredenaar, 
dm heer Prof. Otten. 

Een daverend applaus bewees dat Prof. 
Pater Otten zijn gehoor ook nu weer heef" 
weten boeien. 

De Voorzitter dankte hem voor het ge
sprokene. 

Hierna was het woord aan den heer de 
Bruyn, welke namens de Gewestelijke Com 
missie in Drenthe den heer H. Koning, plaat
selijk leider, alhier, een zilveren draag-
medaille op de borst spelde, als een hulde voor 
het werk gedaan in het belang van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm. Onder het 
zingen van "Lang zal hij leven", alsmede een 
clriewerf hoera brachten de aanwezigen hem 
een ware ovatie. 

De plaatselijk leider dankte voor de hul
diging. 

De prijsuitdeeling, door den heer de Bruyn, 
heeft op de bekende geestige wijze plaats. 

De Commandant van het Drentsch Verband 
voerde kort het woord, waarna omstreeks elf 
uur, de voorzitter, burgemeester Gautier, deze 
niettegenstaande het slechte weer goed be-
70chte feestvergadering sloot. 

SLEEN. 

Op 2 September had alhier in tegenwoorr
ciigheid van vele ingezetenen de uitreiking 
i,:laats van een vaandel aan de afdP.eling van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

De Voorzitter der Afdeeling Mr. S. A. 
Bontekoe, burgemeester dezer gemeente, 
opende de vergade,ring met een hartelijk 
woord van welkom, in het bijzonder aan Ma
joor v. d. Nieuwenhuyzen, Commandant van 
het Drentsch Verband, den heer De Bruyn, se
cretaris der Gewestelijke Landstorm commis
sie en den heer Wilting. 

Hierna bood Mevrouw Bontekoe, als presi
oente van een daartoe samengesteld dames
comité, het vaandel aan. 

De Voorzitter bracht namens de afdeeling 
dank aan hen die hadden medegewerkt en bij
gedragen voor het verkrijgen van dit vaan
del. Verder bracht hij dank aan den heer Ka
te,rberg, plaatselijk-leider, voor de goede zor
gen en toewijding besteed aan de afdeeling 
Sleen. 

Na van een rondgang door de gemePnte 
met het ontplooide vaandel te zijn terugge
keerd werd nog het woord gevoerd door den 
korpscommandant en den secretaris der Ge
westelijke Commissie. 

De Voorzitter reikte met een toepasselijk 
woord de prijzen uit, behaald bij den laatsten 
schietwedstrijd, waarna hij den oud-voorzitter 
der plaatselijke commissie, den heer Wilting, 
namens de afdeeling het eere-voorzitterschap 
aanbood. 

Hoewel de vergadering hiermede was af:i:e
loopen, bleef men nog eenigen tijd genoegelijk 
bijeen. 

VRIES. 

De uitslag was als volgt: strijden en worden de prijzen uitgereikt: lc 
Afd. Scherpschutters: le pQ·. J. F. Venne- r,rijs scherpschutters J. A. Smit; 2e prijs H. 

ma, 92 p.; 2e pr. J. R. Siebering 89 p.; 3e pr. Bouwers; le prijs klasse C. W. Slootweg; 2e 
T. de Jong, 78 p. prijs C. Philipsen, welke heeren ondfä' fanfare 

Afd. Schutters le kl.: le pr_ A. R. Bos, 85 1-un prijzen in ontvangst nemen. 
p.; 2e pr. H. van Rhee, 83 p.; 3e pr. K. Drint, Het brevet als scherpschutters verwierven 
81 p. de heeren H. Op 't Veld, J. Jonker, P. J. Co-

Afd. Schutters 2e kl.: le pr. J. Offereins, nijn, A. v. d. Werf, H. Bouwers, W. Pronk, 
C6 p.; 2e pr. P. Schoon, 65 p. A. v. Zanten, J. A. Smit, J. Zweerts. 

In een goed bezochte feestelijke bijeenkomst . Hierna werden de foto-albums van den 
op 21 Nov. werden door den Plaatselijken _i-,andstormdag 1928 aan ~e leden uitgereikt. 
ieider, den heer T. de Jong, de schietprijzen De l~1der _dankt de afdeelmg voor de mede
uitgereikt, Tevens werd aan ieder lid een foto- werkmg hieraan verleend. 
album aangeboden. Aan de heeren J. Drint, 

1 

De voo~·zitter deelt ~ede, dat op ~-7, 28, 29 
'I' de Jong. J. R. Siebering, w. o. Roman en en 30 Mei 1930 een Nat10nale wedstnJd gehou
J. F. Ve:nnema werd bovendien het Scherp- den wordt op Waalsdorp, waaraan door het 
schuttersbrevet overhandigd. Verder werden verband Alkmaar wordt deelgenomen door 100 
nog enkele voordrachten gehouden, waarna man; hieraan is voor de deelnemers vrij ver 
nog enkele belangrijke punten werden bespro- voer verbonden. 
ken o.a. het instellen van een Plaatselijke Een schrijven aan de afd. omtrent het lezen 
Commissie, het voeren van propaganda voor '· an het Landstorm blad wordt besproken. De 
de afdeelingen enz. 't Was inmiddels half elf heer J. A. Smit zal als agent optreden. 
geworden, toen deze gezellige avond door den ::3taande de vergadering gaven zich 6 nieuwe 
Pl. leider werd gesloten. abonné's op. 

