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LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

GEZAG EN VRIJHEID OF REVOLUTIE EN 
TIRANNIE? 

De Redactie van dit blad-heeft rriij ge- revolutionair verzet tegen landsverdedi
vraagd om een artikeltje. Ik zou anders ging, als wij worden aangerand door eene 
natuurlijk niet op het denkbeeld zijn ge- buitenlandsche mogendheid. 
komen er een te schrijven. Maar ik wil het Natuurlijk heb ik de Regeering geen ad
verzoek der Redactie niet afslaan. 1 vies gegeven op welke wijze dit zou moeten 

En een kleine aanmoediging voor een geschieden, en natuurlijk heb ik ook niet 
korte beschouwing vind ik in een strooi- aan de Regeering gevraagd om mede te 
biljet, dat bij mij aan huis is bezorgd, deelen, welke maatregelen zij daarvoor 
waarvan het opschrift luidt: ,,De S.D.A.P. nemen zou. Want men deelt dit van te
en de Landsverdediging". voren niet mede. De Regeering moet het 

Bij lezing bleek mij, dat di(strooibiljet echter voor zich zelf weten. 
niet veel anders is dan de reproductie Wellicht zal een lezer vragen: Wat heeft 
van eene rede door den heer Albarda bij dit te maken met het opschrift van dit 
de Algemeene Beschouwingen over de artik_el: G:ezag en Vrijheid of Revolutie 
Rijksbegrooting gehouden, een~ rede,waar- en Tiranme? . 
op ik in de Kamer heb gerepliceerd, doch Het antwoord daa:_op. 1s: De keu~e 
door den tijd gebonden, beknopt en on- tusschen Gezag en VnJhe1d of Revolutie 
volledig. Er was een passage in, wa~~van en Tirannie, is )uist het punt waar h~t 
ieder in de Kamer weten kon, dat ZIJ ten om gaat, ook b1J het werk van den BIJ
aanzien van mij onjuist was, en die ik zonderen Vrijwilligen Landstorm. ,,Ik zou 
daarom niet speciaal in mijn repliek ver- niet voldaan zijn met het treffen van maat
meldde. regelen tegen de vrijheid van spreken en 
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der Staten Gen eraal. 

Nu die passage echter in het strooibiljet 
wordt opgedischt, mag ik er wel een 
woord over zeggen. 

Zij luidt: 

"De heer Heemskerk is met het treffen 
van maatregelen tegen de vrijheid van 
spreken en schrijven niet voldaan. Hij 
vraagt andere Regeeringsmaatregelen; Re
geeringsmaatregelen tegen ambtenaren en 
werklieden, tegen politieke partijen mis
schien, tot legerhervorming wellicht". 

Het aardige van deze passage is, dat 
zij niets anders is dan fantasie. 

Ik ha~ niets van dit alles gezegd. In het 
g~h~el mets. Ik had~niet de geringste aan
le1dmg gegeven om te meenen, dat ik 
maatregelen wenschte tegen de vrijheid 
van spreken en schrijven. Ook niet om 
te meenen, dat ik maatregelen vroeg 
teg~~ ambten~ren en werklieden, of tegen 
politieke partiJen of tot legerhervorming. 

Ik had geen enkelen maatregel aanbe
volen, en ik heb daarin volhard. 

Ik heb slechts als mijne meening te 
kennen gegeven, dat de Regeering ge
noodzaakt was in studie te nemen, wat zij 
zou doen om zich te vrijwaren voor het 
door den heer Albarda aangekondigd 

schrijven". Dat kan geen anderen zin 
hebben dan dat ik zulke maatregelen 
zou wenschen en nog iets anders bovendien, 
bijvoorbeeld o.a. misschien maatregelen 
tegen politieke partijen. 

Neen, ik wensch zulke maatregelen juist 
niet. Zulke maatregelen worden genomen 
door revolutionaire bewinds-lieden, maar 
niet door eene Overheid, die, zooals 
de wettige Overheid in Nederland, de 
beginselen van Gezag en Vrijheid in over 
het algemeen juiste verhouding tot elkaar 
erkent en eerbiedigt. Vrijheid van spreken 
en schrijven, die hier te lande in ruime 
mate bestaat, wordt door zulk eene Over
heid gelaten; aan politieke partijen wordt 
voor hunne actie langs den wettigen 
weg ruimte van beweging gelaten; ambte
naren en werklieden, als zij trouw in hun 
werk zijn, worden niet bemoeilijkt; bij de 
legervorming rekent men op ieders mede
werking. 

Vermits wij hier onder zulk eene Re
geering leven, heeft, zoolang er geene re
volutie ontstaat, ieder een gerust leven 
onder het genot van groote vrijheid. Ieder, 
ook de revolutionair gezinden. Die hebben 
het in Nederland buitengewoon goed; ik 
zou bijna zeggen: zij hebben er een beter 
leven dan ergens elders, en zeker beter 
dan onder een revolutionair bewind; zoo
lang het bij praten blijft en er geen 
revolutionaire daden komen, doet men 
hun niets. 

Maar om deze vrijheid te bewaren moet 
de Overheid haar gezag en zich zelve 
handhaven. Haar daarin te steunen en te 
dienen is de schoone taak van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Want als een revolutionaire beweging 
de bovenhand verkrijgt, en het wettig 
gezag omverwerpt, gaan, met het wettig 
gezag, al die vrijheden te loor. Een re
volutionair bewind is tiranniek. 

Vrijheid van spreken en schrijven staat 
aan zulk een bewind in den weg; aan 
politieke partijen van andere richting 
kan het geen vrijheid van beweging laten; 
ambtenaren en werklieden moeten zich 
naar de revolutionaire eischen voegen; 
het vordert een revolutionair leger. 

De tegenstelling is dus niet, dat ik die 
vrijheden zou willen aantasten en dat 
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revolutionair gezinden die willen:,bewaren, 
maar omgekeerd, dat wij die vrijheden 
willen bewaren en dat zij worden aange
tast door revolutionair 1verzet. En wat ik 
de Regeering op het hart heb willen druk
ken is, dat zij maatregelen zal beramen 
om zich te handhaven tegen revolutionair 
verzet, ter bewaring van die vrijheden en 
ter voorkoming van revolutie en tirannie. 

Het revolutionair verzet wordt ,aanbe
volen in verband met de eenzijdige ont
wapeningsleuze, voor het geval wij door 
eene buitenlandsche mogendheid worden 
aangerand. Dit maakt het niet beter 
maar des te erger. 

Want dan kan het tengevolge hebben 
niet slechts de vestiging van een revolu
tionair bewind, maar overgave van de 
Overheidsmacht aan den buitenlandschen 
aanrander, die natuurlijk geen vrijheden 
zal ontzien, en ons in den !oorlog zal 
slepen, dien hij onvermijdelijk voeren 
moet met andere mogendheden. 

Het revolutionair verzet tegen verweer, 
als het slaagt, zal dan bewerken, dat wij 
het internationale recht, het wettig ge
zag, en ons zelfstandig bestaan hebben 
prijsgegeven; ons hebben onderworpen 
aan den aanrander en onder zijne leiding 
oorlog moeten voeren. 

Het is voor de Regeering geen gemak
kelijke taak om de juiste maatregelen te 
beramen, maar het is duidelijk, dat, bij 
voortduring, de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm zich paraat moet houden om 
haar te dienen tot behoud van Gezag en 
Vrijheid tegen Revolutie en Tirannie. 

HEEMSKERK. 

JAARVERSLAG DER NATIONA1,E 
LANDSTORMCOMMISSIE OVER 1930. 

Op de grens van de 70.000 ! vrijwilligers. 
Toeneming der sterkte. 

De sterkte van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm is toegenomen met 
3874 vrijwilligers, waaronder 357 reserve
officieren, terwijl 10 nieuwe afdeelingen 
werden opgericht. 

De totale sterkte bedraagt thans 69824 
vrijwilligers. 

Overzicht der sterkte. 
De Bijzondere Vrij willige Landstorm 

was op 37 December 7 930 als volgt samen
gesteld: 

61:. 
WONl>E.ll 
dol •<'dt',....," er roo op qes.tPld ,,. 

Nerqen, v1na1 ,ne,, eer> m,-,n,. 
dol m~, ,óóveei rorg bereid en 

Ooorby voor Lóó'n mor,qe" Pr\J!l 
_,,.,.1,.t't.lgbnor •~ \M'U, men- ~ cllJll 

HETl!i 
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Inspectie van den Vrijwilligen Land
storm; 
19 Landstorm Korpsen, omvattende: 
1216 Plaatselijke Afdeelingen van Bijzon-

dere Vrijwilligers met 
Ie Ban . . . . . . . . . . . . . . . . . 49126 vr. 
2e Ban ............. . .... 10985 " 

Het Vrijwillige Landstorm-
korps "Spoorwegdienst" .. 

Het Vrijwillige Landstorm-
korps "Vaartuigendienst" 9713 " 

Het Vrijwillige Landstorm-
korps "Motordienst" ..... 

Totale sterkte der vrijwilligers 69824 man 
waartoe behooren 1861 res. officieren 
en 1131 Plaatselijk Leiders. 

Ten behoeve van de consolidatie van het 
Instituut waren werkzaam: 
Nationale Landstorm Com-

missie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 leden 
21 Gewestelijke Landstorm 

Commissiën . . . . . . . . . . . . . . 360 
1037 Plaatselijke Landstorm 

Commissiën . . . . . . . . . . . . . . 4538 
1 Landstorm Commissie uit 

"Pro Rege" . . . . . . . . . . . . . . 3 
1 Landstorm Commissie uit den 

Bond van R.K. Militairen-
Vereenigingen . . . . . . . . . . . . 6 

---- -
Totaal aantal Commissieleden 4914 leden. 

(Wordt vervolgd) . 
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Met ingang van 5 Januari 1931 is het 
telefoonnummer der Nationale Landstorm 
Commissie veranderd, nl. 

's-GRAVENHAGE 114528. 
Onder dit nummer is tevens de Redactie 

en Administratie van het Landstormblad 
te bereiken. 
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NUTTIG EN AANGENAAM. 

In dit teeken zal onze Plaatselijk 
Leidersdag, Donderdag 12 Maart a.s. te 
Utrecht, komen te staan. 

Alle Plaatselijk Leiders worden uitge
noodigd dien dag vrij te houden voor een 
bijeenkomst in Tivoli. 

Utrecht is gekozen, omdat deze plaats 
gunstig gelegen is in het midden des lands. 

En op het gebouw Tivoli viel de keuze, 
o~dat het de grootste vergaderzaal heeft, 
die in de grijze Bisschopstad te vinden is. 

Een groote vergaderzaal is noodig, want 
van Texel tot Maastricht en van Delfzijl 
tot Cadzand worden alle Plaatselijk Lei
ders, onze trouwe medewerkers in de 
afdeelingen, verwacht. 

Aangenaam zal het zijn, met de talrijke 
gelijkgezinden uit alle oorden, gezamenlijk 
bijeen te komen. 

Nuttig, om de redevoeringen te beluis
teren, welke de Voorzitter der Nationale 
Landstorm Commissie, Generaal L. F. 
Duymaer van Twist en wellicht nog een 
andere hooge autoriteit, zullen uitspreken, 
en te hooren naar de uiteenzetting om
trent het Plaatselijk Leiderschap, door 
den Secretaris der Nationale Landstorm 
Commissie. 

Onze saamhoorigheid en de wil om 
met vernieuwde kracht den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm groot te maken, 
zullen op deze wijze versterkt worden. 

Ongetwijfeld, met geestdrift zullen wij 
samenkomen, met grooter enthousiasme 
onzen arbeid voor dit jaar weer aanvatten. 

Aangenaam zal de gemeenschappelijke 
maaltijd zijn; nuttig ook het bezoek 
aan de Jaarbeurs, dat den Plaatselijk 
Leiders zal worden aangeboden. 

Plaatselijk Leiders van den Dollard 
tot de Schelde! 12 Maart a.s. zie U allen 
in Neerlands' oude Domstad vereenigd 
rond onzen Voorzitter, Generaal Duymaer 
van Twist, vereenigd in een gemeen
schappelijk lied en aan eenzelfden disch. 

12 Maart zal de dag worden van de 
avant-garde, van de voorhoede van onzen 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Sint-Nicolaas Schietwedstrijden. 
Het voor een zestal jaren in een van de 

afdeelingen van het Landstormkorps 
,,Stelling van Amsterdam" ontstane denk
beeld om het Sint-Nicolaasfeest bij onze 
schietwedstrijden te betrekken, heeft de 
laatste jaren steeds meer ingang gevonden. 

De afdeelingen, die eenmaal een Sint
Nicolaaswedstrijd organiseerden, beschou
wen dit thans als een traditie, waarvan 
niet meer mag worden afgeweken. 

In de Decembermaand hebben dan ook 
de afdeelingen Abcoude, Baambrugge, 
Leimuiden, Rijnsaterswoude, de afdee
lingen in Amsterdam Noord deze ge
woonte gehandhaafd, terwijl het voorbeeld 
dit jaar voor het eerst werd gevolgd door 
de afdeelingen Purmerend, Jisp, Wijde 
Wormer, Oosthuizen, Edam en Ilpendam. 

Aan de wedstrijden te Abcoude en 
Leimuiden, die over commissiën en leiders 
beschikken met meerjarige ervaring, was 
wederom bijzondere zorg besteed. 

Ook de wedstrijd te Amsterdam Noord 
mocht er zijn, hoewel hier het verrassende 
karakter, dat de wedstrijd te Abcoude 

· kenmerkte, ontbrak. 
Vooral in de wedstrijden te Amsterdam 

Noord, in deze nog jonge krachtige afdee
lingen, waren door een Commissie, be
staande uit de heeren Koet, Van Veen, de 
Negro en Van der Weerd talrijke prijzen 
van winkeliers bijeengebracht. 

De tafels, waarop al de prijzen waren 
uitgestald (ieder schutter had een prijs) 
vertoonden een schilderachtig beeld. Naast 
een thermometer een worst, naast zeep 
een paar bretels, Spaansche wijn, thee
mutsen, wederom worsten en speculaas
vrijsters, een doos parfum in gezelschap 
van een abonnement op het Landstorm
blad, een voetenbank en een fluitketel. 
Ja wat niet al. Daarenboven voor ieder 
deelnemer een reclame schrijfmap. 

Er heerschte hier in deze afdeelingen 

een zeer prettige stemming. Spontaan twaalf en een half jaar geleden zal zijn, 
werd het Wilhelmus aangeheven. Een dat_ voor het eerst de B.V.L. (aanvankelijk 
fotograaf stelde zich belangeloos beschik- Buiteng~won_e Vrijwillige Landstorm ge
baar om van deze bijeenkomst en de heeten) m dit Korps werd georganiseerd. 
commissie verschillende opnamen te doen. Het spreekt van zelf, dat het .laatste 

In Leimuiden was het vooral de heer feit geen aanleiding kan geven tot een 
L' Ami, de plaatselijke leider, die zich feeststemming in den gewonen zin, gezien 
bijzonder verdienstelijk had gemaakt door het doel, waarop de B.V.L. is ingesteld. 
het bijee°:brengen van een keur van prij- -~aar wel mag er een stemming zijn van 
zen, waann vooral speculaaspoppen, taar- , ?hJdschap over het heugelijke feit, dat 
ten, banketletters en_ worst dom~:1-eerden. 1 m de 12½ jaar de sympathie voor het 
Doch ook enkele b1Jzondere pnJzen, als Landstormkorps "Stelling van Amster-
b. v. een thee- en een ontbijtservies. dam" hand over hand is toegenomen. 

Purmerend mocht eveneens een goed Het ligt in het voornemen om beide 
geslaagden avon~ _boeken. Niet minder jubilea op sobere wijze te herdenken, 
d~n twee en VIJftig __ deelnemers namen do~r het organiseeren op een uitge
h1er aan den wedstnJd deel. Onder de ?reid~r schaal dan andere jaren van den 
deel_nemers waren _ook leden var: enkele Jaarl1Jkschen Korpswedstrijd en door het 
omhg~ende afdeelmgen. Ook luer was verleenen van een bijzonder cachet aan de 
voor iedereen eene verrassi~g. najaarswedstrijden. ~ 
. De burgemeester Cr":~wmckel, voor- De Korps-wedstrijden 

1
zullen op 3 

zi_~ter van de Pl. Comm1s?1e, woo~de de~_e centrale punten in het Stellinggebied 
b1Jeenkomst van het ?egm tot emde b1J. worden gehouden. Er worden georgani
Verder waren aanw~z1~ de leden van de seerd Korpswedstrijden voor de verschil
pl. landstormcomm1ss1e ~r. Bom, W. lende . schietklassen voor drietallen afge
Pet, -F. de Haan en J. Kooi. vaardigden; Eerekorpswedstrijden; Per-

soneele baanwedstrijden voor alle schiet
klas~en en een speciale wedstrijd voor 

15 Jarig bestaan Landstormkorps Konmgsschutters en Officieren. Voorts 
"Stelling van Amsterdam". voor alle leden een Jubileumwedstrijd 

t terwijl het jaar zal worden besloten doo; 
12} jarig bestaan B.V.L. h t h d s· N . e . ou en_ van mt- icolaaswedstrijden 

In Febru":n 1931 zal het L~~dsto_rm- ~p uitgebreide schaal in de grootste afdee
korps "Stelh1:~ van _Amsterdam 15 Jaar lmgen, waarbij de kleine afdeelingen 
bestaan, terwijl het m den loop van 193 I gast zijn. 

DE INTERGEWESTELIJKE SCHIETWEDSTRIJD TE BREDA 1931. 
De intergewestelijke wedstrijd voor de 4 Zuidelijke Landstormkorpsen welke 

op I 9t/m 22 M~i I 93 I te Breda zal worden gehoude~, zal plaats hebben ~olgens 
de begmselen, -~1e ook hebbe~ gegolden voor den Nat10nalen Schietwedstrijd I 930. 

De wedstnJ~ zal plaats vmden op de garnizoensschietbanen te Breda. 
Voor het reizen zal weder?m van vervoerbewijzen gebruik kunnen worden ge

maakt, terwijl ter tegemoetkommg aan de Gewestelijke Commissiën per deelnemenden 
schutter / I ,- zal worden beschikbc1.ar gesteld. 
. Het o:7ernachten, indien dit voor enkelen noodig mocht zijn, dient te geschieden 
m het gebied_ :7an de korpsen zelve en door de korpsen te worden geregeld. 

~lle Officieren en Koningsschutters uit de korpsen mogen deelnemen aan 
den mtergewestelijken wedstrijd. 

Teneinde tegemoet te_ komen aan het bezwaar, dat degenen, die steeds met 
K.S.O. geoefend hebben, mg_edeeld worden bij hen, die steeds op scherp hebben 
geoefend, zal_ de korpswedstnJd scherp op I 00 M. (vijftallen) worden gesplitst in een 
korpswedstnJd s~herp op 100 M. voor hen, die steeds met scherp hebben geoefend en 
een korpswedstnJd s~herp ~-00 M. voor hen, die op K.S.O. hebben geoefend. 

De !'1-f te vaar~igen VIJ ftall~n _ word_en "op dezelfde wij ze samengesteld als voor 
de°: Nat10nal~n Sc~ietweds~i:11d 1s __ ge_sc_hied, met dien verstande, dat van elke plaat
sehJke Afdeelmg mmstens een vnJwilhger te Breda moet uitkomen. 

Voorloopig wordt het aantal af te vaardigen korpsschutters als volgt vastgesteld: 
Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 man · 
West-Brabant ................ 240 ' 
d M.. .. " e e1Jer1J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
L" " 1mburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 " 

De verhouding tusschen de vijftallen wordt 2: 3: 1, n.l. 1 /3 der af te vaardigen 
schutters dient te worden gekozen uit de scherpschutters 1/2 uit de Ie klasse schutters 
en I /6 uit de schutters 2e klasse. ' 

Alleen afgevaardigde schutters nemen aan dezen wedstrijd deel. 

De navolgende wedstrijden zullen worden gehouden: 
I 0 • Pers?neele wedstrijd voor alle koningschutters (uitgezonderd voor de Officieren

Konmgschutters), scherp op 100 M. 
2°. Korpswedstrijd scherp, voor Scherpschutters, die met scherp hebben geoefend, 

op 100 M. 
2a. Korpswedstrijd scherp, voor Scherpschutters, die op K.S.O. hebben geoefend, 

op 100 M. 
3°. Korpswedstrijd scherp, voor Schutters te klasse die met scherp'hebbengeoefend 

op 100 M. ' • ' 
3a. Korpswedstrijd scherp, voor Schutters 1e klasse, die met K.S.O. hebben 

geoefend, op I 00 M. 
4°. Korpswedstrijd scherp, voor Schutters 2e klasse, die met scherp hebben geoefend, 

op 100 M. 
4a. Korpswedstrijd scherp, voor Schutters 2e klasse, die met K.S.O. hebben 

geoefend, op I 00 M. 
5°. Personeele wedstrijd voor officieren op Legerpistool kaliber 9 mM. (M. '25, No. 2, 

' patroon ~o. 21)_ en Kali~er 7.65 mM. (M. '25, No. 1, patroon No. 19), of op eigen 
al).tomahsche pistool, mits geschikt voor Rijksmunitie. 

6°. Personeele wedstrijd op scherp of K.S.O. naar keuze, 100 M. en 15 M. 

Aantallen schutters, welke mogen worden afgevaardigd. 

Landstormkorps 

Verband Zeeland 
Verb. W.-Brabant 
de Meijerij ..... . 
Limb. Jagers ... . 

Deelnemers aan de Korpswedstrijden voor 

Scherpschutters I Schutters le kl. 1 Schutters 2e kl. 
daarboven 

120 (24 vijftallen) 180 (36 vijftallen) 60 (12 vijftallen) nog de 
80 (16 ,, ) 120 (24 ,, ) 40 ( 8 ,, ) Koning-

200 ( 40 ,, ) 300 ( 60 ,, ) 100 (20 ,, ) se~~ tJ:rs 
150 (30 ,, ) 225 (45 ,, ) 75 (15 ,, ) Officieren. 
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LANDSTORMKORPS 
,,DE VELUWZOOM". 

Ten besl1;1ite van de in den zomer ge
houden schietwedstrijden zijn in de week 
vél;n ~-12 December de prijzen uitge
reikt m de plaatsen, waar ook de wed
strijden zijn gehouden. 

Op een enkele uitzondering na werden 
de prij_zen ook door de deelnemers afge
haald m de plaatsen, waar zij hadden ge
schot~n? zoodat het mogelijk was, vooraf 
de pnJsmdeeling te regelen. 

't W~~ een keurige collectie prijzen, die 
dank ZIJ de medewerking van verschil
lende Gemeentebesturen fabrikanten 
partic_ulieren en afdeelingen, kon wor~ 
den uitgereikt. 

Een . ~ertigtal medailles in den Korps
wedstnJd, 175 prijzen in den personeelen, 
be~evens nog een vrij groot aantal in den 
vnJen baan-wedstrijd vonden hun weg 
n!'1-ar de v~rschillende prijswinnaars, een 
zilveren wisselbeker werd voor de eers'te 
maal aan de afd. Elst toegewezen. 

't Is te begrijpen, dat deze prijsuit
reiking telkens een goed deel vulde van 
den avond, te meer waar de afd. Elst, 
Ed~ en Aalt~n er nog de uitreiking der 
pnJzen van eigen wedstrijden aan hadden 
verbonden. 

Het verloop der bijeenkomsten was in 
de vijf plaatsen vrijwel gelijk. 

De korps-commandant en Secretaris 
der Gewestelijke Commissie, de Res. 
Luit.-Kolonel W. v. Ingen Schouten, 
sprak in zijn openingswoord zijn blijd
schap uit over het uitstekend slagen dezer 
Gewestelijke Wedstrijden, die in weerwil 
v~n het vooral op sommige dagen ongun
stige weer zulk een goed verloop hebben 
gehad. Voorts werd herinnerd aan de 
uitreiking van het Korpsvaandel, een 
vaandel, dat Z.H.Ed.Gestr. met vol
doening straks aan zijn opvolger zal over
geven. Dit k~~tbare vaandel is er ge
~omen, dank ZIJ de medewerking van een 
m Velp en omgeving gevormd Comité, de 
offervaardigheid van vele particulierea 
en de krachtige medewerking van alle 
afdeelingen van het Korps. 

Dank bracht de Overste ook aan de 
Plaatselijk Leiders, die hem ter ge
legenheid van zijn 60-sten verjaardag 
verrasten met een album, de portretten 
van alle Plaatselijk Leiders bevattende. 
De aangename same]J.werking met de 
leiders in de jaren, waarin Z.H.Ed.Gestr. 
de leiding van het Landstormkorps "De
Veluwzoom" had, doet hem dit geschenk 
nog meer op prijs stellen. 

Waar aan het einde van dit jaar het 
oogenblik zal komen, waarop hij zijn 
functie als korps-commandant zal neer
leggen, spreekt hij den wensch uit, nog 
langen tijd in aangenaam contact te 
mogen blijven met het korps "De Veluw
zoom", dat de liefde van zijn hart heeft. 

Na de prijsuitreiking wees de Propa
gandist, de heer P. Jalink, er op, dat hoe 
aangenaam het ook was, een zoo keurige 
collectie prijzen te mogen ontvangen en 
uitreiken, de schietwedstrijden en wat 
daarmee samenhangt toch niet het doel 
zijn der organisatie, maar slechts middel 
om den band tusschen de leden der or
ganisatie onderling en die tusschen Natio
nale, Gewestelijke, Plaatselijke Commis
sies en Afdeelingen te versterken. 

Ons doel ligt hooger, de B.V.L. streeft 
naar hooger prijzen dan thans zijn uit
gereikt. 

Wat thans op het spel staat, wat de 
B.V.L. wenscht te bewaren voor land en 
volk, de prijs waarnaar hij streeft, zijn de 
stoffelijke en geestelijke goederen van 
heel ons volk. 

Deze worden bedreigd, en 1 nagegaan 
werd, hoe sterk die dreiging thans is. 

Noodig is, dat onze organisatie een 
krachtige, levendige organisatie blijft. 
Daartoe dienen onze schietoefeningen en 
-wedstrijden, onze vergaderingen en Land
dagen. 

Waar het niet voor alle leden mogelijk 
is, daaraan deel te nemen, werd de volle 
nadruk gelegd op het middel, dat onder 
ieders bereik ligt, het "Landstorm blad". 
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Een krachtige opwekking om allen het 
"Landstormblad" te lezen, besloot dan 
ook deze toespraak. 

De films van de reizen van H.M. de 
Koningin, van de Vaandeluitreiking te 
Velp, den schietwedstrijd te Elst, de Na
tionale Schietwedstrijden in Den Haag en 
wat verder vertoond werd, genoten de 
volle belangstelling der aanwezigen. 

Deze vergaderingen hebben ongetwijfeld 
ten volle beantwoord aan het doel, waar
mede zij zijn belegd: de versterking~van 
den B.V.L. 

SCHIETWEDSTRIJD OFFICIEREN 
LANDSTORMKORPSKENNEMERLAND. 

Op Zaterdag 13 December j.l. werd in 
het Schietgebouw Gen. v. Merlen te 
Haarlem een wedstrijd gehouden voor de 
Officieren en Vaandrigs van bovengen. 
Korps op K.S.O. geweer en (Flobert) 
Pistool, waarbij de resultaten op beide 
wapens te zamen werden geteld. 

De uitslag was als volgt: 
Ie prijs: Kap. C. Eldermans; 2e pr. Res. 

Ie Luit. M. L. V. Nispen; 3e pr. de Heer 
D. 0. Norel, 4e pr. Res. Je Luit. D. 
Wildeboer; Se pr. Res. l e Luit. Th. S . .J. 
Hooy; 6e pr. Res. Kap. C. Schuttevaer; 
7e pr. Res. Je Luit. W. M. Ragut; 8e pr. 
Je Luit. C. Melse; 9e pr. Res. Luit. Kol. 
P. S. Hartogh Heys v. Zouteveen; lüe pr. 
Res. Je Luit. D. BJanksma. 

De wedstriid werd bezocht door de 
Heeren D. 0. }forel en H. v. Alphen, resp. 
Voorzitter en Lid der Gew. Commissie. 

Na afloop van den wedstrijd vereenig
den de deelnemers zich in Hotel Lion d'Or, 
alwaar na een gezelligen gemeenschappe
lijken maaltijd de prijzen werden uitge
reikt door den Korpscommandant Overste 
Hartogh Heys, terwijl door een der Offi
cieren van den Generalen Staf een 
voordracht werd gehouden over een voor 
den Bijz. Landstorm toepasselijk onder-
werp. De Secretaris 

Gew. Landst. Commissie Kennemerland, 
Kapitein C. ELDERMANS. 

LANDSTORMKORPS 
,,ZUID-HOLLAND-WEST". 

Het bureau van den aangewezen com
mandant van het Landstormkorps Zuid
Holland-West is met ingang van 15 Jan. j.l. 
overgeplaatst van .Javastraat 4 naar 
Bezuidenhout 185, 's-Gravenhage. 

ZUID-HOLLAND-WEST. 
Bij den aanvang van 1931. 

Van Zuid-Holland-West is heel wat te 
vertellen. Het winterseizoen is in vollen 
gang, en de reorganisatie werkt lang
zaam, maar gestadig door. Er kwamen 
eenige veranderingen voor in ons keur
korps van Plaatselijk Leiders, en het is 
goed, dat wij de nieuwe krachten, die zich 
zoo vrijwillig en zoo met toewijding voor 
den B.V.L. willen geven eens voor het 
voetlicht brengen, met hunne adressen 
- dan weten onze vrijwilligers, waar ze 
moeten zijn. 

In Hazerswoude werd Plaatselijk Leider 
de Heer G. Weijenberg D 226 (Hazers
woude-Dorp); in Koudekerk de Heer 
W. A. v. d. Dool, A 95; in Leiderdorp en 
Zoeterwoude de Heer .J. Peereboom te 
Leiderdorp; bij Leidschendam (waarne
mend) de Heer P. H. v. d. Zande, Dr. 
Blookerstraa t 29 te Voor burg ; bij Ma as
sluis de Heer C. Booster, Prinsekade 21 
zwart; in Noordwijkerhout de Heer .J. A. 
~L Pijnen burg, de Gemeente-Secretaris; 
m Rijswijk de Heer C. F. Poortvliet, 
WaJdeck Pyrmontlaan 1; in Voorschoten 
de Heer .J. Maas, Wijngaardenlaan 26; in 
Oegstgeest, ten slotte, wordt op verzoek 
der Gew. commissie het Plaatselijk Lei
derschap tijdelijk vervuld door den Res. 
Majoor M. H. A. Juti;t, Wilhelminapark 
33, aldaar. 

Binnenkort is ook de benoeming te ver
wachten van een 5-tal Plaatselijke Lei
ders voor Den Haag, dat in vijf districten 
verdeeld wordt. Deze vijf districten, die 
blijven ressorteeren onder de eene onge
deelde Plaatselijke 1Commissie van Den 

DE KERSTREDE VAN ALBARDA. 

Als het gevaar het dreigendst is, zal Albarda z'n mannetjes aanbevelen, ,,dapper ongehoorzaam" te zijn. 

Haag, zullen heeten: Scheveningen, Sport
kwartier, Centrum, Laakkwartier en 
Boschkwartier. 

In tal van plaatsen werden weder Land
stormavonden gehouden: in Schiedam, 
Alphen (twee avonden zelfs hier; op den 
eersten avond sprak onze voorzitter, de 
heer Krijger), Nieuwveen, Koudekerk, 
Rijswijk, Zoetermeer-Zegwaard, Bode
graven, Maassluis, Delft, Nieuwkoop, 
Woubrugge en Vlaardingen, en Januari 
zet weer in met Landstorma vonden te 
Hoogmade, Den Haag ... en dan, de 
groote Gewestelijke avond in den Dieren
tuin te Den Haag, op den 2lsten, waar 
alle afdeelingen van Zuid-Holland-West 
vertegenwoordigd zullen zijn ... 

Het is ons niet mogelijk van al deze 
prachtavonden iets te vertellen. Hoe 
zeggen ze ons allen, dat met kleine mid
delen toch iets groots bereikt kan worden. 
Dat hebben we vooral gevoeld op de 
avonden te Maassluis, Woubrugge en 
Vlaardingen, waar een afdeelingsvaandel 
uitgereikt kon worden. In Maassluis ge
schiedde dit door Burgemeester Dommisse, 
in Woubrugge door Burgemeester Bod
dens Hosang, in Vlaardingen door onzen 
nieuwen Commandant, Res . Majoor Boots. 

En 't waren voortreffelijke avonden ... 

de geest in ons Korps goed was, en is, 
spreekt wel treffend uit een schrijven van 
onzen afgetreden Commandant aan onze 
Plaatselijke Leiders, die Majoor Phaff hun 
dank betuigd hebben voor het groote 
medeleven, dat hii steeds in de afdee
lingen getoond heeft. 

Majoor Phaff schreef: ,,Ik kan U de 
verzekering geven, dat ik steeds met het 
grootste genoegen met U allen heb 
samengewerkt en moet ik U allen dan ook 
dank zeggen voor den steun en medewer
king, die ik van U heb ondervonden, 
waardoor het voeren van het commando 
mij gemakkelijk werd gemaakt. Weest 
er van overtuigd, dat ik steeds met 
"Zuid-Holland-West" zal meeleven en ik 
spreek daarbij den wensch uit, dat dit 
Korps onder mijn opvolger, den Reserve 
Majoor Boots, die ik dan ook warm bij U 
allen aanbeveel, moge groeien en bloeien". 

Thans gaan wij het nieuwe jaar in. 
Wij hebben bijna 5000 zuivere B. V.L.-ers. 
Moge 1931 dit aantal tot 6000 zien 
groeien, bij ons geregistreerd, en na
tuurlijk ook op het nieuwe bureau van 
onzen Korpscommandant, maar daar ver
tel ik U wel een volgende maal van. 
Scheveningen. D. J. KARRES. 

KORPS MOTORDIENST. De gesproken woorden lieten niet na te 
doen gevoelen, dat de Landstorm voor 
groote dingen pal staat. Op tal van Uit Gelderland. t 

avonden hebben leden van onze Gewes- Gedurende het afgeloopen zomersei-
telijke Commissie van hun belangstelling zoen hebben van dit district een honderd
blijk gegeven, en 't verheugt ons dat tal Leden deelgenomen aan de plaatse
eenige der nieuwe leden ook in 't sprekers- lijke schietoefeningen van den B.V.L. 
korps van Z.-H.-W. hun intrede deden, Voor de leden van den Motordienst was 
de heeren Boots, Bordewijk en Schaep- een extra duurwedstrijd georganiseerd. 
man; binnenkort hoopt óok de Heer Ten De Sectie-commandanten hadden ter no
Cate Brouwer in een onzer Landstorm- teering van punten een schietboekje ont
vergaderingen te spreken. 
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vangen, dat op 1 October moest worden in-
.Wij spraken over onze nieuwe Plaatse- geleverd. Aan de hand van deze boekjes 

Iijke Leiders en over onzen nieuwen waaruit tevens de deelname en de be
Commandant. Dus gaan onze gedachten haalde punten bleken, werden prijzen 
óók terug naar de oude. toegekend voor de schutters, die de beste 

Wij danken hen voor a1'11et goede, dat 8 series gedurende het seizoen hadden 
zij voor Z.-H.-W. bereikt hebben.~En dat behaald. 

Het resultaat was als volgt: l e prijs 
sergeant Renes te Culemborg met 369 
punten in 8 series. 2e prijs sergeant G. van 
Spankeren te Barneveld met 364 punten. 
3e prijs sergeant Bleijenberg te Tiel met 
362 punten. 4e prijs soldaat Kloet te 
Ede met 359 punten. Se prijs sergeant 
Elzenaar te Arnhem met 359 punten. 1 e 
prijs K.S.O.: soldaat Andriessen te Win
terswijk met 383 punten in 8 Series. Aan 
de prijswinnaars werden medailles uit
gereikt. 

De leden van den Motordienst namen 
ook deel aan de plaatselijke schietwed
strijden en gewestelijke wedstrijden o.m. 
van het Korps Veluwezoom. Door de 
Sectie Nijmegen en Tiel met de Groepen 
Tiel, Geldermalsen en Culemborg werd een 
extra wedstrijd georganiseerd in samen
werking met den B. V.L. met feestelijke 
prij suitdeeling. 

Een tweetal leden werden Koning
schutter, een viertal scherpschutter, ter
wijl meerderen overgingen naar de Ie 
klasse. 

Alle Sectie-Commandanten namen per
soonlijk deel aan de schietoefeningen. Voor 
een volgend jaar is een extra Commandan
ten-prijs ingesteld. 

De bedoeling is, zooveel mogelijk alle 
leden aan het schieten te doen deelnemen, 
een overzicht te verkrijgen van de schiet
vaardigheid en ten slotte het vormen van 
scherpschutters, die nog steeds waarde 
hebben in ernst-gevallen. 

Voor het komende winterseizoen worden 
wederom als vorige jaren cursussen ge
organiseerd voor korporaals en manschap
pen, tlie ditmaal enkel en alleen zullen 
verhandelen datgene, wat de man moet 
weten en dus op zeer eenvoudigen voet 
zijn ingericht, terwijl een 15-tal onder
officieren zich hebben aangemeld om deel 
te nemen aan den tweedaagschen specia
Ien, door den Afdeelings-Commandant ge
organiseerden, cursus voor onderofficieren 
op 26 en 27 Nov. te Kampen en beoogende 
de verdere vorming der onderofficieren. 
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TWENTSCH-VERBAND. 
Tubbergen. 

Op l December werd alhier een filmavond 
gehouden voor de afdeelingen Tubbergen en 
Manderveen. De films vielen zeer in den 
smaak en werden met aandacht gevolgd. 
Burgemeester Wijnia van Denekamp sprak 
een opwekkingswoord om trouw te blijven 
aan de eens gegeven belofte en indien mogelijk 
het ledenaantal uit te breiden. Een goed 
middel daartoe is het houden van schiet
oefeningen. Besloten werd dat de afdeeling 
Tubbergen zal gaan schieten met K.S.O. 
geweren. 

Vroomshoop. 
De jaarlijksche propaganda-filmavond welke 

georganiseerd was door de Plaatselijke com
missie kan evenals verleden jaar wcEr 
schitterend geslaagd heeten. De Voorzitter, 
wethouder Staarman, opent de vergadering 
met een hartelijk woord van welkom, waarna 
door de bijna 200 aanwezigen staande het 
,,Wilhelmus" wordt gezongen. De Koninginne
film, evenals de landstormfilms welke hierna 
vertoond werden, vielen zeer in den smaak. 
Na de pauze verkreeg Burgemeester \Vijnia 
het woord, die in een kernachtige rede het 
bestaansrecht van den B.V.L. bepleitte en 
aanmaande propaganda te blijven voeren 
voor ons instituut. Aan rechthebbenden wer
den hierna door hem met een geestig woord 
de prijzen uitgereikt. Medewerking tot het 
welslagen van den avond werd verleend door 
een plaatselijk muziekkorps. 

Den Ham. 
Onder leiding van Burgemeester Beuken

kamp vergaderde de afdeeling op 9 December. 
!\Iet aandacht werden de landstormfilms, 
welke vertoond werden, gevolgd. Na het 
eerste gedeelte van het filmprogramma spreekt 
Burgemeester Wijnia tot de aanwezigen, 
erop wijzende dat de B.V.L. thans nog meer 
reden van bestaan heeft als in de dagen van 
oprichting in l 9 l 8. Hij wekt de leden op 
propagandisten te worden voor den B.V.L. 
in eigen kring. 