De wensch is uitgesproken om een vaandel 

KORPS--SCHIETWEDSTRIJDEN VAN 
HET VERBAND ALKMAAR. 

Bij de gehouden korpswedstrijden, waar
voor van elke afdeeling een drietal leden 
ll'crd afgevaardigd, werden de volgende 
resultaten bereikt: 

1\J aximum 300 punten. 
le prijs Alkmaar met 285 punten (laag

ste schot 8). 
Het drietal bestond uit de hceren Bes

tcman, J·. Schoonhoven en G. B. C. Vas
bindcr. 

2c pL"ijs Castricum met 285 p., (laagste 
sc:hot 7) ; 3e prijs Limmen, met 285 p. 
( laagste schot 4) ; 4e pr. Z,vaag met 281 
p. ( beste laagste serie) ; 5e pr. Egmond 
met 281 p.; 6e pr. Hoogkarspel met 28() 
p. (laagste schot 8) ; 7 e Bergen met 280 
p. (laagste schot 7); Se pr. Medemblik 
met 279 P. ( 4 maal 8) ; 9e pr. Schagen 
met 279 p. ( 5 maal 8). 

V crder behaalden: Spierdijk ~79 pun
ten (laagste schot 6) ; Den Helder 278 p.; 
Goorn 278 p.; Obdam 277 p.; Purtnel"end 
277 p.; St. Pancras 277 p.; Broek op Lan
;;enclijk 276 p.; Oude Niedorp 276 p.; 
Harenkarspel \Vest 274 p.; Schermerhorn 
27-1 p.; Texel 273 p.; Venhuizen 273 p.; 
Akersloot 273 p.; Blokker 272 p.; War
menhuizen 271 p.; Hoogwoud 270 p.; 
Westwoud 270 p.; Schoorl 270 p.; Heiloo 
269 p. ; Oudorp 269 p.; Nibbixwoud 269 
p.; Bovenkm·spel 269 p.; Weere 268 p.; 
Heer Ilugowaard (N.) 268 p.; Uitgeest 
268 p.; Graft-de Rijp 267 p.; Heer Hugo
waard (Zuid) 266 p.; Harenkarspel (0.) 
263 p.; LutjPbroek 262 p.; Hoorn 262 p.; 
l{cemster 2G0 p.; Enkhuizen 257 p.; \Vcr
vrrshoof 255 p.; Ursem 25-1 p.; Opperdoes 
254 p.; 't Zand 249 p. ; Wognum 249 p.; 
. \nna-Panlowna 245 punten. 

Bovendien behaalde de heer C. M. Brs
tcman in den vrije-baanwedstrijd den len 
prijs. Voor de afdreling Alkmaar was het 
dus wel een succesvolle dag. 

ANNA PAULOWNA. 
Zaterdag 23 November, werden door den 

Bijzonderen Vrijwillig-en Landstorm schiet
wedstrijden gehouden. 's Avonds werd een ver
gadering gehouden. De heer Oolders, uit Alk
maar, opende de bijeenkomst en heet welkom 

aan te schaffen voor het verband, een collecte 
hiervoor brengt f6.95 op. 

Bij de rondvraag, welke niets belangrijks 
oplevert, dankt Majoor Brederode voor de 
verwelkoming. 

TEXEL. 
De vergadering der afd. Texel van het Vei-

band Alkmaar van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm, Vrijdagavond in "De Linde
boom" werd door ± 49 personen bijgewoond 
plus Pl. Comm. 

Te ruim acht uur opent de heer W. B. Oort, 
voorz., de besprekingen met 'n hartelijk woord 
van welkom, in het bijzonder gericht tot den 
Majoor J. A. Brederode, uit Bergen, Comman
dant van het Verband Alkmaar, P. J. Oolders, 
Verbands-secretaris, uit Alkmaar, en M. D. 
Dijt, als vertegenwoordiger van de motorbri
gade. 

De voorzitter deelt vervolgens mee, dat de 
afdeeling drie koningschutters telt en wel de 
heeren H. C. A. Kievits, P. B. Riteco en H. 
Zijm. Zij ontvangen behalve een b1·evet ook 
een sierlijk kruis. Het aantal scherpschutters 
bedraagt zestien; het zijn de heeren J. Zijm 
Sz., D. Trap, M. J. Bremer, Gerrit Bakker, 
Corn. A. Eelman, Wouter v. d. Slikke Pz., Cor 
Bakker, Simon Zijm Mz., Adr. de Visser, Jan 
v. Heerwaarden, Jan H. Schraag Jz., Simon 
Lap Kz., Corn. Veeger Cz., Dirk Bakker C.Wz., 
Corn. Buisman en Nic. C. Ran. Zij ontvangen 
allen een brevet en de heer C. Buisman 
een pluimpje, omdat hij het na zeer korten 
oefentijd tot scherpschutter bracht. 

De Koningsschutter-prUs viel na loting met 
den heer Kievits aan den heer Riteco ter. deel. 

Van de scherpschutters waren de prijswin
r,ers: 1. D. Trap, 2. Jan van Heerwaarden, :3. 
Corn. V eeger Cz. 

Van de 17 eerste klas schutters: 1. S. 
Troost, 2. Aris Bremer, 3. 
Vlaming Pz. 

S. Lap Bz., 4. P. 

Van de 7 tweede klas schutters: 1. J. Witt·.~ 
Hz., 2. Joh. Ran. 

Hierop sluit de voorzitter met dank voor d~ 
prettige besprekingen de vergadering . 

HEERHUGOWAARD-NOORD. 
Op 25 November j.l. had alhier een vergade

ring van de afdeeling plaats. De voorzitter 
opende de vergadering en riep allen, in het 
bijzonder den heer Oolders, een hartelijk wel
kom toe, waarna werd overgegaan tot de 
uitreiking van de prijzen voor den gehouden 
schietwedstrijd. Dank zij de subsidie der Ge
meente was een pracht collectie prijzen aan
gekocht. 

Begunstigd door mooi najaarsweer, hield de den commandant Majoor Brederode, die is 
Afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligcn overgekomen om deze vergadering bij te wonen 
Landstorm alhier haar eersten schietwedstrijd en verder de schutters uit •t Zandt. 

Na bespreking van het Landstormblad, be
sprak de heer Oolders de aanschaffing van 
een Verbandsvaandel. Een collecte voor dit 
vaandel bracht f 5.40 op. 

op een terrein van den heer Bos, tot sluiting Hierna deelt de leider mede, dat dornr 17 
van het seizoen. 1 icden is deelgenomen aan de plaatselijke wed-

Besloten werd de Landstormfilm op 7 
Januari a.s. alhier te doen vertoonen. 

Iedere Afdeeling zorge in de wintermaanden 
LANDSTORMFILMAVOND te 

, , 
een minstens 

organiseeren ! ! 
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ZUID-HOLLAND: WEST. 

Alphen a.d. Rijn. 

Onder leiding van de heeren plaatselijke 
lèiders L. Verleun, E. de Goede en M. W. 
Iloogendijk is in het schietlokaal aan de 
Bloemhofstraat een vier-daagsche schietwed
sirijd gehouden voor Alphen en omliggende 
plaatsen. De belangstelling was zéér groot. 

Nieuwveen. 

In Hotel Schreuder te Nieuwveen hebben 
we een bijzonder aangenamen avond gehad 
met de wakkere afdeeling Nieuwveen. 

De Eere-Voorzi tter, Burgemeester J. W. 
Geesi~k, was zelf aanwezig, zoomede, met den 
Voorzitter, den heer M. Karsemeijer, verschil
lende leden der plaatselijke commissie. 

Berkel Rodenrijs 

Het nieuwe vaandel van de Afdeeling Berkel 
en Rodenrijs, dat een dezer dagen in een 
schitterend geslaagden vergadering werd 

aangeboden. 

Maassluis. 
Als er een van onze afdeelingen den slag 

van vergaderingen te pakken heeft, dan is 't 
zeker: Maassluis. We hadden daar een prach
tigen Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
avond. We begonnen om 8 uur en voor we 't 
wisten was 't zoo om en bij 12 uur. Voorzitter 
was ds. F. W. Bramer. Op verdienstelijke 
wijze bracht de heer A. C. Post verslag uit 
van den landdag te Apeldoorn, waarna de 
J:,eer K. G. van Wolferen een Vaderlands
lievende toespraak hield. Geestig was de im -
provisatie van pastoor Th. de Haan, die ds. 
Bramer welverdiende hulde bracht voor de 
leiding van den avond. 

Nootdorp. 

In het R.-K. Vereenigingsgebouw aan den 
Veenweg te Nootdorp, hebben we juist op ... 
Maandag 18 November, een grooten Propa
ganda-avond gehad van onzen Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. Jammer, dat de 
voorzitter, pastoor Rhee niet aanwezig kon 
zijn. We hebben hem in de pastorie een be
zoek gebracht. De leiding van deze samen
komst, waarin zeker 250 menschen aanwezig 
waren, was in handen van ds. Loeff, die op 
voortreffelijke wij ze de bestaansnoodzakelijk
heid van den Landstorm schetste. 

Delft. 
In de "winterbijeenkomst", Vrijd<ig 13 De

cember in de Tuinzaal van het gebouw voor 
Chr. Belangen, Brab. Turfmarkt 20, gehou
den, zijn tot leden der Plaatselijke Land
stormcommissie geïnstalleerd de heeren Pater 
F. J . Zantvoort, Herm. H. J. van de Pol, 
directeur-hoofdredacteur der Delftsche Cou
rant en C. A. Pull, directeur der Nationale 
Bank. 

GOIRLE. 

Agt, uit Waalre, resp. Voorzitter en Secreta
ris van het Gewestelijk Landstormcomité "De 
Meyery''. 

Beide heeren bespraken in een gloedvolle 
rede het nut van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm en wezen er op, dat dit instituut in 
den tegenwoordigen tijd nog evenveel reden 
van bestaan heeft als in het woelige jaar 
1918. De heer van Agt gaf tevens nog een 
korte uiteenzetting van de voor- en nadeelen, 
welke aan het lidmaatschap van den Bijzon
Geren Vrijwilligen Landstorrm zijn verbonden. 
Daarna werd aan de aanwezigen de gelegen
heid gesteld tot het doen van vragen, welke 
door den heer van Agt naar ieders bevredi
ging- werden beantwoord. 