Na het 2e gedeelte van het filmprogramma 
spreekt de propagandist Katerberg een slot
woord, waarin hij doet uitkomen dat de B.V.L. 
een nationale zaak is, waarbij ieder weldenkend 
Nederlander belang heeft. De voorzitter van 
de Plaatselijke commissie sprak een woord 
van dank, waarna allen staande het 2e couplet 
van het "Wi111elmus" zongen. 

FRIESCH NATIONAAL COMITÉ. 

De Heer L. HEUKELS Nzn., Propa
gandist van het Friesch Nationaal Comité 
is verhuisd van Veenwouden naar HAR
DEGARIJP, Rijksstraatweg, Telef. No. 15. 

Tot Penningmeester van het Friesch 
Nationaal Comité is benoemd de Heer H. 
Frankema, Secretaris der gemeente Dan tu
madeel te Murmerwoude. 

AALSUM. 
Op 10 December werd alhier in de Kweek

school de jaarvergadering gehouden v3:n ~en 
B.V.L., afd. Aalsum, welke een eemgszms 
feestelijk karakter droeg. 

Te ruim 7 uur opent de Voorzitter, de heer 
Veeninga de vergadering, door te laten 
zingen Ps. 42 : 5, leest daarna Ps. 27 en gaat 
voor in gebed. .. .. 

In zijn openingswoord heet h1J allen hartel!Jk 
welkom, en inzonderheid den Edelachtbaren 
Heer Burgemeester Sytsma, den Heer Heukels 
en Ds. Visser. 

De secretaris krijgt daarna gelegenheid zijn 
jaarverslag te doen hooren. Hieruit blijkt o.a. 
dat. het ledental thans 23 is. 

Burgemeester Sijtsma, _da3::na het woord 
verkrijgende, geeft een dmdehJk antwoord op 
de vraag, of de B.V.L. nog recht van bestaan 
heeft. 

De heer Heukels, propagandist in Friesland, 
die hierna spreekt, staat stil bij de propaganda, 
welke door Rusland wordt gevoerd, ook in 
ons land, en wijst hiervan enkele sterke 
staaltjes aan. 

Na de pauze worden door d~n Burge~eester 
de prijzen, behaald op den sch1etwedstn)d, met 
toepasselijke, humoristische toespraakies aan 
de winnaars uitgereikt. 

De uitslag van den wedstrijd was als volgt: 
J. Vriesema, Ie prijs met 95 puntt:~; H. v. _d. 
Velde, 2e prijs met 94 p.; P. v. _ _D1Jk, 3e pnJS 
met 92 p.; A. de Graaf, 4e pnJS met QO p.; 
E. de Vries, 5e prijs met 89 p.; G. Haaksma, 
6e prijs met 89 p. J. Meins~a voor hoogste 
gemiddelde, over alle oefemngen met 855
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punten. 
Ook werden de brevetten voor scherp

schutters uitgereikt aan de heeren: G. Veeninga, 
H. v. d. Velde, A. de Graaf en J. Meinsma. 

Het woord is thans aan Ds. Visser, welke in 
herinnering brengt de Fransche revolutie. Er 
werd wel gedanst om den vrijheidsboom, 
doch de vrijheid wa~ weg. Evenals toen, zou 
het ook nu gaan: wanneer er eens revolutie 

VAN GAAN EN KOMEN. 

Links de Reserve-Luitenant-Kolonel W. van Ingen Schouten, afgetreden Com
mandant van het Vrijwillige Landstormkorps "de Veluwzoom". Rechts de Reserve
Majoor F. J. J. Baron van Heemstra, nieuw-opgetreden Commandant van genoemd 
Korps. Overste Van Ingen Schouten blijft echter als Secretaris der Gewestelijke 
Landstormcommissie "de Veluwzoom" voor onze beweging behouden. 

kwam, dan zou er weer gehunkerd worden 
naar den toestand van heden. 

Inzonderheid vestigt spr. de aandacht op 
het bezit van de geestelijke goederen, welke 
wij bij eventueele revolutie moeten missen. 
Spr. eindigt me't de beste wenschen voor den 
B.V.L. 

In zijn slotwoord vestigt de Voorzitter de 
aandacht op een Landdag in Friesland, wat 
naar zijn meerring het volgende jaar wel 
noodzakelijk is. Hij dankt allen voor de op
komst en medewerking, waarna Ds. Visser 
voor gaat in dankgebed. 

OUD SCHOONEBEEK. 
Maandag 1 December werd alhier een 

propaganda-avond gehouden voor den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm. Als leider 
van dezen avond trad op de Edelachtbare 
lieer 0. Norbruis, burgemeester der gemeente 
Schoonebeek, terwijl mede aanwezig waren 
Majoor C. v. cl. Nieuwenhuizen, commandant 

van het Verband Drenthe; de heeren J. df' 
Bruyn, secretaris der gewestelijke commissie 
en Ds. H. Boersma, Ned. Herv. predikani 
te dezer plaatse. Door den burgemeester werd 
deze vergadering geopend, waarbij tot de 
talrijke aanwezigen, in 't bijzonder tot boven
genoemde heeren, een welkomstwoord gericht 
werd, na afloop waarvan het eerste couplet 
van het Wilhelmus staande werd gezongen. 
Vervolgens kregen we de film te zien van den 
Landdag te Assen, gehouden in Septemèer 
1930, die met zeer veel aandacht gevolgd 
werd, waarop we van majoor v. d. Nieuwen
huizen een rede kregen te hooren, waarin 
het doel en de noodzakelijkheid van den 
B.V.L. op duidelijke wijze tot uiting kwamen. 

Na nog de films van de Landdagen te Urk 
en te Oisterwijk gezien te hebben kregen we 
een humoristische rede van den heer De Bru, n. 

Na afloop van het officieele gedeelte van 
dezen avond kregen we nog een paar komische 
films te zien. 

Door burgemeester Norbruis werd deze 
gezellige en leerzame avond gesloten . 

Schietwedstrijd van het Friesch Verband te Leeuwarden van 
9 tot en met 11 October 1930. 

Schietwedstrijd van het Friesch Verband te Leeuwarden van 
9 tot en met 11 October 1930. 

ARUM. 
30 December j .1. werd alhier in het lokaal 

der Ger. Kerk de eindschietwcdstrijd gehouden 
van den B. V .L. der plaatselijke afdeelingen 
Arum en Pingjum. 's Avonds half zeven opende 
de heer W. Dijkstra den wedstrijd met een toe
passelijk woord. Daarna werd begonnen met 
schieten. Er werd geschoten in 2 afdeelingen, 
K.S.O. geweer, afstand 12 M.; prijzen: luxe 
voorwerpen. 

De uitslag was als volgt: 
in de eerste afdeeling: Tj. Tolsma, Arum, 

48 punten, Je prijs; S. Pars, Arum, 48 punten, 
2e pr.; W. Dijkstra, Arum, 46 p., 3e pr.; P. 
Adema, Arum, 45 p., 4e pr.; Sj. Laanstra, 
Arum, 45 P·:. 5epr.; E. Anema, Arum, 42 p., 
6e pr.; S. D1Jkstra, Arum, 42 p., 7e pr.; 

in de tweede afdeeling: A. Alkema, Ping
jum, 48 p., Ie pr.; S. Bruinsma, Arum, 44 p., 
2e pr.; IJ. de Jong, Arum, 42 p., 3e pr.; D. 
Offringa, Arum, 41 p., 4e pr.; F. Wiersma, 
Pingjum, 40 p., 5e pr.; S. Bakker, Pingjum, 
37 p., 6e pr.; R. Nadema, Arum, 36 p., 7e pr. 

UTRECHT. 
...,..Maandag 15 December werd voor de vrij
willigers met hunne dames een filmavond ge
hDuden in de groote zaal van Hotel "Noord
Brabant". Deze avond werd met een kort 
woord ingeleid door den Plaatselijk Leider 
van Utrecht I, welke de leiding van dezen 
wond in handen gaf van den Generaal
:\Iajoor b.d. 0. Bueno de Mesquita, voor
átter van de Plaatselijke Landstorm Com
missie. Deze releveerde nog even den politieken 
toestand om ons heen; al is de toestand in 
ons land in lange na niet zóó onguns1.ig als b.v. 
in Spanje, waar de revolutie op het punt 
,taat uit te breken, toch maant een en ander 
ons tot voorzichtigheid aan. Voorts spoorde 
spreker aan voor alles paraat te blijven, 
tot steun van het Wettig Gezag. 

Na deze inleiding werd den operateur ge
legenheid gegeven de film af te draaien. 

Verder wordt nog medegedeeld dat op den 
3den Januari a.s. van des middags 3 uur tot 
7 uur op de banen van de "Vrijwillige Burger
wacht Utrecht", voor de vrijwilligers van de 
1.fdeelingen Utrecht I en II een Surprise
,chietwedstrijd zal worden gehouden met het 
K.S.O. geweer. 

Leden moeten het Legitimatiebewijs mede
nemen. 

OOSTEREND. 
De afd. Hennaarderacleel van den B.V.L. 

hield een propaganda-bijeenkomst in de Geref. 
Kerk alhier. 

Het samenzijn werd geopend door den 
WelEerw. Heer ds. Guillaume, predikant der 
Geref. gemeente ter plaatse. .. 

Het was een bezielend woord, hetwelk h1J 
sprak. 

Hierna kwam aan het woord de heer Joh. 
Santuma commandant der afdeel. Oosterend. 
Deze spr~k eenige treffende woorden ter in
wijding van 't vaandel, en bracht dank aan 
degenen die dit vaandel hebben vervaar
digd, nl. aan de heeren Jongema en H1bma, 
~n niet het minst aan Mej. Berendse die het 
leeuwenaandeel heeft gehad. 

Mej. Berendse werd dan ook door den 
heer Santuma gehuldigd door het aanbieden 
van een prachtig bloemstuk. 

Hierna werd het woord gegeven aan den 
We!Eerw. heer Kapelaan Westerman van 
Sneek. 

Het is een hoogst ernstig woord dat ge
sproken werd door Zijn Eerw., hetwelk ·we, 
naar zijn eigen zeggen, van hem kunnen ver
wachten, omdat hij een geestelijke is. Be
zielend wees bij zijn hoorders op het groote 
gevaar van 't Communisrre en Socialisme. 

Na deze rede werd door de aanwezigen 
staande gezongen: Zij zullen het niet hebben, 
enz. enz. 

Terwiil de muziek zich liet hooren nam 
Ds. Guittart de leiding over voor de tweede 
helft der vergadering. 

Op de hem eigene wijze wist Zijn Eerw. 
zich zei f in te leiden en gaf het woord aan den 
WelEdl. Gestr. Heer Mr. Tysma, Kanton
rechter te Leeuwarden. 

Met een van humor tintelende rede, doch 
ook met den ernst van het oogenblik, wist 
deze begaafde spreker zijn aandachtig gehoor 
te boeien en wekte allen op om mede te 
werken aan de zoo noodige zaak: Het behoud 
van ons land en volk, God, Nederland en 
Oranje. 

Hierna kwam de heer L. Heukels, prope.
gandist, aan 't woord, die ook zijn waar
schuwende stem liet hooren. 

Het geheel was een schitterende avond, die 
dan ook zeer geslaagd is. 

RECTIFICATIE. 
In ons vorige nummer plaatsten wij een 

foto naar een schilderij van H. M. de 
Koningin, geschilderd door den kunst
schilder G. J. B. van Hove. Het onder
schrift bij deze foto is niet juist. Het 
schilderij was niet vervaardigd voor het 
Raadhuis te Rhenen, doch dat te Rheden. 
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LANDSTORMCOMMISSIE 
's-GRA VENHAGE. 

In de aula van de Chr. H.B.S. aan de Po
pulierstraat hield de Landstormcommissie 
's-Gra venhage 14 Jan. j .l. een vergadering 
met landstormers. 

De wnd. voorzitter, de heer Moonen, lid 
van den Gemeenteraad, heette, nadat geza
menlijk de eerste twee coupletten van het 
\Vilhclmus gezongen waren, in de eerste 
plaats welkom het lid van de Tweede l(a
mer, den heer i\1. J. Krijger. 

Vervolgens wijdde de heer Moonen een 
afscheidswoord aan den afgetreden voorzit
ter den heer van Deventer. In diens plaats 
is henoemd majoor J. P. Boots, die op ver
zoek van de Commissie door den heer Krij
ger werd geïnstalleerd. 

Ook de heer Krijger wijdde hierbij ,voor
den van dank aan den afgetreden voorzitter, 
den heer van Deventer, en wees voorts nog 
op de beteekenis van het bijzondere instituut 
van den Vrijw. Landstorm, een bij uitstek 
nationaal instituut, plaats biedend aan allen 
die nationaal denken en voekn, en niet door 
,,Russen" bestuurd \\·illen worden. 

De Vrijwillire LandstGrm is een instituut 
van den vrede, en r;ecn militairistische instelling. 
Doch om dien vrede te bewaren, moet men 
zich wapenen, zoowel voor een bedreiging 
van buiten als van binnen uit. De wereld 
heeft behoefte aan gezag, en dat moet erkend 
en gehandhaafd worden, doch niet op de 
manier waarop dit in Rusland geschiedt. 

Daarop richtte de heer Krijger zich tot 
majoor Boots, dien hij gelnkwenschte met 
zijn benoeming, en verklaarde hem vervol
gens geïnstalleerd ;ils voorzitter van de af
deeling 's-Gravenhage. 

Majoor Boots dankte hierop voor den hem 
toegezwaaiden lof, en sprak de hoop uit de 
voetstappen te mogen drukken van zijn 
voorganger. 

De heer Boots deelde voorts mede, dat de 
neer mr. J. A. N. Patijn zijn eerevoorzitter
schap had neergelegd, en èenoemd was tot 
eerelid van de vereeniging, terwijl diens op
volger, de heer Bosch Ridder van Rosenthal 
het eere-voorzitterschap heeft aanv;iard. 

De secretaris, de heer J. Zandèng hield 
vs>rvolgens een rede over "Het communis
tisch gevaar". 

Spr. ging uit van de mémoires van wijlen 
mr. P. J. Troelstra, waarin deze verhaalt 
van zijn overgang tot het sociali~me, en 
knoopte hieraan vast een beschouwing van 
andere opvattingen, die men ten aanzien van 
het proletariaat kan koesteren. 

\Vij moeten, aldus spr., bij een onroerige 
beweging in het eigen lémd wel degelijk zien, 
, 'lt het Nederlanders zijn, waar we mee te 
maken hebt-en, doch we moeten daartij te
ve;ns zien, dat aan het ontwikkelen van een 
macht in den Staat ernstige gevaren verbon
den zijn. 

Als de Russische macht niet gebreideld 
wordt, staan Europa verschrikkE'lijke dingen 
te wachten. Men had het Bolsjewisme oor
spronkelijk geen lang<'n levensduur toege
chcht, en zag er oorspronk0lijk slechts dE'n 
doodsstrijd van het groote Russische Rijk in. 
In I 92ö schreef Sir H<'nrv Deterding nol! 
dat binnen een jaar de Bolsjewistische macht 
in duigE'n zou zijn gevallen. Zelfs van Soc.
Dem. zijde werd aan de macht van Trotzky 
en Lenin g<'<'n lang leven toeged<1cht. Fn 
toch is het Sovj0t-r0e-ime er in ff•slMigd de 
communistische denkreelden in Rusl;,nd tE' 
lvmdhaven, en hE't 7id 0r niet mrnr uit, dat 
die macht binnen afzienbaren tijd zal capi
i.u IC'eren. 

Da.ar komt hij, dat de Sovjetmacht invloed 
heeft gekreg<'n ·in de omring0nde randstaten 
en zelfs in China en Indië, waar het BritschE' 
Imperium er gevoelige nadeelen van heeft 
ondervonden. 

De vestiging van deze macht is e0n raad
~el. ren onoplosr~ar raadsel, doch niettemin 
leven Je werkelijkheid. Dat de hannelinl!, 
Lenin, de macht heeft kunnen grijpen is al
leen verklaarbaar door di0ns persoonlijke, 
mystiek aandoende eigenschaf'pen. 

Spr. zal hier geen sensatiE'verhalen van 
comm unistische gruwelen oprakelen, doch 
wil trachten uit te k•e-gen hoe het voortte
~taan van een dergelijk regime mogelijk is. 
In de eerste plaats wijst hij claarcij op den 
z.g . .,cellen-bouw", die een ijzeren discipline 
•ot in de laagste rangen waarl:-orgt. 

Het groote gew1ar van het communisme, 
vooral het geestelijk gevaar, schuilt in het 
.,verborgene". Alles, propairnncla, g-ecl ;ich
tenwisseling, alles geschiE'tlt in hE't g<'l1eim. 
Zelfs de boeken van Dostojewski uit de 
open hare leeszalen worden als propaganda
materiaal gebruikt. 

De "knieval" van David Wijnkoop, de 
verbanning van Trotzky, dat alles zijn uit-

werkingen van de geheime machten achter 
de schermen, en juist deze twee voorbeel
den bewijzen wel hoe sterk die machten zijn. 

De relletjes van communisten en werk
loozen zijn slechts voorpostengevechten, 
doch het groote geheel sluit als een bus, 
als een welhaast feilloos systeem. Alle jeugd
stroomingen, als anti-militarisme e. d. worden 
van communistische zijde misbruikt om de 
weerloosheid in de hand te werken. 

Gelukkig, zegt spr., is er nog gezond 
nationalisme in ons volk, en dat moet aan
gekweekt worden met alle ten dienste staande 
middelen. 

Door economische ontreddering kan het 
bolsjewisme niet uiteenspatten, wèl door 
celbouw in het gezin, het nationalistisch 
voelende gezin, en hierbij kan de landstorm 
in geval van nood de behulpzame hand bie
den. In het gezin moet de kracht van het 
volk, het cement voor het nationalisme 
gezocht worden, en als het moet, zal de 
landstorm, opgeroepen door de bevoegde 
overheid, schouder aan schouder staan te
gen de oproerkraaiers, die met dreunenden 
tred door de straten gaan. Dan zal de geest 
van het oude Wilhelmus over hen vaardig 
worden en dan mogen we verwachten, dat 
alles zal worden gedaan om het nationale 
volksbestaan te handhaven. (Applaus). 

1\1ajoor Boots dankte den spreker voor 
zijn doorwrochte rede, en sprak de hoop 
uit, dat Nederland gespaard moge blijven 
voor communistische invloeden. 

Na de pauze werd de afgetreden voor
zitter, kapt. Van Deventer, gehuldigd, en 
werd hem namens de commissie een A vro
phoon aangeboden. In een geestige, vlotte 
redevoering kenschetste de nieuwe voor
zitter, majoor Boots, zijn voo,rganger, waar
na hij hem het geschenk overhandigde. 

Schutters 2e klasse: 1. W. J. Olthoff 126 
pt.; 2. J. C. Schweitzer 121 pt.; 3. J. J. v. 
cl. Bosch 117 pt.; 4. C. Drop 115 pt.; 5. C. 
Roeleveld 1 14 pt.; 6. W. de Haas 1 12 pt. 

Schutters Ie kl. 1929: C. Dulkenraad 131 
punten. 

Met het zingen van het eerste couplet van 
het "Wilhelmus werd de vergadering hierna 
gesloten. 

SECRETARIAAT GEWESTELIJKE 
LANDSTORMCOMMISSIE 

,,VOLLENHOVE". 
In de plaats van den Heer H. J. Bulten, 

die bedankt heeft als Secretaris der Gew. 
Landstorm commissie , , Vollenhove", zal de 
Secretaris der Gew. Landstormcommissie 
,,Drenthe", de Heer J. de Bruyn, Emma
straat 9 te Kampen, het Secretariaat van 
eerstgenoemde commissie waarnemen. 

OENKERK. 
De afd. B.V.L. hield haar jaarvergadering. 

Een ernstig woord van den voorzitter, een 
opwekkende rede van den propagandist den 
We!Ed. heer Heukels, uitdeeling der prijzen, 
maakten het geheel van de vergadering uit. 

Prijswinnaars waren: Klasse I. J. Hoog
steen, G. Kingma, W. Bonnema. Klasse II: 
G. v. d. Veen, T. Sikma en S. Jeltema. 

Nog een verrassing, waardoor nog 5 prijzen 
werden uitgereikt, volgde. Prijswinnaars D. 
Deelstrà, K. S. Visser, P. Westerhuis, 0. de 
Vries, 0. Postma. 

HET BILDT. 
Kapt. Van Deventer dankte voor deze 

hulde en gaf in 't kort een overzicht van 
den groei van den Landstorm gedurende 
de 12 jaren dat hij het voorzitterschap had 't Was een gezellige vergadering die belegd 
bekleed. werd in Dec. en welke onder leiding stond van 

De heer Krijger installeerde vervolgens Ds. Koster te St. Annaparochie. Te zeven uur 
de vijf commandanten van de districten, werd op gebruikelijke wijze geopend; waarna 
waarin Den Haag verdeeld is, nl. de heeren een woord van welkom gesproken werd tot 
Bolle, Kruis, Leistikow, Van Oudheusden den Comdt. Friesch Verband, onzen Burge
en Bordewijn. In 't bijzonder richtte hij zich meester, en de schaar Landstormers. 
hierbij tot den heer Bolle, die reeds zoovele De Secretaris geeft een overzicht van 't _af-
jaren in dezen ten voorbeeld is geweest geloopen jaar, betreffende landdagen, schiet-

Namens de vier nieuw benoemde com- wedstrijden enz. 
mandanten dankte de heer Kruis voor het Hierna verkrijgt Dhr. Bootsma 't woord die 
in hem gestelde vertrouwen, waarna de een speech houdt over 't nut van Plaatselijke 
heer Bordewijn nog sprak over de beteekenis vergaderingen waartoe dan ook besloten werd. 
van deze nieuwe functie, vooral bezien in het Dan volgde een woord van Kapitein La Roi, 
licht van hetgeen de heer Zandberg over het onzen Verbandscomdt., die sprak over onze 
dreigende communistische gevaar had gezegd. organisatie waardoor wij meer werden in 
Door de landstormers staande aangehoord, geleid, hoe te handelen tijdens een oproep enz. 
bevestigde hij den eed aan het vaandel, het- Vragen werden gesteld, en afdoende beant
geen een donderend applaus ten gevolge had. w~ord. Ook kregen we te hoore~, een sympa-

Nadat nog enkele aanwezigen opmerkingen thiek woord voor ~en "B.V.L. van onzen 
hadden gemaakt en vragen hadden gesteld Burgemeester Poppmga. . 
werden de verschillende sprekers door de~ Staande en uit voile borst zongen we 't heel 
heer Zandberg beantwoord. Spr. merkte op, 
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va1;1 _Marnix van St. Aldegonde; waarop de 
dat de Landstorm er is om revolutionnaire slmtmg, volgde door Burgeme~ster Poppmga. 
bewegingen te onderdrukken; de overige Onder t genot van th_ee en s_igaren vloog de 
stroomingen behooren tot het gebied van de av<;md om, waarna een ieder biJna middernacht 
politiek, waaraan ook de voorlichting behoort huiswaarts keerde. 
te worden overgelaten. --------------------

Tot slot werd overgegaan tot de uitrei
king der schietprij zen, bestaande uit kunst
voorwerpen, over het laatste schietseizoen. 

Deze prijzen werden als volgt toegekend: 
Scherpschutters: 1. S. J ongsma 144 pt.; 

2. J. H. v. d. Veen 143 pt.; 3. J. M. Bakker 
142 pt.; 4. N. J. Peereboom 141 pt.; 5. J. 
H. Schouten 141 pt.; 6. C. Verhey 140 pt.; 
7. B. P. A. Schregel 137 pt.; 8. L. Stoof 
137 pt.; 9. A. H. Bollen 136 pt. 

Schutters Ie klasse : 1. J. Zand berg 141 
pt.; 2. H. Zwink 139 pt.; 3. H. Collee 138 
pt.; 4. A. de Gelder 137 pt.; 5. J. A. W. 
Schregel 137 pt.; 6. A. Parmentier 133 pt.; 
7. J. W. v. d. Klaauw 132 pt.; 8. C. Schoor 
131 pt.; 9. A. Westercluin 130 pt.; 10. J. 
Poorter 130 pt.; IJ. J. N. Dase 127 pt.; 12. 
A. J. C. Beaufort 126 pt.; 13. Th. J. Jacobs 
12:-i pt.; 14. L. v. cl. Lugt 124 pt.; 15. H. 
H. Dubbeldorfer 124 pt.; 16. J. P. 1\1. Steyn 
124 pt, 

SURHUIZUM. 
Donderdag 18 December werd de Jaa~ver

gadering gehouden van de afd. Surhmzum 
van den B,V.L. Uit het jaarverslag bleek dat 
het aantal leden 44 bedraagt, ternijl er 3 
nieuwe leden toetraden. De kas sloot met 
een voordeelig saldo van/ 67,93. Na verschil
lende huishoudelijke dingen behandeld te 
hebben, verkreeg de heer Heukels het woord, 
die ons in een gloedvolle rede duidelijk maakte 
dat de B.V.L. nog steeds recht van bestaan 
heeft. 

Hierna reikte de heer Heukels de prijzen 
uit benevens de brevets van 1929 en 1930. 
De uitslag van den gehouden schietwedstrijd 
was als volgt: Klasse A.: Ie prijs M. B. Postma, 
2e pr. J. l\Iulder, 3e pr. R. Bouma, 4e pr. i\1. 
Tjoelker. Klasse B.: Je pr. G. v. Halen, 2e pr. 
0. Bakker, 3e pr. J. Bouma, 4e pr. H. Kielstra. 
Over J 929 waren de volgende schutters 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm heeft den steun 

noodig van een l?_rachlig orgaan 

Daarom moel ons blad hebben 

50 duizend lezers onder de Vrijwilligers en 

50 duizend uil de Burgerij 
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Scherpschutters geworden: C. H. Lettinga, 
J. Mulder en R. Bouma. Over 1930 M. Tjoelker, 
R. Hoekstra, K. v.d. Vaart en A. Kamminga, 
terwijl J. l\Iulder bevorderd is tot koning
schutter. 

Bij de rondvraag werden nog enkele dingen 
besproken, waarna de heer Heukels deze 
goed bezochte vergadering met dankzegging 
sloot. Ik, 

BEILEN. 
Donderdagavond (20 November) hield de 

afd. Beilen van den Bijz. Vrijw. Landstorm, 
een feestelijke bijeenkomst van leden en 
belangstellenden in de Wilhelmina-zaal onder 
leiding van den Burgemeester dezer gemeente, 
den heer J. C. Mansen. Met een gepaste 
toespraak opende de Burgemeester de bij
eenkomst, waarin hij in het bijzonder welkom 
heette majoor van den Nieuwenhuizen, Com
mandant van 't Verband Drenthe. 

Hierna werd een drietal films vertoond, 
o.a.: ,,l\Iet de Koninklijke Familie op bezoek", 
"De Landdag op 12 September te Assen" en 
"De Landdag op 22 Augustus op het eiland 
Urk". Vooral de Landdag te Assen viel bij
zonder in den smaak, omdat daarop zoovele 
bekenden werden aangetroffen. 

Met een geestige toespraak reikte Majoor 
Van den Nieuwenhuizen aan de leden de prij
zen uit van een gehouden schietwedstrijd op 
5 November 1930. 

·winnaars waren: Schutters Je klasse : R. v. 
Veen, Ie prijs 96 punten; A. Koster, 2e prijs 
95 punten ; H. Hunze, 3e prijs 93 p. J. W. 
Bouwman 4e prijs, 93 p. Schutters 2e klasse: 
J. Timmerman, Je prijs 95 p.; W. Schipper 
2e prijs 92 p.; Jac. Kramer, 3e prijs 87 p. On_ 
ingedeelde Schutters: J. Hoving, 1 e prijs, 9 
punten. 

De heer J. de Bruyn van Kampen hield 
hierna een propagandistische toespraak en 
wekte op tot toetreding. 

De feitelijke feestelijke stemming brachten 
de Ned. Herv. Muziekver. en de heer Kreuzen 
van Meppel met zijn ernstige en luimige 
voordrachten. 

Omstreeks middernacht sloot de Burge
meester de bijeenkomst, waartij hij dank 
bracht aan allen, die aan het welslagen van 
dezen avond hadden medegewerkt. 

ZUIDLAREN 

De afd. Zuidlaren had Vrijdagavond J 2 
December den jaarlijkschen Filmavond geor
ganiseerd, waarop de dit jaar gehouden 
Landdagen op Urk en te Assen (waaraan 
vele leden dezer afdeeling hadden deelge
nomen) werden vertoond. 

Burgemeester Van Kinschot sprak als 
Voorzitter der Plaatselijke Commissie een 
kort openingswoord, daarin wijzende op het 
nut van den B.V.L. Spr. heette verder allen 
welkom, in het bizonder den Commandant, 
den heer v. cl. Nieuwenhuizen, den Commandant 
van het Motorkorps, den heer Linthorst Ho
man en den spreker van dezen avond, den heer 
De Bruijn v2n Kampen."' Vervolgens bood 
Z.EA. een door Mevr. Van Kinschot ver
vaardigd fraai vaandel aan in de kleuren 
oranje, blanje, bleu, dat door de talrijke aan
wezigen met daverend applaus werd begroet 
en namens de leden aanvaard door Ds. Drenth 
met hartelijke woorden van dank. 

Hierna hadden de prijswinnaars bij den 
onlangs gehouden schietwedstrijd hun prijzen, 
bestaande uit kunstvoorwerpen, in ontvangst 
te nemen. 

De heer De Bruijn sprak daarna een be
zielende rede uit. 

Ter afwisseling hielden de heeren Vossebelt 
en Huizinga een voordracht, vergastte de 
heer Wierenga de vergadering een- en ander
maal op pianomuziek en gaf de filmoperateur 
nog een komische film. 

Het was reeds laat toen de heer Nieuwen
huizen met een kort slotwoord deze welge
slaagde vergadering beëindigde. 

De schieh,·edstrijd, waarvan èoven sprake 
is, werd gehouden op Zaterdag I Novemèer j.l. 
en o.m. bijgewoond door enkele leden der 
Plaatselijke Commissie. 

Prijswinnaars waren: Schutters Ie klas: 
P. H. Medendorp 81 punten, W. Faber 78 
punten en G. Vossebelt 70 punten; Schutters 
2e klas: J. de Boer 80 p., W . Nieborg 56 p., 
l\I. J. Foget 53 p. en N. Martijn Troostprijs; 
Oningedeelde schutters: J. de Jager 58 p ., 
Y. van der Meer 53 p., H. Korte 49 p. en 
Troostprijzen: J. Postma en J. Folkersma. 

HELDEN. 
Woensdagavond JO September hacl in het 

lokaal van den heer J. Gommans eene ver
gadering plaats van het Landstormkorps 
Limb. Jagers Afd. Helden. De vergadering 
werd geopend door den voorzitter den heer 
Dr. Joosten, die allen hartelijk welkom heette. 
bijzonder den Edelachtb. heE'r BurgE'meester 
van Cann. De laatste bracht alle leden dank 
en spoorde hen aan steeds trouwe leden te 
blijven. Een 15-tal nieu 11 e leden gaven zich 
op deze vergadering aan. Verder werden nog 
een 60-tal prijzen onderling verschoten, terwijl 
de verdere avond gezellig werd doorgebracht. 
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WINSCHOTEN. 
Op 28 N<?v: vond in het hotel. De Ned~.r

landen (Rmbmg) weder een sch1etwedstnJd 
plaats om luxe voorwerpen, waarbij tegen
woordig waren kapitein De Jonge, secretaris 
van het Gewestelijk Landstormverband Gro
ningen en de reserve le luit. Van Hoogen
huizen, commandant van het Prov. motor
korps. 

De opkomst der leden was goed. Over het 
algemeen werd er goed geschoten. 

Prijzen werden in volgorde uitgereikt aan: 
P. Scholtens, Winschoten met 93 p.; A . 

Pil on, Bellingwolde met 89 p.; B. K :,vak te 
Vriescheloo met 89 p.; E. Ufkes, Winscho
ten 88 p.; J. Zorge, Winschoten 88 p.; B. 
van Dijk, Winschoten, 76 p.; D. Schrik te 
Vriescheloo met 74 p. 

Voorts werd medegedeeld, dat er in dît 
winterseizoen provinciale korpsschietwed · 
strijden zullen worden gehouden, achtereen
volgens te Winschoten, Winsum en Zuid
horn . De wedstrijd te Winschoten is be
paald in Februari a.s. 

Op 26 Januari a.s. zal te Winschoten een 
Landstormfilm worden vertoond, waarbij 
verschillende ingezetenen zullen worden uit
genoodigd. Gezie!1 de belangstelling, we)ke 
deze filmvertoonmg overal trekt, zal dien 
avond ook voor vvïnschoten het succes ver
zekerd zijn. 

DUIVENDIJKE. 
Nieuwe Afdeeling. 

Woensdag 7 Januari kwamen te Scharen
dijke bijeen de mannen van Duivendijke. 
Scharendijke, Elkerzee, Ellemeet en omgeving. 

Zeer velen waren ter vergadering, die door 
dhr. P. G. Laernoes, Secretaris der Prov . 
Landstorm Commissie welkom werden ge
heeten . Spreker zette hierna uiteen het doel, 
dat de B.V.L. beoogt. Vervolgens schetste 
spreker den tegenwoordigen toestan1, waarin 
duidelijk uit kwam, dat het revolutie gevaar 
eer toe- dan afneemt. 

Ook waarschuwde hij voor de actie van 
Kerk en Vrede", die evenals de communisten 

~n verdere revolutionairen het gezag onder
mijnen. 

De Res. Luit. Kolonel H. Bierman, Com
mandant van het Zeeuwsche Verband gaf nog 
enkele toelichtingen betreffende de organisatie 
van den B.V.L. 

Hierna gaven zich elf personen op. die met 
de reeds tot den landstorm behoorenden uit de 
omgeving, de afdeeling Duivendijke vormen . 

De Burgemeester van Duivendijke dankte 
tenslotte allen voor hun belangstelling en 
sloot daarop de welgeslaagde vergadering. 

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG. 

Vrijdag 3 Januari 1931 kwam deze Afdee-
ling in Vergadering bijeen . . . 

De Voorzitter der Pl. Comm1ss1e, de 
WelEdele Heer J. Sjaardema, opende deze 
vergadering; gezongen werd Ps. 84: 3 en 
Gebed. 

In zijn openingswoord roept spreker welkom 
toe aan allen, in het bijzonder d en Secr . der 
Gew. Commissie Mr. van Geldorp Meddens, 
en aan densprekervoordezenavond,Luitenant 
Kok. 

Door ziekte is d e Eere-voorzitter, Burge
m eester J. de Vries Sr. verhinderd deze ver
gadering bij te wonen. 

De Pl. L eider krijgt daarna het ,voord en 
geeft een kort overzicht van den toestand der 
Afdeeling; het ledental bedraagt thans 130. 

De Pl. Leider brengt hierna nog naar voren 
het belangrijke voor onze beweging n.l. het 
Landstorm blad. 

Een 5 tal nieuwe abonné's gaven zich op. 
Mr. l\Ieddens ging daarna over tot het uit

reiken van de Brevetten voor ScJ1erpschutter 
aan: J. Nieuw boer, K. Geertsma, ..J. Koele
wijn, M. Vastenhouw, L. Koelew1Jn, G. de 
Graaf. 

Hierna kwam aan de orde de Prijsuitreiking 
van den gehouden Schietwedstrijd. 

D e prijzen bestonden uit Kunstvoorwerpen. 
Uitslag van den wedstrijd was als volgt. 

Scherpschutters klasse. 
Ie prijs J. Nieuwboer, 92 punten; 2e pr. 

A. Roos , 88 p.; 3<': pr. M. Vastenhouw, 87 p.; 
4e pr. J. Koelewijn, 86 p.; 5e pr. M. Vedder, 
86 p.; 6e pr. B. Hartog, 85 p.; 7e pr. G. de 
Graaf, 83 p.; Se pr. L. Koelewijn, 82 p.; 9e pr. 
L. Huigen, 81 p.; lüe pr. K. Geertsma, 81 p. 

le Klasse. 
Ie prijs H. Koelewijn Wz., 84 punten; 

2e pr. S. Hartog, 79 p.; 3e pr. J. de Graaf, 
76 p.; 4e pr. W. de Graaf, 75 p.; 5e pr. A. v. d . 
Groep E.z., 73 p .; 6e pr. T. de Graaf, 73 p .; 
7e pr. D. van Halteren, 73 p.; Se pr. H. Koele
wijn Az., 71 p.; 9e pr. Joh. de Jong, 65 p.; 
lüe pr. B. Koelewijn Wz., 62 p. 

2e Klasse. 
Ie prijs S. Duist, 83 punten; 2e pr. G. Zand

bergen, 83 p .; 3e pr. S. Koelewijn, 79 p . ; 
4e pr. K. de Graaf, 77 p.; 5e pr. H. de Graaf, 
77 p.; 6e pr. P. Koelewijn Rz., 74 p.; 7e pr. 
H. van Dijk, 74 p.; Se pr. G. v. d. Hoogen, 
72 p.; 9e pr. A. Beekhuis, 70 p.; lüe pr. R. 
Nieuwboer, 69 p. 

Na uitreiking dezer prijzen verkreeg Luite
nant Kok uit Haarlem gelegenheid om zijn 
Lezing te houden over het onderwerp "Gas
oorlog en Gasbcscherming". 

Op uitnemende wijze, leerzaam en onder
houdend behandelde spreker dit ondern·erp. 

De voorzitter bracht hem dan ook de 
welverdiende dank. 

Na een kort slotwoord van clen voorzitter 
en het zingen van Ps. 72: 14 werd deze 
vergadering door den Pl. Leider met dank
zegging gesloten. 

BENSCHOP. 
Motordienst bij den Vrijwllligen Landstorm. 

Bij Kon. Besluit van 29 Decemher j.1. iS 
met ingang van 1 Jan. d.a.v. benoemd tot 
reserve tweede luitenant voor speciale diensten 
bij het Vrijwillige Landstormcorps Motor
dienst de heer C. P. van Beusekom, alhier. 

ZUTPHEN. 
Met ingang van 5 April 1930 werd voor de 

Afd. Zutphen tot Pl. Leider benoemd de 
Heer Nic. Jansen. Aan de niet genoeg te waar
deeren medewerking van de HoogEd. Gc·str. 
Heeren Kolonel N. J. Lavaleije en Luit. Kol. 
P. A. J. van Tienhoven, is het hem mogen 
gelukken dat de in verval zijnde afd. Zutphen 
weder nieuw leven ingeblazen is. Gedurende 
de zomermaanden zijn regelmatig schiet
oefeningen met scherp gehouden, ook heeft hij 
toestemming weten te verkrijgen winterschiet
oefeningen te houden met ICS.O.-geweren, 
beide oefeningen worden steeds door een zeer 
groot aantal leden bijgewoond. Door dt> 
activiteit van den tegenwoordigen Leider is de 
afd. Zutphen in korten tijd gegroeid van 54 tot 
115 leden en het aantal abonnementen op on~ 
Landstormblad met 49 vermeerderd. Tevens 
is het mogen gelukken een Plaatselijke Com• 
missie samen te stellen, waarin de . volgendt' 
Heeren zitting hebben: 

Ds. C. J. van Paasseq, Voorzitter. 
Deken Chr. van Elmpt. 
W. F. E. Baron van den 13arch van Varden. 
l\1r. J. H. C. 1\1. van der Kun, Off. van 

Justitie. 
Mr. Th. Dijstra. 
Kic. Jansen, Secretaris. 