Hierna werd ove<rgegaan tot het uitdeelen 
der prijzen, welke waren behaald op den 
onderlingen schietwcc!r ';1 ijd, welke in de maand 
Augustus is gehouden. Hierbij werd door den 
Edclachtbaren heer van Beek nog een woord 
van dank gericht aan den We!Ed. hee1r F. van 
?uyenbroek, die ook tot het bijwonen der ver
gadering was uitgenoodigcl, voor de mooie 
rrijzen. welke hij voor den schietwedstrijd had 
beschikbaar gesteld. Hierna stelde genoemde 
heer verder nog een bed<rag van f 7.50 ter be
schikking van den Pl. leider voor abonnemen
ten op het Landstormblad, welke gift met 
luid applaus der vergadering werd begroet. 

Na de prijsuitdeeling zette zich de 
voorzitter aan de piano en speelde de 
vaderlandsche liederen "Wilhelmus" en 
"Wien Nee,rlands Bloed", we lke liederen 
door de aanwezigen uit volle borst werden 
medegezongen. Daarna werd door een der leden 
een woord van dank gesproken tot den Plaat
Eelijk leider voor de goede regeling der schiet
oefeningen en voor het verdeelen de r prijzen, 
welke naar ieders genoegen waren. 

HieQ·na werd aan de aanwezigen, welke nog 
geen lid van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Lan<lstorm waren , gevraagd of zij misschien 
ook lid zouden willen worden. waaraan een 
tiental he eren gevolg gaf. zood at onze afdee
ling thans ruim vijftig leden telt, welk getal 
hopelijk binnenkort nog wel grcoter zal wor
den. 

Wegens de ve11re reis cl'.e de heeren voor
zitter en secretaris nog voor den boeg hadden, 
moesten deze toen afächeid nemen. de overige 
aanwezigen bleven echter nog een tijdje gezel
lig bij elkaar. 

TUNGELROY (L.). 
De plaatselijke schietwPdstrijd van Tun11:el

roy had plaats op 13 Octoher en w:ois uit~te
kend voorbere;<l door den leider. J. Hendrikx 

Om circa half 6 Q'eikte dP voorzitter. de heer 
Moo:1Pn, de prijzen uit, die g-rootenrleels ge
schonken waren. Hij dankte den leider voor 
ziin propagandistisch inz;cht en spoo~de de 
leden a::in warm voor~tan<ler van rlen Biizon
deren Vrijwillig·en Landstorm te hliiven e~ zich 
te ::ibonneP<ren oo het Landstormblad. 

De onkomst der leden was zef>r goed te noe
men. Er werd geschoten met K. S. 0. en de 
voln-pnde Rchutters blonken uit: 

Scherpschutters: l. P H Sevens, 2. P. J. 
Henrlrikx. 3. Fr. Gooien.' · 

Schutters le kl.: l. C. v. d. Vorst, 2. P. 
Verstannen, 3. C Lambers. 

Schuttns 2e kl.: l. L. Hend,rikx, 2. J. Pee
ters, 3. M. van Roy. 

Er namen deel: 6 scherpschuttern, 15 schut
ters eerste- en 5 schutters tweede klasse. 

NIEUW EN ST. JOOSLAND. 
Maandag·avonrl 18 Novemh"rr hiPld de af<leP-

1 ing- van den BijzonrlerPn Vrijwilli!!Pn Laml
storm alhier een venrnrlning. waarbij ook 
aanwezig- warPn verRchillendP rlames, de eere
voorzitter de Edelachtb hPPr B11rgemPPRtP'" 0n 
de hPer Laernoes, uit V1issing-en, secretaris 
van het Provinciaal Verband. Nadat gezamen
lijk h~t "Wilhelmus" gezongen was, opende de 
voo~·z1tter. de heer Verlare rle vergadering· en 
herdacht het plotseling overlijden van den heer 
Umbgrove, in leven voorzitter van het Prov. 
Verband. 

De heer Sluimer, lid de<r vereeniging, hielrl 
daarna een interessan te en leerzame lezino
over den Volkenbond. Hij besprak daarbij o.:. 
het ontst:aan, de samenstellino· en de werkino
van den Bond, en de positie ~an Nederland~ 
Hierna feliciteerde de heer Laernoes de Af
èeeling met het groot aantal leden en met 
het succes o.a. behaald bij den laatst gehou
rlen Prov. Schietwedstrijd. Daarna overhandig
de hij de vereeniging het photo-album van den 

Op Dinsdag 26 November 1929 werd alhier 
in het Bondsgebouw der R. K. Werkliedenver
eeniging een propagandavergadering gehou
den, welke vergadering goed geslaagd mag Landstormdag te 's-Gravenhage. 
heeten. . . . . De voorz. was zeker de tolk de,r aanwezigen, 
, 0~ deze vei~adermg baden als sprekers op toen hij beide sprekers hartelijk dank betuig

ae Edelachtbare heer van Beek, Burgemeester äe voor het door hen gesp,rokene en voor het 
der Gemeente Boxtel en de WelEd, heer van l album. 
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AAGTEKERKE. 
Op 29 November hield de afcleeling van den 

Rijzonderen V1rijwilligen Landstorm haar jaar
vergadering, onder voorzitterschap Yan den 
Burgemeester J. Bosselaar. Hierbij was ook 
:J.anwezig de heer Laerr.Oe$, uit Vlissir;gcn. 
secretaris van het Prov. Verband. Bij het 
cpenen der vergadering uitte de voorz'tter 
waardeerende woorden over de goede opkomst 
op deze vergacle<ring en bracht een woord van 
dank aan den plaatselijken leider voor zijn 
cnvermoeiden ijver. 

Vervolgens herdacht spreker het plotseling 
overlijden van den heer Umbgrove, in leven 
voorzitter van het P,rov. Verband, alsmede het 
cverlijden van een ingezetene uit deze ge
meente den heer J. H. Blum, bij wien wij als 
r.laatselijke afdeeling ook nooit tevergeefs 
aanklopten. Vervolgens hield de heer Laer-
11oes een opwekkende rede, felictieerde de 
vereeniging met het groot aantal leden, en 
overhandigde hij het photo-album van den 
Landstormdag te 's-Gravenhage. De voorzit
ter bracht spreker dank voor het gesprokene 
en nadat nog eenige vragen werden beant
woord, werd de vergadering gesloten. 

CLINGE (Z.). 

Deze plaatselijke afdeeling van den Bijzonde
o.·en Vrijwilligen Landstorm, hield in de har
mon.iezaal bij den heer Th. Clarijsse, een pro
paganda-avond onder leiding van haren voor
zitter, burgemeester Vienings_ 

Het slechte weer in aanmerking genomen, 
was de opkomst zeer bevredigend. Ook de 
pastoor en kapelaan gaven doorr hun aanwezig
heid blijk van hun belangstelling. 

Als spreker trad op de heer P. G. Laernoes, 
van Vlissingen, secretaris van den Bijzonderen 
Yrijwilligen Landstorm in het Provinciaal 
Verband Zeeland. 

De sprekeQ' vond een aandachtig en dank
baar gehoor; hij oogstte dan ook een luid 
aplaus en bekwam een hartelijk dankwoord 
van den voorzitter. 
. De aanwezigen ontvingen ieder een fraai ge
, Uustreerd herdenkingsalbum van den 27 Sept. 
1928 te 's-Gra venhage gehouden N ationalen 
Lanclstormdag. 

Na het sluiten van de vergadering bleef men 
nog eenigen tijd gezellig bijeen. 

Voor de afdeeling Nieuw Namen zal een 
g-elijksoortige avond worden gehouden. 

MURMERWOUDE. 

DOKKUM. 
Op :n Octobcr werd de ja:nvergaclering vaP 

don Bijzonderen Vrijwilligen Landstor:n, af,l. 
Dokkur.1 f,'..:houdPn . Het Gol;m.:•;: ·,o:ir Ch,·. 
TI~lan.crcn v.ras 2,·ch0cl q·2vt1lrl. ïc rui:in ai:-h~ 
HL~:· l 1·1.f, c!c vo'"'ri;ttcr P. v:-i 11 \Va~ ... t·'n:~1'2~cn, 
zrngen I's. 3:) : 1 en ;;·::.at voo:· in g·bcd . li: 
,jj n op.:mi ngJwood lH'et hij allen ha1·t~lij'., 
welkom, in 't bijzonder, de heeren T. N:w~::.. 
vice-voorzitter van het Friesch Nationaal 
Comité, en Heukels, secretaris-propag-andist 

Dan wo1·dt 't vaandel naar voren gebrach t 
en spontaan Y..ro1~dt door de n.~n\v2zigcn ·t 
eerste co:.iplet van 't Wilhelmus gc'zong-c:n . 

Vervolgens spreekt de J-:eer T. Nauta een 
rede uit. 

Daarna een toespraak van d2n heer Het:
kels. 

Da:1 en ook in do pauzes tusschen eb ge
deelten de1· Landstorrnfilm 1928, wo;:den de 
prijzen van den schietw2dstrijd dooi· den Com
mandant F. Staûdt uitgereikt. 

De luxe voorwerpen, waaruit cl" prij:ie:1 
1.Jestaan, zijn voor eon aanzienlijk deel gc
Echenken van firma's te Doklrnm, ten-,ijl de 
(,an te vullen voorwerpen en de andere ge
maakte kosten, film enz., bestreden kunnen 
worden door giften in geld van begunstiger•; 
en andere belangstellenden. 

Voor zijn uitgebreid werk als commandant 
der afd. ontvangt de heer F. Staûdt een keu
rig rookstel, dat door h2m in dank wordt 
aanvaard. Hij spreekt de hoop uit, dat de 
goede verhouding tu8schen commandant en 
afdeelin~· bestendigd mag blijven. Ook wekt hij 
alle oud-militairen en geëxamineerden van de 
Yooroefening·en op zich als lid van den Bijzon
deren Vrijwillig-en Landstorm aan te g2ven. 

Als de h erdenkingsboekjes van den Land
stormdag 1 !)28 zijn uitgereikt, gaat de heer 
Staûdt voor in dank aan God. 