Bovengenoemde Commissie werd Donder
dagmiddag in het Hotel du Soleil door de 
Heeren Kolonel N. J. Lavaleije en J. M. Baron 
van Boecop, resp. Voorzitter en Vice-Voor
zitter der Gew. Commissie van het Land
stormkorps "de IJssel" geïnstalleerd; mede 
aanwezig was de WelEd. Gestr. Heer lste Lt. 
A.W. I. Karswagen, Compagnies Commandant 
der Afd. Zutphen. 

NEEDE. 
Vrijdag 21 November vergaderde de afd. 

Neede van den B.V.L. Bij afwezigheid van 
den plaatselijk leider H. Karssenberg werd dc> 
vergadering door den heer J alink geopend. 
Bij vernieuwing wees deze de aanwezigen op 
het nut en de roeping van het instandhouden 
van den B.V.L. 

Hierna werd besproken de te houden schiet
wedstrijd en om zoo mogelijk de landstorm
film hier te vertoonen. Over het algemeen 
bestond daarvoor veel belangstelling, zoodat 
het te verwachten is dat ook in Neede de 
landstormfilm wordt vertoond. 

ELSHOUT. 
In het café bij den heer H. van Hoorn had 

op 25 Nov. de uitreiking plaats van de prijzen 
der onderlinge prijsverschieting der leden 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

De Voorzitter, de Commandant Klijn, gaf 
eerst een kort inleidingswoord en wekte allen 
op tronwe leden te zijn en te blijven, waarna 
de prijzen met een toepasselijk woord uitge
reikt werden. 

Deze waren behaald als volgt: 
te prijs P. van Hulten 93 punten; 2e pr. 

A. Kempenaars 90 p.; 3e pr. C. Pelders 90 p.; 
4e pr. L. !{lijn 88 p.; 5e pr. H. Klijn 88 p.: 
6e pr. A v. d. Wiel 87 p.; 7e pr. Jac. Brok 
84 p.: Se pr. C. Klerks 83 p.; 9e pr A. van 
Beek 82 p.; JOe pr. A. de Hart 81 p.; l lc pr. 
l\l. l\I uskens 79· p.; 12e pr. C. Klijn Az. 73 p.; 
l~e pr. \V. Pulles 70 p.; 14e pr. Th. van den 
Besselaar 61 p.; 15e pr. C. Klijn Jz. 58 p.; 
16e pr. 1\1. Klijn 57 p.; 17e pr. C. Pulles 55 p.; 
1 Se pr. H. van d~n Tiesselaar 45 p. 

l\Iet een dankwoord werden de prijzen aan
vaard en nog eenigen tijd in gezellig samenzijn 
doorgebracht. 

HEINO. 

Op 8 December werd in het St. Joseph
~ebouw alhier een propa~anda-avond ge
houden voor den 13ij,zonderen Vrijwilligc>n 
Landstorm. Zooals verwacht was, was de 
zaal bijna geheel bezet. Ook de Hoog Eerw. 
Heer Deken Eekwielens en de Wel Eerw. Heer 
Ds. Pot waren aanwezig. 

De Edel Achtbare Heer A. van Sonsbeeck, 
Burgemeester dezer gemeente, opende de 
bijeenkomst en heette de aanwezigen welkom. 

De Hoog Edel Gestr. Heer N. J. Lavaleije, 
hield daarna een rede, met als onderwerp: 
,.Zal de B.V.L. zijn gelofte gestand doen?" 

Hierna ~wam de Commandant van het 
Landstorm korps de I JssC'l, Res. Luit.-Kolonel 
P. van Tienhoven, aan het woord. Ook deze 
spr. sprak over het nut van den 13.V.L. Ver
volgens sprak de Heer H.A. Kraaijenbrink, 
oud-kapitein, als propagandist van de Burger
wacht, over het werk van de Burgerwacht. 
Beide spr. oogstten een daverend applaus. 

Daarna werd een drietal films vertoond, 
namelijk: Neerlands Vrengdefilm, De Natio
nale Landstorm dag in 1928 in den Haag en 
ten slotte een komische film "Radio met 
Dynamiet". De beide eerste films werden met 
bèlangstelling gevolg-d. De laatste film bracht 
de lachspieren aardig in beweging. _Tijdens 
de pauze werd aan de leden van den B.V.L. 
een albnm met foto's van den Landstormdag 
uitgereikt. Bij het aflezen van de ledenlijst 
bleek, dat de afdeeling Heino zeer veel leden 
telt. 

't Was reeds laat in den avond, toen de 
Burgemeester met een woord van dank aan 
allen de tijeenkomst sloot. 

HEERDE. 

Op Woensdagavond 17 Dec. werd in de zaal 
Koetsier de jaarvergadering- van de afdeeling 
"Heerde" van den Bijz. Vrijw. Landstorm 
gehouden. Voor deze bijeenkomst bestond veel 
belangstelling. de zaal was goed bezet. Van de 
plaatselijke commissie waren aanwezig de 
heeren Jhr. Schorer, J. L. Kleintjes en J. P. 
van Apeldoorn. Volledigheidshalve vermelden 
wij nog dat ook de heer J alink, propagandist 
B.V.L. aanwezig was. 

Te half 8 werd de vergadering aangevangen 
met een begroetingswoord van den Hoogedel
gestr. Heer N. J. Lavaleije, kolonel b.d., 
voorz. van de Gewestelijke Landstormcom
missie. Vervolgens had de uitreiking van de 
prijzen en brevets plaats aan de volgende 
Koning- en scherpschutters: K.S.O. 10 
schoten maximum 100 punten. 

Koning- f'Il scherpschutters: H. van Keulen 
95 p., J. Rakhorst 94 p.; E.D. W. Looman 
93 p.; P. Clasie 93 p.; G. G. l3erghorst 93 p.; 
W. A. Veldkamp 92 p.; IC C. Bischoff Tulleken 
91 p.; J. l3ijsterbosch 91 p.; E. Beekman 90 p. 

Schutters Ie klas: H. v. Lohuizen 91 p.; 
B.v.d. Most 91 p . ; H. de Graaf 86 p. 

LANDSTORMFILM 1930 

Afdeelingen, welke deze 
geheel nieuwe film wenschen 
te vertoonen, kunnen zich 
daarvoor wenden tot den 
Secretaris der Gewestelijke 

Commissie. 

Aan de leden: Joh. de Groot, Il. v.d. l\fost, 
\V. v. Vemde werd brevet op naam voor 
scherpschutter overhandigd. 

De gedocumenteerde rede van den Heer 
Lavaleije over het onderwerp: .,Zal de B.V.L. 
zijn gelofte gestand doen?" werd met onver
deelde aandacht beluisterd en met een krach
tig applaus beantwoord. 

Vervolgens werd de nieuwe Korps-Com
mandant, van het Landstorm-Verl,and "De 
!Jsel", de H.E.G. Heer A. J. van Tienhoven 
aan de vergadering voorgestekl. Ook op de 
hartelijke speech v:in den H.E.G. Heer van 
Tienhoven gaf de vergadering applaudisseerend 
haar instemming te kennen. 

De films waren over het algemeen wel 
duidelijk, maar jammer was het dat het toestel 
telkens haperde. 

Te ruim elf uur ging deze zeer goed geslaagde 
vergadering uiteen. 

ALKMAAR. 
Op 20 November vergaderde bovenge

noemde afdeeling in de zaal van den heer 
Th. Holten. 

In deze vergadering zou de prijsuitdeeling 
aan de schutters plaats hebben. 

De vergadering werd geleid door den heer 
P. J. Oolders, secr. Gew. L.S., Verband 
Alkmaar. 

De heer Roetjes, plaatselijk commandant 
opende de vergadering en heette allen harte
lijk welkom. 

Spr. deelde vervolgens mede dat aan den 
wedstrijd deelgenomen hebben 34 deelr1;emers, 
waarvan 15 scherpschutters Ie Ida!-, 16 scherp
schutters 2e klas en 2 l.Jeneden 155 punten. 

Hierna verkreeg de heer Oolders het woord 
die na zijn voldoening er over te hebben uit
gesproken dat zoovelen aanwezig zijn en allen 
het welkom te hebben toegeroepen, overging 
tot uitreiking der behaalde prijzen. De prijzen 
waren als volgt behaald: 

Ie prijswinner in de B. klasse A. de Rooij met 
97 punten; Ie prijswinner in de C. klasse A. 
Dekker met 94 p.; 2e prijswinner in de B. 
klasse P. Kuyper met 97 p.; 2e prijswinner 
in de C. klasse F. Stam met 94 p.; 3e prijs
winner in de B. klasse G. v. Lieshout met 96 
p.; 3e prijswinner in de C. klasse G. Hoetjes 
met 93 p.; 4e prijswinner in de C. kla!1se 
S. A. Hoetjes met 92 p.; 5e prijswinner in de C. 
klasse J. M. Zonneveld met 89 p. 

Bij loting wer<len aan de volg-ende 3 heeren 
als trouwe deelnemers een prijs uitgereikt, 
nl. de heeren L. Dennemans; H. Richters en 
J. de Vette, 4 brevetten als scherp~chntter 
werden uitgereikt aan de heeren A.B. de 
Rooij, Joh. Liefting. Nic. Rood en P. de Vries. 

De prijzen bestonden uit kunstvoorwerpen. 
Hierna had een zeer geanimeerde discussie 

plaats, waarin verschillende zaken van huis
houdelijken aard besproken werden. 

De heer Oolders de(-'d een l,eroep op de 
leden om nog meer nieuwe leden te winnen. 

In het tijzonder wees spr. er op, dat van 
de jongere lichtingen nog meer lid kunnen 
worden. 

De rondvraag leverde niets bijzonders op. 
Hierna dankte de heer Oolders den hC'er 

Roetjes voor de prettige wijze waarop hij 
de schietoefeningen steeds leidde en alle aan
wezigen, waarna sluiting volgde. 

DELDEN. 
In de maand Decem1.;er heeft de afdeeling 

Delden haar onderlingen wedstrijd geëindigd. 
De kamp ging voor 16 schutters der Ie klasse 
welke , 85 en meer punten l1adden geschoten, 
13 tweede klassers welke 70 tot en met 84 en 
4 derde klassers welke minder dan 70 punten 
schoten. 

De uitslag der Ie klasse was: 
J. H. Rekveldt, 92 p., G. J. Exterkate, 91 p., 

H. v.h. Bolscher, 91 p., G. J. R. Ekers, 91 p., 
H. Vrielink, 89 p., L. M. 1\1. Selhorst, 88 p., T. 
van den Brink, 87 p., J. B. Wensink, 86 p., G. 
Efting, 84 p., G. J. ten Dam, 83 p., G. Bouw
huis, 83 p., H. Koning ter Heege, 83 p., G. J. 
Dobber, 82 p., H. Berghuis, 82 p., H. ter Elst, 
82 p., G. J. Leusink, 80 p. 

2de klasse: A. J. Rottink, 95 punten, J. 
Veehof, 89 p., J. Workul, 85 p., G. J. B. Geelen, 
83 p., G. J. Semmekrot, 83 p., B. Reu vers, 
83 p., G. J. Averdijk, 80 p., W. J. A. de Jagher, 
78 p., G. Oude Scholten, 76 p., W. Straver, 
74 p., G. J. Bloem, 71 p., B. Meijer, 69 p., 
J. Exterkate, 65 p. 

Derde klasse: A. Der kink, 187 p., Weustink, 
73 p., J. A. Veehof, 73 p., G. J. ter Braak 54 p. 

Een aantal prijzen werd door de leden 
zelf beschikbaar gesteld, ternijl ook eenige 
giften in geld waren binnengekomen voor 
dezen wedstrijd. 

Een commissie uit de leden belastte zich met 
de rangschikking der prijzen. 

Na afloop van den wedstrijd dankte de 
plaatselijk leider in de eerste plaats die leden, 
die hun saamhoorigheidsgevoel in daden had
den getoond, door een prijs beschikbaar te 
stellen voor dezen wedstrijd. Ook de verdere 
deelnemers zegde spr. dank voor hun schitte
rende medewerking. 

Daarna werden de prijzen uitgezocht door 
de winnaars, waarna de leider nog een woord 
van dank sprak aan de leden der commissie 
voor hun moeitevollen arbeid. 
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ROTTERDAM. 
Maandag 29 December 1930 had een prijs

uit reiking plaats in Zaal E. H. B. 0. aan de 
Wolphaertsbocht alhier, naar aanleiding van 
een door de klasse Schutters Charlois uitge
schreven en gehouden huishoudelijken sc~iiet
wedstrijd, waarvoor a lle schutters der K.S.O.
k lassen van de afdeeling Rotterdam van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm waren uit
genoodigd tot ueelname. 

De pnjsuitreiking werd voorafgegaan door 
een openingswoord van den vaandrig W. 
Noordijk, waarin hij dank zeg<le aan allen, 
die hadden medegewerkt tot welslagen van 
den avond in het b ijzonder de heeren F . D . 
v. d. Mast' en P. v. d. Steeg, resp. secretaris 
der Gewestelijke Lan_dstormcommissie- en l_e 
secretaris der JJlaatsel!Jke Landstormcomm1ss1e 

Rotterdam", die door hunne aanwezigheid 
blijk gaven van belangstelling; de heer Noor
dijJ{ verzocht, nadat intusschen den aanwezi
gen een kopje th~e was aangeboden, den res. 
Je luit . P. v. d. Steeg, de pnJzen, welke door 
de schutters der klasse Charlois, of door mid
del van die schutters waren bijeengebracht, 
wel te willen uitreiken. 

Alvorens daartoe over te gaan, wenschte de 
heer v. d. Steeg de klasse Charlois geluk met 
het succes, dat zij met den schietwedstrijd 
en prijsuitreiking hebben behaald en memo
reerde, dat de geest en saamhoorigheid onder 
de vrijwilligers der groote afdeeling Rotterdam 
zeer goed te noemen was, wat onder de ge
geven tijdsomstandigheden een voorname fac
tor is. Nadat door de aanwezigen het eerste 
couplet van het "Wilhelmus" gezongen was, 
werd tot uitreiking overgegaan, wat een zeer 
animeerend verloop had. 

Tot slot dankte de heer N. v. Hilten nam ens 
de andere klassen schutters voor de gezellig
heid en gulle ontvangst. 

OUDDORP Z.H. 
Op 25 November Jl. is voor deze afdeeling 

vertoond de landstormfilm 1930. De voor
zitter der plaatselijke commissie, B urgemeester 
Gobius du Sart, opende de vergadering met 
een hartelijk woord van welkom aan allen, 
die opgekomen waren, inzonderheid tot den 
secretaris van de gewestelijke landstorm
comm1ssie, den heer l-:iogeweg. 

Nadat hij uiteengezet had, waarom de land
storm bestaat, kreeg de heer Witvliet ge
legenheid om de film af te draaien. 

Leer tot genoegen van de landstormers en 
andere aanwezigen werden verschillende fi lms 
vertoond. Vooral de film van den landdag te 
Nie uw-Helvoet, waar ook onze afdeelin g was 
vertegenwoordigd door vele leden, viel zeer 
in den smaak. 

Hierna kreeg de heer Hogeweg het woord , 
die in kernachtige woorden uiteenzette wat 
Kerk en Vrede en S.D.A.P. in had, ons waar
schuwende voor het zoet gefluit van den vo
gelaar. 

Met een opwekkend woord sloot de voor 
zitter dezen welgeslaagden avond, en ging de 
vergadering uiteen, na het zingen van twee 
coupletten van het Wilhelmus. 

SOMMELSDIJK. 
Donderdag 27 Nov. 1930 des nam. 7 uur 

opende de heer J. H. Dijkers, voorzitter van 
de afdeeling Sommelsdijk den filmavond. 

Spreker heette hartelijk welkom a lle aan
wezigen en inzonderheid Luit.-kol. Hooger
huijzen, den Burgemeester, den heer H ogeweg 
en den heer Margadant (welke laatste een 
toelichtend woord bij de fi lm der K. L. M . 
zou spreken) . 

Spr. wees hierna op de beteekenis van den 
B. V. L. en wees er op dat wij een democra
tisch volk zijn, dat nooit den nek zal krommen 
onder het juk der diktatuur. Tenslotte wees hij 
op den ernst van het communistisch gevaar 
en de dubbelhartige wijze der S. D . A.P. d ie 
geen "ja" of "neen" durft zeggen. (Applaus.) 

Daarna draaide de film, welke zoo welwil
lend door den heer K. Witvliet van Mid delhar
nis werd geregeld. Ook van deze firma had men 
een gramofoon met geluidversterker in de zaal 
opgesteld. 

Allereerst een korte film over de verschillen
de Koninklijke bezoeken, door de leden van 
het Vorstelijk Huis in verschillende s teden 
gebracht. 

. Vervolgens zagen we den dit jaar op het 
~.lland Urk gehouden Landdag van de Over
lJselsche Landstormverbanden. Dan kwam 
voor onze landstormers het belangrijkste deel, 
de Landdag voor het verband Monden der 
Maas, gehouden te N. Helvoet . 

Na de pauze hield de heer W. P . C. Marga
dant vertegenwoordiger van de K. L. M. een 
zeer belangrijke causerie over het vervoer
weze.I!- en de ontwikkeling der K. L. M. 

WIJ zagen den grooten vooruitgang van de 
K. L. M. op de voor haar vervaardigde 
bedrijfsfilm. 

Een buitengewoon interessante film t oonde 
ons de verschillende vliegvelden, v luchten en 
technische bijzonderheden. 

Na afloop dankte de heer J . H. Dijkers den 
H. EdelGestrengen heer Hoogerhuizen voor d e 
welwillendheid, dezen avond t e hebben bij ge
woond, alsmede den Edelach tba ren Heer Den 
Hollander, den heer Hogeweg, en de n heer 
Marga<lant voor h unne medewerkin g om 
dezen avond te doen slagen en een bij 7.onder 
~oord van d ank aan den heer Witvliet voor 
zijne schitterende opvoering. 

UITGAVEN VAN NIJGH & VAN DITMAR N.V., UITG., ROTTERDAM 

Aanteekenboek van Voor Jong Nederland 
R ij k s b e l a s_ t_ i n g ~ n HUGH LOFTING 
(Ye rmoge"n s-, verded1 g 1ngs-. rtJks-
inkomsten- en personeeJe belasting) De Geschiedenis van Dr. Dolittle 
1 Oe, geheel verbeterde en bijgewerkte I f 2 G b f 2 90 ngen. .-, e . . 
druk. Ingen. f 1. -

J. W. BRAND 

De Automobiel en haar 
Behandeling 
l 7e druk met ruim 
190 figuren, tabellen 
en uitslaande platen 

Ingenaaidf 3.- gebonden J3.75 

De Zeereizen van Dr. Dolittle 
Ingen. f 2.50, Geb. f 3.25 

Het Postkantoor van Dr. Dolittle 
Ingen. f 2.50, Geb. f 3.25 

A. J. GELDERBLOM Het Circus van Dr. Dolittle 
De electrotechniek van Ingen. f 3.- , Geb. f3.90 

den automobiel 
131 figuren tusschen den tekst en 3 De Dierentuin van Dr. Dolittle 

uitslaande platen 
Ing.J2.75, geb.J3.50 Ingen. f 3.-, Geb. J 3.90 

BIJ DEN BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR 

WILDERVANK. 
Op 8 J an uari j .l. werd a lhier een tamelijk 

goed be.:ocht e propaganda vergadering ge
houden. 

Nadat de pl. leider, de heer H. Kuiper met 
een enkel woord de aanwezigen welkom had 
geheeten ver toonde kapitein de Jonge enkele 
films op gebied van den B.V.L. alsmede een 
tweetal humoristische films . 

Het geheel viel zeer in den smaak. 8 nieuwe 
abonné's op het Landstormblad werden ge
won nen. De plaatselijke Commissie was ver
tegenwoordigd in den heer B. Schmidt. 

Het gaat goed met onze afdeeling. Het 
ledental en de belangstelling van buiten neemt 
voor tdurend toe. 

OPPENHUIZEN. 
Op 14 December kwam de afdeeling van 

den B. V .L. hier ter plaatse in vergadering bijeen 
onder leiding van haar voorzitter dhr. H. Men
sonides. Na gebruikelijke opening met gebed 
en een kort en zakelijk openingswoord van 
den voorzitt er werden de huishoudelijke 
zaken afgedaan. De uitnoodiging naar den te 
houden propaganda-avond werd met blijd
schap aanvaard. Allen gaven zich hiervoor op. 
Als sprekers traden op Ds. G. Ploos van 
Amstel en Ds. F. Schrale, welke beiden wezen 
op der tijden nood en het nut van den B.V.L. Op 
de hem zoo eigen manier hield hij een gloedvol 
bet oog, waarvan de grondtoon was: altijd 
waakzaam. Het was een zeer geanimeerde ver
gadering, die zeer trouw door de leden bezocht 
was. Nadat nog besloten was om zelf een propa
ganda-vergadering p laatselijk te houden, ging 
Ds. Schrale ons voor in dankzegging en sloot 
de voorzitter de vergadering. 

KUINRE. 
Zaterdag den l 7den J anuari 1931 vergaderde 

de afdeeling K uinre in het St.-Anthoniege
bouw, a lhier. 

Nadat de Voorzitter, Pastoor Witens, de 
vergadering het welkomwoord had toege
sproken, in het bij zonder tot den heer J. de 
Bruij n uit Kampen, die, a ls n ieuwe Secr.-Prop. 
deze vergadering bezocht, werd het woord 
door den heer De Bruijn gevoerd,die op heldere, 
klare en zakelijke wij ze de noodzakelijkheid 
van den B. V.L. aantoonde. Met volle aan
dacht werd deze re<ile door de aanwezigen ge-

■ 

volgd en een warm applaus was de uiting en 
instemming, die hier op volgde. 

Nadat door den Edelachtbaren Heer Burge
meester Batjes, die de leiding der vergadering 
opnam, omreden de voorzitter, de Zeereerw. 
Heer Pastoor Witens door omstandigheden 
verhinderd was de vergadering verder bij te 
wonen, den heer De Bruin dank had gebracht 
voor zijn duidelijk betoog en de aanwezigen 
die nog niet als lid waren toegetreden tot den 
B.V.L. opwekte om zich als lid aan te sluiten, 
traden vier nieuwe leden tot onze afdeeling toe. 

De heer De Bruin verliet hierna de ver
gadering, waarna de leden en Plaatselijke 
Commissie nog eenigen tijd in gezellig samen
zijn napraatten. 

Te ongeveer 10¼ uur sloot de Burgemeester 
deze, voor Kuinre geslaagde, ledenvergadering. 

EMMER-COMPASCUUM. 
Het succes van onze "gezellige avonden" 

groeit met het jaar. De zaal van Abeln was 
tjokvol op 9 Januari, en de verschillende 
nummers van het rijke programma gingen er 
in als koek. 

Geopend werd met het staande zingen van 
twee coupletten van het Wilhelmus onder 
pianobegeleiding. De Voorzitter van de Plaat
selijke Commissie, de heer J. Mulder, had de 
leiding van de vergadering, verwelkomde aller
eerst de aanwezigen, inzonderheid den heer 
Reserve-Majoor-Commandant van het Ge
westelijk Verband "Drenthe", Ds. v. d. Nieu
wenhuizen en den heer J. de Bruijn, Secre
taris en Propagandist van het Verband. 

Vervolgens hield de heer De Bruijn een pro
pagandistische rede over het onderwerp: 
,.Houdt, wat gij hebt!" 

Toen begon de rolprent te draaien: Drenthe 
en dus ook Emmer-Compascuum op den land
dag in onze hoofdstad en daar zagen we onze 
eigen mannen weer achter ons mooie vaandel 
door de straten van Assen marcheeren of met 
het geweer in den aa.nslag op het schietterrein 
te Witten. Een daverend gejuich klonk telkens 
door de zaal als er bekende gezichten op het 
doek werden gesignaleerd. 

De Burgemeester van Emmen, Mr. J. L. 
Bouma, inmiddels ter vergadering gekomen, 
had welwillend aan de uitnoodiging gehoor ge
geven, doch kon slechts kort aanwezig zijn. 
.l.Edelachtbare hield een korte, kernachtige 
toespraak en sprak zijn bewondering uit voor 
de geestdrift, welke op deze vergadering 
heerschte. 

Laat geen Landstormvergadering voorbijgaan 
zonder er de vruchten van te plukken, n.l.: 

NIEUWE VRIJWILLIGERS 
, en 

I_ Abonné's voor het Landstormblad 
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Ter afwisseling volgde weer muziek en zang 
l\1ajoor van den Nieuwehuizen hield daarna 

een keurige improvisatie onder het motto 
"Dienen", en eindigde zijn onder ademlooze 
stilte aangehoorde causerie met een verzoek 
tot een driewerf Hoera! op onze Koningin 
waaraan natuurlijk spontaan gevolg werd ge 
geven. 

Daarna draaide de film: De Landdag op 
Urk, en vervolgens reikte de heer De .l::lruijn 
op zijn bekende geestige wijze de prijzen uit 
van den gehouden schietwedstrijd en over 
handigde aan vijf nieuwe scherpschutters (de 
afdeelmg telt er thans tien) het brevet. 

Na het vertoonen van de Koninginnefilm 
en nog een komische sprak de ZeerEerwaarde 
Heer Pastoor J. J. Swildens van Munstersche 
veld, lid van de Plaatselijke Commissie, het 
slotwoord. 

UTRECHT I en II. 
Zaterdag 3 Januari j.l. werd voor de vrij 

willigers van opgemelde afdeelmgen een 
surprise-wedstrijd gehouden op de banen van 
de Vrijwillige Burgerwacht Utrecht. 

De wedstrijd werd om drie uur des middags 
geopend door den Res.-Kapitein J . H. Grijzen, 
welke de leden en hunne huisgenooten voor 
1931 alles goeds toewenschte, memoreerde 
verder allen welke voor dezen wedstrijd een 
prijs hadden geschonken en gaf in korte trek
ken de indeeling van den wedstrijd aan. Het 
geheel had een zeer aangenaam verloop, terwijl 
een zestigtal vrijwilligers aan den wedstrijd 
hebben deelgenomen. Enkele leden van de 
Plaatselijke Landstorm Commissie deden van 
hun belangstelling blijken. Van den voor 
zitter, Gen.-Majoor b.d. 0. Bueno de Mesquita, 
was bericht van verhindering ingekomen. 

De wedstrijd duurde tot des avonds 7 uur. 
De prijzen werden door Kapitein Grijzen uit 
gereikt. 

DALEN. 
Den 5den Januari hield bovengenoemde 

afdeeling van den B. V.L. een bijeenkomst in 
het Hotel Bos, die goed geslaagd is . 

De voorzitter der Plaatselijke Commissie, 
de heer Mr. J. A. ten Holte opende om 7 uur 
met een gepast woord deze bijeenkomst, en 
gaf eerst het woord aan Majoor van den 
Nieuwenhuizen, Commandant van het Drentsch 
Verband, die in een boeiende rede het doel en 
wezen van den B.V.L. uiteenzette. Daarna 
werden twee Landstormfilms vertoond, nl. 
de Landstormdag te Assen en de Landstorm
dag op Urk, welke zeer duidelijk waren. 

Hierna kreeg de heer De Bruin te Kampen, 
Secr. der Gew. Landstorm Comm., het woord, 
die op zeer treffende en geestige wijze de prij 
zen van den laatsten gehouden schietwedstrijd 
uitreikte aan de leden, die boven 70 punten 
:;choten (max. 80 p .). Dit waren er 14. Door 
23 leden werd aan den wedstrijd deel genomen. 

Na het uitreiken der prijzen wez,d een oogen
blik gepauseerd, en daarna nog een paar 
komische films vertoond, die goed in den smaak 
vielen. 

Om ruim elf uur dankte de voorzitter de 
beide sprekers en den Plaatselijk leider voor 
de moeite en inspanning, die hij zich voor de 
afdeeling getroost. 

VOOR JONG NEDERLAND. 
De Brabbelaar. 

Meester: 
,.Hannes! waar ben je gisteren geweest?" 

Hannes: 
,,'k Had zoo'n pijn in m'n spiernek , Meester! 

Meester: 
.,Hé! wat zeg je daar, jongen?" 

Hannes: 
,,'k Had zoo'n pijn in m'n nierspek, Meester! 

Meester: 
,.Wat bedoel je toch, Hannes! " 

Hannes: 
,.Ik bedoel in m'n speknier, Meester!" 

Meester: 
.,Kom, kom Hannes I zeg 't nou 's goed!" 

Hannes : 
,,'k Had zoo 'n pijn in m'n nekspier, Meester! 

OOM BERTUS. 

Aan tafel. 
De brij is een beetje aangebrand. Kareltje 

hapt met een vies gezicht. 
Moeder: ,.Hoe smaakt de rijstebrij?" 
Kareltje: ,.Leelijk! " 
Moeder: ,.Vent, je moet met twee woorden 

spreken!" 
Kareltje: ,.Heet leelijk !" 

Op marsch. 
De mariniers te Rotterdam trokken de stad 

uit voor een marsch. Tamboers en pijpers 
hielden de maat en den m0ed erin bij de man
schappen, die kranig voortmarcheerden. 

,,'t Is maar te hopen," zei een toeschouwer, 
,.dat ze vandaag mooi weer treffen!" 

- ,.Hoe zoo?" vroeg z'n buurman. 
- ,.Wel!" antwoordde de eerste, ,.als de 

Mariniers mooi weer treffen, dan hebben wij 
het ookt" 

OOM BERTUS. 

(Zie verder pag. 8). 
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VOOR JONG NEDERLAND 

• • • • • 
(Prijswinners.) 

Prijswinnaars van de vorige maand waren: 

Hendrik Groen, Ouderkerk a/d IJssel. 
J acomina Kik, Bruinisse. 
Willem Lijzenga, 's-Gravezande. 
Izak Slabbekoorn, Biezelinge. 
Adr.a Speksnijder, Niem-vlekkerland. 
Siemon Veldman, Ten Boer. 
Woutje v . d. Berg, Amsterdam (Oost). 
Stienie v.d. Haven, Barrewoutswaarder. 
Geuvert Hoogkamp, Bunschoten. 
Hennie Ruipers, Bierum. 

Prijswinnaars. 
Marie D aalder, Oosteren d (Texel); Willie 

Gaasbeek. Ede; J oh . Hidding, Hoogha len ; 
Hui b Nogarede, Gennep; Corn. Zeeman, 
Marken ; J opie Drexh age, Leeuwarden ; Nico 
Schoolmeest er, Nieuwdorp ; Cor de Vries, 
Den H elder ; Bets Vermeer , Ouderkerk a /d . 
IJssel ; Geert v . tl . W al, Twij zel. 

J acomina Rik te Bruinisse . Ik heb voor 
jou ook een mooi boek als prijs. Maar nu moet 
je eerst eens de straa t en 't huisnummer 
opgeven . \Vant de Post zei, da t er in Er. 
zooveel R ikkers rondspringen , dat hij niet kon 
uitzoeken, waar hij he t boek bezorgen moest. 

JONGENS EN MEISJES, 

Zie zoo! hier heb ik weer een stelletje, 
die bij ' t begin van 't Nieuwe jaar erg gelukkig 
geweest zijn met hun oplossingen: 

E n wie er buiten dit lijs tj e va lt, m oet m aar 
d a pper v olhouden . Jullie kunt dit jaar a lle
maal, bij leven en welzijn, n og elf kansen 
m aken! 

Voor nieuwelingen geef ik weer eens ' t adres : 

AAN OOM BERTUS. 

Postzegel 
van 

6 cent 

p/a, Bureau van Het Landstormblad, 

Konlnglnnegracht 50, 

's-GRAVENHAGE. 

Hier volgen weer nieuwe op gaven : 
Groep B. 

(Boven de 10 jaar). 
Letterraadsel. 

D e rij kruisjes is een bekende st ad in ons land . 

XX 1 __ 1_[-_ 1 is een meisjesnaam . 
2 is een el + 32 cM. 

X __ ,_ 3 is een vaartuig. 

X 

X 

X 

4 is een jongensnaam . 

5 is een boomvruch t . 

6 is niet k rom . -----
x 7 is ' t tegen deel van spijs. 

8 is een n a jaarsbloem . 

9 is een autodeel. 

Groep A. 
(Beneden d e 10 jaar ). 

Drielettergrepige woorden. 
l xcx f x r. ox i xbx l. 
oxax j x . p xaxo. 
p x n xoxdxr. l xmxcxax . 
k X f X i X p X t. k X n X n X i X . 
l Xn x s x o x m x l xd. p x ij x r xax s x l. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------ABONNEERT U OP HET FRAAI UITGE-
VOERDE EN GEÏLLUSTR. MAANDBLAD 

FORD WERELD 
Gewijd aan de belangen van bezitters van 
auto 's en vrachtwagens. Bevat iedere maand 
veel wetenswaardigs betreffende den bouw 
en het gebruik van uw wagen 

Abonnementsprijs slechts f 1.50 per jaar 

ADMINISTRATIE : WIJNHAVEN 113 " ROTTERDAM 

- -NIJGH &VAN DITMARN.V. 
DRUKKERS 

Onze drukkerij is een zeer modern bedrijf 
van groote capaciteit, zoodat het de meest 
omvangrijke orders snel en goed kan uit
voeren. Een verzoek per brief kaart of tele~ 
foon brengt U een technisch onderlegd 
vertegenwoordiger 

TELEFOONNUMMER 27840 (VIER LIJNEN) 

ROTTERDAM ,......., WIJNHAVEN No. 113 --------------------------------- --------------------------------

NEDERL. STOOMSLEEPDIENST 
v.h . van P. SMIT Jr. 

Afd. HAVENDIENST "SPIDO" 
ROTTERDAM 

HET MEEST LEERZAME EN INTERES
SANTE SCHOOLREISJE IS EEN TOCHT 

PER HAVENDIENS'l' ,,SPIDO'' 
Gedurende de zomermaanden (1 Mei-1 Oct .) 
dageli jksche djensten op het V 1 i e g v e 1 d 

Waalhaven met SALONBOOTEN. 
Dienstregelingen worden op aanvraag 

gaarne toegezonden. 
Gezelschappen schoolkinderen genieten 
- - b e l angrijke r educt i e. - -

Schrlftelijlce aanvragen: 

Hoofdkan toor: Boompjes 120. 
Telefonische en mondelinge inlicht .: Bijkantoor 
ponton Willemsplein, Telefoon No. 634 en 635. 

1 J. H. SCHAA y & ZONEN, Anno 1814 1 
EFFECTEN - SAFE-DEPOSIT Telefoen 05910, 059Jl, 05912 
SCHIEDAMSCHESINGEL No. 22 " Benn 51866 
ROTTERDAM Telefoon 31825 

415&! 

POSTBOX 999 
POSTGIRO 7524 

STOOMEN 

• 0,00 
• (Schiedam) 69566 
• (Den Haac) 36945 

F. Th. Schooy 
J. Been 
B. A. de Haan 
J. Chr. van Dijk Jr. 
t. M . Schaay 

J. HOEVE.LS 
T el. 06981- 06982- 06983 VERVEN 

GOEDEWAAGENS 
KONINKLIJKE FABRIEKEN 

GOUDA 
Ned. Octrooi 12201 

BARONITE PIJP 
OOK UW PIJP! 

ADVERTEERT IN 

HET LANDSTORMBLAD 

MEDAILLES 

WEDST RIJ OPRIJZEN 

INSIGNES 

~ 
KONINKLUKE= BEGEER 

~I 
VOOll~Jl!H 

.il 

VAN NELLE'S 
CITY 

13 JER HALF ONS 

ROTTERDAMSCHE BOAZ BINK N.V. 
Pompenburgsingel 13 - Telefoon 01385 6 
Groene Hilledijk 129 • Telefoon 55604 

DEPOSITO Ren te 1½-4½ % 
REKENING COURANT 

Rente 2% 
SPAARBANK Rente 3,6% 
EFFECTEN • COUPONS 

SAFE.LOKETTEN VANAF f 3. - P.J. 

N.V. Stoomboot Onderneming "CONCORDIA" 
HOOFDKANlOOR ARNHEM. 

Daeelijkache Goederendiensten vanaf Arnhem naar Rotterdam v.v. 
Vanaf Arnhem en Nijmegen naar Amsterdam en Zaanstreek v.v. 

v a naf Arnhem naar Nijmegen v .v. 
Geregelde Goederendie nstst~n va n A rnhem naar Schiedam, Delft, Den 
Haag, Tiel. 'sHe rtogenb osch , Lobith v. v. 
V c rder naar alle aan vaa rwater a e leg e n plaatsen in Nede rla nd. 

DE DIRECTIE 

Nede rlandsche 
Handel-Maatschappij N.V. 

AMSTERDAM 
Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE 
Vestigingen in Nederlandsch- lndië 
:itraits-Settlements B, itsch- lndië, 
_ China, Japan en Arabië _ 

H.H. LEIDERS! 

ALLE 
BANKZAKE 
SAFE-DEPOSI T 
KOFFERKLU1 5 

HET AAN G EWEZEN 

vo 

B . V. L.-er, 32 jaar oud, Neder!. Herv. , gehuwd, gediend hebbende -
bij het 3e Regt . Veld Art., goed met paarden kunnende omgaan, 
rijden van den bok zoowel a ls uit 't zadel, t evens kunnende chauf-
feeren, ZOEKT BETREKKING ALS KOETSIER OF CHAUFFEUR 

SCHIETSCHIJVf 1 
à f 5.75 PER DUIZEND 
(pr ima kwaliteit) franco station of \\ al 

IS : ELECTR. HANDELSDRUKKUtlJ 
of iets dergelijks, onverschillig waar, v .g.g.v. 

Brieven: C. A. Billet, Burg. J aslaan 57, Dubbeldam. S. VALK • TER AAR (Z.Ha) 
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PLAATSELIJK LEIDERSDAG TE 
UTRECHT OP 12 MAART 1931. 

Allerwege blijkt groote animo onder onze 
Plaatselijk Leiders te bestaan om ge
zamenlijk op te trekken naar Utrecht. 

Reeds hebben zich 1031 Plaatsehjk 
Leiders voor deelneming aangemeld. 

In verschillende Landstormkorpsen, die 
niet al te ver van Utrecht gelegen zijn, 
maakt men zich op om gezamenlijk per 
autobus onze J aarbeursstad te gaan be
zoeken. 

De Regelingscommissie, bestaande uit 
de Heeren K. L. Schell, Secretaris der 
Gewestelijke Landstormcommissie "Stel
ling van Amsterdam", Mr. J. G. A. van 
Geldorp Meddens, Secretaris der Gewes
telijke Landstormcommissie "Nieuwe Hol
landsche Waterlinie", Mr. J. van Meche
len, Secretaris der Gewestelijke Land
stormcommissie "Gouda" en den Reserve
Majoor K. A. van Schelven, is met de 
voorbereiding al een heel stuk gevorderd, 
zoodat onze Plaatselijk Leiders mogen 
rekenen op een keurige ontvangst. 

De Commandant van het Regiment 
Genietroepen te Utrecht is zoo vriendelijk 
geweest voor den Plaatselijk Leidersdag 
beschikbaar te stellen de Regiments
muziek onder de bekwame leiding van 
den Kapelmeester. 

De verwachting bestaat, dat dit korps 
onder de nationale liederen, welke het 
ten gehoore zal brengen, ook ons marsch
lied, het Landstormlied, door de groote 
zaal van Tivoli zal doen daveren. 

De zitplaatsen in de zaal zullen worden 
ingenomen naar de volgorde van aankomst 
der treinen. 

Den Plaatselijk Leiders, die nog niet 
beslist hebben aan dezen Leidersdag deel 
te nemen, wordt aangeraden niet langer 
te dralen en zich zoo spoedig mogelijk 
aan te melden bij den Secretaris hunner 
Gewestelijke Commissie. 

ONZE LANDDAGEN. 
Feitelijk heeft Zeeland de eer het eerst 

een landdag voor den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm te hebben georgani
seerd, toen in 1920 te Goes een provinciale 
bijeenkomst plaats vond, waar onze Land
stormers met hunne vrouwen van allen 
kant bijeenkwamen. 

De naam "landdag" werd het eerst ge
bezigd door Limburg. 

In 1921 werd nl. op het kasteel van 
Baron de Loë te Mheer in Zuid-Limburg 
een samenkomst van Landstormers be
stempeld met den naam "landdag". 

Sindsdien heeft een geheele reeks van 
landdagen plaats gevonden in_.alle deelen 
des lands. 

Vele andere corporaties hebben ons in 
dezen nagevolgd, zelfs de revolutionaire 
arbeidersorganisatie, het N.A.S., houdt 
tegenwoordig op haar manier ook land
dagen. 

Onze eeuw vraagt andere dingen, dan 
de vorige. 

De beste wijn heeft tegenwoordig een 
krans noodig en daarom voert de Bijzon
dere Vrijwillige Landstorm zijn propa
ganda op zijn eigen wijze. 

Omdat daarbij nauwlettend wordt toe
gezien op wat vereent en weggelaten 

VERSCHIJNT ELKE MAAND Se JAARGANG 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

wordt, al wat beneden de waardigheid 
van dit nationale instituut is. 

Dit zijn twee belangrijke richtsnoeren 
voor al wie voor den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm iets wil doen: nl. be
vorder de saamhoorigheid en houdt al het 
banale verre. 

Den nood, door een ramp veroorzaakt, 
moet men niet trachten te lenigen door een 
bal-masqué in elkaar te zetten. 

De kostelijke vrijheden, die ons volk 
eigen zijn, bewaart men niet met feestjes, 
komiekengrappen en dilettantentooneel
vertooningen. 

OPEN OF DICHT. 

Een deur moet open of dicht zijn. Beide 
tegelijk gaat niet. 

Zoo is het ook met de vereeniging "Kerk 
en Vrede" en den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

Deze vereeniging, die met de kerk niets 
uitstaande heeft en ten aanzien van den 
vrede aan gevaarlijke struisvogelpolitiek 
doet, heeft het tafellaken tusschen zich
zelven en ons finaal doorgesneden, toen 
zij in haar orgaan omtrent den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm durfde te 
schrijven: 

"De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
en zijn feestelijk schietgedoe is in werke
lijkheid niet anders dan een verkapte voor
bereiding op burger krijg en broedermoord." 

Deze uitspraak, grenzende aan de ver
dwazing van het communisme, wettigt 
de onderstelling, dat bij deze vereeniging 
geen plaats is voor vrijwilligers van ons 
instituut. 

Omgekeerd is vanzelfsprekend voor 
leden van deze vereeniging geen plaats in 
de gelederen van den B.V.L. Slechts 
positieve menschen met een vaste over
tuiging kunnen daarbij zijn aangesloten. 

INTERGEWESTELIJKE SCHIET
WEDSTRIJD TE BREDA, 

voor de vier Zuidelijke Landstormkorpsen 
op 19-22 Mei 1931. 

Omtrent dezen wedstrijd, waarover 
in het vorige nummer van ons blad 
mededeelingen zijn gedaan, hopen wij 
in ons volgende blad nadere gegevens 
te verstrekken. 

JAARVERSLAG VAN DE NATIONALE 
LANDSTORMCOMMISSIE OVER 1930. 

(Vervolg.) 

In het jaarverslag over 1930 mag op
nieuw gewaagd worden van een regel
matigen vooruitgang van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, hetgeen naar het 
oordeel der Nationale Landstorm Com
missie een gevolg is van de hartelijke 
medewerking en steun, die zij bij haren 
arbeid voor dit instituut ook in het af
geloopen jaar in 't geheele land weer heeft 
mogen ontvangen. 

In de samenstelling der Nationale 
Landstorm Commissie kwam dit jaar geen 
verandering. De Commissie heeft met 
veel genoegen gezien, dat Generaal J. H. 
Borel, ook na zijn benoeming tot Reserve-

Door Dik en Dun 
getrouw aan hun 
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Luitenant-Generaal, als Inspecteur van 
den Vrijwilligen Landstorm gehandhaafd 
werd en dientengevolge ook als lid der 
Nationale Landstorm Commissie mocht 
worden behouden. 

De Nationale Landstorm Commissie 
bestaat uit de navolgende leden: 

Dr. H. C o 1 ij n, Minister van Staat, 
Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, E ere- Voorzitter. 

L. F. D u y m a e r v a n T w is t, 
Luitenant-Generaal b.d., Lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Voor
zitter. 

J. R. S no e c k Henk e mans, Lid 
van de Tweede Kamer der Staten
Generaal. 

Mr. A.G. A. Ridder va n~R a p par d, 
Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal. 

A. N. Fleskens, Lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

J. H. Bo re 1, Reserve-Luitenant-Ge
neraal, Adjudant in buitengewonen dienst 
van H.M. de Koningin, Inspecteur van 
den Vrijwilligen Landstorm. 

G. F. Bo u 1 o g n e, Reserve-Eerste
Luitenant der Veld-Artillerie, Secretaris. 

Het bureel der Nationale Landstorm 
Commissie bleef gevestigd te 's-Graven
hage, Koninginnegracht 50. 

Werkzaamheden ten behoeve van de 
consolidatie. 

Werving van de jongere dienstplichtigen. 
Ingevolge den aandrang van de zijde van 

den Minister van Defensie is in het jaar 
1930 met kracht voortgegaan om de 
dienstplichtigen van de jongere lichtingen 
tot het instituut te doen toetreden. 

De arbeid, hieraan besteed, is niet 
vruchteloos geweest. Een beduidend aan
tal uit deze jongere lichtingen heeft den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ver
sterkt. 

Belangrijke medewerking voor dit deel 
van den propagandistischen arbeid is ver
kregen van de zijde der Nationale Ver
eeniging "Pro Rege" en van de Protes
tantsche Militairen Tehuizen en R.K. 
Militairen Vereenigingen, door welker 
hulp tal van jongere dienstplichtigen, wier 
eerste oefentijd eindigde, reeds vóór het 
verlaten der garnizoenen konden worden 
bewogen, om zich als vrijwilliger bij den 

601. 
koop 1s niet alt~d duurkoop 
want Ster-Ta ook is door 

honderdduizenden 
rockers erkend als 
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te zyn dan andere tabak 

van denzelfden prys. 
Volgt dus éiat goede 
voorbeeld en rookt 

Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm aan 
te sluiten. 

Van niet minder beteekenis is de mede
werking, welke van een zeer groot aantal 
burgemeesters werd ontvangen, waardoor 
de nog niet toegetreden dienstplichtigen 
konden worden uitgenoodigd voor de 
propaganda-bijeenkomsten, die in het af
geloopen jaar vanwege de plaatselijke af
deelingen werden georganiseerd. 

Ook deze plaatselijke propaganda heeft 
krachtig bijgedragen tot de verkregen 
uitbreiding van het instituut. 

Uitbreiding van het Officierskorps. 
Door de gunstige beschikking van den 

Minister van Defensie mocht de Nationale 
Landstorm Commissie de adressen ont
vangen van alle tot het leger behoorende 
reserve-officieren, waardoor zij het der 
Gewestelijke Commissiën gemakkelijk kon 
maken, om de niet aangeslotenen uit te 
noodigen, tot het instituut van den Bij
zonderen Vrij willigen Landstorm toe te 
treden. 

Deze breed topgezette werving, waar
mede alle Gewestelijke Commissiën een 
begin hebben gemaakt, werd reeds be
ioond door een goed resultaat. Het aantal 
officieren kon, zooals hierboven werd 
vermeld, in het afgeloopen jaar met 357 
worden uitgebreid. 

Nationale Schietwedstrijd. 
De Nationale Schietwedstrijd, van 20 

tot en met 23 Mei te 's-Gravenhage op 
Waalsdorp gehouden, vereenigde twee 
duizend van de beste schutters uit alle 
deelen des lands. 

Deze wedstrijd, welke de groote be
langstelling van alle vrijwilligers trok, 
mocht zich verheugen in het bezoek van 
Z.K.H. den Prins der Nederlanden en van 
vele autoriteiten, onder wie de Excel
lenties Jhr. Mr. Ch. J. M . Ruys de Beeren
brouck, Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister van De-
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fensie, de heeren Mr. W. Baron de Vos 
van Steenwiik, Voorzitter van de Eerste 
Kamer der 'staten-Generaal en Mr. ]. R. 
H. van Scha1·k, Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, Luitenant
Generaal E. F. Jnsinger, Commandant 
van het Veldleger en Luitenant-Generaal 
H. A. Seyffardt, Chef van den Generalen 
Staf. 

De Koninklijke Familie had prachtige 
medailles geschonken en ook van andere 
zijden waren tal van medailles en kunst
voorwerpen ontvangen, welke tezamen 
een waardevolle prijzencollectie vormden. 

De Nationale Schietwedstrijd verliep 
eer vlot en tot ieders tevredenheid, een 

bewijs, dat de regeling, voorbereid door 
de Heeren W. van Ingen Schouten, K. L. 
Schell, C. Eldermans, D. de Jonge en Jhr. 
]. A. I. H. Graaf land, in goede handen 
was gegeven. 

Schietoefeningen en -wedstrijden. 
De deelneming aan de schietoefeningen 

en -wedstrijden nam in het voorbijgegane 
jaar belangrijk toe. Waren er in 1929 reeds 
22.000 schutters, die aan de schietoefe
ningen deelnamen, in het jaar, waarover 
dit verslag handelt, steeg dit aantal tot 
ruim 26.000. 

Het groote gebrek aan voldoende schiet
banen, gelegenheid biedende om met 
scherp te schieten, is oorzaak, dat zich 
hoe langer hoe meer de behoefte deed ge
voelen aan uitbreiding van het beschik
baar gestelde aantal geweren voor kamer
schietoefeningen (K. S. 0.) in welk te

, kort, naar de Nationale Landstorm Com-
missie verwacht, geleidelijk zal kunnen 
worden voorzien. 

Schietoefeningen voor reserve
officieren met het legerpistool. 

In verschillende Verbanden is men aan
gevangen om de aangesloten reserve
officieren:in de gelegenheid te stellen met 
het voor velen nog weinig bekende, nieuw 
ingevoerde legerpistool te oefenen. 

Dit wordt zeer op prijs gesteld. Het is 
clan ook de verwachting, dat in alle Ver
banden in de toekomst deze schietoefe
ningen zullen worden gehouden, welke 
bijeenkomsten ook dienstbaar zijn, om 
een kameraaclschappelijken geest in het 
officierenkorps te bevorderen. 

Landdagen. 
Wederom hadden er eenige Landdagen 

plaats, nl. op 18 Juni te Nieuw-Helvoet 
voor het Verband "NI onden der Jl,,f aas", 
op 22 Augustus op het eiland Urk voor 
de Verbanden "Vollenhove", ,,de IJssel" 
en "Twente", op 30 Augustus te Oister
wijk voor het Landstormkorps "de Meije
rij" en het Verband "West-Brabant" en 
op 12 September te Assen voor het Ver
band "Drenthe". 

Dank zij de goede voorbereiding en de 
groote medewerking, welke ZOO\\-el van 
militaire als van burgerlijke autoriteiten 
mocht worden ontvangen, zijn deze 
landdagen uitnemend geslaagd. 

De groote deelneming van de talrijke 
vrijwilligers en hunne verwanten bewees 
opnieuw, dat de landdagen een doel
treffend middel zijn, om de saamhoorig
heid onder de vrijwilligers te versterken. 

Van Regeeringswege mocht op alle 
meergenoemde landdagen belangstelling 
worden ondervonden door de aanwezig
heid van één of meerdere leden van het 
Kabinet. 

Zijne Excellentie Mr. Dr. L. N. Deckers, 
Minister van Defensie, was tegenwoordig 
op de landdagen te Nieuw-Helvoet, te 
Urk en te Oisterwijk. 

Eerstgenoemde landdag werd ook ver
eerd met het bezoek van Zijne Excellentie 
Mr. ]. Donner, Minister van Justitie, 
terwijl eveneens de aanwezigheid van oud
Minister Mr. J. B. Kan, op den Landdag 
te Assen begrijpelijkerwijze groote waar
deering vond. 

Voor het Landstormkorps "de Veluw
zoom" werden in 5 rayons schietdagen 
georganiseerd, nl. op 6 September te 
Ede, 13 September te Ulft, 20 September 
te Elst, 27 September te Aalten en 4 
October te Ruurlo. 

DE B.V.L. 
Korpslied voor den Bijzon deren V rijwilligen Landstorm. 

( INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG) 

DOOR 

A. CAPTIJN , 
Gep. Luitenant-Kolonel der Infanterie 

Oud-Commandant van het B.V.L.-Korps "Nieuwe Hollandsche Waterlinie" 

M arschmelodie. ADRI. LASSI. 

1. De B. V. L. is 't In - st i-

tuut, Dat na den oor - logs - tijd Ter-stond in 't land is op - ge-

richt Uit vrees voor bur - ger - strijd. Er heersr.h te toen in 't bui - ten-

land Zoo'n ster - ke op- roer - geest, Dat zelfs daar-

van ID :t\e - der - land Een weer - klank is ge - weest. 

De B. V. L. is 't Instituut, 
Dat sedert al dien tijd 
Het bolwerk is van onzen Staat, 
Den oproergeest ten spijt. 
Dit bolwerk telt een legerkorps 
Van zeventig duizend man, 
Bestemd om hier te niet te doen 
Elk moog'lijk oproerplan. 

De B.V. L. is 't Instituut, 
Dat ons bevoorrecht land 
Bevrijd houdt van het ruwst geweld, 
Dank zij zijn sterke hand. 
Want dank zij onzen B. V. L. 
Dank zij zijn trouwen geest, 
Wordt voortaan in ons Nederland 
Geen oproer meer gevreesd. 

Aan dien te Elst kon, dank zij de mede
werking van de Landelijke Rijvereeniging 
aldaar en van het Vendelzwaaiersgilde 
,,Ons genoegen" van Gendt, zonder noe
menswaardige uitbreiding der kosten het 
karakter van een niet al te omvangrijken 
landdag gegeven worden, die desniette
min goed is geslaagd. 

Eerewachten. 
Bij verschillende bezoeken van H.M. 

de Koningin mochten eerewachten van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
worden gevormd. Zoo te Hulst op 16 
Augustus 1930; te Enkhuizen op 5 Sep
tember 1930 en te Dordrecht op 25 Sep
tember 1930. 

De gelegenheid om voor Hare Majesteit 
een eerewacht te mogen betrekken en daar
bij Hoogstderzelve een hernieuwd blijk 
van trouw te kunnen geven, werd door 

De B. V. L. is 't Instituut, 
Tot heil der burgerij, 
Tot heil ook van ons Vaderland, 
En van zijn Maatschappij. 
De B. V. L. is Neerlands wacht 
Om Neerlands troon geschaard, 
De B. V. L. is Neerlands Korps, 
Dat troon en vlag bewaart. 

Heil! driewerf heil den B. V. L. ! 
Die door zijn hechten bouw 
De fiere burcht geworden is 
Van Nederlandschen trouw. 
Heil! driewerf heil den B. V. L. ! 
Den Wachter van den Staat, 
Die, trouw ;an plicht en trouw aan God, 
Zijn vaandel nooit verlaat. 

de vrijwilligers met blijdschap begroet. 
De eerewachten, welke onder commando 

stonden te Hulst van den Res. Kapitein 
P. ]. Elo1,it; te Enkhuizen van den Res. 
Ie Luitenant G. de Boer en te Dordrecht 
van den Res. Ie Luitenant G. A. Hooge
boom maakten ook in militairen zin een 
goeden indruk. 

Hare Majesteit betuigde, na de eere
wachten te hebben geïnspecteerd, den 
commandanten Hare groote ingenomen
heid met het eerbetoon der vrijwilligers 
en verzocht Haren dank aan de mannen 
voor hun vrijwillige opkomst te willen 
overbrengen. 

Vergaderingen der Afdeelingen. 
De talrijke vergaderingen der plaatse

lijke afdeelingen getuigden van een on
verflauwde belangstelling der vrijwilligers 
en van hunne huisgenooten. 

Dat zoovele vooraanstaande personen, 
waaronder in de eerste plaats de Burge
meesters, daarbij aanwezig wilden zijn en 
zoo van hunne sympathie blijk ga ven, 
stemt tot oprechte dankbaarheid. 

De Landstormfilm, welke met een aantal 
opnamen, betrekking hebbende op het 
Koninklijk huis en op het bestaan van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, 
kon worden uitgebreid, werd wederom 
vele malen gebezigd als eene passende af
wisseling der propagandatoespraken en 
huishoudelijke besprekingen. 

Bijeenkomsten met Plaatselijk Leiders. 

Deze werden gehouden in de Verbanden 
,,Friesland", ,,Groningen", ,,Drenthe", 
,,Vollenhove", ,,Twente", ,,de IJssel", 
,,Veluwe", ,,de Velnwzoom", ,,Nieuwe Hol
landsche Waterlinie", ,,Stelling van Am
sterdam", ,,Alkmaar", ,,Zuid-Holland: 
West", ,,Gouda", ,,Rotterdam", ,,Dor
drecht", ,,Zeeland" en "Limburg". 

Ook deze vergaderingen blijken voor 
de Gewestelijke Landstormcommissiën hoe 
langer hoe meer van groot nut te zijn voor 
het geven van leiding bij de consolidatie, 
de propaganda en de registratie van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en 
bevorderen zeer een levend verband 
tusschen de Gewestelijke Landstorm Com
missiën en Commandanten eenerzijds en de 
plaatselijke afdeelingen anderzijds. 

Bijeenlwmsten met Officieren. 

Bijeenkonist.en met aangesloten offi
cieren werden gehouden door de comman
danten van de Korpsen en Verbanden 
,,Friesland", ,,Groningen", ,,Drenthe", 
"Twente", ,,de Veluwzoom", ,,Stelling 
van Amsterdam", ,,Kennemerland", ,,Alk
maar" ,,Zuid-Holland: West", ,,Dor
drecht", en "Zeeland". 

De Nationale Landstorm Commissie 
hecht groote beteekenis aan de instand
houding van een medelevend en zich steeds 
uitbreidend officierskorps voor den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm. Zij wil 
gaarne voortgaan met het verleenen van 
al die hulp, welke noodig is, om het aan
tal officieren zoo hoog mogelijk op te 
voeren. 

Vergaderingen met de Secretarissen 
en Propagandisten der Gewestelijke 

Landstorm Commissiën. 

Zooals vanaf de oprichting van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ge
woonte is, heeft de Voorzitter der Natio
nale Landstorm Commissie ook in het 
afgeloopen jaar periodiek vergaderingen 
gehouden met de Secretarissen en Pro
pagandisten der Gewestelijke Landstorm 
Commissiën. 

Het vruchtdragend gemeenschappelijk 
overleg, dat door deze vergaderingen moge
lijk wordt gemaakt, wordt van beide 
zijden zeer gewaardeerd en stelt de N atio
nale Landstorm Commissie in staat, om 
over het geheele land eenzelfde gedrags
lijn bij de werving en propaganda te ver
krijgen, terwijl de uitwisseling van gedach
ten er niet weinig toe bijdraagt, om de 
deelnemers op de hoogte te stellen van 
elkanders ervaring. 

Het Landstormblad. 

Het Landstormblad, als consolidatie
middel door de Nationale Landstorm 
Commissie van uitnemend gewicht ge
acht, bleef regelmatig verschijnen, en kon 
daarmede bijdragen in het contact met 
velen der vrijwilligers, met wien dit uit 
hoofde van afgelegen woonplaats of on
geregelden werkkring minder gemakkelijk 
is. 

Bevelvoering. 

Een maatregel van groote beteekenis, 
waarvan de invoering reeds sedert jaren 
door de Nationale Landstorm Commissie 
was bepleit, werd door den tegenwoor
digen Minister van Defensie tot stand 
gebracht, door als regel te stellen, dat tot 
Commandanten van de Korpsen en Ver
banden Reserve-Hoofdofficieren zullen 
worden benoemd. Deze verandering in 
het commando heeft bij alle Korpsen en 
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Verbanden reeds haar beslag gekregen. 
De Nationale Landstorm Commissie is 
overtuigd, dat hierdoor meer continuïteit 
in de samenwerking tusschen Comman
danten en Gewestelijke Commissiën zal 
worden verkregen. Zeer zeker zal deze 
wijziging ook ten goede komen aan een 
nauwere relatie tusschen Commandanten 
en vrijwilligers, welke laatsten thans 
hun Commandant beter kunnen leeren 
kennen en waardeeren. 

Personalia. 
In den heer Mr. H. Verkouteren, lid van 

de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
en Voorzitter der Gewestelijke Land
storm Commissie "Stelling van Amster
dam' \ die op 4 Juni 1930 overleed, ont
viel het instituut van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm een hooggeschatte 
medewerker, door wien lange jaren een 
belangrijke plaats in de Landstormbe
weging was vervuld. 

De herinnering aan de nagedachtenis 
van deze zoo bij uitstek nationaal voelende 
figuur, zal èn om zijn werk èn om zijn 
aangename persoonlijkheid bij velen met 
eerbied bewaard blijven. 

Herziening van de registratie. 
Het verhuizen van vrijwilligers vergt 

uiteraard het verrichten van meerderen 
administratieven arbeid. Teneinde hier
voor in het geheele land eenzelfde werk
wijze te verkrijgen, werd een commissie 
ingesteld, bestaande uit de heeren L. B. 
M. van Agt, ]. Wynia, D. de Jonge en 
D. J. Karres, welke tot taak kreeg, een 
instructie te ontwerpen voor de regis
t ratie. 

Deze commissie is bereids met haren 
arbeid gereed gekomen. 

Een ontwerp-instrûctie voor de Se
cretarissen der Gewestelijke Commissiën en 
een voor de Plaatselijk Leiders zijn in
middels vastgesteld en uitgegeven. 

De Nationale Landstorm Commissie 
maakt gaarne van de geboden gelegen
heid gebruik, om haren grooten dank te 
betuigen voor al de medewerking en steun, 
welke zij ten behoeve van de aan hare 
leiding toevertrouwde instellingen mocht 
ontvangen . . 

Aldus vastgesteld te 's-Gravenhage, 
Koninginnegracht 50. 

DE NATIONALE 
LANDSTORM COMMISSIE, 

De Voorzitter, 
L. F. DUYMAER VAN TWIST. 

De Secretaris, 
G. F. BouLoGNE. 

Januari 1931. 

NATIONALE BOND HET 
MOBILISATIEKRUIS. 

In een daartoe te Utrecht bijeengeroe
pen huishoudelijke vergadering van het 
hoofdbestuur van den Nationalen Bond 
Het Mobilisatiekruis, is plechtig geïnstal
leerd de nieuwe bondsvoorzitter, oud
luitenant generaal K. T. W. Gerth van 
Wijk, oud-commandant .van het leger in 
N ederlandsch-Indië. 

Bij deze gelegenheid heeft de eere
voorzitter, generaal Snijders, den afge
treden bondsvoorzitter, generaal Van Ter
wisga, nogmaals den dank van alle 
bondsleden betuigd voor het vele, dat hij 
voor den bond heeft gedaan, en den bond 
gelukkig geprezen voor de toezegging van 
generaal Van Terwisga, voorloopig nog als 
lid van het hoofdbestuur zitting te blijven 
nemen. 

Generaal Snijders vestigde voorts de 
aandacht op het tweeledige doel van den 
bond, nl. het nationale doel en het 
philantropische doel, met name het steu
nen, waar noodig, van de slachtoffers 
van de mobilisatie. 

Ook het Landstormblad brengt den 
oud-commandant van het Veldleger, ge
neraal Van Terwisga, gaarne een woord 
van hulde voor zijn volhardend streven, 
om de nationale gedachte bij ons volk 
levendig te houden en te versterken. 
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DE WERKLOOZENRELLETJES. 

Arme drommels jag·en zij in het vuur, doch zelf blijven zij buiten schot. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Met de Landstormfilm naar Nigtevecht. 

In de Chr. Nationale School te Nigte
vecht werd op 19 Januari de Landstorm
film vertoond. Een zeer talrijk publiek 
had alle plaatsen in de beide tot ver
gadering ingerichte schoollokalen bezet, 
zoodat zelfs een deel van de gang toe
schouwers moest opnemen. 

Burgemeester Schiethart, voorzitter van 
de pl. Landstormcommissie, opende de 
bijeenkomst en sprak er zijn voldoening 
over uit, dat in de laatste jaren te Nigte
vecht hard is gewerkt, waardoor er thans 
een bloeiende afdeeling van den B.V.L. 
is ontstaan. Na het doel van de Land
stormfilm uiteen te hebben gezet, werd 
overgegaan tot het vertoonen van diverse 
filmbeelden, waaronder die van den Natio
nalen Landstormdag en den Landdag te 
Hoofddorp in 1924 een bijzonder applaus 
uitlokten. 

In de pauze werden door den Majoor 
de Veer, bijgestaan door den Majoor 
Scheil en den pl. leider Jb. Radix, de prij
zen uitgereikt, terwijl een aantal jonge 
dames de aanwezigen op een kop choco
lade met beschuitjes tracteerden. 

Het was reeds laat toen deze goedge
slaagde bijeenkomst door den Voorzitter 
met een toepasselijk woord werd gesloten. 
De nieuwe leden van de plaatselijke Land
storm Commissie, de heeren Laddé en 
Kuntz, waren met de andere leden dier 
Commissie aanwezig. De heer Kuntz 
maakte zich reeds direct verdienstelijk 
door orgelspel en het begeleiden van de 
talrijke vaderlandsche liederen, die door 
de aanwezigen nu en dan spontaan werden 
ingezet. 

Purmerend. 
In Hotel "de Doele" vond 21 Januari 

j .1. een vertooning van de Landstorm
film plaats. Hoewel de opkomst goed was, 
had toch het verlangen naar de vertooning 

van deze film een grootere opkomst 
doen verwachten. De voorzitter van de 
plaatselijke commissie was tengevolge een er 
raadsvergadering verhinderd aanwezig te 
zijn, zoodat op verzoek van den secre
taris der pl. commissie de vergadering 
geopend en gesloten werd door den 
Majoor de Veer, die met den Majoor 
Scheil aanwezig was. 

Afdeelingen Amsterdam-Noord. 

In de Kuyper-Bavinckschool aan het 
Mosplein te Amsterdam-Noord is op 22 
Januari j.1. voor een zeer talrijk publiek 
de Landstormfilm gedraaid. Het prachtige 
vergaderlokaal was tjokvol. Door de 
firma Poldervaart te Amsterdam-Noord 
was welwillend een gramofoon-concert 
van vaderlandsche liederen aangeboden. 
De verschillende beelden werden met 
muziek opgeluisterd; zoo werd het dé
filé van de Korpsen voor H.M. de Koningin 
met Nederlandsche marschen (Turf in je 
ransel, e.a.) in het juiste tempo begeleid. 
Het was op sommige oogenblikken een 
werkelijke geluidsfilm. De heeren Zijlstra 
en de Neef gaven tusschen de acten nog 
pianospel en vioolspel ten beste. 

Het zeer rijke programma was oorzaak 
dat het ruim elf uur werd toen deze 
drukke bijeenkomst kon worden gesloten. 

Afdeeling Diemen. 

In verband met het aftreden van den 
heer Jhr. D. Bicker als plaatselijk leider 
te Diemen, zullen de schietwedstrijdèn 
te Diemen tijdelijk worden geleid door 
den heer J. Bronsdijk, plaatselijk leider 
van Amsterdam Zuid. 

De Plaatselijke Landstorm Commissie 
is met eenige leden uitgebreid. 

Gew. Landstorm Commissie. 

Op 24 Januari vergaderde de Geweste
lijke Landstorm Commissie in Hotèl 
,,Krasnapolsky" te Amsterdam. 

In deze vergadering werden door den 
Voorzitter, Dr. I. H. J . Vos, de nieuwe 
leden der Commissie, Mr. J. de Wolff, 
burgemeester van Diemen en J. Cram
wickel, burgemeester van Purmerend, 
geïnstalleerd. 

Besloten werd de Commissie met nog 
een tweetal leden uit te breiden. 

Na deze vergadering vond de Gew. 
Commissie gelegenheid kennis te maken 
met een 70-tal officieren van het Land
stormkorps "Stelling van Amsterdam", 
die eveneens in Hotel Krasnapolsky in 
vergadering bijeen waren. 

Vergadering van plaatselijke leiders. 

Op 21 Februari a.s . zal de Gewestelijke 
Commissie met Commandant en plaatse
lijke leiders te Amsterdam vergaderen. 

ZUID-HOLLAND: WEST. 

Mooie avonden! Behalve de grootsche 
gewestelijke bijeenkomst te Den Haag, 
waarover elders gehandeld wordt, mooie 
avonden te Hoogmade, Woubrugge, Schie
dam, \Vateringen, Zevenhoven, Nieuw
veen, Vlaardingen, Loosduinen, Aardam, 
Alphen, Pijnacker, 's-Gravenzande, Pave
veer ... Pijnacker kreeg een eigen vaan
del. Rijswijk treft voorbereidingen een 
eigen vaandel te verkrijgen. Schipluiden 
en Den Hoorn worden gereorganiseerd. 
Wij mogen hier even _ vermelden de 
namen der Plaatselijk Leiders van Den 
Haag. Het zijn, voor 's-Gravenhage
Centrum: de heer M. VAN OUDHEUSDEN, 
Ampèrestraat 66; voor 's-Gravenhage
Boschkwarti_er: de heer P. H. BOLLEN, 
François Valentijnstraat 145 ; voor 's-Gra
venhage-Sportkwartier: de heer J. 
KRULS, Larixlaan 42; voor 's-Gravenhage 
-Laakkwartier: de heer R. BoRDEWIJK, 
Fijnjekade 15 en voor Scheveningen: de 
heer To. L. S. LEistmow, Sneeuwbal
straat 128, Den Haag. 
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Een schietbaan voor 
scherp aangeboden. 

Voor één bericht vragen we bijzondere 
aandacht, omdat het van bijzondere 
beteekenis is voor ons Korps. We geven 
het bericht, zooals het in de bladen voor
kwam: 

In een groote en enthousiaste samen
komst, die Donderdagavond 5 Februari 
te Loosduinen gehouden werd vanwege 
de afd. Loosduinen van den B.V.L., 
werd de heer J. R. 0. Menten tot eerevoor
zitter dezer afdeeling geïnstalleerd door 
den heer J. M. Krijger Jr., voorzitter van 
de gewestelijke landstormcommissie "Zuid 
Holland: West". 

Nadat de heer Menten den voorzitter 
der gewestelijke commissie daarvoor be
dankt had, deelde de Korpscommandant, 
reserve-majoor J. P. Boots mede, dat de 
heer Menten aan de afdeeling een schiet
baan voor scherp op zijn landgoed te 
Loosduinen aanbood. 

Deze mededeeling werd met levendigen 
bijval begroet. 

* * * 
Wij z~jn den heer Menten voor zijn 

vorstelijke gift, die van groote beteekenis 
is voor ons Korps, zé~r dankbaar. 

Scheveningen, 
15 Februari 1931. D. J. KARRES. 

,,ZUID-HOLLAND: WEST" VERZAMELT. 
Alle deelen van "Zuid-Holland-West" werken eens

gezind samen. - Meer dan 100 autobussen en auto's naar 
Den Haag. - Bijna 2000 menschen bijeen. - Een vaandel
schouw. - Z.K.H. Prins Hendrik aanwezig. - Kloeke 
woorden en pittige muziek. - Voorburg wint den Wissel
beker. - Een Landstorm er bedankt. - Laaiende geest
drift viert hoogtij. 

"Een enthousiaste menigte van naar Klokslag acht uur ging het groote 
schatting 2000 Landstormers in den tooneeldoek langzaam open. Daar ston
Dierentuin bijeen" luidde een der onder- den de vaandels van Zuid-Holland: West 
koppen van een breed-opgezet verslag opgesteld voor een haag van schoone 
in het Vaderland, een verslag van de palmen. Daar stond óók, sprekend de 
groote Gewestelijke samenkomst, Woens- symbolieke taal van puur oranje en goud, 
dagavond 21 Januari in de zalen van den sprankelend in de volle weelde van veel 
Dierentuin te 's-Gravenhage gehouden. licht, geheiligd en vereenzaamd bijna 
Nu, een kleine 2000 Landstormers zijn er tegen een hel-wit vlak van filmdoek, het 
wel geweest, maar het mooiste was, dat ze Koninklijk erkende vaandel van het 
kwamen, met tientallen van autobussen Korps "Zuid-Holland: West" ... 
en auto's, met treinen en trams, uit alle Klokslag acht uur klonk het oude 
deelen van het Gewest, de randgemeenten Wilhelmus als een machtige nationale 
niet uitgesloMn; ze waren er, de jongens Psalm ... 
uit Lisse en Hillegom, uit Nieuwkoop en Klokslag acht uur ... 
Bodegraven, uit Hazerswoude en Zoeter- En met dit imponeerend begin was 
meer, uit Pijnacker en Berkel, uit Schie- de avond reeds geslaagd, voor hij be
dam en Maassluis, uit 's-Gravenzande en gonnen was. 
Naaldwijk, en uit alle plaatsen daar 
tusschen ... 

En met hen waren meegekomen tal van 
leden van Plaatselijke Commissiën, tal 
van Burgemeesters uit Zuid-Holland ook. 

Klokslag acht uur. 

Klokslag acht uur betrad Z.K.H. Prins 
Hendrik de zaal, binnengeleid door den 
heer E. L. Graaf van Limburg Stirum en 
de andere leden van de Commissie van 
ontvangst, de heeren Eckebus, Kolff, 
van Lier, Royaards, Ruys, Schaepman 
en Simons. 

Klokslag acht uur zette. het symphonie
orkest van de Kon. Militaire Kapel, 
onder leiding van kapelmeester D. F. 
Bandel, aangeboden door den Comman
dant van het Regiment Grenadiers, ons 
oude Wilhelmus in ... 

Wie er waren. 
De sprekers betraden een voor een het 

spreekgestoelte, telkens met een enkel 
woord door den heer L. G. Royaards 
ingeleid. 

Het was een grootsch gezicht, die 
stamp- en stampvolle zaal, en vooraan, 
ter weerszijden van den Prins, zulk een 
kring van autoriteiten. Wij zien dien kring 
nog voor ons, van links naar rechts de 
heer Schokking, de generaals Schuurman 
en Borel, de heer Schaepman, de adjudant 
en secretaris van den Prins, luit.-kolonel 
W. Laman Trip, Graaf van Limburg 
Stirum, Z.K.H. den Prins der Neder
landen, de heer Duymaer van Twist, de 
burgemeester van Den Haag Jhr. Mr. Dr. 
L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal, 
Z. Exc. Mr. Dr. J. Donner, Minister van 
Justitie, die de Regeering en het Leger 

vertegenwoordigde, en Mr. Th. Heemskerk, 
Minister van Staat. 

lnleidep.d woord. 

Een inleidend woord sprak de heer J. R. 
Snoeck Henkemans, lid van de Nationale 
Landstormcommissie, die een welkom 
toeriep aan Z.K.H. den Prins in het 
bijzonder, aan Minister Donner en aan de 
verdere militaire en burgerlijke autori
teiten. Na meegedeeld te hebben, dat de 
voorzitter der Gewestelijke Landstorm
commissie, de heer J. M. Krijger Jr. 
wegens droeve familieomstandigheden 
en de heer Dr. J. Th. de Visser, eere-voor
zitter van de Gew. Commissie, door lichte 
ongesteldheid verhinderd waren aanwezig 
te zijn, zeide spr. het mede zeer te be
treuren, dat de Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, Z.Exc. 
Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, 
niet aanwezig kon zijn, in verband met 
het overlijden van den zoo bekenden 
Staatsman, Zijne Excellentie Generaal 
.van Voorst tot Voorst. Spr. noodigde de 
aanwezigen uit zich ter nagedachtenis 
van dezen kloeken vaderlander eenige 
oogenblikken van hun zetels te ver
heffen ... 

De heer Snoeck Henkemans wees voorts 
op de beteekenis van ons Oranjehuis. 
En als wij spreken, ging hij verder, van 

het ons scharen om het , Oranjehuis, dan 
wil dat zeggen, dat wij pal staan voor 
orde, wet en gezag. 

Juist in dezen tijd met zijn opeen
stapeling van economische problemen is 

vooral dit laatste een dringende nood
zakelijkheid. 

Indachtig aan het bekende couplet van 
het Wilhelmus, ,,Mijn schilt ende be
trouwen" zegt spr. er van overtuigd te 
zijn, dat vertrouwende op God den Heer, 
de B.V.L. pal zal staan in de ure des 
gevaars. Daverend applaus volgde, een 
applaus, dat overwonnen werd door de 
Kon. Mil. Kapel, die het "Mijn :schilt 
ende betrouwen" spontaan inzette. 

Rede baron van Wijnbergen. 

Eerste spreker was Mr. A. J. M. G. 
baron van Wijnbergen, lid van de Tweede 
Kamer. 

Deze wees op den duren plicht om het 

vaderland te dienen, welke plicht moet 
voortspruiten uit liefde voor dat vader
land. Wil het vaderland ongerept bewaard 
blijven, dan is het een eerste vereischte 
maatregelen te treffen, waardoor de hand
having van orde en rust voortdurend 
wordt verzekerd. Daarom bracht spr. 
hulde aan hen, die zich vrijwillig beschik
baar stelden, om, wanneer het onverhoopt 
mocht noodig blijken, zich aaneen te 
scharen om te strijden voor Oranje en 
Vaderland. 

Wanneer wij ons land en zijn toestanden 
vergelijken met andere landen, dan mogen 
wij ons gelukkig prijzen, dat wij leven in 
ons kleine Nederland. En wanneer dan 
ook een aanslag mocht worden gepleegd 
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op onze vrijheid en op de orde en rust, 
clan moeten we gereedstaan, om dit 
hoogste goed tegen een dergelijke aan
randing te beschermen en om het wettig 
gezag te doen handhaven, waarbij spr. 
den wensch uitsprak, dat dit wettig gezag 
nog lange jaren moge blijven in handen 
van onze geëerbiedigde Koningin. (En
thousiast applaus). 

Daarom is het in hooge mate te waar
cleeren, dat zich thans reeds een groot 
aantal mannen van hoog en laag hebben 
vereenigcl, om op te komen voor het 
behoud van den koninklijken Troon, van 
onze vrijheid en van onze welvaart. 

Spr. uitte den wensch, dat de Bijzon
dere Vrijw. Landstorm voor dat doel nog 
steeds in bloei zal toenemen. (Langdurig 
applaus.) 