De film. was keurig, de redevoe;:ingen be
zielend. 

GRAMSBERGEN. 
Al merkt men er niet veel van in de kolom

men van ons Landstormblacl, de afdeeling 
Gramsbergen leeft en ... wat mee,r zegt, mag 
zich in een zekeren bloei verheugen. 

Onze wapenschouw hebben we gehouden op 
Vrijdagavond 1 November j.l. 95 % van onze 
leden of 64 robuste landstormers waren opge
komen en tevens gaven vier aanwezige gas
ten zfrh als lid op. 

Verder werd err besloten één groote propa-
1rnndaavond en één feestavond met een intiem 
karakter, te houden. 

PANNERDEN. 

Op 20 Nov. vergaderde de afdeeling Dantu
madeel van den Bijzonderen Vrijwillig-en Land
~torm, met als gast de Burgerwacht van Bir
daard; de eenige in Dantumadeel. 

De vergadering stond onder leiding van Door de afdeeling Pannerden van den Bij -
Burgemeester Nauta, waarnemend Voorzit- ?.Onderen Vrijwillig-en Landstorm, werd op 
1:er van het Gewestelijk Comité. Een groot.e Vrijdag 25 October j.l. in het Schuttersgebouw 
~rhare was aanwezig toen te half acht de aldaar een filmavond gegeven. 
leider de vergadering- opende. Hij liet 2 cou- Om 7 uur opende de voorzitter der plaatse
nletten van het Wilhelmus zingen, hetwelk 1\jke afdeeling, Mr. J. W. Peek, burgemees
c;taande geschiedde, ter openin.e;. ter van Pa11nerden, den feestavond en heette 

Generaal Tonnet, de propagandist deir Bur- allen hartelijk welkom. 
0:erwacht, werd een hartelijk welkom toege- Vervolgens voerde het woord de Reserve
rnepen. T. Laupman van Birdaard, comman- Luitenant-Kolonel van Ing-en Schouten, com-
11ant der Burg-erwacht aldaar, werd door den. ,.,,,,,~;i,,nt van het Landstormkorps "Veluw
leider hartelijk toeg-esproken, hem geluk ge zoom". 
wenscht met zijn herstel, maar ook met d,.- Hierna zette de heer Jalink uit Apeldoorn 
onderscheiding, die hem is te beurt gevallen. in het kort het ontstaan en het doel van den 
De Bond van Vrijwillige Burgerwachten Bijzonderen Vrijwillig-en Landstorm uiteen. 
c'l'kende zijn verdiensten en zijn ijver, door Na deze toespraak werden de prijzen, verbon
hem een medaille aan te bieden. De medailb c!en aan den op 20 October l.i. gehouden 
werd den heer Laupman op de borst gehan- schietwedstrijd door overste van Ing-rn Schon -
gen. De vergadering antwoordde met daverend ten met een toenasselijk woord uitP-ereikt. als
applaus. mede het prachtige foto-album der Koninkliike 

De heer Laupman brengt dank voor de Familie en van den Landstormdag te Den 
~·oede woorden van Burg·emeester Nauta, voor Haa~ op 27 Sentemher 1928. 
de eer, en voor het applaus, maar wenscht Na rle priisuitreiking werd een film der 
een groot gedeelte der eer van zich af te Koninklijke Familie in 1929 en va11 de Land
schuiven en over te dragen op zijn trouwe óag-en van den Bijzoncleren Vrijwillig-en Land
Burgerwachters van Birdaard. Maar, zegt d ::, storm te Aoelcloorn en Boskoop vertoond. De 
heer Laupman, het is ook een opwekking om avond werd door burgemeester Mr. Peek ge -
verder paraat te zijn. sloten, die den Ze_ereerw. heer Pastoor, over-

In een geestig betoog toont vervolgens Gen. ste van Ingen Schouten en den hef'r Jalink, 
Tonnet aan de noodzakelijkheid der Burger- voor hunne aanwezigheid dank bracht. 
wacht. Maar ook hoe de samenwerking moge- In het bijzonrler dankte hij den vertrek
lijk en noodzakelijk is tusschen Bijzonderen kenden plaatselijk leider, den heer J. Th. v. 
Vriiwililgen Landstorm en Burgerwacht. De d Kroon, voor al hetgeen deze in het belang 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm is het leger van de afdeeling Pannerden heeft gedaan. 
gezuiverd van alle verkeerde elementen. Een De plaatseliike muziekvereeniging luisterde 
leger, dat te vertrouwen is. Maar zullen ze zich deze gezellige bijeenkomst met haar muziek op. 

's-HEERENBERG. 
zonder zorg van hun picht kunnen kwijten, -
dan is het noodig, dat ze steun van de Bur
gerwacht ontvangt. Een ruggesteun dus. De 
Burgerwacht moet vooruit ook in Dantumadeel, 
}et gaat om het wettig gezag. Voor vrede en 
rust. Voor algemeene welvaart. Af en toe 
werd deze toespraak door applaus onderbro
ken. 

Vrijrlag 22 Nov. j.1_ is in de zaal van den 
heer Schuurman alhier een filmavond gPhou
den voor de leden van den Bijzonrlnen Vrij
will; g-en Landstorm, afdeeling 's-Heerenberg 
en Stokkum. 