De muziek deed zich hooren. 

Rede Dr. Schokking. 
Volgende spreker was Dr. J. Schokking, 

Burgemeester van Katwijk. 
Spr. achtte het zeer gewenscht dat de 

belangstelling in het nuttige instituut 
van den Bijz. Vrijw. Landstorm voort
durend wordt gaande gehouden. De jonge 
mannen in alle deelen van ons land moe
ten worden opgewekt om tot dit instituut 
toe te treden en niet alleen is het noodig, 
dat opengevallen plaatsen telkens worden 
aangevuld, doch ook dat de rijen steeds 
meer worden versterkt. 

Spr. wees er op, dat het Instituut van 
den B.V.L. niet op kunstmatige wijze tot 
stand is gebracht, maar dat het in nood 
geboren is. Daarom wil spr. allen toe
roepen: Volk van N eclerland, vergeet 

uw historie toch niet! Er wordt soms te 
spoedig vergeten, wat vroeger in bange 
dagen op het spel stond. Spr. herinnerde 
aan de gevaren van 1918, welke gevaren 
nog steeds niet :óin geweken. Ook van 
uit het buitenland dreigen ze en het is 
goed, dat de B.V.L. paraat blijft, om het 
beste te verdedigen . . . ,,als 't moet". 
Daarmede kunnen zij, die den euvelen 
moed zouden durven hebben ons wettig 
gezag aan te randen, worden afgeschrikt. 
Het is goed, dat zij weten, dat de B.V.L. 
gereed staat om dien aanval op te vangen, 
en dat wij willen blijven een: vrij volk. 
Daarvoor is een krachtige groei van den 
B.V.L. noodig. (Applaus.) 

Direct na de rede van den heer Schok
king draaide de Landstormfilm: de Na
tionale Schietwedstrijd in Mei 1930 te 
Den Haag gehouden. 

De vroolijke wijsjes van de Kapel 
deden zich hooren. 

En de film sloeg in. Wat een bekenden 

op het doek, het defileeren voor generaal 
Duymaer van Twist, ,,Zuid-Holland: 
West" optrekkend onder Res.-Kapitein 
v.d. Zande. Eenige malen verscheen de 
Prins op het doek, en dan golfde het 
applaus aan, van uit de groote zaal. 

In de Pauze ... 

In de pauze, die nu volgde, recipieerde 
Z.K.H. Prins Hendrik in een der neven
zalen. Behalve de leden der Nationale 
Commissie en de sprekers, werden de 
leden der Gewestelijke Commissie aan 
Z.K.H. voorgesteld. De Prins onderhield 
zich met ieder der heeren geruimen tijd. 

Ook werden aan Z.K.H. voorgesteld de 
eerste drie prijswinnaars van den Korps
weclstrijcl, de heeren P. H. van der Zande 
(Voorburg), L. Stoof (Den Haag) en 
E. Vooys (Katwijk). 

De Prins wenschte deze heeren met 
hun behaalde succes van harte geluk. 

Majoor Boots spreekt. 

Na de pauze verkreeg de aangewezen 
Commandant van "Zuid-Holland: West", 
Res.-Majoor J. P. Boots, het woord 
ter uitreiking van de prijzen. De heer 
Boots knoopte hier een enkel woord aan 
vast, om te wijzen op de beteekenis van de 
geregelde schietoefeningen van de afdee
lingen van den B.V.L., ter versterking 
van de consolidatie en ter verhooging 
van de schietvaardigheid. Spr. wenschte 
den prijswinnaars geluk, vooral den heer 
v. cl. Zande (Voorburg), die voor zijn 
afdeeling den monumentalen wisselbeker, 
door de Gewestelijke Commissie aange
boden, verworven had. 

De heeren v. cl. Zande, Stoof en Vooys 
verschenen voor het voetlicht en harte
lijke toejuichingen volgden. 

De prijsuitreiking, 16 prijzen en 21 
herinneringsmedailles, had een zéér snel 
verloop, en was binnen de drie minuten 
afgeloopen. 

De prijzen. 

De wisselbeker werd gewonnen do-,r 
de afdeeling Voorburg. 

Prijzen: !e prijs P. H. van der Zande, 
Voorburg; 2e pr. L. Stoof, 's-Gravenhage; 
3e pr. E. Vooys, Katwijk; 4e pr. L. A. de 
Bruine, Delft; Se pr. J. Peerenboom, 
Leiderdorp; 6e pr. H. H. J. van Lummel, 
's-Gravenhage; 7e pr. J. Poot, Delft; 
Se pr. K. Meijvogel, Katwijk aan Zee; 
9e pr. A. Wendt, Leiden; 10 pr. A. L. 
Bollen, 's-Gravenhage; ! Ie pr. J. H. 
Mohr, Rijswijk; l 2e pr. J. van der Hoe
ven, 's-Gravenhage; 13e pr. J. de Waal, 
Delft; 14e pr. S. Berkel, Naaldwijk; 
!Se pr. W. de Gelder, Berkelt!:,(Z.-H.); 
16e pr. P. van Dijk, Maassluis. 

Van de afdeelingen, die niet het geluk 
hadden een prijs te verkrijgen, waren de 
hoogste schutters, die een herinnerings
medaille ontvingen met inscriptie "Z.H. 
W. 1930", de heeren: A. van Veen, 
Ter Aar; J. W. Hoogenboom, Roelofs
arendsveen, Alkemade I; J. N. Borst, 
Rijpwetering, Alkemade II; A. van Triest, 
Alphen aan den Rijn; T. Zaal, Bode
graven; A. van Haren, 's-Gravenzande; 
W. A. van den Dool, Koudekerk; W. H. 
van den Berg, Leidschèndam; A. A. 
Weyserfeld, Loosduinen; S. P. Voogd, 
Maasland; W. de Blok, Monster; J. Speet, 
Nieuwveen; K. Passchier, Noordwijk; 
B. Rip, Pijnacker; J. Sonneveld, Schie
dam; K. van Stein, Vlaardingen; M. J. 
Groen, Wateringen; M. van Egmond, 
Woubrugge; A. Nieuwenhuyzen, Zeven
hoven; P. A. van der Meer, Zoetermeer, en 
K. v. cl. Kleij, Zoeterwoude. 

Rede generaal Schuurman. 

Vervolgens hield generaal-majoor W. J. 
C. Schuurman, inspecteur van het wapen 
der artillerie, een toespraak. Spr. wees er 
op, dat we het voorrecht hebben te leven 
in een gelukkig land, omdat we hebben een 
Koningin die voor ons allen is een voor
beeld van trouw en plichtsbetrachting. 
Haar kunnen we niet dankbaar genoeg 
zijn voor wat zij voor ons heeft gedaan en 

daarom is het onze plicht om Haar te 
beschermen. 

Ook hebben we het geluk te leven onder 
regeeringen, die er steeds op uit zijn onze 
vrijheid te handhaven. Toch is het noodig 
om paraat te blijven, omdat er staats
burgers zijn, die niet zullen schromen om 
een aanval op het wettig gezag te doen, 
en wanneer hun dat zou gelukken, dan 
zou het zijn: weg Koningin, weg de 
wettige regeering en weg onze vrijheid. 
Daarom is het noodig, dat we ons op een 
dergelijke aanranding van onze hoogste 
goederen voorbereiden. 

Wat er wordt van een land, waar men 
onwettig naar het gezag heeft gegrepen, 
kunnen we zien in Rusland. Daar is alle 
vrijheid verdwenen, niet alleen maat
schappelijk, maar ook geestelijk. 

Daarom is het noodig, dat wij ons tijdig 
verzetten tegen een dergelijke bedreiging 
van onze vrijheid. 

We moeten dan gereed zijn en als één 
man pal staan tegen de pogingen tot 

toejuichingen zwollen aan tot een ovatie; 
de ovatie stierf weder weg in 't zingen van 
"Zij zullen het niet hebben", dat uit 
volle borst werd meegezongen. 

Slotwoord. 

In een slotwoord sprak (met toejuichingen 
begroet) de voorzitter van "de Nationale 
Landstormcommissie, Z.Exc. L. F. Duy-
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maer van Twist, Luit.-Generaal tit., een 
woord van dank tot al degenen die hebben 
medegewerkt tot deze grootsche natio-

omverwerping van het gezag en bezield 
zijn rpet de gedachte: ,,Ik zal handhaven". 
(Applaus.) 

Namens de Gewestelijke Landstorm
commissie sprak de heer L. G. Royaards, 
penningmeester van deze Commissie, een 
kort woord van hartelijken dank tot de 
sprekers. Maar 't beste woord van dank, 
zoo zeide hij, is dat, dat uit de Land
stormers zelf voortkomt en met te meer 
genoegen gaf hij daarom 't woord aan 
,,één der Landstormers", aan den res. 
eerste luitenant R. Bordewijk. 

Een Landstormer bedankt. 

De heer Bordewijk dankte namens 
de B.V.L.-ers voor wie deze avond was 
bereid. Namens de Landstormers, die 
hier verzameld zijn, onder de klanken van 
't oude Wilhelmus. Verzamelen, dat kàn 
de Landstorm. Tweeledig. Als van
avond, wanneer we uit volle borst ons 
oude Wilhelmus zingen. Maar er is ook 
een ander "verzamelen". Een verzamelen 
in tijden van gevaar, een verzamelen in 
tijden van mobilisatie. Dan klinkt weder 
het oude Wilhelmus. Dan mankeeren we 
niet. Dan zi.jn we er óók, en de Comman
dant van "Zuid-Holland: West" kan in 
die dagen zeker rapporteeren: ,,Mijn ge
heele Korps is present!" (Toejuichingen.) 

Dan zijn we weder verzameld, zoo ging 
spr. verder, en weder hooren we 't oude 
Wilhelmus. Dan weten we, dat 't er om 
gaat, om het huis van Oranje, om gezag 
en orde. Dat Wilhelmus doet ons hart 
trillen. 

Zoet en meesleepend klinkt de zoo 
geliefde melodie, en met méér vertrouwen 
schouwen we de toekomst tegemoet, 
hoe die ook zijn kan, want onze ziel zingt 
het lied van Aldegonde mee: ,,Mijn 
schilt ende betrouwen - Syt Ghy, o 
Godt, mijn Heer!" ... 

Dit voor de vuist gesproken woord 
deed groote geestdrift ontbranden. De 

nale bijeenkomst. 
In de eerste plaats de sprekers van 

hedenavond, die zoo duidelijk blijk heb
ben gegeven van hun sympathie voor 
het streven van den Landstorm, en voorts 
de talrijke autoriteiten, die van hun be
langstelling hebben blijk gegeven. 

De avond is echter zóó goed geslaagd, 
dank zij de Landstormers zelf, die van 
heinde en verre naar hier zijn gestroomd, 
een bewijs van de paraatheid, welke het 
geheele instituut van ruim 70.000 vrij-
willigers eigen is. 

Dit vormt een schrille tegenstelling met 
den toestand bij onze tegenstanders, die 
reeds weken van te voren de groote trom 
moeten roeren om de menschen voor een 
vergadering bijeen te trommelen. 

(Herhaaldelijk werd spr. door een luid 
en langdurig applaus onderbroken.) 

De Landstorm is een vredes-instituut 
bij uitnemendheid en dankt zijn bestaan 
aan de lessen, die uit de historie kunnen 
worden geput. De belofte van trouw tot 
handhaving van gezag en vrijheid is een 
borgstelling waarop men zich kan ver
laten. Met de hoop dat de inlossing der 
beloften nimmer noodig zal zijn, besloot 
spr. zijn met groote overtuigingskracht 
uitgesproken rede. 

* * * 
De avond was geëindigd. De muziek 

zette het "Turf in je ransel" in. 
Buiten ronkten de motoren .... 

Ks. 

Ingezonden Mededeeling. 

HET LANDSTORMLIED. 

Marschlied voor den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

door 
A. CAPTIJN, 

Luitenant-Kolonel b.d. der Infanterie, 
Oud-Commandant van het Vrijwillige 
Landstormkorps "Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie". 

Prijs f 0,:10. 
Verkrijgbaar bij 

de Administratie van 
Het Landstormblad. 



ONZE LANDDAGEN 

Rede van Z.Exc. Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruysde Beerenbrouck, op den Landdag te Ommen. Landdag ie l\lheer (Zuid-Limburg). 

AAN ALLE PLAATSELIJK LEIDERS 
EN VRIJWILLIGERS IN HET VERBAND 

,,DORDRECHT". 
Zooals bekend, zullen de Plaatselijk 

Leiders van heel ons land op Donderdag 
12 Maart a.s. te Utrecht tezamen komen, 
teneinde daar in intiemen kring eens terug 
te zien op den afgelegden weg en te zamen 
eens te bespreken verschillende zaken 
onze beweging betreffende. 

Bijna 12½ jaar heeft onze B.V.L. be
staan en daarom heeft de Gewestelijke 
Landstorm Commissie besloten · ·om een 
week later, dus op 19 Maart d. -a. v. een 
vergadering te beleggen voor heel ons 
Verband. 

Medewerking van muziek en zangver
eenigingen werd toegezegd, maar het 
mooiste van alles zal zijn, dat we op deze 
groote vergadering ook aanwezig zullen 
zien de mannen, die de stuwkracht zijn 
van onzen mooien B.V.L. 

Van dezen kunnen slechts enkelen wor
den genoemd en dan in de eerste plaats 
de vertegenwoordiger van onze Regeering 
Z.Exc. Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister 
van Defensie, Z'.Exc. Luitenant-Generaal 
L. F. Duymaer van Twist, Voorzitter der 
Nat. Landstorm Commissie en oprichter 
van den B.V.L. 

Voorts is dit een prachtgelegenheid 
onzen oud-Commandant J. A. J. Jansen 
eens gezamenlijk te huldigen en ook om 
den nieuwen Commandant Majoor W. J. Groep deelnemers aan den Landstormdag te Goes, JO Juli 1920. 

M. Linden te laten zien, wat er leeft in . . . . . . 
het Verband Dordrecht". HELLENDOORN-NIJVERDAL. De voorzitter, de he_er H. E. van der ~ee-\hJke Lands~<;>rmcommissie worden uitgereikt 

" · . 1 .. .. . 1 den, opent de vergadenng, heet de aanwezigen aan J. J. KaiJen, 371 p.; J. J. de J ongh, 37 I p.; 
Maar we zullen er meer zien en wel Door den BlJz. VnJw. Landstorm, afdeelmg welkom, in het bijzonder Majoor Linden, Com- J. den Breker, 368 p.; L. P. Bijl, 366; A. G. 

leden van Plaatselijke en Gewest. Com- Hellendoorn-:Nijverdal, werd op Woensdag mandant van het Verband, den heer A. Groe- van Maanen, 363 p.; A. Stam, 360 p.; C. 
missies, die hun koperen feest vieren. 17 December J .1. een pr~paganda-vergaderrng nendijk, Pr_op_agandist der Nationale Land- Lugthart, 360 p.; J. in 't Veld, 355 p. en J. C. 

D h k 1 t l 
.. k l ·d d" met b10scoop gehouden m het R.K. Vereem- stormcommissie den heer Hoogenboom leider van de Merwe 354 punten 

oc OO Pa?' se 1] e er e~~' re nu ge- gingsgebouw te Nijverdal. . der afdeeling Dordrecht en de aan\vezige Aan alle he~ren wordt e~n pakje tabak uit
durend~ 12½ Jaar al hun bJd en kracht "Om 74 uu: o_pende de voorzitter der plaatse- dames. Spreker wijst nog op het nut en de gereikt, beschikbaar gesteld door de Firma 
gaven om veel te doen wat voor het oog ltJke Commissie, de heer T. de Jong, de ver- noodzakelijkheid van den Bijzonderen Vrijwil- van Nelle. 
van velen verborgen bleef. gaclenng met een woord van dank voor de ligen Landstorm, waarna Majoor Linden, als Aan het slot der vergadering geven nog 

0 
d h d l den trouwe opkomst. pas opgetreden Commandant een welkomst'- enkele personen zich op als lid, waarna de 

P ezen se oonen avon za wor Spreker sprak een woord van welkom aan woord tot de leden spreekt. Voorzitter de aanwezigen dank zegt voor hun 
vertoond het bezoek van H. M. de Overste Tucker. . De heer Groenendijk spreekt een propagan- tegenwoordigheid en de gezellige vergadering 
Koningin aan Dordrecht, waarvan vele Nadat de voorzitter nog een en ander clarede uit en spoort de nog niet toegetreden sluit. 
honderden onzer getuige waren. medegedeeld had over het doel en streven personen aan lid te worden. De heer Hoogen- --------------------

M d k
. l d l d d van den B.V.L., werd het woord gegeven aan boom richt namens de afdeeling Dordrecht 

e ewer mg za wor en ver een oor O t T k . • • · vers e uc er. .. eemge hartehJke woorden tot de afdeelmg. 
het slaan van een colonne geweer ?~or een ~adat door den Overste de pnjzen van den Door Majoor Linden worden met een harte-
detachement van het Korps Manmers op scluetwecls_tnjd aan de versch~llende wmnaars, lijke toespraak de prijzen der Gewestelijke 
de muziek van de tamboers en pijpers. met vo_or ieder ee1'. toepasselijk woord waren Landstormcommissie uitgereikt aan J. den 

Elk B V L • lk C . , l" d uitgereikt, ver het hij de zaal.Daarna werden~oor Breker, 99 p.; J. P. Kaijen, 97 p.; J. J. de Jong. 
• • .-er en e ommrssie- 1 rlen heer Kater berg eenige Landstormfilms 96 p.; J. in 't Veld, 95 p.; M. Langerak, 95 p. 

h_eeft recht op 2 plaatsen, <1.w.z. voor vertoond: afgewisseld met ee~ige lachfil_ms, en H. van Driel, 92 p. 
zich en een dame dan wel voor zoover de clt~ :':eer m den smaak vielen blJ het publiek. De brevetten Koningschutter en Scherp
plaats dit toelaat een ander familielid, . f1jclens de pauze gaven een,igen zich op als schutter worden uitgereikt aan H. van Dnel, 

G 
. t .k d d" hel, en ee111gen zich als abonne van het Land- Koningschutter· A Stam P W de J ongh de 

aarn_~ on vang 1 aarom zoo spoe ig storm blad. Om ongeveer 11 uur sloot de heer Leeuw, A. G. _:an· Maan~n. · J. ·P. Kaijen, L. 
mogehJk opgave van het aantal leden en Kater berg deze Propagandavergadering, na P. Bijl, c. Lugthart, J. C. van de Merwe 
commissieleden, dat aanwezig zal zijn en nog_allen opgewekt te hebben, ho?_g te houden J. den Breker en J. J. de Jongh, scherp
afzonderliJ"k van het aantal introducé's. het ideaal van den B.V.L. en te blijven _waken, schutters. 

dat de rust en vrede van ons volk met ver- V · d 1 d d t d d Werkt allen mede opdat deze avond een t d dt De oorz1tter eet me e, a oor en 
ld" d ' d 5 oor wor · Edelachtbaren Heer Burgemeester als eere-

overwe rgen succes wor e. voorzitter der afdeeling een prachtig rookstel 
Met Landstormgroeten, DUBBELDAM. is geschonken en zegt den schenker hiervoor 

Uw. dw. Verslag van de vergadering van den Bij- dank. Aan den schutter, die het hoogst aan-
A GROENENDIJK zonderen Vrijwilligen Landstorm, op Woens- tal punten heeft behaald, den heer H. van 

· ' dag, den 28en Januari 1931, in de bovenzaal Driel wordt deze prijs gegeven, terwijl de 
Wilhelminalaan 12, Hillegersberf van Eyckendonk. prijzen, beschikbaar gesteld door de plaatse-

SCHILDWOLDE. 
Donderdag, 22 Januari, hield de afcleeling 

Bijz. Vrijw. Landstorm in 't café Reinclers 
alhier, haar jaarlijksche samenkomst. 

Kapitein De Jonge demonstreerde aan de 
hand van een film iets uit eigen instelling en 
werk. 

Burgemeester Van der Hoop van Slochteren 
richtte een waardeerencl woord tot kapitein 
De Jonge, die telkens bereid is om voor deze 
nuttige instelling ons een aangenaam avondj e' 
te bezorgen. Voor het "Landstormblad" zal 
meer propaganda worden gemaakt. 

HOOGKARSPEL. 
Jn café De Landbouw werd de vergade· 

ring gehouden van den Bijzonclercn Vri_. · 
willigen Landstorm . Aanwezig waren ondN 
meer burgemeester Midclelhoff, de heer He · 
linga, gemeentesecretaris, de heer D. Beemster 
en de heer Oolders. 
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Burgemeester Mi_ddelhoff opende de ';er
gadering als voorzitter van de plaatsehJke 
commissie. 

Hierna leest de secretaris, de heer Hellinga, 
de notulen der laatste vergadering, welke 
worden goedgekeurd. 

De heer Oolders brengt dank aan den voor
zitter voor zijn hartelijk welkomstwoord. 
Spr. zegt, dat we er dit jaar twee scherp
schutters hebben bijgekregen, nl. de heeren 
Jn. de Boer en P. Karsten . Beide heeren 
werden gecomplimenteerd en de brevetten 
aan hen uitgereikt. 

De voorzitter zegt, dat we gekomen zijn aan 
de prijsuitreiking. De verschillende sdrntte_rs 
zoeken nu ieder op hun beurt de mooiste pnJ
zen uit. Inmiddels komen de Zeereerw. heer 
Pastoor Konijn en de Heer Spigt ter vergade
ring en worden door den voorzitter welkom 
geheeten. 

De heer Oolders doet hierna nog enkele 
mededeelingen, bespreekt het belang van het 
Landstormblad en bepleit met warmte, dat 
allen zich abonneeren op genoemd blad. 

Onder het zingen van het Wilhelmus wordt 
de vergadering gesloten. De leden bleven nog 
eenigen tijd gezellig bijeen. 

een oefenrit te houdin van ± 180 K.M: ,,= 1 Commissie werd door het Comité voorgedragen 
een gemiddelde snelheid van 35 K.M. per uur. de heer L. Janssen, die de benoeming aannam. 

In tegenstelling met andere jaren is men Spreker dankte den secretaris en leider der 
van plan, dezen oefenrit te houden in het afdeelingdenheerRonda voor zijn onvermoeid 
Noordelijk deel der provincie Limburg. Echt werken, thans vooral voor het bijeen verzamelen 
als uitgangspunt en Venray als einddoel. van zooveel prijzen, en tevens ook de schen-

Men kon het echter niet eens worden, welk kers hiervan. 
traject hiervoor het beste geschikt was. Er De secretaris sloot zich aan bij de woorden 
werd besloten een drietal trajecten uit te van den voorzitter en dankte ook de gevers, 
kiezen en dan te zien, welk of het beste is. Deze en tevens den heer L. Janssen, die hem in 
proefrit is tevens een prachtige reclame voor alles behulpzaam is geweest. Verder gaf spreker 
de Landstorm-afdeeling. een uiteenzetting voor de a.s. schietoefeningen. 

In Venray, het eindpunt van den oefenrit, Vervolgens werden de diploma's voor scherp-
wordt des avonds gesoupeerd. Elk lid draagt schutter uitgereikt aan de heeren G. Essers, 
hiervoor bij. De Voorzitter mocht het genoegen G. Tax, L. van Tankeren en J. van Wijlick. 
smaken, de leden der afdeeling Venlo harte- De prijzen in de verschillende klassen waren 
lijk te danken voor de ruime bijdrage, hiervoor als volgt: 
geschonken. 

Bij de rondvraag vraagt een der leden, of 
het bestuur niet om nieuwe tenue's bij de be
voegde autoriteiten zou willen aankloppen. 
In Noord-Brabant en Zeeland is men in dit 
opzicht Limburg ver voor. 

De heer van de Weerd stelt voor, om na 
elke vergadering een half uurtje te praten 
over techniek, herstel van kleine fouten enz. 
in het autobedrijf. Genoemde heer wil zich 
gaarne hiervoor disponibel stellen, wat door 

Scherpschutters: Ie prijs G. Essers; 2e pr. 
J. van Wijlick; 3e pr. L. van Tankeren; 1e pr. 
G. Tax. 

re klasse schutters: 1 e prijs J. H. Janssen; 
2e pr. P. de Winden; 3e pr. H. Peeters; 4e pr. 
J. Driessen; 5e pr. J. Gerritsen; 6e pr. A. 
Bonsel; 7e pr. J. Vercoulen; Se pr. J. Ronda; 
9e pr. G. Thijssen; !Oe pr. J. Sevriens; I Ie pr. 
F. Bouten. 

de vergadering ten zeerste werd geapprecieerd. 2 e klasse schutters. 
Bij acclamatie werden de heeren de Weerd, Ie pr. K. Gubbels; 2e pr. W. Wennekens; 

H. van de Voordt, Lotuum, en Leussen bij de 3e pr. H. A. Janssen; 4e pr. J. M. Hermens; 
Op 26 Januari hield de afd. Winschoten haar propaganda-commissie gekozen, zoodat deze 5e pr. F. J. ter Wisscha; 6e pr. J. J. c .. Wal

propaganda-avond in de Bovenzaal van het nu uit zes leden bestaat. raven; 7e pr. J. B. Pollak; Se pr. J. H. Hmbers; 
hotel "De Nederlanden" (Ruibing), alhier. De volgende vergadering zal gehouden 9e pr. P. M. Timmermans; J0e pr. J. H. Vor-

De zaal was geheel bezet. Van de leden der worden te Tegelen op 3 Maart a.s. stermans; 1 Ie pr. J. H. van Rensen; 12e pr. 

WINSCHOTEN. 

plaatselijke Commissie waren aanwezig de I Te ruim halfelf sloot de voorzitter deze zeer• J. Laemers; 13e pr. J. van der Wielen; 14e 
heeren Mr. H. I. Schönfeld, Mr. 0. J. Cluyse- prettige en geanimeerde vergadering. pr. L. Janssen; 15e H. R. Th. Stappen; 16e 
naer en J. A. Boerhoud. ====================pr. L. J. H. Peters; 17e pr. W. J. H. Vercoulen; 

Nadat de plaatselijke leider, de heer Jac. l8e pr. J. H. Theeuwen; l9e pr. G. H.M. v.d. 
Hoendermis een inleidend woord gesproken Bereken; 20e pr. Th. J. van Heijster; 21e pr. 
had, waarbij hij het doel en streven van het A. F. J. v.d. Velde; 22e pr. E. w. G. Boeten; 
Instituut van den B.V.L. uiteenzette, gaf hij de 23 J H p R" · d · 1 G e pr. . . . van tJn. 
leidmg over aan en secretaris van iet e- Vijf nieuwe leden en enkele nieuwe abonne-
westel. Landstormverband, den kapitein de menten op het Landstormblad werden mge-
Jonge, die den verderen avond vulde met het schreven. k J;i 
vertoonen van verschillende films, speciaal Na de prijsuitdeeling werd de officieele ver-
vervaardigd voor den B.V.L. inhoudende be- gadering gesloten en werd de avond verder 
langrijke gebeurtenissen van het korps. in gezellig samenzijn doorgebracht. 

Ter afwisseling werd een komische film ver
toond. Alles viel zeer in den smaak van het 
publiek, zoodat de avond vlot verliep. Met 
een hartelijk tot weerziens aan den kapitein 
De Jonge en het aanwezige publiek besloot de 
Pl. leider deze zeer gezellige bijeenkomst. 

OUDEWATER. 
Donderdagavond, 22 Januari, vergaderde 

in het Patronaatsgebouw de plaatselijke 
commissie der afd. Oudewater van den Bijz. 
Vrijw. Landstorm. De voorzitter dezer com
missie, de heer Jhr. Bowier, heette allen , 
hartelijk welkom en zeide dat deze bijeenkomst 
werd gehouden in verband met de groote 
nationale wedstrijden die ter gelegenheid van 
het 10-j arig bestaan der afdeeling zullen worden 
gehouden. Met algemeene stemmen werd be
sloten deze wedstrijden te doen plaats hebben 
op 9, 13, 16, 20 en 25 Mei a.s. Voorts zullen 
eenige ingezetenen worden uitgenoodigd om 
in een te vormen eere-comité zitting te nemen. 

De datum van prijsuitdeeling van den onder 
de leden gehouden onderlingen schietwed
s trijd welke a.s. Dinsdag afloopt, werd vast-

De Heer H. J. BULTEN trad af als 
secretaris der Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Vollenhove". De Heer Bulten 
blijft als lid voor de Commissie behouden. 

gesteld op Vrijdag, 6 Februari. ===================== 

DE LANDSTORM-MOTOR-AFDEELING.1 
VERGADERING VAN HET DISTRICT 

VENLO TE LOTTUM. 

Een oefen- en propaganda-rit van Echt 
tot Venray. 

Op 3 Februari had te Lottum een vergade
ring plaats van de Landstorm-motor-afdeeling, 
district Venlo, in café mej. Wed. G. van Soest. 

Ruim acht uur opende de voorzitter, de 
heer Trienes, de vergadering. 

Daarna bracht de voorzitter een keurig 
verslag uit van de gehouden vergadering te 
Sittard, terwijl door den secretaris, den heer 
van Hoorn, Blerick, nog een en ander werd toe
gelicht. 

Hierna kwam aan de orde, om in Mei a .s. 

LANDSTORMKORPS 
,,LIMBURGSCHE JAGERS" 

Afdeeling Venlo. 
1 Februari had in Hotel Suisse de jaarlijk

sche feestvergadering en prijsuitdeeling plaats 
van bovengenoemde afdeeling. 

Voorzitter Dr. Eug. Dubois sprak een wel
komstwoord tot de talrijke aanwezigen, waarin 
hij dank bracht voor de trouwe opkomst bij de 
schietoefeningen op de Groote Heide en voor 
het welslagen der eerewacht bij het bezoek 
van Z.K.H. den Prins aan Venlo. 

Het was spreker een genoegen te kunnen 
mededeelen dat het afgeloopen schietseizoen 
weer 4 scherpschutters in onze afdeeling waren, 
waaraan straks de diploma's zullen worden 
uitgereikt. 

In een vacature der plaatselijke Landstorm-

JONGENS EN MEISJES . 
Jullie zult wel gemerkt hebben, dat de 

heeren in Den Haag ons bijna uit ons gewone 
hoekje achteraan weggedrukt hebben. 

Ja, wij moeten als kleine, toekomstige Land
stormers maar een beetje bescheiden zijn, dat 
we nooit de groote menschen vlak voor de 
beenen loopen ! Ieder op z'n eigen plaats, waar 
hij hoort! 

Groep A. 
(Onder de 10 jaar.) 

Wie kan goed rekenen? 
1. De helft van drie is drie. 

1111- -,111 1111 -
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ZEVENHOVEN. 
Alhier werd een propaganda-avond gehou

den van den Bijz . Vrijw. Landstorm. Door den 
voorzitter, burgemeester Boxce werd het 
samenzijn geopend. 

Hierna verkreeg de heer T. F. M. Schaep
man, lid van de Tweede Kamer, het woord; 
deze hield een propaganda-redevoering. 

De avond werd verder doorgebracht met 
zang en muziek en eenige films. 

Tot na middernacht bleef men gezeHig 
bijeen. 

DEN BOMMEL. 
Uitslag schietwedstrijd: 
Scherpschutters: L. H. Floorijp, L. G. L. 

Lemkes, A. Hokke en J. J. van Gelder, alle 
95 punten; C. J. Geluk 93 punten; J. Hokke 
92 punten en A. van der Welle 92 punten. De 
overige scherpschutters minder dan 92 punten. 

Schutters eerste klas: K. Bakker, J. Holle
man, P. Saarloos en J. den Braber, ieder 92 
punten; A. van Dijk 90 punten; J. Bakelaar 
89 punten, A. Verkerke en P. Nagtegaal 88 
punten. De overige schutters eerste klas 
minder dan 88 punten. 

Schutters tweede klas: W. van'f der Mast 
87 punten, T. du Pree 74 punten. De overige 
schutters 2e klasse minder dan 74 punten. 

't ZANDT. 
De afdeeling 't Zandt van den Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm hield in het café 
Nieboer alhier, een propaganda-avond. Ver
toond werden de Koninginnefilm, de land
dagen te Groningen in 1927 en te 's-Graven
hage in 1928 en de nationale schietwedstrijden 
te 's-Gravenhage. Ten slotte werden nog een 
paar komische films afgedraaid. Kapitein de 
Jonge van Groningen gaf een mondelinge toe
lichting bij de films. 

De heer L. H . Coolman, burgemeestere 
bracht kap. de Jonge dank voor het getoond, 
en zei, dat het hem niet verwonderde, dat de 
Bijz. Vrijw. Landstorm onder leiding van 
mannen als kap. de Jonge tot steeds grooteren 
bloei komt. L, _ ~--.:; 

2. De helft van twaalf is zeven. 
3. De helft van negen is vier. 
4. Vier min één is vijf. 
5. Negen min één is tien. 
6. Negen min één is nul. 
7. Wat is zwaarder: een pond lood of een 

pond veeren? 
8. Als een vet varken / 102.5 kost, op hoe

veel komt dan een big te staan? 
9. Tien en een half dozijn eieren = 16 eieren. 

10. Als je van Rector den staart afsnijdt, 
wordt de hond niet kleiner, maar grooter. 
Hoe kan dat? 

1111 
Bijna Zeven Honderd abonné's 
werden in de afgeloopen maand 

ingeschreven! 

Iedere Afdeeling zorge 

1111 

T 
Met hartelijken dank houden wij ons aanbevolen 
voor verdere medewerking. 

DE ADMINISTRATIE. 

minstens 
., ., 
een filmavond 

te org aniseeren ! 
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Groep B. 
(Boven de 10 jaar.) 

Beroepsnamen op ier. 

aan, en daarna zijn gevoelvolle gelukwenschen. 
Thans was het aan cte beurt van den lu ite

nant, om ten uiterste verbaasd te zijn; want, 
die hem toesprak was niemand minder clan 
kardinaal Mercier zelve! Hoeveel kun je er vinden? 

Tuinier, officier, enz. Deze nooclig<le nu den schilderijen-bewon
deraar hoffelijk nit voor den maaltijd. 

ZIJN VERJAARDAG. 

't Was in den tijd van den grooten wereld
oorlog, die in 1914 was uitgebroken. 

Het machtige Duitsche leger rukte zege
vierend België binnen. Trots heldhaftige ver
dediging viel de ééne sterke vesting na de 
andere voor den geduchten vijand. ~ , -

Ook de oude bisschopsstad Mechelen, waar 
kardinaal Mercier zetelde, moest zich, om 
't veege lijf te behouden, aan de Duitschers 
overgeven. 

Thans brak onder de ijzeren vuist van de 
overwinnaars voor Mechelen een tijd van wee 
en druk aan. Weenencl schudde l\Ionseigncur 
Mercier op heftige wijze zijn zilveren lokken, 
wanneer hij telkens en telkens weer bij den 
Duitschen generaal voor zijn berooide kudde 
ging pleiten. Doch, hoe krachtig en fier de 
kerkvorst ook optrad, de Duitscher met verhe
ven borst liet zich niet verbidden. 

In die dagen van rouw en rampen bezocht 
een jonge Duitsche luitenant, Bernstein, 
Mechelens kathedraal, dat meesterstuk van 
bouwkunst en pracht. Daar prijkten tal van 
schilderijen van Rubens, den beroemden Zuid
Nederlanclschen grootmeester. De luitenant in 
z'n schitterende uniform beschouwde vol eer
bied en geestdrift de kunstschatten (meest 
voorstellingen van des Heilands kru islijden), 
die daar aan de wanden hingen. 

Terzelfder tijd schreden onder de machtige 
gewelven twee priesters geruischloos voort. Al 
voortwandelend wendde de oudste zich tot 
zijn metgezel en zeide hardop, doch in 't 
Latijn: ,, .Mijn waarde broeder Florentijn! 
hoe oud zou clat ventje daar wezen?" 

- ,,Juist op dezen dag mag ik mijn twin
tigsten verjaardag vieren!" luidde het be
scheid, ook in het Latijn gegeven door ... 
den luitenant zelven. 

De oude priester stond "een oogenblik spra
keloos van verwarring. Doch weldra herstelde 
hij zich. Hij trad op den krijgsman toe en 
bood dezen allereerst zijn verontschuldiging 

De jonge luitenant nam deze eervolle uit
noocliging aan, en stapte op den afgesproken 
tijd in gala-uniform naar het aartsbisschop
pelijk paleis. 

Daar troonde de kardinaal als gastheer in 
volle waardigheid aan den disch te midden van 
een kring priesters, die met hun geschoren 
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kruinen en glanzende, ,;wart-zijden soutanes 
een statigen aanblik boelen. En aan de rech
terzijde van den doorluchtigen gastheer zat 
luitenant Bernstein, de jongste der gasten, 
als een vreemde eencl in de bijt, onder dit 
voornaam gezelschap van geestelijken. 

Doch zijne aanwezigheid veroorzaakte geen 
gedwongen of gedrukte stemming. Integen
deel, er heerschten onder 't gebruik der 
kostelijke spijzen en dranken een aangename 
kout en gulle scherts, waartoe de kardinaal 
zelf niet weinig bijdroeg. 

Toch scheen het een schrille tegenstelling 
tusschen den gastheer en zijn jongen gast: de 
vredebode naast den krijgsman; de grijze 
waardige kerkvorst in purperen soutane met 
gouden kruis op de bo1'st, en de jeugdige 
officier met rinkelende, blinkende sabel. 

Zeer belangstellend informeerde de gastheer 
naar de familiebetrekkingen van den luitenant, 
en verraste hem plotseling met de vraag: 
"Kan het leven in de loopgraven u nogal 
behagen, m'n vriend?" 

De jeugdige luitenant slaakte een zucht en 
antwoordde: .,l\Ionseigneur ! wat zal ik zeggen? 
"Het is in de loopgraven een ongezond, zwaar 
"en afmattend dienen. Maar wanneer het 
"Vaclerland ons roept, moeten wij als soldaten 
.,aan die stem gehoor geven, om het te ver
.,dedigen, desnoods ten koste van ons leven. 
"En daarom waakt m ijn hart nog, ook zelfs 
.,wanneer ik in diepen slaap lig verzonken!" 

In diepe ontroering wischte de kerkvorst 
zijn vochtige oogen, en werd stil, pijnlijk stil. 

Een uur later vertrok de luitenant, die in 
hoffelijke termen den .!10ogen gastheer zijn 
welgemeenden dank betuigde voor cte groote 
eer, die hem te beurt gevallen was. 

Doch kardinaal Mercier weerde die harte
lijke woorden af, terwijl hij zijn zilveren lokken 
schudde. Met vaderlijken lach kuste hij den 
krijgsman. En toen, zijn handen zegenend 
opheffend over het blonde hoofd van den 
krijgsman, sprak hij op plcchtigen toon, als 
ruischten zachte, zilveren harpaccoorden: 

.,Mijn zoon! Dat Gocles zegen op u nederdale ! 
"Zoo smeekt thans niet de kardinaal, maar een 
"man, die oud en zat van dagen is, en die ook 
"altijd in strenge plichtsbetrachting een 
"welbehagen vond. l\Iijn zegen voor een 
"jongen man, die op zijn jeugdkracht kan 
"roemen, en die zijn plichten vervullen moet 
.,te midden van helsche dampen!'' . .. 

jGOEDEWAAGENS 

De luitenant was iot in 't merg geroerd. 
Nogmaals stamelde hij een paar woorden van 
dank, waarna hij de statiewoning van zijn 
!wogen gastheer verliet. 