De plaatsPlijk leider van 's-Heerenberg, 
heette de talrijke aanwezig-en ( cle zaal was ge
heel bezet) welkom, in 't bijzonder den Korps
commandant, luit.-kolonel W. van Ingen 

Vervolgens spreekt nog de heer Heukels, di 2 
den heer Laupman geluk wenscht met zijn on
derscheiding. 
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Schouten uit Arnhem, en den propagandist, 
den heer F. Jalink, uit Apeldoorn. 

Allereerst werd daarna een komische film 
,ertoond, die zeer in de smaak viel. Daarna 
kregen we verschillende van de in 1929 gehou
den schietwedstrijden te zien, waaraan soms 
sportoefeningen waren verbonden. 

De film van den landdag 5 September j.l. 
te Apeldoorn gehouden, werd met bijzondere 
aandacht gevolgd, omdat ook de afd. 's-Hee
renberg daair met vaandel vertegenwoordigd 
was. 

Tot slot de zeer interessante film, de 
Koninklijke familie op reis in 1929. 

Hierna nam de heer Jalink het woord, die 
o.a de schietwedstrijden besprak, die het 
volgende jaar in den Haag en jDoetinchem 
zullen gehouden worden. 

Alsnu reikte de korpscommandant persoon
lijk het prachtige album, uitgegeven ter her
denking van het 10-jarig bestaan, aan de aan
wezige leden van den Bijzonderen Vrijwillig-en 
Landstorm uit en hierna werd de uitstekend 
geslaagde propaganda-avond gesloten. 

DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE 
LANDSTORM. 

Wij mannen van den B. V. L. zijn strijders 
[voor den Vrede, 

Wij wenschen dat in heel het Land 
De oude vrijheid blijv' instand, 

Dat onze fiere, schoone V1ag 
Steeds onbezoedeld blijven mag, 

Dat niets het baken zal verzetten, 
Dat eerbied eischt voor onze Wetten. 

Dat hoog boven baatzucht en gewin, 
Waai' onze Vlag, troon' onz' Vorstin. 

W~j zijn slechts burgers, zonder meer, 
Wij clroomen niet van roem of eer, 

En zijn niet onberaden. 
Maar geven ons, waair plicht gebiedt 

En tellen wat we geven niet, 
Als men ons roept tot daden. 

Geen land, geen Volk, blijft ooit bestaan, 
Als rust en Wet verloren gaan, 

Als burgerzin en burgertrouw 
In het gevaar versagen zou. 

Daarom zijn wij ons wel bewust 
Van de hooge plicht die op ons u11st. 

Te schragen fier het Hoogst Gezag 
Te stutten onze oude vlag, 

Opdat, wàt er ooit komen zal 
Men wete: de B. V. L. staat pal. 

L.S. SNOEK. 

ONTVANGEN BOEKWERKEN. 

De Besb·uurder bij den llfilitai
ren lJiotordienst. Samengesteld 
door den Reserve-Kapitein P. J. 
Erkens en gedrukt door de N.V. 
van Lindert 's Drukkerij te Cuyk. 

Voor leden van het Vrijwillige Land
stormkorps "l\Iotordienst" een aanbe
velenswaard werkje, behandelend de ver
plichtingen van den bestuurder en de 
Commando's en Teekens. 

De prijs is f 0.06 per stuk, 50 ex. f 2.50, 
100 ex. f 4.-. 

Ook v oor 

KINKH O EST 
en 

BRONCH ITIS 
afdoende geneesmiddelen 

v:rn het 

,,Sta phorster Boertje' ' 

Jongens en Meisjes, 

De opgave der prijswinners van de vorige 
rn;;dsels kwam te laat voor het afdrukken de1· 
krm1t. Daarom meld ik ze thans maar aan
stonds: 

Adriaan Schakel te Giessen-Oudkerk; Sara 
de Rey, Middelburg; Nelly Thomas, Schevenin
gen; Jan Thijsen, Doesburg; Roelof Troost, 
Naaldwijk; Elisabeth Visser, Warns; Cor de 
Vries, Den Helder; Syke Postma, Kollum. 

Deze hebben inmiddels een prachtig boek 
ontvangen. 

Bij de laatste opgave zijn de gelukkigen: 
Lefert en Klaas BatterinK, Dedemsvaart; 

Douwe Holwerda, Houwerzijl; Prina Riemens, 
St. Lourens; Tjitske ten Toorn, Ommen; Cs. 
A. van Es, Rhoon; Wilha. Vos, Strijen; 
Mathilda Schuit, Egmond-Binnen; Simon 
Stroucken, Beesel (Limb.). 

Een pluimpje voor de meeste inzenders. die 
zoo flink hun best gedaan hebben! 'k Wou, 
dat ik die allemaal beloonen kon. 

Een standje aan enkele knoeiers! 
Jullie moet zelf maar uitzoeken, tot welke 

soort je behoort. 
En dan mogen sommige oplossers het adres 

wel eens een beetje mooier en nauwkeuriger 
schrijven. 

Verder wensch ik jullie allen een gezegend 
Nieuwjaar toe. 

GROEP A, 
(Onder de 10 jaar). 