Hij haastte zich naar het station. waar de 
trein gereed stond die hem naar zijn kwartier 
zou vervoeren. 

Doch bij 't openen van het portier werd hij 
op zachte, beleefde wijze \\'Cerbouclen door een 
abt die hem door clen kardinaal was nage
zonden met kostelijke verjaringsgeschenken: 
prachtige trossen blauwe druiven, donzige 
perziken, en b_onbons in fijne doosjes verpakt. 
;.1et vnencleliJken aandr~ng bood de d ienaar 
van den machtigen prelaat al die weeldevolle 
heerlijkheden aan. 

De luitenant was er gansch en a l onthutst 
van . Al die geschenken even smakelij k a ls 
vorstelijk, joegen den krijgsman een donkeren 
blos op het frissche gelaat. Maar vooral het 
laatste, <lat hem afzonderlij k in de hand 
gelegd werd: een bundel Latijnschc gedich ten 
van Horatius, in stevigen, smaakvollen band. 
Hierin waren sommige zinn,~n, die vooral n iet 
aan den lezer ontsnappen mochten, met een 
fijne pen onderlijnd. 

Onder dit alles was het den luitenant, a lsof 
hij in het land der droomen verkeerde . 

In zijn kwartier aangekomen, gebruikte h ij 
elk vrij oogenblik, om die schoone, klassieke 
lierzangen te verslinden. Totdat zijn plicht 
hem weer opriep, om aan den strijd deel te 
nemen. Doch, hoe verschrikkelij k de krijg 
ook om hem heen woedde, toch was zijn 
jeugdig gemoed vervuld met een zoet, vred ig 
gevoel. Want het was hem, alsof hij dwars 
door den felien, vernielenclen oorlogsbrand, 
door vriendelijke, vrome handen beschuttend 
en zegenend werd heen gedragen. 

001\'T BERTUS. 

Vele v erslagen w. o. die van Rot
terdam en Gouda moesten wegens 
plaatsgebrek overstaan tot het 

volgend nummer. 
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HElf 
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HETWETTIGGEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl ,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

De Oud-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, Mr. D. FocK, heeft de beteekenis 
van den Bij zonderen Vrij willigen Landstorm voor ons schoone Insulinde eens op de navolgende 
wijze weergegeven. 

Teneinde het Nederlandsch bestuur ten volle in het belang van Indië en van de be
vo,lking zijn taak zal kunnen vervullen, moet het bestuur in Indië van uit Nederland 
worden gesteund. En dit is alleen mogelijk, wanneer in Ne_derland rust en orde heerscht. 
De Bijzondere Y:ijwillige Landstorm, ?_ie de rust en orde_m Nederla1;1~ ;yerzekert, werkt 
dus indirect ook m het belang van Ind1e en van de bevolkmg van Ind1e. 

Wij verheugen er ons daarom over in ons blad thans een der vooraanstaande Indië-kenners 
aan het woord te kunnen lateri, nl. Dr. A. D. A. DE KAT ANGELINO. 

DE BAND NEDERLAND-INDIË 1> 
Door Dr. A . D . A . DE KAT ANGELINO. 

Wanneer wij Nederlanders met elkaar 
spreken over den band, die ons vader
land met Indië verbindt, dan kunnen wij 
niet anders dan tegelijkertijd het machtig 
gevoel ondergaan van de saamhoorigheid, 
die ons allen vereenigt en ordent tot 
leden eener natie. 

Want door het enkele feit onzer ge
boorte zijn wij als erfgenamen der vaderen 
geroepen tot de aanvaarding van groote 
voorrechten en van niet minder groote 
plichten, zijn wij de voortzetters van een 
schoone traditie, en moeten wij gevoelen, 
dat die erfenis ons niet individueel of 
groP.psgP.wijs, doch alleen als natie is toe
vertrouwd. Zoo bindt de band met Indië 
al dadelijk ons zelf als leden eener natie 
en behoort deze ons te verheffen boven 
alle groepsverdeeldheid. 

Zoolang wij Nederlanders zijn, kunnen 
wij ons aan de gemeenschappelijke ver
antwoordelijkheid voor dit kostelijk erf
goed niet onttrekken, ook al zouden wij 
dat willen. Het huidig wereldbestel staat 
zulks niet toe, want het thans rondom den 
stillen Oceaan en in het Verre Oosten 
bestaande evenwicht wordt voor geen 
klein deel verzekerd door den band Neder
land-Indië. 

En het snel voortschrijdend proces der 
ontwikkeling van zestig millioen mede
menschen overzee bevindt zich in een 
stadium, waarin de gansche wereld niets 
liever ziet dan de uitoefening der leider
schapsplichten op de kalme en rusti~e 
wijze, die men van Nederland gewend 1s, 
en volgens de lessen der ervaring, welke 
ten opzichte van dit gebied alleen ?ns 
volk bezit en in het belang der bevolkmg 
en van de wereld kan benutten. 

Gazelle 
Prijzen vanaf f 66 • gehee l compleet 

Klnde r rij...,telen v•naf f 53 • 
Gsuelle Transµurl Urlewlelf'rs vanaf f 186 • 

J \.'ri\ .-.couran1cn 11.~bllE> oµ ;,anvra.:c blJ onze Agenlt>n 

GAZE L LE RIJW IELFABRIEK • DIE REN 

Inderdaad, de wereld heeft allen grond 
de bestendiging van dien band te ver
langen, welke in zoo groot gebied stabili
teit verzekert en bovendien niet gepaard 
gaat met het opeischen van bijzondere 
voorrechten voor Nederland. 

Voor den handel en ondernemingsgeest 
der gansche wereld is Indië gelijkelijk en 
zonder eenige discriminatie opengesteld, 
terwijl omgekeerd bij Nederland alleen de 
volle verantwoordelijkheid berust voor 
vrede, orde, veiligheid, nakoming van 
internationale verplichtingen, goed be
stuur en rechtspraak, ontwikkeling der 
bevolking, en zooveel meer. 

Waar vindt men in onzen tijd van pre
ferentieele rechten en begunstiging van 
eigen product nog een zoo onbaatzuchtige 
handelspolitiek, waarvan de overzeesche 
bevolking en de wereldgemeenschap in 
zoo hooge mate profiteeren? 

De wetenschap, dat de wereld den band 
Nederland-Indië met vreugde ziet, stelt 
ons in staat met des te grooter bezonken
heid het wezen van dien band en de ele
menten die zijn hechtheid verzekeren te 
onderzoeken, en om na te gaan, welke 
beteekenis hij heeft voor Nederland en 
voor Indië. 

Wij moeten dan, bij een terugblik op de 
laatste drie eeuwen, beginnen met vol
mondig te erkennen, dat tot recente 
tijden, tot omstreeks 1870, bovenal han
dels- en financieele voordeelen den door -
slag hebben gegeven, en dat zonder die 
voordeelen vermoedelijk geen pogingen 
in het werk zouden zijn gesteld om be
trekkingen aan te knoopen, laat staan een 
hechten band te vlechten. 

Die financieele voordeelen hebben dan 
ook later, omstreeks 1900, toen het besef 
van hoogere plichten nagenoeg algemeen 
was doorgedrongen, aanleiding gegeven 
tot een formuleering der toenmalige en 
toekomstige verhouding als een eere
schuld, welke Nederland op de een of 
andere wijze behoorde af te betalen. 

Dit beeld is te onvolledig om de veel
soortige betrekkingen tusschen twee zoo 
intiem vergroeide volken te kunnen uit
drukken. Denken wij slechts aan het feit, 
dat reeds in den Compagniestijd de bevol
king op Java zich verdriedubbeld heeft en 
dat zij zich sindsdien nogmaals vertien
dubbeld heeft, en dat op een totaal-be
volking van 62 millioen zielen, vermoede
lijk ruim 55 millioen menschen hun aan
zijn, hun bestaansmogelijkheid aan Neder
lands ingrijpen te danken hebben, dan 
gevoelen wij, dat hier geen optelsom van 
voormalige Indische baten betaamt. 

En stellig zou het van groote oneerbie
digheid ten opzichte van de waarde van 
een menschenleven getuigen, indien men 

in het aangezicht van deze millioenen 
levens nog zou willen gewagen van een 
eereschuld ten bedrage van 800 millioen 
gulden. In dit opzicht heeft Nederland 
veeleer een onberekenbaar tegoed, waarop 
het zich echter niet verheffe. Integendeel, 
wanneer ons volk voortgaat zijn plicht 
naar beste kunnen te vervullen, dan 
handele het alzoo, niet ter afbetaling van 
lang verdwenen eereschulden, maar ter 
wille van de groote zaak zelf, en louter en 
alleen ter wille van die zaak. 

Verheugen wij ons erover, dat de band 
Nederland-Indië aan Indië zoo ongekende 
zegeningen heeft gegeven, dat Indië hee[t 
kunnen sparen in menschenlevens, die 
toch zeker ook een kostbaar kapitaal 
vertegenwoordigen, naar onze meening 
het allerkostbaarst. Denken wij eens aan 
die ontelbare scharen van moeders, die 
zonder Nederland haar dierbaar kroost 
onherroepelijk zouden hebben moeten 
verliezen, zooals honderd geslachten vóór 
haar, die de hulp ontbeerden van den 
Westerling, die de natuur, ziekten en 
oorlogen bestreed, die een indrukwekkend 
irrigatie-uurwerk bouwde, dat elken drup
pel regenwater kan verantwoorden, die 
den Inheemschen boer in staat stelde 
reeds nu voor 400 millioen, en straks 
misschien voor vier milliard guldens aan 
de wereldmarkt te leveren, en die op deze 
en andere wijze het volksvermogen met 
vele milliarden heeft vermeerderd. 

De noeste vlijt van Nederlands zonen 
overdekte dit schier onmetelijk eilanden
rijk met verkeerswegen, en smeedde het 
op velerlei andere wijze aaneen tot é_én 
geheel, een eenheidskader, dat een dertig
tal verschillende volkeren, velerlei stam
men, honderden vorstenstaatjes en tien
duizenden vroeger afgesloten levende 
maatschappijtjes omsluit en met elkaar 
doet vergroeien in een sociaal-econo
misch en staatkundig eenheidsorganisme. 

In waarheid, de band Nederland-Indië 
is tevens de band die Indië's versplintering 
in vijandige volken, stammen, dorpen en 
staatjes doet verkeeren in een Pa~
Indische eenheid en die tegelijk die groei
ende organische eenheid binnentrekt in de 
sfeer der groote wereldgemeenschap. Zoo
doende vervult die band een vierdubbele 
kostelijke functie. . 

Wanneer wij overdenken, dat die ce
menteerende invloed niet alleen deze 
Indische eenheid, maar ook het huidig 
Indisch productie-stelsel en bijna de 
geheele Indonesische bevolking zelve in 
het aanzijn heeft geroepen, dan schiet ons 
het bekende woord van den Franschman 
te binnen, die na een blik op onze polders 
en dijken glimlachend zeide: De goede 
God heeft de wereld geschapen, maar de 
Nederlander schiep zelf Nederland. 

Met nog meer recht misschien, zou men 
mogen zeggen, dat de Nederlander Indië 
heeft geschapen. 

Ik zeg dit alles niet, opdat wij ons 
daarop zouden verhoovaardigen, want 
met den Duitschen dichter meenen wij : 

,,Muss man auch den Meister 1oben, 
Doch der Segen kommt von oben", 

maar in elk geval is oprechte vreugde en 
voldoening over dit verblijdend resultaat 
den Nederlander niet euvel te duiden. 

Dat het Nederlandsche volk met dat al 
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nog steeds geen volk van engelen is, zooals 
zekere critiek het schijnt te willen postu
leeren, zij zonder omwegen toegegeven. 
Ook ons volk heeft evenals alle volken 
in Oost en in West zijn "sacro egoïsmo", 
maar daar zijn honderd bewijzen te geven 
voor één dat ons werk in Indië met 
egoïsme ;lleen onmogeli_ik valt te vereen
zelvigen. Onze zelfcritiek blijve_ dus rede
lijk en manlijk en ontaarde n~~t, zo~~ls 
thans meer en meer gebruikehJk schiJnt 
te worden, in steriele sentimentaliteit, 
gespeend van alle levenswijsheid. 

Na deze algem€ene oriëntatie, welke de 
juiste instelling ten opzichte van den band 
met Indië moge vergemakkelijken, zullen 
wij een oogenblik de historie laten spreken, 
om na te gaan, wat die band voor Nede~
land zelf heeft beteekend. En wederom is 
er goede grond om de handelsvoordeelen 
door de Compagnie tusschen 1600 en 1800 
in Indië genoten, betrekkelijk laag aan 
te slaan. 

Tot diep in de !Se eeuw, d.w.z. tot ko~-t 
voor háár einde, stelde de Compagme 
Java achter bij Ceylon, en nog omstreeks 
1700 woog het kleine factorijtje op het 
eilandje Decima in Japan in het oordeel 
der Edele Heeren te Amsterdam veel 
zwaarder dan de geheele Preanger-Lan
den, 's Compagnie's bezit in West-Java. 

Ook' hier zullen wij daarom ons moeten 
hoeden voor de eenzijdigheid van hen, 
die willens of onwillens handelen als 
historische materialisten en slechts in 
cijfers kunnen denken. 

Veeleer was in de wende tusschen I 6e 
en-17 e eeuw "Indië" het tooverwoord, dat 
toenmaals de fantasie van het geheele 
Westen prikkelde, dat stoutmoedig~te 
ondernemingen als bij tooverslag mogehJk 
maakte een idee, die ook het Neder
landsch~ volk in beweging bracht en in 
beweging hield . 

Daaraan danken wij die vermetele 
ontdekkingstochten, welke tot op dezen 
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dag den naam van onverschrokken Neder
landers uitdragen tot aan de einden der 
aarde, 

Het was Indië, dat geheel Europa in 
opwinding bracht, zoozeer dat men maar 
al te gauw geneigd was aan een nieuw 
ontdekt land den naam Indië te geven, 
want de wensch was de vader der ge
dachte, en zoo doopte men allerlei landen 
en volken met de namen Indië en Indi
anen, die, naar later bleek, ten onrechte 
zoo genoemd zijn. 

Ook onze vaderen dreef het tooverwoord 
Indië tot het zoeken van den weg om de 
Zuid, om de Noord, naar het Oosten en 
naar het Westen. Welk een ontroering 
moeten de ervaringen, ontberingen, prach
tige successen of manlijk doorstane tegen
slagen, toenmaals in alle lagen van ons 
volk hebben verwekt, want ook ons treffen 
nog die simpele journalen en rei§be
schrijvingen. 

Welk een golf van voldoening, toen de 
weg zelfstandig werd gevonden, toen de 
wereld werd omzeild, toen de onzen terug
keerden met de producten, kunstvoor
werpen en verhalen over de vele vreemde 
landen en volken in Afrika en in het 
uiterste Oosten, waarmede zij in aanraking 
waren gekomen. 

Tot dusverre waren het slechts enke
lingen geweest, zooals Marco Polo, die de 
wondere landen in het Oosten hadden 
bezocht, en den eerzamen Marco moest 
het zelfs gebeuren, dat men hem, toen 
hij zijn ervaringen uit het Rijk van den 
grooten Khan naç,r waarheid vertelde, in 
de gevangenis opsloot als straf voor de 

ALS INDffl EENS IN EUROPA LAG .•. 

verregaande leugens, waarvan men hem 
ten onrechte verdacht. 

Maar na 1600 trokken geheele beman
ningen, kleine vloten ten Oosten en voor
zeker zal elk dier opv:arenden na terug
keer in het vaderland in breeden kring 
hebben verteld al wat hij vreemds en 
wonderlijks had gezien. Is het niet natuur
lijk, dat ons volk in zijn geheel ging mede
leven, dat het een en al belangstelling was 
voor ervaringen van mannen als Bontekoe, 
dat machtige geesten zooals Vondel wer
den bewogen door de indrukwekkende 
vergezichten, welke de verhalen over 
China openden. 

Plotseling werd de bekende wereld 
tienvoudig vergroot; het was een groot
sche aera, zooals onze tijd alleen nog zou 
kunnen beleven, indien wij betrekkingen 
met Marsbewoners konden aanknoopen. 

Niet alleen onze handel en industrie, 
maar ook onze wetenschap, onze litera
tuur, ons denken, onze taal en onze kunst 
werden tot machtige krachtsontplooiing 
geprikkeld. Welhaast ongeloofelijk was de 
energie, waarover ons volk bleek te be
schikken, toen grootsche einders zijn blik 
lokten verder, steeds verder, naar de 
einden der aarde. 

Als Vikings trokken zij weg en beheersch
ten van den oceaan uit en door overal 
verspreide handelsvestigingen een on
metelijk handelsgebied. Zij stichtten kolo
nies in Noord- en Zuid Amerika, in Zuid
Afrika, zij beheerschten Formosa en 
Ceylon, tal van steunpunten in Voor
Indië, Malacca, dat alles buiten het 
eigenlijke eilandenrijk Indië. 
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Is het wonder, dat het kleine volk een 
bedrijvigheid ontwikkelde als het gon
zend bijenvolk op een gouden dag in Mei? 
Alle talenten eischten een ontplooiing en 
brachten onzen gouden tijd, waarin we
reldberoemde geleerden, denkers, ont
dekkers, uitvinders, schilders, dichters, 
schrijvers, veldheeren en zeehelden den 
bloeitijd van het oude Athene in de dagen 
van Pericles, P{ato, Sophocles en Phidias 
aan onze zeestranden deden herleven. 

De N ederlandsche natie dankt onge
twijfeld aan dien tijd de verruiming van 
blik, het vèrdragende van denken, het 
zoeken in alle richtingen naar nieuwe 
uitingsvormen, de verrijking van taal en 
zooveel meer. 

Zoo schonk Indië ons een grootsch doel, 
een idee, dat in den loop der tijden telkens 
een ander en meer verheffend aspect en 
een nieuwe bekoring zou krijgen, maar in 
dat aspect steeds de natie opriep om ver 
boven zichzelf uit te streven. Kortom, 
Indië was en is voor Nederland de prikkel, 
die vermogens, welke anders misschien 
slapende zouden zijn gebleven, wakker 
riep en wakker houdt. De dividenden, die 
ook heden nog uit Indië worden verkregen 
doch thans uitsluitend als belooning van 
ondernemingsdurf en noesten pioniers
arbeid, hebben in vergelijking met de 
juist genoemde moreele en cultureele 
waarden bitter weinig te beteekenen. Zij 
zouden overigens evengoed uit beleggingen 
elders kunnen worden verkregen, indien 
eenzelfde energie en initiatief daaraan ten 
goede werden gedaan, zooals afdoende 
blijkt uit het feit dat het buitenlandsch 
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kapitaal zich volstrekt niet verdringt 
rondom het Indische beleggingsveld,I 

Derhalve geeft ons reeds de tijd tusschen 
1600 en 1800, toen Nederland slechts 
indirect, nl. door de Oost Indische Com
pagnie, verbonden was met Indië, en toen 
Indië bovendien slechts één deel uit vele 
bijna even waardevolle deelen van zijn 
handelsgebied uitmaakte, ons te verstaan, 
dat Nederland, zonder Indië in zijn histo
rie en nationaal denken, zichzelf niet meer 
zou zijn. 

Ons gansche volksbestaan, ons voelen 
en bewustzijn, ons vermogen tot schouwen 
en blikken naar de verte, onze drang naar 
de zee, naar vreemde en verre dingen, dat 
alles is in onzen volksaard, in het wezen 
onzer volksbewustheid als nationale een
heid, op het innigst verweven met Indië, 
met de ideeënwereld waarvan Indië het 
centrum was en ook nu nog is, ook al zien 
velen dat niet meer in. 

Bijna in dezelfde mate, waarin dit voor 
Indië geldt, is dus ook voor Nederland die 
band met Indië belichaamd in onze 
historie en traditie, in onze denkrichting, 
in onze nationale eenheid en onze cultuur 
schepping. Het betaamt ons daarom van 
dien band slechts met eerbiedigheid te 
gewagen. 

In het heden is die band van nog grooter 
beteekenis geworden, niet alleen voor 
Nederland en Indië zelf, maar ook zooals 
ik reeds aanstipte, voor de geheele wereld 
en voor de verzekering van den vrede. 
Alleen in militaire bewapening staat Neder
land ten achter bij machtiger Mogend-

he< 
te 
bie 

we 
on, 
al 
bm 
da1 
tra 
da, 

( 

VO< 

ste 
de 
te 
lev 
tre 
dei 
nO( 

pUi 
bij 
en 
ten 

i 
VO< 

wa 
ad 
on< 
hel 

] 

ch2 
cul 
Ne, 
vac 
pol 
en 
beï 
zijr 
wei 

I 
ons 
anc 
ten 
ziel 
Wi· 
om, 
nes 
001 

dar 
I 

tha 
toe, 
rijk 
pin 
dez 
wa1 
en 
onz 
sch, 
aan 
zal 
tot 

I
den 
te 
gaa 
gele 
telk 
stel 
min 
grij 
heb 
per! 
wat 

E 
pas: 
van 
bijz 
lévc 
één 
kee1 

E 
kee1 
vlal 
en, 
tuig 
lanc 
in , 
bev: 
hoeJ 
waa 
sch2 

H 
pale 
een 



s 

n 
e 

t 
n 

r 
e 
e 
,, 

·-

heden, doch overigens weet het Indië alles 
te bieden, wat anderen zouden kunnen 
bieden, en zelfs meer. 

Want de strikte neutraliteitspolitiek, 
welke ons bijna in het bloed ligt, en die 
onze buitenlandsche staatkunde geheel en 
al beheerscht, heeft ons en Indië alléén 
buiten den grooten oorlog gehouden, om
dat beide oorlogvoerende partijen deze 
traditie van Nederland kenden en ons 
daarom over en weer vertrouwden. 

Ook heeft onze kleinheid ons behoed 
voor zelfverafgoding en ons genoopt 
steeds bereidwillig van alle landen onder 
de zon te leeren wat zij goeds en schoons 
te geven hebben. Als gevolg van deze 
levenshouding dringen nieuwe ideeën be
trekkelijk snel door in het N ederlandsche 
denken en is het bijna onmogelijk te 
noemen, dat ons land op belangrijke 
punten, laat staan over de .~eheele. linie, 
bij het werelddenken, of b1J techmschen 
en organisatorischen vooruitgang elders 
ten achter zou kunnen blijven. 

Zulk een levenshouding is uiteraard 
voor Indië van onberekenbaar belang, 
want indien Nederland ver bij anderen ten 
achter zou zijn, zou Indië natuurlijk daar
onder in de allereerste plaats te lijden 
hebben. 

Bovendien heeft de afwezigheid van 
chauvinisme, van racialen trots en van 
cultureel superioriteitsgevoel in de meeste 
Nederlanders, die niettemin even goede 
vaderlanders kunnen zijn, onze koloniale 
politiek en de verhoudingen tusschen Oost 
en West binnen het Koninkrijk gunstig 
beïnvloed, al wil daarmede niet gezegd 
zijn, dat er niet nog het een en ander te 
wenschen overblijft. 

Die cultureele verdraagzaamheid heeft 
ons er tot dusver van weerhouden om 
anderer cultuurgoederen gering te schat
ten en te willen verdringen, zoodat Indië 
zich langs eigen lijnen kan ontwikkelen. 
Wij zullen daarmede ook zelf gebaat zijn, 
omdat reeds nu, en later nog meer, Indo
nesische literatuur, kunst en levensgevoel 
ook ons meer te zeggen kunnen hebben 
dan men nu vermoedt. 

En onze N ederlandsche taal, welke 
thans aan tienduizenden Oosterlingen den 
toegang verleent tot den onmetelijken 
rijkdom van Westersche cultuurschep
ping, zal in meer dan één opzicht voor 
dezen dienst kunnen worden beloond, 
wanneer straks Oostersch voelen, denken 
en kunstzinnigheid zich op de vleugelen 
onzer taal verheffen en door haar tus
schenkomst hun streven en vermogen 
aan de wereld kunnen openbaren. Zoo 
zal die band steeds meer kunnen strekken 
tot wederkeerige cultureele verrijking. 

Het beste middel om de beteekenis van 
den band Nederland-Indië in onzen tijd 
te leeren beseffen, is zelf naar Indië te 
gaan. Het schoone initiatief, enkele jaren 
geleden in Nederland genomen, hetwelk 
telken jare eenige Nederlanders in staat 
stelt Indië te bezoeken, is voor verrui
ming vatbaar, terwijl het niet is te be
grijpen, dat velen, die tijd en middelen 
hebben, de gelegenheid verzuimen om 
persoonlijk in oogenschouw te nemen al 
wat Indië te zien kan geven. 

Reeds op den weg naar Indië, bij het 
passeeren der trotsche zeekasteelen, waar
van de driekleur wappert, krijgt men een 
bijzondere gewaarwording, een veel meer 
lévende voorstelling van den band, die als 
één zijner creaturen zoo grootsche ver
keerstechniek weet te scheppen. 

En men denkt dan aan het luchtver
keer, aan de radio-telefonie, die Indië 
vlak voor onze deur beginnen te brengen, 
en die alweer zoo concreet mogelijk ge
tuigenis afleggen van het feit, dat Neder
land met de meest moderne naties zich 
in de voorhoede van den vooruitgang 
bevindt en zich zeker niet schuldig be
hoeft te gevoelen aan achterlijkheid, 
waarover het zich als leider zou moeten 
schamen. 

Het doet goed die vlag buiten de lands
palen te zien, waar zij nog meer is dan 
een symbool dat duizend herinneringen 

samenvat, waar zij ook spreekt van den 
stouten dadendrang, die noodig is ge
weest in tienduizenden leden van onzen 
stam om die vlag te doen wapperen over 
alle oceanen. 

En nog sterker wordt dat gevoel, wan
neer aan het einde der reis, gij met Uwen 
kijker die vlag wapperende te Sabang 
binnen het gezichtsveld trekt. Want dan 
weet gij, dat daarachter zich het onmetelijk 
eilandenrijk uitstrekt, zoo groot als Euro
pa, waar overal tot in het verre binnen
land die vlag thans tot U mag spreken 
van rust en vrede, van goed bestuur, van 
vooruitgang en ontwikkeling. 

Kortom zij spreekt tot U van de daad, 
de daad van Nederland, waaraan gij als 
Nederlander deel hebt en waaraan gij U 
plechtig voorneemt voortaan te zullen 
medewerken met alle kracht. 

Betreedt gij dan dat wonderschoon 
gebied, dan getuigt alles van die daad, 
de spoorwegen, die het hart der bergen 
zoeken en machtige ravijnen overspringen; 
grootsch aangelegde steden, moderne ha
vens, geweldige irrigatie-werken,' tien
duizenden mijlen goeden rijweg, en zoo
veel meer, monumenten van energie en 
initiatief, duizenden mijlen van het vader
land weg opgericht door Nedei:lands 
zonen. 

Dan grijpt die band U vast, dan laat 
hij U niet meer los, en dwingt U steeds 
weer te overdenken, hoezeer die band 
werkzaam is om een onafgebroken energie
stroom aan ons volk te ontlokken en daar
door oorzaak is van steeds groot ere krach ts
opwekking in ons eigen land. 

Gij zoudt dan de kruinen der trotsche 
bergen moeten beklimmen, om de stille 
groenende vlakten met millioenen vrucht
bare akkers te zien, waaraan het délicate 
irrigatie-uurwerk het zegenend regen
water doet toekomen. 

Gij zoudt de scholen moeten zien in dorp 
en stad, die reeds ruim anderhalf millioen 
Inheemsche leerlingen tellen en die in 
afzien baren tijd het analphabetis~e zullen 
kunnen uitdrijven; het werk der volks
gezondheid, dat aan millioenen genezing 
of verlichting brengt, dat der landbouw
voorlichting, hetwelk in verblijdende mate 
de zeer conservatieve boeren tot betere 
methoden begint te bewegen. 

Op al die terreinen valt nog ontzagge
lijk veel te doen, zooveel, dat de in den 
Nederlander meer dan in eenig ander 
volk vaardige neiging tot zelfcritiek maar 
al te vaak veel te geringschattend spreekt 
over alles wat reeds tot stand is gebracht. 

Slechts zeer weinigen geven zich bij de 
bespreking van onderwerpen als volks
onderwijs, volksgezondheid of volkswel
vaart, rekenschap van het feit, dat geen 
enkel Gouvernement het doel kan be 
reiken, tenzij de bevolking zelve mede
werkt, en daaraan hapert het, als gevolg 
van bepaalde gebruiken, bijgeloovigheden, 
maatschappelijke tradities, afwerende 
zelfgenoegzaamheid, inertie, enz., vrijwel 
overal in Afrika en in het Oosten. 

Geen enkele der vele wenschen, die men 
ook ten onzent bijna dagelijks ten op
zichte van Oosterschen vooruitgang hoort 
uitspreken, en die zich veelal zeer ten 
onrechte in den vorm van felle veront
waardiging tegen eigen Regeering en eigen 
volk plegen te uiten, is voor verwezen
lijking vatbaar, ook al stonden milliarden 
en een heirleger van ambtenaren ter 
beschikking, tenzij een volledige zelf
vernieuwing van den geest in die bevol
king zelve plaats grijpt. 

Veeleer is er thans alle aanleiding om 
de hoop uit te spreken, dat de ontwikkelde 
Inheemsche klasse eindelijk besluite het 
beginsel der coöperatie tot haar meer 
eenvoudige landgenooten te brengen, en 
zoodoende de sociaal-economische evo
lutie meer te doen harmonieeren met de 
politieke emancipatie, die sedert 1918 zóó 
snel is voortgeschreden, dat alle voeling 
met de maatschappelijke realiteit ver
loren dreigt te gaan. 

De Oosterling moet derhalve zijn levens
houding spiegelen aan die van den Wester
ling en deze dynamiseeren door den drang 

tot de daad, en de Westerling moet omge
keerd hetzelfde doen en zijn rustelooze 
activiteit leeren onderbreken door de 
rustige contemplatie van den Oosterling, 
waarvoor hij zich verbeeldt geen tijd te 
hebben. 

Ik aarzel niet deze wederkeerige be
vruchting aan te merken als het hoogste 
spiritueele goed, dat de band Nederland
Indië aan beide, aan O9stersch en Wes
tersch Nederland kan geven. 

En dit is de geheimzinnige roep van het 
Oosten, zijn meest eigenlijke boodschap 
voor ons allen, doch die. roep is niet van 
het Oosten, noch van het Westen, maar 
van het diepst en echtst menschelijke in 
ons allen. 

De Oosterling is echter door zijn gansche 
ievenswijze en zijn pantheïstisch levens
gevoel opgenomen in een innige verbon
denheid met al het zijnde, overgegeven in 
een afhankelijkheid van het bovenna
tuurlijke dat zich in de gansche schepping 
openbaart, welke ·ons begrip te boven 
gaat. 

En toch voelen wij, wanneer wij een 
wijle rusten in die sfeer, een gewaar
wording over ons komen, als stonden wij 
op het punt iets onuitsprekelijks te ver
liezen, ja als hadden wij het alreeds ver
loren, en een heimwee als naar onbezorgde 
kinderjaren, doch nog verder terugreiken
de, een voorgeboortelijke herinnering aan 
een verloren tooverland rijst op tot aan 
den drempel van ons bewustzijn. 

Dat is het oogenblik, waarop het Oosten 
roept en geen die dien roep hoorde zal 
dezen ooit weer vergeten. 

Die roep, recht verstaan, maakt ons 
niet tot dweepzieke of snobbistische ver
eerders ten opzichte van alles wat Oos
tersch is en nog minder tot défaitisten ten 
opzichte van eigen religie, cultuur en 
maatschappij, maar zij brengt ons terug 
tot de diepste waarheden van onzen 
godsdienst, welke het leven ons misschien 
te veel had doen vergeten, tot de onmete
lijke rijkdommen onzer wonderbaarlijke 
Westersche cultuur, waarop wij dan niet 
meer bluffen, maar welker milde bronnen 
wij eerbiedig naderen om onzen dorst te 
lesschen, om te deelen in de gemeenschap 
des geestes met onze besten. 

Dit is de boodschap van het Oosten, 
die aloude geestelijke waarden, als zagen 
wij deze opeens in het juiste licht, een 
nieuwen zin doet verkrijgen. Zoo kan het 
Oosten er toe bijdragen ons te doen be
seffen, dat de mensch bij brood alleen niet 
kan leven, en ons terug te voeren naar de 
geestelijke bronnen van onzen eigen gods
dienst, waaruit alleen de ware kracht en 
lafenis valt te putten. 

De band Nederland-Indië kan dienst
baar zijn aan de verlevendiging onzer 
geestelijke waarden, aan de verinniging 
van ons religieus gevoel, van onzen drang 
naar de eeuwigheid en de oneindigh.eid, 
waaraan in wezen de ware wetenschap en 
de ware kunst hun bezieling moeten ont
leenen. 

Gij zult thans met mij gevoelen, van 
welk een veelzijdige en heerlijke beteeke
nis die band is en gij zult dan ook Uw 
plicht beseffen om dien band te helpen 
bestendigen. Dit is :;alleen mogelijk, in
dien er sprake is van een levenden 
band, van wederkeerige sympathie, be
langstelling en lust tot samenwerking. 
Daartoe is ook kennis noodig, zoodat 
Indië in Uw aller hoofd èn hart een ruime 
plaats opeischt. · 

Vroeger was dat alles niet noodig; het 
stond toen bij Nederland alléén over dien 
band te beslissen, maar thans is het anders 
als gevolg van de ideeën en de organisatie, 
die het Westen zelf naar het Oosten heeft 
gebracht. Die verandering mag niet wor
den betreurd. 

Integendeel, indien de levende stroom 
van moreele en geestelijke kracht, welke 
onze band thans moet geleiden, bij voort
during wordt gevoed door de natie, dan 
zal haar eigen geestelijk vermogen ont
zaggelijk .kunnen toenemen, -want krachts-
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ontleening prikkelt de krachtsopwekking. 
Doch, mochten wij te lauw, te onver

schillig zijn, dan behoeft die band eigenlijk 
niet te worden verbroken; hij zal vanzelf 
atrophieeren, zooals een spierbundel, die 
niet wordt gebruikt, omdat wij zelf de 
bindende vezelen zijn en dus elk Neder
lander, die zijn plicht niet verstaat, den 
band met één vezel vermindert. 

Het zou te betreuren zijn, indien wij het 
heilig vuur zouden missen, dat de toe
komst behoeft, want geen land is om 
velerlei redenen zoo geëigend de mogelijk
heid der synthese van Oost en West te 
bewijzen als juist Nederland. 

In ons eigen Koninkrijk kunnen wij door 
een demonstratie van overweldigende 
beteekenis de mogelijkheid der verzoening 
van Oost en West bewijzen, en daarmede 
zouden wij ook voor den wereldvrede meer 
hebben gedaan dan door ons langs eeniger
lei anderen weg valt te doen. 

Doch zonder kennis van zaken zal onze 
koloniale politiek niet ten goede kunnen 
worden geleid; gemakzuchtig idealisme 
en een uit onwetendheid geboren critiek 
grijpen steeds meer om zich en verblinden 
ons volk; leuzen-afgoderij kan binnen tien 
jaren tijds onze staatkunde onherstelbaar 
hebben bedorven. Nederland, quo vadis? 

Sommigen willen den band met Indië 
liefst als een ijzeren ketting zien opgevat, 
anderen willen dien band, omdat Neder
land dien heeft gelegd en er dus geen 
sprake is geweest van Indië's vrijen wil, 
terstond doorhakken, en die beide groepen 
kunnen slechts ongelukken aanrichten. 

De ketting-theorie is immoreel en op 
velerlei gronden onhoudbaar, terwijl an
derzijds het doorhakken van den band, 
in de huidige wereldconstellatie en in ver-. 
band met Java's overbevolking, niets 
minder tengevolge zou hebben dan een 
wereldbrand, hongersnood en burger
oorlog. 

Men vergete niet, dat Indië de strate~ 
gische sleutelpositie beheerscht tusschen 
Indischen Oceaan, Stillen Oceaan en 
Stille Zuidzee, dat alle randstaten van den 
Pacific hun levensbelangen in het spel 
zien komen, zoodra Nederland in een 
onverantwoordelijke verzaking van zijn 
plicht tegenover de wereld, tegenover 
Indië en zichzelf, het gezag overdraagt 
aan krachten, die daarvoor thans veel te 
zwak zijn. 

Het is Nederlands dubbele plicht er 
voor te waken, dat Indië steeds een gezag 
bezitte, dat naar binnen tusschen talrijke 
bevolkingsgroepen, raciale eenheden en 
velerlei verschillende belangen onpar
tijdig het juiste evenwicht weet te be
waren, en naar buiten dezelfde geruststel
ling kan geven ten aanzien van de strate
gische sleutelpositie. 

Zal een uit Indië's bevolking voortge
komen gezag die dubbele taak kunnen 
vervullen, dan zal het Nederlandsch 
leiderschap die bevolking dan toch zeker 
daartoe moeten voorbereiden, en het zal 
dan in de eerste plaats alle aandacht 
hebben te concentreeren op de ontwikke
ling der nog zeer achterlijke Inheemsche 
maatschappij, en niet alle heil moeten 
verwachten van politieke emancipatie en 
kiesrecht. 

Daarom gaat het, en maakt Nederland 
het zich gemakkelijk door hier en daar 
wat politieke structuur met oligarchisch 
gezag, d.w.z. een schijn-democratie, te 
monteeren, dan inderdaad is het eigenlijk 
reeds nu, en in elk geval over tien jaar 
klaar met zijn taak. 

Doch de geschiedenis zal die opvatting 
niet kunnen loven als een daad van waar
ach tig leiderschap, van echt liberalisme, 
humanitarisme, altruïsme en offervaar
digheid. Gemakzuchtig idealisme, dat de 
moeilijkheden van de practijk angstvallig 
schuwde om toch vooral te kunnen voort
gaan met de ijdele leuzen, waarover reeds 
een Confucius zijn striemend vonnis uit
sprak, dat is het, wat de historie, op grond 
van de treurige gevolgen voor den wereld
vrede en Indië's bevolking van zulk een 
plichtsverzaking, aan ons zou moeten 
verwijten. 
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Daarom zij onze keuze éénstemmig voor 
een omzetting van den gedeeltelijk nog 
mechanischen, immers niet vrijwillig aan
vaarden band, in een levenden band 
waarin wij allen verbindingsdraden willen 
zijn; en zooals wij op die wijze een orga
nisch geleed Koninkrijk der Nederlanden 
kunnen in het aanzijn roepen, zoo moet 
ook het overzeesche deel van dat Konink
rijk organisch worden gedacht, levend, 
gedragen door een krachtige maatschappij. 

Maar dán dient ook de hand aan den 
ploeg geslagen en alle aandacht te worden 
geschonken aan het volksonderwijs, de 
volksgezondheid, de volkswelvaart, kort
om aan den opbouw der Inheemsche 
maatschappij overzee. Dàn dient de maat
schappelijke realiteit en behoefte te wor
den geplaatst boven de politieke leuze. 
Het is de hoogste tijd! 

Het besef dier plichten verlangt van 
ons volk, en zeker van zijn talrijke ont
wikkelden, een ernstige en zoo mogelijk 
dagelijksche studie van de voorwaarden, 
welke de taak van den maatschappelijken 
opbouw overzee ons oplegt. In elke stad 
in Nederland moèten zoo spoedig mogelijk 
door mannen en vrouwen die waarlijk 
vaderlands èn internationaal denken, 
centra worden gevormd, die de g~legen
heid tot studie, bespreking, samenwerking, 
georganiseerde propaganda en actie voor 
deze echt vaderlandsche en tevens uni
verseele menschheidszaak, aan een iegelijk 
kunnen verschaffen. 

Al onze onderwiizers en leeraren, wier 
primaire taak het is de jeugd te vormen 
tot ware gemeenschapsleden, zullen ook 
indachtig moeten zijn, dat de gemeen
schapszin des Nederlanders óók en zelfs 
in de eerste plaats gericht moet zijn op 
60 millioen landgenooten overzee, waar
voor wij allen hoofdelijk en gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn. 

In ons hart, in ons plichtsbesef en in 
ónze kennis zijn dus de onverbrekelijke 
bindsnoeren te zoeken van den band 
Nederland-Indië, en nièt buiten ons. 

Wie als Nederlander over dien band 
spreekt, heeft dus te bedenken, dat hij 
spreekt over zichzelf, over eigen voelen, 
denken, spreken en handelen, omdat hij 
een levende draad in een levenden band 
moet zijn . 

Wij zelf als bindvezelen moeten dien 
band vormen en steeds meer verstevigen 
samen met onze overzeesche landgenoo
ten, óf deze band, die zooveel voor Indië, 
voor ons zelf en ook voor Volkenbond en 
Vrede kan beteekenen, zal spoedig niet 
meer zijn. 

Wij zelf zijn die band! En daarmede is 
in vijf woorden alles gezegd, wat ik U en 
mij zelve dezen avond te zeggen had. 

' ) Rede gehouden voor de Nationale Radio 
Stichting op 13 Februari 1931. 

EEN LESJE VOOR DEN HEER 
ALBARDA. 

De jongeren in de sociaaldemocratische 
arbeiderspartij keeren zich tegen de actie 
voor eenzijdige ontwapening en toonen 
daarbij een beter inzicht te hebben, dan de 
ouderen, die van den grooten wereld
oorlog niets geleerd hebben. 

De eerste Internationale organisatie 
van socialistische arbeiders is tengevolge 
van dit gebrek aan inzicht uitééngespat 
als een zeepbel. 

Vóór 1 914 leefde iedere socialist in de 
overtuiging, dat hun Internationale den 
oorlog zou verhinderen. Over geheel 
Europa zouden de arbeiders weigeren, 
de treinen te laten rijden voor het troe
penvervoer, de munitie-aanmaak zou 
worden stopgezet, ja als het noodig was 
zou alle verkeer te land en te water, door 
telegraaf en telefoon in alle landen van 
Europa worden stilgezet. 

,,Laten ze dan maar eens oorlogvoeren, 
als ze kunnen" werd U in die jaren 
triomfantelijk toegeroepen. 

1 Augustus 1914 deedföet anders zien. 
De socialisten van alle landen lagen 

tegenover elkaar in de loopgraven. 
De Internationale lag in puin. 

,,SWEATED" LABOUR IN DE HOUTHAKKEBSKAMPEN VAN ARCHANGEL. 

;.. 

ii~~il,;;;-

Het. goedkoope hout en graan der Sovjet worden "duur betaald". 

Hieraan herinnerde dezer dagen een 
der jongeren den Heer Albarda. In een 
brochure: ,,de groote schoonmaak in de 
partij" genaamd, schrijft hij: 

"Tusschen de enkeling en de menschheid 
,,staat het volk. 

"Het is "een mensch in 't groot", een 
,,levend organisme, dat als zoodanig onder
,,worpen is aan de oerwet van het leven, 
,,de wet tot zelf behoud. 

"Deze oerwet zal, wanneer het volk 
"bedreigd wordt, uit de diepten van het 
"onbewuste in den mensch omhoogdringen 
"en hem tot den strijd om het behoud 
,,van het volk aandrijven .... 

,,In 7 97 4 hebben wij het duidelijk ge
,,zien! Waarom leeren we die les dan niet?" 

Als de Heer Albarda zich deze woorden 
eens goed inprentte? 

MOBILISATIE-INVALIDEN. 

De wijze, waarop in Drachten door den 
Voorzitter van den Bond van Mobilisatie
invaliden is geageerd tegen het leger en 
den B.V.L., noopt ons tot een protest en 
een daad. 

Aanvankelijk werd deze beweging ook 
van Antirevolutionnaire zijde gesteund, 
maar reeds een jaar of zeven terug be
dankten wij voor ons donateurschap, om
dat, naar wij beweerden, de Bond voer 
onder roode vlag en het meest leed onder 
zijn beschermheer, den heer Ter Laan. 

Toch waren (en zijn) wij van oordeel, 
dat er beter dan tot nu toe voor de mo
bilisatie-invaliden en hun nabestaanden 
behoorde te worden gezorgd en, in over
leg met dhr. De Boer verleenden wij onze 
medewerking aan het oprichten van een 
"Alzijdig Comité" ter behartiging van de 
belangen der mobilisatie-invaliden en 
hunne nabestaanden. De wijze, waarop 
dit Comité optrad, noodzaakte ons reeds 
herhaaldelijk tot protest aan het adres van 
Ds. J. A. Hoek van Nijega, zonder dat 

dit baat gaf. Ook het officieuse verband, 
dat er · bestaan bleef tusschen den Bond 
en het Alzijdig Comité was duidelijk merk
baar en hinderde ons. 

Wat thans te Drachten gebeurd is, spot 
met alle samenwerking en alzijdigheid, 
tenzij het Alzijdig Comité van een heel 
anderen geest was gebleken te zijn dan 
het is en werkelijk niets naders beoogde, 
dan een voldoende verzorging van hen, 
die door de mobilisatie onherstelbare 
schade leden. Dat laatste is, gezien de 
dingen, die gebeurd zijn, niet te verwach
ten: daarom verbraken wij dan ook alle 
band met deze Organisatie. En we raden 
alle leden van den Bond onzerzijds aan, 
om zich uit dat verband terug te trekken. 

De Drachtster Courant toch bevatte de 
volgende advertentie: 

Waarschuwing! 
Jongelingen, huisvaders, die voornemens 

zijn den Propaganda-Filmavond van den 
Bond van Vrijwillige Landstorm bij te wo
nen, worden ernstig gewaarschuwd zich 
niet te laten beïnvloeden door de leuzen 
van de sprekers voor dien Bond. 

Afgezien nog van het God-onteerend doel 
dat deze Bond nastreeft, hoe mooi ook 
voorgesteld als z.g. verdedigingsbewape
ning, leert de indroeve lijdensgeschiedenis 
van de mobilisatie-slachtoffers een ieder, 
dat, indien men ooit in werkelijken dienst 
wordt geroepen om het Vaderland te be
schermen, ditzelfde Vaderland zijn lands
zonen, die geruïneerd en lichamelijk ge
broken naar huis terugkeeren, niet meer 
kent. 

Zij die U thans alles als mooi en neodza
kelij k voorstellen, zullen straks Uw goed 
recht betwisten en zich met allerlei juridi
sche spitsvondigheden van U trachten te 
ontdoen, terwijl zij, als het er op aan 
komt, zelf veilig thuis blijven. 

De duizenden mobilisatie-slachtoffers, 
leden van den Bond, waaronder ook tal van 
anti-revolutionairen huize, zullen U dit 
kunnen bevestigen. De bewijzen hiervoor 
liggen op ons Bondskantoor voor werkelijk 
belangstellenden ter inzage. 

Het Bestuur van den Bond van Mo
bilisatie-Invaliden en van hunne 
Nabestaanden, 

P. DE BoER, Voorzitter. 

Zoo is het mooi genoeg: de Bond lijdt, 
behalve onder zijn beschermheer, óók on
der zijn voorzitter. Al stond de verzor
ging ons niet aan, dat "niet meer ken
nen" is schromelijk overdreven, na alles 
wat door de Regeering gedaan is. Wij 
zeggen deze heeren nu voorgoed vaarwel. 

Onze breuk wil echter in het geheel niet 
zeggen, dat wij niet voor de belangen der 
mobilisatie-invaliden zullen opkomen. In
tegendeel, wij stellen ons gaarne beschik
baar, om voor hun belangen te pleiten: 
men wende zich van nu voortaan maar 
rechtstreeks tot onze redactie en wij 
zullen er voor zorgen, dat iedere klacht 
in behoorlijke bewoordingen wordt ge
bracht ter plaatse waar zij behoort. Ook 
eigen organisatie willen wij gaarne be
vorderen. 

Wij achten een goede verzorging der 
nagelaten betrekkingen van onze soldaten 
een eisch van recht en billijkheid, zoogoed 
als van moreele weerbaarheid. Met de 
ontwapeningspropaganda van den Bond 
en deszelfs aanhang wenschen wij echter 
niets meer van doen te hebben. Zelfs hier 
gaat samenwerking niet op. 

Drachten antwoordde dhr. De Boer 
met aansluiting van twinti{!, nieuwe leden 
bij den B.V.L. Bravo! Laten wij ons 
weerbaar houden! Laten al onze Afdee
lingen van den B.V.L. wakker zijn! 

Het eene doen en het andere niet na
laten. 

Eenzijdige ontwapening komt neer op 
landverraad en nationale weerloosheid 
beteekent zooveel als den vijand uitnoo
digen ! UDDO. 
Uit het "Friesch Dagblad". 

Wegens plaatsgebrek zal het ver
slag van den Plaatselijk Leiders
dag te Utrecht op 12 Maart 1931 , 
in ons volgend blad worden opge
nomen. 
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LUCHTBESCHERMINGSDIENST 
door 

W. F. SILLEVIS, 
Luitenant-Kolonel van den Generalen Staf. 

r. 
Het vraagstuk van äe bescherming in 

oorlogstijä van äe burgerbevolking tegen 
aanvallén van vijandelijke vliegtuigen 
(luchtaanvallen) eischt een nadere be
spreking: immers de meest uiteenloopende 
meeningen worden verkondigd. 

De een weet de verschrikkingen van 
dergelijke aanvallen in de schrilste kleuren 
te schilderen met daarbij de ontmoedigen
de mededeeling, dat daartegen nu een
maal niets, heelemaal niets, is te doen; 
een ander is nopens de uitwerking van 
bommen uit vliegtuigen wat hoopvoller 
gestemd, een derde acht meer of minder 
afdoende bescherming niet totaal on
mogelijk, enz., enz. 

Het verdient daarom aanbeveling dit 
onderwerp eens van Nederlandsche zijde 
rustig en zakelijk te bekijken, daarbij 
steunende op hetgeen ter zake van 
Regeeringswege is openbaar gemaakt. 

Allereerst doet zich de vraag voor: 
Wat is nu toch luchtbeschermingsdienst? 

Het zal een ieder bekend zijn, dat in 
de buitenlandsche legers bijzondere aan
dacht wordt gewijd aan de ontwikkeling 
van het luchtvaartwezen; men kan dan 
ook met vrij groote zekerheid aannemen, 
dat - mocht Nederland in een oorlog 
gewikkeld worden -van den aanvang 
der vijandelijkheden af moet worden ge
rekend op het verschijnen van vijande
lijke militaire vliegtuigen boven ons 
grondgebied. 

Bescherming van het volk en zijn be
zittingen tegen de gevolgen van die lucht
aanvallen is onafwendbare plicht. Plicht 
van wie(n)? 

De rechtstreeksche bestrijding van vij
andelijke luchtvaartuigen geschiedt door 
militaire organen als vliegdienst, lucht
doelartillerie, luchtdoelmitrailleurs en 
zoeklichten; deze bestrijding, luchtver
dediging genoemd, is taak van de Re
geering. 

Het spreekt echter vanzelf, dat het 
niet mogelijk is om voortdurend elk 
plekje landsgrond tegen luchtaanvallen 
te beschermen ; bovendien kan geen enkele 
luchtverdediging - hoe krachtig ook -
volkomen zekerheid verschaffen, dat nim
mer een vijandelijke militaire luchtvaarder 
zijn doel zal bereiken. Vandaar, dat -
naast de rechtstreeksche bestrijding met 
militaire middelen - niet ontbeerd kun
nen worden maatregelen, die de kans op 
luchtaanvallen zooveel mogelijk ver
minderen en de gevolgen van dergelijke 
ondernemingen beperken. De voorbe
reiding en de uitvoering van die maat
regelen worden samengevat onder den 
naam: luchtbeschermingsdienst. 

Hier is dus geen sprake van militaire 
afweermiddelen of van een militaire 
organisatie, doch alleen van een samen
stel van maatregelen van passieven aard 
bedoelende : 
a. de burgerbevolking zooveel mogelijk 

te vrijwaren voor luchtaanvallen; 
b. de gevolgen van een luchtbombarde

ment tot de kleinst mogelijke afme
tingen terug te brengen. 
In tal van gemeenten zal een lucht

beschermingsdienst moeten worden op
gericht; daarvoor is noodig - zooals hier
onder nader zal worden aangetoond -
naast een grondige bekendheid met plaat
selijke toestanden een nauwe samenwer
king van gemeentelijke diensten als brand
weer, politie, reinigingsdtenst, genees
kundige dienst e.d. met plaatselijke orga
nisaties, als afdeelingen van het Roode 
Kruis, laboratoria, burgerwachten e.d. 

Logisch volgt hieruit, dat de luchtbe
schermingsdienst behoort tot de taak van de 
gemeentelijke overheid; immers z1'f alleen 
is plaatselijk geheel bekend en in staat de 
samenwerking van de gemeentediensten 
onderling en met andere lichamen in de 
gemeente tot een vruchtdragend einde te 
brengen. 

Dit standpunt is door de Regeeringmeer
malen in de Volksvertegenwoordiging 
uiteengezet o.a. uitvoerig in de Memorie 
van Antwoord aan de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal nopens het ontwerp van 
wet tot vaststelling van hoofdstuk VIII 
(Defensie) der Rijksbegrooting voor het 
jaar 1930 en tijdens de behandeling van 
datzelfde Hoofdstuk in die Eerste Kamer 
(zie Handelingen Eerste Kamer 1930 blz. 
426). Maar telkenmale heeft daarbij de 
Minister van Defensie nadrukkelijk naar
voren gebracht, dat de Regeering daarom 
niet onverschillig tegenover het vraag
stuk van luchtbescherming staat, maar 
dat zij de opvatting huldigt, dat voor
lichting van de gemeente-autoriteiten van 
Regeeringswege in den ruimsten zin ge
boden is. Hoever die voorlichting kan en 
moet gaan, moge uit het verder behan
delde blijken. 

Alvorens dieper op den luchtbescher
mingsdienst in te gaan, moet nog een 
derde begrip aan een korte bespreking 
onderworpen worden, nl. de luchtwacht
dienst. 

Hoe goed ook de luchtverdediging en 
de luchtbescherming georganiseerd mogen 
zijn, elke poging tot bescherming van ons 
volk zoude jammerlijk falen, wann~er er 
geen middel was om de nadering van aan
valseskaders tijdig te bestemder plaatse 
bekend te maken. Daarvoor nu zijn een 
aantal posten over ons land verspreid, die 
tot opdracht hebben de nadering van 
vijandelijke luchtvaarders, alsmede de 
richting, waarin deze zich bewegen, on
verwijld te melden aan een centraal 
bureau, dat daarop de bedreigde land
streken kan alarmeeren en de Regeering 
op de hoogte houden van de gebeurte
nissen in de lucht. Deze maatregelen, 
aangeduid met luchtwachtdienst, worden 
door de Regeering getroffen. Thans de 
luchtbeschermingsdienst! 

Tegen welke gevaren moet bescherming 
verleend worden? 

Om zich een denkbeeld te kunnen 
vormen van de eischen, waaraan een goed 
georganiseerde luchtbeschermingsdienst 
moet voldoen om daaruit te kunnen be
sluiten, of het inrichten van een dergelijken 
dienst inderdaad mogelijk moet worden 
geacht, is noodig een juist begrip van de 
gevaren, welke het hoofd moet worden 
geboden. 

De gevaren gaan uit van de aanvals
eskaders; waarheen vliegen de laatste? en 
met welke bedoeling? De vijandeliîke 
luchtstrijdkrachten zullen haar aanvallen 
naar alle waarschijnlijkheid in de eerste 
plaats richten tegen doelen, welke voor 
onze weermacht rechtstreeks van belang 
zijn, b.v. groote verkeerswegen met de 
kwetsbare plaatsen daarin (stations, brug
gen), de strijdkrachten, militaire inrich
tingen en gebouwen, opslagplaatsen en 
fabrieken van legergoederen in den ruim
sten zin des woords e.d. 

Rechtstreeksche aanvallen op de burger
bevolking en particuliere eigendommen 
- het moet nog eens·nadrukkelijk worden 
gezegd - worden door het volkenrecht 
verboden. Toch blijft de kans bestaan, dat 
luchtaanvallen ook burgers treffen, al was 
het alleen maar, omdat de vliegers zich 
kunnen vergissen in het doel dan wel 
worden gedwongen zich van hun bommen
last te ontdoen, voordat zij die ter juister 
plaatse hebben kunnen afwerpen; de 
bommen, die tijdens den grooten oorlog 
op Nederlandsch grondgebied zijn ge
vallen, zijn een duidelijk bewijs voor de 
bestaansmogelijkheid van dergelijke han
delingen. 

De bedoeling van de vijandelijke vlie
gers is de bovenvermelde doelen, die zoo 
rechtstreeks in verband staan met de 
belangen van de weermacht te vernie
tigen; daarvoor zijn allereerst bommen 
noodig, die een vernielende of brand
stichtende werking hebben, de z.g. brisant
bommen en brandbommen. 

Maar de beruchte gasoorlog dan? Zullen 
geen gifgassen over de vrouwen en kin
deren worden uitgestrooid, zooals van 
verschillende zijden telkens weer opnieuw 
den volke verkondigd wordt? Hier wordt 

het terrein van de verbeelding betreden, 
vandaar dat er ruimte is voor der meest 
uiteenloopende opvattingen! • 

Gasoorlog. 

beschermingsdienst en zeer zeker niet 
aansturen op eenzijdige ontwapening: 
een ontwapend Nederland wordt in tijden 
van oorlog een rampzalig Nederland. 

Wil het bovenstaande betoog zeggen, 
dat geen enkele gasaanval de burger
bevolking zal kunnen treffen? Neen! 
Daarom zou de overheid haar plicht 
tegenover de burgers verzaken, wanneer 
zij bij het voorbereiden van beschermings
maatregelen geen rekening hield met de 
mogelijkheid van het gebruik van che
mische strijdmiddelen door den tegen
stander; de inwoner kan eischen, dat 
zijn stadsbestuur bij het inrichten van 
een luchtbeschermingsdienst rekening 
houdt met alle mogelijkheden. 

Zij, die den gifgasoorlog naar voren 
brengen als wapen in den strijd voor de 
volledige ontwapening, voor weerloosheid, 
voor het afzien van elke verdediging en 
het zich gewonnen geven zonder slag of 
stoot, stellen den te verwachten lucht
oorlog wel zoo afgrijselijk mogelijk voor. 
Hun stelling is immers: bij het uitbreken 
van een oorlog zullen wij - ondanks 
bestaande verdragen - onmiddellijk zien 
een vernietiging van alle groote levens
cen tra door een aanval op de weerlooze 
bevolking van met gifgassen en gevaar-
lijke vloeistof werpende vliegtuigen, m.a.w. Besluit. 
een verdelging van de bevolking van de Bij het treffen van beschermingsmaat-
belangrijke steden. Gelukkig zijn de gron- regelen moet allereerst aandacht geschon
den waarop die stelling berust, voor be- ken worden aan de bescherming tegen 
striiding vatbaar. brisant- en brandbommen; daarbij moet 

Wat leert de geschiedenis ons? Ondanks tevens worden vastgesteld welke aan
het feit, dat chemische strijdmiddelen in vullingen en wijzigingen noodig mochten 
den grooten oorlog aan de fronten bij zijn voor het geval de vijand gebruik 
tonnen zijn gebruikt, heeft geen enkele mocht maken van gasbommen. 
partij ze gebezigd rechtstreeks tegen de . Is de luchtbeschermingsdienst daartoe 
burgerbevolking. En daarvoor was inder- in staat? Hierover later meer. 
daad reden. 

In de eerste plaats liet men dit na, 
omdat de aanvallen met Zeppelins en 
vliegtuigen achter de fronten niet ge
richt waren tegen de burgerbevolking, 
maar tegen, voor den strijd der legers 
belangrijke doelen als fabrieken, maga
zijnen, opslagplaatsen van legermaterieel 
e.d. En - zooals boven reeds is gezegd -
hiervoor wenschte men geen gifgas te 
gebruiken, omdat het er niet voorname
lijk op aankwam om menschenlevens te 
vernietigen, maar om oorlogsmiddelen te 
vernielen. 

In de tweede plaats zag men in, dat de 
aanval op weerlooze burgers - en dan 
nog wel met dergelijke afkeurenswaardige 
middelen - tot repressailles zou leiden 
en nameloos leed en onherstelbaar nadeel 
zou brengen over de eigen bevolking. 

In de derde plaats wilde men niet een 
groot aantal vliegtuigen, die een hoofd
taak te vervullen hadden aan de fronten, 
gebruiken (met de kans ze gedeeltelijk 
kwijt te raken) voor nevendoeleinden, die 
waarschijnlijk nimmer tot een spoedig 
einde van den oorlog zouden kunnen 
leiden. Zoo beschikten de Franschen in 
September 1918 in het centrum hunner 
stellingen ter weerszijden van Reims over 
82 vlieg-escadrilles voor aanval en ver
kenning en bovendien nog over niet 
minder dan 20 dag- en 8 nachtbombar
deerescadrilles, een geweldige macht, waar
mede ze b.v. de bevolking van Rijnland 
zeer goed hadden kunnen terroriseeren. 
Ze deden dit niet, om hun legers niet te 
ontdoen van luchtstrijdkrachten en ze 
zullen zich later ongetwijfeld hebben 
gelukgewenscht: want het was mede door 
de kracht van die groote luchtmacht, dat 
zij aan den laatsten grooten uitval der 
Duitschers met succes weerstand konden 
bieden. 

Nu zeggen de tegenstanders onmiddel
lijk: ja, dat deed men in den oorlog 
1914-' 18, maar in een volgenden oor
log zal men heel anders doen; ki.ik maar 

NOGMAALS "DE DAPPERE ONGE
HOORZAAMHEID". 

WAT ZEGT DE REGEERING? 
Geschraagd door de wetenschap, dat 

zij in het uur van gevaar zal handelen in 
het belang van het geheele volle, verklaart 
de Regeering, dat zij zich in staat acht 
iedere tegenwerking bij mobilisatie te 
overwinnen en dat zij alle haar ten dienste 
staande middelen onverwijld zal aan
wenden - en een Regeering, die zich haar 
verantwoordelijkheid bewust is, kan niet 
anders handelen - tegen hen, die zouden 
trachten een ordelijk verloop der mobili
satie te belemmeren en alsdan de inwen
dige rust en orde te verstoren. 

Uit de Memorie- van Antwoord 
(Algemeene Beschouwingen) aan de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

LUDWIG VAN HEEK. t 
Op 19 Februari j .l. overleed de Vice

Voorzitter van de Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Twente", de Heer Ludwig 
van Heek te Lonneker. 

Allen, die den Heer Van Heek gekend 
hebben, zullen met ons het heengaan 
betreuren van een man, die als mensch de 
harten won door een zachtaardig gemoed 
en een edelen geest. 

Ook voor den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm was de Heer Ludwig van Heek 
een gewaardeerde medewerker, dien men 
noode missen zal. 

,,DE TROM". 
Verschenen is het eerste nummer van het 

maandblad "de Trom", officieel orgaan van 
het Nationaal Jongeren Verbond (N.J.V.). 

Deze jongeren-organisatie, welker doel is 
het nationale bewustzijn te versterken, gaat 
in vlotten pas vooruit. 

De uitgave van "de Trom" is daarvan weer 
een nieuw teeken. 

Wij wenschen het N.J.V. geluk met dit 
nieuwe orgaan, dat reeds bij eersten oogopslag 
een pittigen ïndruk maakt. 

RED. 

eens naar de ontwikkeling van de vlieg- UITREIKING VAANDEL 
techniek en naar het wegdoezelen van de 

t h b tt t AFD. B.V.L. PIJNACKER. grens ussc en com a an en en non-
b f J d k l"k " In het gebouw van de Christelijke Jong<"-

com attanten • a, at an moge iJ ZIJn, mannen Vereeniging te Pijnacker is op 11 
maar het is en blijft een voorspelling, waar- Februari het vaandel door de burgerij aan de 
aan vele deskundigen niet gelooven, ook Afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen 
al omdat de 3 bovenvermelde gronden Landstorm daar ter plaatse, op plechtige en 

1 · h d bl"' b h d feestelijke wijze overgedragen. voor oop1g un waar e IJVen e ou en. Nadat de heer A. H. Goldberg Jr., voor-
De kans, dat men in de toekomst, zitter van de plaatselijke commissie, het 

ondanks alle verdragen, onmiddellijk bij welkomstwoord gesproken had, werd het woord 
het uitbreken van den oorlog zal overgaan gevoerd door den Burgemeester van Pijn-

d b . acker, Jhr. J. V. Hesselt van Dinter, die het 
tot e on eperkte toepassing van allerlei vaandel overdroeg aan den plaatselijken leider 
chemische strijdmiddelen, is volgens veler van den B.V.L., reserve-kapitein H. Valken
meening niet groot. Toch, wanneer men burg. Deze dankte den Burgemeester voor dit 
van oordeel is, dat die kans wel groot is, geschenk, waarna de voorzitter van de Nationa-

le Landstorm Commissie, de heer Duymaer van 
nu dan moeten zeker alle mogelijke mid- Twist, de afdeeling zijn gelukwenschen met 
delen aangewend worden, om ons volk het nieuwe vaandel aanbood en zijn waardee
voor dergelijke verschrikkingen te sparen, ring uitsprak voor den bloei van het Instituut . 
m.a.w. dan moet men ijveren voor een Tenslotte werd nog het woord gevoerd door 

h · den heer J. M. Krijger Jr. en Ds. A. de Bondt. 
krac tig leger voor de luchtverdediging Korpscommandant J. P. Boots reikte de brevet-
en voor een goed georganiseerden lucht- ten uit aan de scherpschutters . 



LANDSTORMAVOND IN GOUDA. 
Op 4 Februari had in den Nieuwen 

Schouwburg een groote Propaganda-avond 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm plaats. Deze avond werd georgani
seerd door de Plaatselijke Landstorm
com1;r1issie "Gouda", die de uitvoering er
van m handen had gesteld van een speciale 
commissie bestaande uit de heeren M. A. 
Verkerk, voorz., H.M. Dercksen W.J.zn., 
secr., H. A. Akkermans, penningm., A. v. 
d. Berge, M. Both, A. Dorgelo, A. A. van 
Dorst, C. van Eijk en A. van den Heuvel. 
Deze commissie zag haar werk bekroond 
door een uitstekend geslaagden propa
ganda-avond, die in alle opzichten een 
&:oot succ~~ w~s. Een g_ro?t aantal burger
hJke en militaire autonteiten bevond zich 
onder de groote schare belangstellenden 
die den Schouwburg geheel vulden. ' 

Nadat door 'n Bios-sonora-installatie 
van den heer Tukker enkele Vaderland
sche liederen ten gehoore waren gebracht, 
sprak de heer M. A. V e r k e r k als wnd. 
voorzitter van de Plaatselijke Landstorm
commissie "Gouda" een welkomstwoord 
tot de talrijke aanwezigen, in 't bijzonder 
tot de vele autoriteiten, die door hun aan
wezigheid blijk gaven van hun belang
stelling voor den B.V.L. 

Op voorstel van den heer Verkerk werd 
'.1-llereerst een telegram van den volgenden 
mhoud gezonden aan H. M. de Koningin: 

"De afd. Gouda van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, met vele belang
stellenden bijeen in de Schouwburgzaal te 
Gouda brengt Uwe majesteit haar eerbie
dige hulde en betuigt hare onwankelbare 
trouw aan het huis van Oranje". 

Vervolgens werd een telegram gezonden 
aan den Voorzitter van de Plaatselijke 
Landstormcommissie "Gouda", den heer 
M. van Vliet, die door ziekte verhinderd 
was dezen avond te leiden. 

Spr. zeide: de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm houdt wapenschouw in vollen 
vrede. Nooit is wapengekletter zoo ver
foeid als thans, nooit is de ontwapening 
zoo bewierookt als nu. 

Ontwapening te land en ter zee, ont
wapening op straat en in de lucht, ont
wapening in de kerk en in huis. 

Ontwapening militair en economisch, 
eenzijdig en tweezijdig, ontwapening li
chamelijk en geestelijk. 

Geen nationale historie meer, geen 
nationale eenheid meer, geen nationale 
sprekers meer, geen nationale muziek 
meer, ~een Wilhelmus op het Carillon, 
geen Wien Neerlands Bloed op de scholen. 

De maskerade is in vollen gang, de mas
kerade van ondermijning van het wettig 
gezag, de ondergraving van Troon en 
Altaar. 

Als dan de Vaderlandloozen zullen terug
keeren van de maskerade en de oproer
vaan ontplooien en de wapenen opsteken, 
dan zal de Bijzondere Vrijwillige Land
storm hen in den weg treden en het wacht
woord vragen en ontwapenen al diegenen, 
die het wachtwoord niet kennen. Dan zal 
niemand, die den Vrede wil, worden aan
geraakt. Maar wie den Oorlog in het 
Vaderland brengt, die zal worden gekeerd 
met kracht van wapenen. 

Dat wachtwoord is: het woord van 
Marnix van St. Aldegonde: 

"Den Vaderland getrouwe 
Blijf ik tot in den doet." 

Nadat het "Wilhelmus" gespeeld was, 
dat door alle aanwezigen staande werd 
meegezongen, werd het woord gevoerd 
door Dr. I. H. J. Vos, lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, voorzitter 
van de Gewestelijke Landstormcommissie 
,,Stelling van Amsterdam". Dr. Vos her
innerde aan de dagen van Nov. 1918, toen 
de ~·"\:·L. werd opgericht. Hij is gelukkig 
nooit m het geweer gekomen. Hij is ook 
niet gesticht om te demonstreeren of te 
provoceeren, maar om als 't moet 't wettig 
gezag te steunen. Spr. wees er op hoe in 
ons land allen gelijken invloed hebben op 
den gang van zaken. Wij hebben hier het 
algemeen en evenredig kiesrecht en in 't 
algemeen een staatsinrichting, die aan 
elke richting, binnen zekere grenzen van 

Autoriteiten en sprekers te midden van de Plaatselijke Lanclstormcommissie "Gouda". 

orde en redelijkheid, het recht geeft alles De muziek speelde daarna "Aan U, 
te doen wat naar haar inzicht moet wor- o Koning der Eeuwen" van Dr. Schaep
den gedaan. Eigenlijk hebben wij, verge- man, dat door de aanwezigen werd mee
leken met sommige der ons omringende gezongen. 
cultuurstaten, een ideaal-staatsorde die Na de pauze, waarin allerlei militaire 
gekroond wordt door een vorstin, di~ met muziek ten gehoore werd gebracht, sprak 
haar volk meeleeft en nog nimmer mis- Ds. H. Thomas, Voorzitter van de 
b:uik .~eeft gemaakt van de hooge positie Oranje-Vereeniging te Leiden, die een uit
die ZIJ bekleedt. (langdurig applaus). voerige schildering gaf van een droom
Daaraan danken wij den vrede in ons land. beeld dat hij had gehad, en waarin hij 

Niemand heeft dan ook in ons land het had gezien, hoe de toestand van ons land 
recht met geweld invloed uit te oefenen op zou zijn, als de natie maar bleef voort
de~ gang van zak~n. Spr. wees op wat in do11:melen op een divan en de allerwege 
Dmtschland geschiedt, waar communisti- dreigende gevaren niet wilde zien. ,,Vrede" 
sche groepen met geweld hun wil aan de is thans het modewoord van hen die een 
~~volking trachten op te leggen. Derge- mijngang graven naar den tr~on van 
hJke partijen, die wij in ons land ook Or~nje. Spr. besloot zijn ook historisch 
kennen, mogen zich niet op een lijn getmte toespraak met een opwekkend 
stellen met die partijen, die de handhaving woord voor den B.V.L. (Applaus). 
van het wettig gezag voorstaan, zooals Hierna werd allereerst vertoond een 
dat ook de B.V.L. doet. Spr. wees op het film met allerlei gebeurtenissen uit het 
gevaar, dat dreigt van de zijde van Moskou, leven van H.K.H. Prinses Juliana en 
waar groote legers zelfs met vrouwen- vervolgens draaide de mooie en interes
regimenten, worden afgericht. Wanneer er sante "Landstormfilm 1929". (Landstorm
van bepaalde zijden militairistisch zal dag in Boskoop). 
worden opgetreden, zal dat niet zijn door Ten slotte sprak Generaal L. F. Du y-
den B.V.L. Maar, als het moet zal ook ma er van Twist een slotwoord. 
de Bijz. Vrijwillige Landstorm pal staan Spr. bracht allereerst dank aan allen 
voor Koninginen Vaderland! (Applaus). die hadden meegewerkt tot het doen sla~ 

Nadat een strijkje eenige volksliederen gen van dezen schitterenden propaganda
ten gehoore had gebracht, o.a. het "Wien avond, in 't bijzonder aan de Plaatselijke 
Neerlandsch bloed", dat door de aan- Landstormcommissie "Gouda" en aan de 
wezigen werd meegezongen, werd het Commissie van Uitvoering. Spr. deed in 
woord gevoerd door den heer Th. F. M. 't bijzonder een beroep op den heer Ver
s c h a e p m a n, lid van de Tweede kerk om ook in den vervolge zijn werk
Kamer der Staten-Generaal en van de kracht in dienst te stellen van dit mooie 
Gewestelijke Landstorm-commissie "Zuid- instituut. 
Holland-West". De heer Schaepman sprak Spr. dankte de aanwezige landstormers 
een woord om den B.V.L. te steunen. Ook voor hun heerlijk enthousiasme, waarvan 
in ons land, aldus spr., smeult en brandt alleen de B.V.L. het geheim kent. 
het revolutionnaire vuur nog steeds en de . Het instituut bestaat thans 13 jaar en 
vlammen kunnen plots uitslaan. Op de 1s nog kerngezond. 
meest onbeschaamde wijze wordt propa- Ons volk is wars van alle revolutie en 
ganda gevoerd. Spr. herinnerde aan Nov. dwingelandij en verzet zich tegen elk terro-
1918. De mobilisatie-jaren hadden veel risme. Wij hebben pal te staan en te waken 
van ons allen geëischt en bij sommige ele- voor orde en rust. De B.V.L. is een vredes
menten was een merkwaardige gemoeds- instituut bij uitnemendheid. Er gaat 'n 
toestand ontstaan. Een minderheid in de groote preventieve kracht van uit. Spr. 
revolutionnaire S.D.A.P. waagde het toen wees op het revolutie-gevaar waarvoor wij 
naar de macht te grijpen om "het groote moeten waken. 
werk, dat de historie van hen eischte" tot Met een woord ter opwekking om aan te 
stand te brengen. In verband met de ont- sluiten bij den B.V.L., het instituut dat 
wapeningsactie, die thans overal gevoerd thans meer dan 70000 leden telt, besloot 
wordt, herinnerde spr. aan de toen door spr. zijn rede. (Applaus). 
Troelstra gesproken woorden: ,,Wan- De heer J. Der c k sen H.M.zn. 
n e e r h e t 1 e g e r e e n m a a 1 w e f! sprak daarna namens de Gewestelijke 
i s, dan i s de macht aan O ns." Landstormcommissie "Gouda" een woorci 
Duizenden hebben zich toen vereenigd in van dank voor den mooien, zoo goed ge
den B.V.L. en zich in dienst gesteld van slaagden feestavond. 
het wettig gezag. Het instituut dient geen Met een korte toespraak: waarin hij 
bepaalde {!roepen, maar stelt zich alleen dank bracht aan allen die aan het wel
ter beschikking van de regeering. Het slagen van den avond hadden medege
instituut is uit nood geboren en moet ook werkt, sloot de heer Ver kerk daarna 
thans nog uit nood gehandhaafd worden, deze propaganda-bijeenkomst. 
vooral thans, omdat de S.D.A.P. afziet Onder de aanwezigen merkten wij o.a. 
van landsverdediging en bij een eventueele op burgemeester Gaarlandt en de wet
mobilisatie niet op haar medewerking kan houders Donker en Koemans, de burge
worden gerekend. meesters Roos (Lekkerkerk), Lucasse 

~ij Nederlanders wenschen . onze vri_i-1 (Reeuwijk), Colijn (Boskoop), de res. lt.
heid op elk terrein te handhaven. Wij kolonel H. C. van Cappelle, commandant 
moeten echter ook de middelen zoeken om der Gew. Landstorm-commissie "Gouda" 
de regeering te steunen bij de handhaving en vele anderen. 
van het gezag. Wij zijn wel in staat om 
het revolutie-vuur in ons land te blusschen 
maar in enkele dagen kan meer worde~ 
stukgeslagen dan in jaren kan worden 
opgebouwd. Dat moeten we voorkomen, 
en daarom zullen wij, als 't moet, strijden 
onder de oude. leuze ,,Voor God en 
Vader 1 and. 0 ra n j e boven!" 
(Applaus). 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Muiden. 
Ter voorziening in de vacature, ontstaan 

door het vertrek van den heer H. Donker, 
is tot lid van de Plaatselijke Landstorm 
Commissie Muiden benoemd de heer Dr. J. D. 
van Roon te Muiden. · 

Purmerend. 
Tot. lid van de plaatselijke Landstorm 

Commissie Purmerend is toegetreden de heer 
J. de Wolf, makelaar te Purmerend. 

Nieuwe Wetering-Huygsloot. 
. De afdeeling Nie~we V\'."e!ering-Huygsloot, 

die den laatsten tijd we1mg van zich liet 
hoeren, schijnt thans tot meerdere activiteit 
te gerake~, dank zij het optreden van den 
onlangs meuw opgetreden leider, den heer 
L. Kool, en dank zij de verbetering van de 
bestaande schietgelegenheid. 

1!1 ~~ maand Februari zijn een tweetal 
sch1etb1jeenkomsten gehouden, die zeer goed 
bezocht werden. 

Jubileumkorpswedstrijden. 
Bij het verschijnen van dit nummer zal de 

eerste Gewestelijke Jubileumwedstrijd, welke 
op 14 Maart te Purmerend werd georganiseerd 
vermoedelijk tot het verleden behooren even~ 
als de tweede Gewestelijke wedstrijd op 20 en 
21 Maart te Hoofddorp voorbereid. 

Op beide plaatsen namen een aantal afdee
lingen van het Korps Stelling van Amsterdam 
aan de wedstrijden deel, terwijl de overige 
afdeelingen uit zullen komen op den Derden 
Jubileumwedstrijd te houden op 29 en 30 
Mei a.s. te Amsterdam. 

. De . vier_de gewestelijke jubileumwedstrijd, 
die mtslmtend met scherpe patronen nr. 1 
wo~dt gehouden zal plaats vinden op de 
schietbanen te Amsterdam op 6 en 13 Juni 
1931. 

Pistoolwedstrijden voor Officieren. 
De pistoolwedstrijden voor Officieren te 

houden te Laren zullen worden voorafgegc1.cu1 
door voorbereidende oefeningen te Amsterdam 
op 6 en 13 Juni 1 931 . 