WIE RIJMT ER MEE? 
Het varken ... irt, 
De auto ... rt. 
De molen ... .it, 
Het haantje ... .it. 
Het muisje .... gt, 
De bedelaar .... gt. 
Het klokje "kt, 
:De jager .. kt. 
Het aapje ... mt, 
De ijsbeer ... mt. 
De merel ... gt, 

J. K. STEGEMAN 1 
G 9 2 • STAPHORST 

ZATEHDAGS TIIl ilS 
tegenover de Geref. Kerk. 

WIE HELPT een Vrijwil
liger van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm, die tenge
volge van tegenslag in zaken, 
in geldelijke moeilijkheden ver
keert, tegen nader overeen te 
komen voorwaarden aan 

ARNHEM, - GORISSEN, 
Hommelst. 29 en Kortestr. 30. 

f 1000.-. 
Brieven onder letter D. G. S. 

aan de Administratie van dit 
Blad. 

DORDRECHT. 
Café-Rest. De Poort van Kleef. 
Voorstraat 205. Tel. 1454. 
Gelegen in het centrum der 
stad. Moderne inrichting. Zalen 
voor Vergaderingen. en Par
tijen. Lid Horecaf. 

A. BRENKMAN. 

Grootste Speciaalzaak 

Heerenhoeden - Heerenp~tten 
Jongenspetten. 

VOLK S BOND 
TEGEN DRANKM ISBRUIK 

HOTEL en KOFFIEHUIS 
PRINSEGRACHT 120 - DEN HAAG 

Geopend vanaf 1 Augustus 1929 
Lage tarieven voor net Logies 
Goecte en billijke consumptie 
en zeer smakelijk middageten. 
Gemakkelijk te bereiken met de 
trallllijnen 2 , 6, 10 en 13 en B us. 

Beheerder: R._ JOOSTEN 

vANNELLE~s 
lPS;\K 
·ëiri?äiii 
~ 
~ .. !ÜCT 
FER½oRS' 

IS I\WALIT tlTI 

De eekhoorn ... .. gt. 
De tijd vliegt "el, 
Gebruik hem .el! 
Elk kind, dat leest het ........... ad, 
Lost ráadsels op, da's nogal "ad! 

GROEP B. 
(Boven de 10 jaar). 

I. 

II. 

~~~ he te p\'~ / r ;~kj'l ': 1 ~ 
l 'f s 'f< lY7 . 1 

III. 

!1et ~ Q ( meo d .i) he~h•Q"d 

IV. 

--- --~-~~~ 

HOU EN TROUW. 
Karel komt op school met een sterk ge

zwollen wang. 
"Waar ben je gisteren geweest?" vraagt de 

meester. 
,,Kiespijn gehad!'• luidt 't antwoord. 
"E,n jij Piet, waarom was jij gisteren niet op 

school?" 
,,'k Heb op Karel gewacht, tot hij weer 

beter was, Meester!" stottert de schelm met 
een hoogroode kleur. 

NA DEN SLAG. 
(Naar Victor Hugo). 

Mijn Vader, die held met een glimlach zoo 
zacht, 

Reed eens na den stirijd, die de zegepraal 
bracht, 

Op 't bloedige veld met z'n trouwen huzaar, 
Een reus vam een krijger, een rots in 't gevaar; 
De nacht wierp z'n sluier op 't gruwbare veld; 
Daar lagen zoovelen, gezwicht voor 't geweld; 
Verneemt hij in 't grauw niet heel flauw 

een gezucht? 
Eén van de Spanjolen, verward op de vlucht, 
Met hij gen en kermen, ten doode gewond, 
Die sleepte met moeite zich voort langs den 

grond; 
"Erbarming! wat water! ik sterf van den 

dorst!" 
Zoo smeekt de gewonde met zwoegende borst. 
Mijn Vader, bewogen, reikt aan zijn huzaar 
Een veldfle,sch vol ['hum. met meelijdend 

gebaar, 
En spreekt: ,,Och! verkwik toch dien armen 

soldaat!" 
Doch als de huzaar hem dan staart in 't gelaat, 
En bevend van deernis zich over hem bukt, 
Heeft deze zich plots in de hoogte gerukt; 
Hij richt met een vloek zijn pistool op het 

hoofd 
Mijns Vaders ... Eén stond! .. . de knal is 

gedoofd! 
Het paard week verschrikt met een sp,rong 

aan den kant; 
De steek van mijn Vader, doorboord, ligt 

in 't zand; 
Dan zegt hij z'n knecht, die zijn kalmte 

verloor: 
"Och, houd hem m'n veldflesch toch evengoed 

voor!" 
OOM BERTUS. 
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Het adres voor het vertoonen der Landstorm films is: 

Terheide's Bioscoop, Weerdstr. 24, Meppel 
Billijk tarief! Scherpe rustige projectie! 

Vraagt inlichtingen omtrent ons werk aan den Heer 
J. DE BRUYN te Kampen en den Heer Burgemeester 
van Blokzijl. 

Net persoon, N. H. G., 24 
jaar oud, gehuwd, lid van den 
B. V. L., in het bezit van 
politie-diploma, ZOEKT 

vaste betrekking 
als Jachtopziener, Boschwach• 
ter of iets dergelijks. Brieven 
onder letter C. V., aan de Ad
ministratie van dit Blad. 
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