Mobilisatiebesprekingen. 
Op initiatief van den Voorzitter van de 

Gewestelijke Landstorm Commissie is op 21 
Februari in de Oranje-Nassau kazerne te 
Amsterdam een bijeenkomst gehouden van 
leiders, officieren en commandant. 

Op deze bijeenkomst werd door den Majoor 
de Veer het onderwerp "Plaatselijke Woe
lingen" ingeleid. 

Aan de daarop gevolgde gedachtenwisseling 
werd door vele leiders en officieren deel
genomen. 

Verschillende punten werden nader onder 
het oog gezien, terwijl het in de bedoeling ligt 
m het najaar nog eens een dergelijke bijeen
komst uit te schrijven. 

Dr. I. H. J. Vos en de secretaris van de Gew. 
Commissie waren mede aanwezig. 

Diemen. 
In de maand Februari kwam de afdeeling 

Diemen bijeen voor het houden van een 
tweetal schietbijeenkomsten. 

Verschillende leden van het Plaatselijk 
Landstorm Bestuur waren op deze bijeen
komsten aanwezig, terwijl een tweetal nieuwe 
leden toetraden. 

LIMBURGSCHE JAGERS, AFD. 
ROERMOND. 

In de bovenzaal Schreurs had een vergade
ring plaats van de afd. Roermond van de 
Limb. Jagers. In zijn openingswoord heeft de 
voorzitter een welkom gericht aan alle aan
wezigen, speciaal aan den Commissaris van 
P~~itie, wiens tegenwoordigheid op hoogen 
pnjs_ wordt gesteld. Bericht van verhindering 
was mgekomen o.a. van mr. M. A.M. Waszink, 
burgemeester, Jhr. Graafland, secretaris Ge
westelijke Landstormcommissie. 

Verslag werd uitgebracht door den secre
taris-penningmeester, dhr. Opveld, waaruit 
blijkt, dat de afd. sterk is vooruitgegaan; zij 
telt. momenteel 103_ leden. Hiervan zijn 2 
komngsschutters, w1en diploma met kruis 
werd uitgereikt, te weten de heeren G. Baeten 
en H. Linssen; verder werden 11 diploma's 
uitgereikt aan scherpschutters, nl. aan de 
heeren A. Schumacher, H. Schumacher, J. 
van der Leeuw, P. Geraedts, J. Snijders, P. 
Wolfhagen, C. Waterreus, P. Duckers, J. 
Deckers, J. Zemmaer, Th. Verheggen. Tevens 
werden diverse prijzen uitgereikt (kunstvoor
wer_pen) aan__ de wi~ner~. van de onderlinge 
sch1etwedstnjden. Hierbij was 'n wisselbeker 
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voor de scherpschutters, gewonnen in 1930 
door J. Cuypers met 98 punten van de 100. 
Deze beker was beschikbaar gesteld door 
den heer Waterreus. 

Hierna onderzoekt een commissie (gekozen 
' uit de leden) de boeken betreffende financiën 

van den secretaris-penningmeester, waarna 
de penningmeester onder dank van zijn beleid, 
werd gedechargeerd. 

Van de rondvraag werd gebruik gemaakt 
door den heer J. Opveld, die dank zegt voor 
ontvangen huldeblijk bij zijn huwelijk. 

De Commissaris van Politie wees de leden 
erop, dat gevaar van het communisme steeds 
dreigt en verheugt zich erover, dat in Roer
mond zooveel mannen bereid zijn dit gevaar 
desnoods met geweld te keeren. 

De voorzitter spoort de leden aan steeds 
trouw de oefeningen bij te wonen en te trachten 
zooveel mogelijk nieuwe leden aan te werven; 
dan zal de wensch in vervulling kunnen gaan 
van een eigen vaandel te bezitten. 

Hierna volgt sluiting van het officieele 
gedeelte; een gezellig samenzijn, waarbij een 
vijftal artisten diverse voordrachten ten beste 
geven, vormde een gezellig besluit van dezen 
avond. 

Het bestuur bestaat thans uit de navolgende 
heeren: Ir. H. H. Ruyten, voorzitter; J. 
Opveld, secr.-penningm. en leider, A. Schu
macher, G. van Gorkum, J. Lucas, H. Jeuken
drup en A. A. Valk. leden. 

ROTTERDAM. 
Voor den landstormavond, dien de B.V.L. 

in gebouw Odeon heeft gehouden, bestond 
zeer veel belangstelling. De groote zaal 
was bij den aanvang reeds geheel bezet. 
Onder de aanwezigen waren de leden van de 
gewestelijke landstormcommissie Rotterdam, 
res.-luit.-kol. H. C. van Cappelle, voorzitter; 
res.-maj. A. C. de Neeve, vice-voorz.; res. Je 
luit. F. D. v. d. Mast, secr.; de heer G. Bicker 
Caarten Azn., penningmeester en dr. K. W. 
Walstra; de leden van de plaatselijke land
stormcommissie Rotterdam: de heeren H. G. 
J. de Monchy, voorzitter; P. v. d. Steeg, 
secr., en W. K. Heystek, 2de secr.; verder kol. 
J. Oele, commandant der Mariniers, luit.-kol. 
M. v.d. Vlerk, comm. v/d burgerw., gep. maj. 
W. J. M. Linden, secr. van de Kon. Ned. Ver. 
Ons Leger, J. H. Commijs, A. P. van Hoey 
Smith van de burgerwacht, P. J. C. Casteleyn, 
secretaris van de afdeeling Rotterdam Het 
Mobilisatiekruis, C. van Sijderveld en de oud
kapitein ter zee E. A. van Wely en vele 
reserve-officieren, belangstellenden uit den 
kring van de burgerwacht enz. Vele vereeni
gingen hadden afgevaardigden gezonden, zoo 
waren vertegenwoordigd buiten de reeds 
genoemde organisaties: de Kaderlandstorm
vereeniging, de Vereeniging van Ned.-Indische 
Oud-strijders Je Maintiendrai, de Bond van 
Ridders M.W.O. en verscheidene vereenigin
gen van onder-officieren. 

De heer H. G. J. de Monchy heeft den 
avond geopend; na een woord van welkom 
herinnerde hij het doel, dat Rotterdam 3000 
vrijwilligers van den Landstorm in dit instituut 
had bijeengebracht. Hij prees de activiteit van 
de heeren v.d. Steeg, Heystek en v.d. Mast en 
zeide, dat de B.V.L. pal staat, waar het noodig 
zal zijn, maar het bestaan van een sterke en 
getrouwe macht werkt reeds preventief. 

De aanwezigen hebben daarna staande het 
Wilhelmus gezongen. De mannenzangver
eeniging Soli Deo Gloria zong daarna twee 
liederen. 

Het programma bracht verder een film van 
een reis met de Patria naar Ned. Indië, waar
van voor de pauze het eerste deel werd ver
toond. 

Tijdens het tweede gedeelte van den avond 
werden de prijzen uitgereikt, die waren be
haald op de schietwedstrijden van den B.V.L., 
die gedurende het afgeloopen jaar waren 
gehouden. 

Alvorens daartoe over te gaan heeft overste 
van Cappelle er aan herinnerd, dat het juist 
dezen dag honderd jaren was geleden, dat van 
Speijk den dood voor zich en zijn bemanning 
en den ondergang van zijn schip verkoos 
boven smaad aan de Nederlandsche vlag. Zijn 
daad is met gulden letteren in het boek van de 
Nederlandsche geschiedenis geschreven en hij 
is een lichtend voorbeeld voor allen, die 
geroepen zijn in tijd van nood onze vlag en 
ons land te beschermen. 

Zacht weerklonk daarna het Wien Neerlands 
Bloed, dat allen staande aanhoorden als een 
eerbiedige hulde aan de nagedachtenis van 
van Speijk. 

O':ers_te_ van Cappelle ging daarna over tot 
de mtreikmg van de brevetten aan de koning
schutters en aan de scherpschutters, die 
daartoe naar voren waren geroepen. In zijn 
toespraak wees hij er op, dat deze schiet-
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wijst op de ernstige tijden die we beleven. 
In tweeërlei opzicht moeten wij waakzaam 
en voorzichtig zijn. Wij moeten waken tegen 
Moskou en voorzichtig zijn tegenover de een
zijdige ontwapening. Naar sprekers overtui
ging is men vanuit Moskou bezig de wereld 
op z'n kop te zetten. Sociale- en economische 
opbouw zit bij hen niet voor, eerder vestiging 
van het Sovjetregime over de geheele wereld. 
Momenteel valt er een enorme actie waar 
te nemen. Spr. wijst o.a. op de strenge door
voering van het vijfjarenplan. Het is echter 
niets anders dan dwangarbeid en slavernij. 
Er zijn dus genoeg redenen om thans dubbel 
voorzichtig te zijn. Er heerscht een dumping
politiek met als gevolg het zaaien van onrust 
en ontevredenheid teneinde alzoo de wereld
revolutie te doen zegevieren. Ware het niet zoo 
droevig dan zou spreker respect hebben voor 
het vernuft waarmede de actie gevoerd 
wordt. Speciaal de koloniën loopen gevaar. 
Zelfs ziet men er in onze koloniën niet tegenop, 
door middel van de oud-officieren en minderen, 
om dergelijke elementen daarvoor pasklaar 
te maken. Spr. waarschuwt tegen eenzijdige 
ontwapening. Ontwapening is een dubbel 
begrip. Wanneer men de plannen der sociaal
democr. ten aanzien der ontwapening onder 
de loupe neemt, dan vloeit daaruit als vanzelf 
de burgeroorlog voort. Men stelt het ontwa
pende land bloot aan allerlei misdadige inva
sies. Spr. gelooft dat niemand de bewapening 
wil. Men moet echter agressieve bewapening en 
zelfverdediging uit elkaar weten te houden. 
Spr. zegt wel ontwapening te willen, maar dan 
internationaal. Zoolang niet vaststaat dat 
anderen ons niet onder den voet zullen loopen, 
moeten we waakzaam zijn. Wij zijn geen 
militaristisch maar een vredesinstituut. Slechts 
die gedachte staat voor: het constitutioneel 
bewind en het Huis van Oranje te schragen. 
Spr. staat hierna uitvoerig stil bij de demo
cratische staatsinrichting, zooals wij die 
hier kennen en concludeert, dat elke partij 
onverschillig van welke richting, langs wettigen 
weg dient mede te helpen tot het instand
houden dezer democratische gedachte. Spr. 
memoreert dan het incident-Albarda in de 
Tweede Kamer. Vrijheid van meeningsuiting 
moet er zijn, want dat is noodig. Dat is niet 
mogelijk in Rusland en verscheidene andere 
landen. De sociaal-democraten moesten dank
baar zijn dat de Bijzondere Vrijwillige Land
storm bestaat om hen te beschermen tegen 
dergelijke toestanden. De Bijzondere Vrijwil
lige Landstorm met zijn 70.000 leden is de 
beste waarborg, dat in ons land de geregelde 
gang van zaken voortgang kan hebben. 

wedstrijden een band leggen tusschen de leden 
van den B.V.L. en een scherp oog en vaste 
hand aankweeken, die zij misschien wel eens 
noodig zullen hebben, maar spr. hoopte, dat 
het zoo ver nooit zou komen. 

De heer de Monchy had een mooien wis
selbeker beschikbaar gesteld, die door de 
klasse schutters R.M.O. met 727 punten was 
gewonnen. 

Een van de leden van deze klasse heeft nog 
enkele woorden tot overste v. Cappelle 
gericht. 

De heer de Monchy heeft de overige prijzen 
uitgereikt. 

Nadat de mannenzangvereeniging twee 
liederen had gezongen werd het tweede 
gedeelte van de film van een reis met de 
Patria vertoond, en een komische tweeacter 
tot slot. 

Het met zorg gekozen programma heeft 
den geheelen avond aller aandacht geboeid en 
uit alles was wel te bemerken, dat er een 
geanimeerde stemming heeft geheerscht. 

De uitslagen van de schietwedstrijd.en 
waren: 

Bekerwedstrijd: winnares klasse schutters 
R.M.O. met 727 punten. 

Schutters scherpe banen: 1. N. Sluimer 
met 46-42 punten; 2. R. v. d. Giesen met 
45-44 p.; 3. J. P. van Son met 41-38 p.; 
4. G. Beverloo; 5. B. Blok; 6. N. van Reeuwijk; 
7. M. J. Hengeveld; 8. B. A. de Haas; 9. P. B. 
Ramakers. 

Klasse schutters K.S.O. (R.M.O.): (scherp
schutters) : 1 . J. Veeneman met 50-46 
punten; 2. J. Lodewijkx met 49-41 p.; 
3. J. J. van Veen met.48-47 p.; 4. G. Vogels; 
5. J. J. van Kan; 6. J. N. Hoek; 7. D. Troost; 
8. N. H. E. van Helten; 9. B. Stout en 10. A. 
Noordzij. 

Schutters eerste klasse: 1. C. v. d. Kley met 
46-42 punten; 2. J. P. A. Bertram met 
46-39 p.; 3. E. F. H. Bruens met.45-41 p.; 
4. M. A. Tourneir; 5. G. H. Filé; 6. A. de 
Boom; 7. M. J. Peereboom; 8. H. Riethof; 
9. J. Estie; JO. H. H. Capitaine. 

Klassen schutters K.S.O. (Hillesluis), scherp 
schutters: 1. G. van Ringelesteyn met 50-49 
punten; 2. W. Cox met 49-48 p.; 3. L. de Wit 
met 49-48 p.; 4. A. den Harder; 5. G. van 
Schaften; 6. M. van Gurp; 7. H. v. d. Leer; 
8. J. N. v. d. Kraats; 9. J. de Jong; JO. A. 
Mudde; eei:ste klasse schutters: 1. M. de Kloe 
met 48-41 punten; 2. W. Stolk met 47-44 
p.; 3. P. Hordijk met 47-44 p.; 4. A. A. 
Smol; 5. H. Vrijhof; 6. L. Huizingh; 7. J. 
Brouwer en 8. 0. Riethof. 

Klassen schutters K.S.O. (Charlois), scherp
schutters: 1. G. B. Peters met 50-49 punten; 
2. H. Lems met 50-48 p.; 3. T. Roos met 
49-48; 4. C. v. d. Perk; 5. L. Hoek; 6. C. 
Klaassen; eerste klas schutters: 1. A. v. d. 
Velden met 48-45 punten; 2. C. v. d. Sluys 
met 48-43 p.; 3. P. T. Roos met 46-45 p.; 
4. H. J. v. d. Wiel; 5. P. Telleman; 6. H. 
van Kooy. 

Draagmedailles werden uitgereikt aan de 
heeren: W. M. Heystek, W. van Breda, A. den 
Harder, T. Roos en L. de Wit voor den door dit 
vijftal behaalden eersten prijs op den korps
schietwedstrijd op 14 December te Vlaar
dingen. 

Brevetten werden uitgereikt aan de konings
schutters: W. van Breda en W. P. M. Cox en 
aan de 43 scherpschutters. 

PROPAGANDA-AVOND TE HENGELO. 
Op 24 Februari j.l. werd te Hengelo een 

propaganda-avond van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm georganiseerd, waar het 2e 
Kamerlid de heer Dr. I. H. J. Vos het woord 
voerde. 

Overste A. Meinster opende deze bijeen
komst met de aanwezigen welkom te heeten, 
in 't bijzonder den spreker. Het doet spreker 
bijzonder veel genoegen dit te kunnen doen 
omdat het instituut van den Bijz. Vrijw. 
Landstorm menigmaal veel onaangenaams 
moet hooren. Men spreekt van militairistisch 
en een politiek karakter, doch hiervan is niet 
veel waar. Men vindt in den B. V. L. alle 
richtingen vereenigd. Veel sprekers van rechts 
hebben wij reeds gehad zegt spr. en nu hebben 
we iemand van niet-rechtsche richting. 

Hierna had de installatie der nieuwbe
noemde leden van de plaatselijke commissie 
de heeren G. Verheijden en Ds. Kuijvenhoven 
door overste Tukker plaats. Spr. constateert 
met genoegen dat er nog mannen gevonden 
worden die mede willen werken om alle 
troebelen te voorkomen, waarna hij den 
wensch uitspreekt dat de afdeeling in groei 
moge toenemen. Staande werd vervolgens het 
Wilhelmus gezongen. Overste Tukker deed 
daarna mededeeling dat de afd. Hengelo een 
nieuwe schietbaan zal krijgen. De heer H. J. 
Bathoorn werd gecomplimenteerd voor zijne 
bijzondere pres.taties in het belang der af
deeling. 

De heeren Ds. Kuijverhoven en Verheijden, 
dankten vervolgens voor het in hen gestelde 
vertrouwen terwijl op voorstel van laatst
genoemde besloten werd een telegram te zen
den aan H. M. de Koningin. 

Rede van Dr. I. H. ]. Vos. 
Hierna verkreeg dr. Vos het woord. Spr. 

Spr. wekt ten slotte de aanwezigen op om 
die gedachte uit te dragen en elkaar de 
belofte te geven dat we krachtig zullen mede
werken om het vredeswerk voort te zetten 
en te voorkomen dat ook in de toekomst een 
druppel bloed in Nederland behoeft te worden 
vergoten. 

Hierna werd het tweede deel van de Jubi
leumfilm afgedraaid, waarop enkele propa
ganda-films van gehouden landstormdagen 
volgden. 

Overste Meinster dankte tenslotte Dr. Vos 
voor het gesproken woord en de aanwezigen 
voor hunne belangstelling, waarna hij dezen 
propaganda-avond sloot. 

JONGENS EN MEISJES. 1 knoeiers maak ik korte metten. Ont-
De oplossingen der vorige opga ven kan houd_t dat m3:~r goed! , 

ik niet meedeelen. Want dan schiet er Wie een pnJs ontvangt, .mag t me ge
geen plaats over voor een verhaaltje of ru~t be~~chten, _al is h~t in e~n volgend~n 
een versje. Daarom kan ik om dezelfde bnef. blJ _de meuwe mzen~mgen. Zo? n 
reden ook geen- brieven beantwoorden, ke°:msgevmg staat e~n beetJe fatsoenhJk. 
hoezeer me dit ook spijt. Ze 1s ook wel ~e moeite waard, dunkt me. 

Voor inzenders, die buiten hun schuld En ook kan 1k het gaan onderzoeken, 
wat laat komen, heb ik altijd geduld, als er soms een boek onderweg zoek raakt. 
ja, soms zelfs nog wel een prijs over! 
Maar met moedwillige treuzelaars en 
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Groep A. 
(Beneden 10 jaar). 
De kleine snaken. 

Zes en twintig kleine snaken 
Kunnen jong en oud vermaken; 
Maar niet, als z'in vaste rij 
Staan te pronken zij aan zij ; 
Wel, wanneer z' op 't wit der blaren 
Als Zwartjantjes door elkare 
Kunstig zijn terneer gezet; 
Dan eerst geeft dat volkje pret! 
Kom! wie raadt er nu eens mee? ... 
'k Snap het al: 't is 't .. ,. ! 
't Heet ook, volgens Tante Jet, 
Heel geleerd het ....... ! 
Met een tweetal dezer snaken 
Heb je meestal niet te maken; 
Denk eens na, en raad eens fiks; 
't Zijn beslist de . en . ! 

Groep B. 
(Boven 10 jaar) . 

Letterraadsel. 
Twee letters spellen u den naam, 
Dien meisjes wel eens dragen; 
Drie andere letters doen daarna 
Voor 'toog een maagd opdagen, 
Die in haar stemmig ordekleed 
Door stille kloosterzalen treedt; 
En voegt ge deze vijf tezaam, 
Dan leest ge weer een anderen naam: 
Een wapen, schrikk'lijk in geweld, 
Dat davert over 't oorlogsveld. 
Houwt gij hiervan den staart dan af, 
(Al lijkt het ook wreedaardig, laf!) 
Dan ziet g'een vaartuig, rank en frisch 
Door 't water schietend als een visch. 
Zie zoo, Landstormers ! ik besluit. 
Nu zoek je 't raadsel zelf maar uit! 

"En wij dan, Oom Bertus?" zoo hoor 
ik van alle kanten Landstorm-kinderen 
vragen. 

Neen, jongens en meisjes! zoo'n heele 
bende, die door dik en dun gaat, wil ik 
tegelijk niet op m'n stoep hebben, en nog 
veel minder in m'n kamer. En jullie hebt 
ook niets op je kerfstok. Maar die twee, 
die moet ik eens spreken. En uit de 
verte mogen jullie allemaal toeluisteren. 

Roelof, m'n goeie jongen! en Floortje, 
m'n beste meid! Oom Bertus is slecht 
over jullie beiden te spreken. Jullie moet 
je in 't vervolg een beetje fatsoenlijker 
gedragen; versta je dat? 

Ja; zet nou maar niet zoo'n lang ge
zicht! Kom 's een stapje dichterbij; want 
ik moet jullie allebei den neus eens af
vegen. 

"ik ben niet jij en jij bent ook niet in de 
Molenstraat!" 

Toen keerde zij met verontwaardiging 
het nufje haar rug toe en ging verder. 

- Maar Oom! we hebben toch een 
schoonen neus? Onlangs, toen we de griep 
hadden, liet dat wel eens te wenschen 
over; maar nu kunnen we toch best ermee En het bakvischje? Wel! dat werd 
voor den dag komen! beurtelings krijtwit en bloedrood, en met 

- Wel, wel! wat je zegt! K1jk nu ~r~~:cta;:~~j/~!~~e:l~ntsi:o~~e:\ci~:~ 
maar niet zoo nijdig boor! Want je weet elkaar. Maar dit was eigenlijk heelemaal 
het zelf niet; en daarom dien ik jullie er niet meer noodig; want het beleedigd 
eens met ernst op te wijzen. Inderdaad! vrouwtje had 't bakvischje al ferm den 
ik moet me schamen over jullie tweeën, neus afgeveegd, zooals men dat noemt. 
al mag ik je ook nog zoo graag lijden. Roelof, m'n jongen! en Floortje, m'n 

Om je uit den droom te helpen, vertel deerntje! Snap je nu, waar ik met jullie 
ik je al vast een geschiedenisje: heen wil? In jullie briefjes, die ik overigens 

Daar liep eens door Zwolle een oud erg aardig vind, doen jullie precies als 
vrouwtje, schamel, maar toch keurig dat juffie. 
netjes gekleed. En toen kwam daar een 0, ik weet wel, dat jullie 't zoo kwaad 
opgedirkt dametje aan van een jaar of niet bedoelt. Maar toch is het zoo: 
achttien. Zoo'n bakvischje op hooge "Oom Bertus, hoe gaat het met je?" 
hakjes. Trip, trap! zoo trotsch als een "Heb jij geen last van winterteenen, 
pauw. Met een verwaand snuitje sprak Oom?" 

Je en jij en•jou, dat zeg je onder mekaar, 
en tot kameraadjes. 

Maar dat komt niet te pas, wanneer 
je tot je meerderen spreekt. Dan brengt 
het fatsoen mee, om te zeggen U. 

Al dat jiy·en en jouwen tot menschen, die 
boven ons staan, is wat ongemanierd. Het 
lijkt dan net, alsof je met hen op één 
lijn wilt staan. En jullie staat in ' t leven 
pas op 't onderste trapje. Daarom moet 
je ontzag hebben voor de ouderen, en 
meerderen. Want deze hebben gezag 
over de jeugd. En als er geen gezag is , 
valt alles uit elkaar, evenals een huis, 
dat in plaats van met cement, met zand 
zou gemetseld worden. 

Vraag 't maar eens aan je Vader of 
broer. Die komen op voor 't Wettig Gezag 
van onze Koningin en daarom offeren zij 
vrijwillig en blijmoedig hun tijd en krach
ten als Landstormers. 

Als er geen gezag was, dan zouden de 
heeren te voet gaan, en de knechten te 
paard rijden. Dat zou toch de omgekeerde 
wereld zijn, is 't niet? 

Dat noemt men omwenteling of revolutie. 
Herinner je maar eens, wat de Meester 
op school je verteld heeft van de Fransche 
Revolutie. 

Nu zal dit met jullie zoo'n verschrikke
lijke vaart niet loopen; dat weet ik wel! 

Jullie hebt eerbied voor degenen, die 
boven je gesteld zijn. Maar dit moet dan 
ook uitkomen in de woorden, die je ge-
bruikt. . 

Roelof Ruw buis en Floortje Flodder. 
ze 't vrouwtje aan: ,,Zeg! kun je me ook "Is 't bij jou in de buurt ook zoo regen-
zeggen, of dit de Molenstraat is?" De achtig?" 

En daarom moet je niet gedachteloos 
gaan jijen en jouwen tegenover je meerde
ren. Want dan heeft het voor menschen, 
die je niet goed kennen, soms den schijn 
of je ze gaat uitjouwen. En dat zou toch 
al heel leelijk zijn, is 't niet? 

Ruwbi.::hje en Floddertje! heb je me 
begrepen? Nou, beterschap dan hoor! Zeg, komen jullie met je tweetjes eens 

effetjes bij me! 
aangesprokene zag de vraagster met I En zoo gaat het om een haverklap. 
vlammende oogen aan, en antwoordde: En dat staat me slecht aan, begrepen? OOM BERTUS. 
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LUCHTBESCHERMINGSDIENST 
door 

W. F. SILLEVIS, 
Luitenant-Kolonel van den Generalen Staf. 

IL 

Wat omvat de luchtbeschermingsdienst'? 

Om de vraag te beantwoorden of, en zoo 
ja, in hoeverre de mogelijkheid bestaat 
om de burgerbevolking te beschermen 
tegen de gevolgen van luchtaanvallen, 
moet eerst volkomen klaarheid bestaan 
nopens hetgeen de luchtbeschermings
dienst omvat. 

0, in tal van maatschappelijke kringen 
kan men U dit zonder een oogenblik na
denken vertellen: ,, Wel,· dat is het aan
leggen van gas- en bomvrije schuilplaatsen 
voor de geheele bevolking" en dan ver
volgt men eenigszins smalend "En dat is 
natuurlijk onmogelijk! verbeeldt U in 
Amsterdam voor 750.000 inwoners zware 
betonschuilplaatsen ! dat kost millioenen ! 
de Regeering geeft geen cent en welk 
gemeentebestuur kan zooiets betalen!" 
De slotsom van de redeneering is dan ... 
dus luchtbescherming is absoluut uit
gesloten! 

Neen, aan een dergelijk iets heeft na
tuurlijk geen enkel mensch ooit gedacht. 
Ja, het is wenschelijk om op beperkte 
schaal openbare schuilplaatsen in te 
richten op bijzondere punten en voor 
bijzondere doeleinden, maar men moet 
daarbij gebruik maken van bestaande ge
bouwen, die al dan niet in oorlogstijd een 
nadere voorziening moeten ondergaan. 
Die schuilplaatsen behoeven bovendien 
niet ruimte te bieden voor het onder dak 
brengen van al,le inwoners eener gemeente, 
want in beginsel moeten de bewoners zelf 
met eenvoudige middelen zorgdragen voor 
het in hunne woningen inrichten van 
schuilplaatsen. De openbare bomvrije 
onderkomens worden in de drukste centra 
van een stad ingericht in hoofdzaak voor 
die personen, welke voor de uitoefening 
van hun beroep op straat moeten zijn en 
voor voorbijgangers, die bij de melding 
van een dreigenden luchtaanval niet tijdig 
ergens onder dak kunnen komen. 

De luchtbeschermingsdienst omvat veel 
meer: nl. het oprichten of uitbreiden van 
een reeks van gemeentelijke en (of) parti
culiere diensten, die gezamenlijk tot doel 
hebben: 

1 e. de burgers in te lichten nopens de 
maatregelen, die zij moeten nemen voor, 
tijdens en na een luchtaanval en nopens 
hetgeen ter zake door de overheid is 
geschied of zal geschieden; 

2e. de gevolgen van elken luchtaanval 
te beperken door onmiddellijk afdoende 
hulp te verleenen aan personen, die zulks 
noodig hebben en door krachtig op te 
treden tegen elk begin van brand; 

3e. het ontsmetten van met gas besmette 
personen, van huizen en stadsgedeelten, 
van kleedingstukken en van levens
middelen; 

4e. het vaststellen en met krachtige 
h~nd doen nakomen van verordeningen, 
die beoogen de veiligheid van de inwoners, 
zoowel buitens- als binnenshuis te ver
zekeren. 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

Welke resultaten zijn van den lucht
beschermingsdienst te verwachten? 

Luchtbeschermingsdienst kan nimmer 
een dusdanige bescherming geven, dat 
geen enkele inwoner wordt getroffen of 
geen enkel gebouw wordt beschadigd; het 
stellen van een dergelijken eisch is onzinnig. 
Maar wel heeft de ondervinding geleerd, 
dat de uitwerking van luchtaanvallen, 
waarin de burgerbevolking wordt be
trokken, het grootst zal zijn, indien de 
bevolking, door verzuim in vredestijd, 
onbeschermd ware blootgesteld. Daaren
tegen kan een zorgvuldig voorbereide en 
met oordeel doorgevoerde luchtbescher
mingsdienst leiden tot een aanmerkelijke 
besparing van menschenlevens en eigen
dommen. Dit nu is geen fantasie; tal van 
bewijzen, steunende op ervaring uit den 
grooten oorlog, zijn daarvoor aan te 
voeren. In verband hiermee trof mij een 
plaat in het Duitsche weekblad "die 
Woche", welk blad hare aflevering van 
14 Maart 1931 heeft gewijd aan den gas
oorlog. 

Op die plaat wordt op onbarmhartige, 
rauwe wijze afgebeeld, hoe het groote 
plein - de Potsdammer Pla tz - er uit zal 
zien wanneer Berlijn getroffen wordt door 
gasaanvallen uit de lucht. Ze toont ons 
een chaos van overblijfselen van auto~ 
bussen, trams, voertuigen, auto's, fietsen 
met daartusschen de lijken van menschen 
en paarden en dit alles omgeven door 
brandende gebouwen. Ja, zoo kan een 
plein eruit zien, wanneer een nalatig 
gemeentebestuur geen luchtbeschermings
dienst in vredestijd heeft ingericht, maar 
een dergelijk gevolg van een gasaanval is 
onmogelijk, wanneer een terzake goed inge
lichte bevolking de door een krachtige 
overheid vastgestelde verordeningen rus
tig opvolgt : immers dan is er op een plein 
tijdens een luchtaanval geen gekrioel 
van allerlei voertuigen, met daartusschen 
tallooze argelooze voetgangers, dan staan 
niet onmiddellijk tal van groote aan
grenzende gebouwen in brand. 

Ja, de gasoorlog is inderdaad iets 
menschonteerends en iets verschrikke
lijks! Elk waarachtig mensch heeft tot 
plicht, mede te werken dien oorlog in de 
toekomst te voorkomen, maar zoolang 
daarvoor geen absolute zekerheid bestaat, 
moge deze plaat een waarschuwing zijn 
voor elk gemeentebestuur. 

Financieele offers. 

Een tweede bezwaar, dat men algemeen 
hoort aanvoeren tegen den luchtbescher
mingsdienst is: hij vraagt onoverkomelijke 
financieele offers. Inderdaad een, voor 
Hollanders heel teer punt. Ook dit be
zwaar moet tot zijn normale proporties 
worden teruggebracht. 

Ja, natuurlijk zal een gemeente zich 
enkele uitgaven moeten getroosten voor 
het inrichten van hulpdiensten en voor de 
uitrusting van het daarbij ingedeelde 
personeel, met gasmaskers en bescher
mende kleeding, maar - zooals hieronder 
bij het bespreken van allerlei maatregelen 
uitvoerig zal worden aangetoond - be
hoeft van "onoverkomelijk" geen sprake 
te zijn. Er kunnen juist allerlei voorzie
ningen van organisatorischen aard worden 
getroffen, die geen overmatige, ja naar 
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verhouding slechts matige uitgaven uit de 
gemeentekas vragen. Ik ben er echter van 
overtuigd, dat - wanneer door duidelijke 
voorlichting van en rustige bespreking 
met deskundigen bij de gemeentebesturen 
meer en meer de meening postvat, dat het 
inrichten van een luchtbeschermings
dienst een dankbaar en doeltreffend middel 
vormt om de inwoners in oorlogstijd voor 
veel .leed te behoeden - zonder aarzelen 
de noodige gelden zullen worden beschik
baar gesteld. Daarvoor is noodig, dat nog 
veel misverstand verdwijnt! 

Steun van de Regeering. 
Maar - zooals vroeger is medegedeeld 

- de R.egeering blijft niet werkeloos. 
Thans reeds is voor de gemeentebesturen 
de gelegenheid geopend om aan bepaalde 
militaire autoriteiten schriftelijk voorlich
ting te vragen dan wel mondeling in
lichtingen in te winnen. Die voorlichting 
kan steeds worden uitgebreid, naarmate 
grooter belangstelling door een of andere 
gemeente wordt betoond; zij behoeft zich 
niet te bepalen tot algemeene adviezen, 
maar kan door mondeling overleg ter 
plaatse overgaan in daadwerkelijke hulp 
bij alle voorbereidingen in vredestijd. 
Bovendien heeft de Regeering in een ver
gadering van de Volksvertegenwoordiging 
medegedeeld, dat zij overweegt of wellicht 
de vorming van een Vrijwillig Landstorm
korps Luchtbeschermingsdienst aanbe
veling kan verdienen. Een dergelijk korps 
zou vooral ten goede komen aan kleine 
gemeenten, die als gevolg van hun ligging 
min of meer zijn blootgesteld en die -
alleen of vereenigd - te weinig beschik
bare krachten kunnen bijeenbrengen om 
zelf in een en ander te voorzien. Wie de 
goede diensten, welke de thans bestaande 
landstormkorpsen verrichten, meer van 
nabij heeft kunnen gadeslaan, zal met mij 
van oordeel zijn, dat een landstormkorps 
luchtbeschermingsdienst nuttig werk zou 
kunnen verrichten. 

De dagbladen vertellen het ons bijna 
dagelijks: de gemeenten vragen meer dan 
voorlichting, zij verzoeken geld om de 
uitgaven ten behoeve van de luchtbe
scherming te kunnen bestrijden. Ook daar
voor zal wellicht te gelegener tijd door 
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onderlinge samenwerking een oplossing 
kunnen worden gevonden, maar is dat 
nu een reden voor de gemeentelijke over
heid om ook niet reeds thans met kracht 
aan te pakken al die zaken, waarmede 
geen offers uit de gemeentekas gemoeid 
zijn? Hoe meer belangstelling bij de ge
meenten, hoe meer kans op medewerking 
van Regeeringszijde. 

Ten slotte kan de Regeering haar toe
vlucht nemen tot een wijziging van de 
gemeentewet, welke het gemeentebestuur 
den plicht oplegt haar aandacht te wijden 
aan den luchtbeschermingsdienst. 

Onwillekeurig rijst de vraag: zal het 
inrichten van een luchtbeschermings
dienst lang duren? Ja, dat hangt uiteraard 
in de eerste plaats af van de activiteit op 
dit gebied van het betrokken gemeente
bestuur, doch het is aannemelijk, dat 
het opbouwen van een goede organisatie 
geruimen tijd zal vorderen. Ik hoop, dat 
dit den lezer duidelijk zal zijn, wanneer 
later alle maatregelen, die daarvoor ge
nomen moeten en kunnen worden, aan 
een bespreking zullen worden onder
worpen. Maar die lange duur levert geen 
enkel bezwaar op: de hoofdzaak is thans, 
dat met kracht een begin moet worden 
gemaakt. 

Een ander bezwaar - en een van groote 
beteekenis - wordt aangevoerd door de
genen, die voor eenzijdige nationale ont
wapening een lans breken. Zij zijn van 
meening, dat - Nederland eenmaal onbe
wapend zijnde - de kans op luchtaan
vallen zoo gering zal zijn, dat het inrichten 
van een luchtbeschermingsdienst achter
wege zal kunnen blijven. Hoewel eigenlijk 
buiten het kader van deze beschou
wingen vallende is het wellicht goed er 
nog eens op te wijzen, dat die redeneering 
niet juist kan zijn. Immers de waarschijn
lijkheid, dat bij een nieuw conflict in 
West-Europa het Nederlandsche grond
gebied vechtsterrein zou worden, neemt 
door eenzijdige ontwapening in hooge 
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mate toe en daarbij de mogelijkheid, dat 
Nederlandsche bevolkingscentra tot doel
wit van luchtbombardementen worden 
gekozen. Waarom? Wel Nederlandsche 
troepen zullen dichtbevolkte gebieden 
zooveel mogelijk als legeringsgebied en 
als middelpunt van militaire bedrijvigheid 
vermijden, waardoor de vijand geen voor
wendsel kan vinden deze centra uit de 
lucht aan te vallen. In de tweede plaats 
zal onze weermacht naar vermogen deze 
centra met kanonnen en vliegtuigen tegen 
luchtvaartuigen beschermen. Van de 
vreemde legers kan noch het een noch het 
ander in voldoende mate worden ver
wacht. 

Alvorens over te gaan tot een stelsel
matige bespreking van de verschillende 
maatregelen, kan ik de verzoeking rliet 
weerstaan om het gebied der theoretische 
beschouwingen te verlaten en eens enkele 
ervaringen uit den wereldoorlog nopens 
luchtaanvallen en luchtverdediging mede 
te deelen; ik kies daarvoor de Duitsche 
aanvallen op de groote bev_olkingscentra 
Parijs en Londen, waaromtrent de lite
ratuur vele gegevens bevat. 

ONJUIST ARGUMENT. 

Het komt den laatsten tijd nogal eens 
voor, dat sommige organisaties en cou
ranten op de Regeering aandrang willen 
uitoefenen om bepaalde maatregelen te 
verkrijgen. 

Op zichzelf is dat hun goed recht. 
Evenwel kan met de wijze, waarop dit 

geschiedt, niet altijd worden ingestemd. 
Vooral wanneer men daarbij den Bij

zonderen Vrijwilligen Landstorm in het 
geding brengt en den indruk gaat wekken, 
alsof een bepaalde Regeeringsmaatregel 
in sommige landstormkringen al of niet 
gewenscht wordt. 

Op deze wijze komt de wagen in een 
geheel verkeerd spoor ter-=:cht. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
wenscht "als zoodanig" van de Regeering 
niets en in 't geheel niets! 

Ieder, zoo schreven wij vroeger reeds, 
moet zijn eigen verantwoordelijkheid 
dragen. 

De Regeering, de Volksvertegenwoor
diging, de politieke partijen, de vakorga
nisaties, de kerken, de pers ... ieder drage 
zijn eigen verantwoordelijkheid. 

Ieder kan zich als staatsburger zoo 
Parijs. krachtig mogelijk laten gelden door zijn 
Parijs werd in 1918 verdedigd door een pers, zijn politieke partij, zijn vakorga

centraal geleide afweerorganisatie, be- nisatie en door zijne andere vereeni
staande uit kanonnen, mitrailleurs, zoek- gingen, maar de Bijzondere Vrijwillige 
lichten, afsluitingsballons en jachtvlieg- Landstorm moet buiten geding blijven. 
tuigen; bovendien was van gemeentewege Het instituut van den Bij zonderen 
een alarmeerings- en verduisteringsdienst Vrijwilligen Landstorm heeft een zeer 
ingesteld. Deze stad werd van Januari beperkte roeping, nl. handhaving van het 
tot November 1 918 in 28 nachten door wettig gezag en van orde en rust. 
Duitsche vliegtuigen aangevallen; enkele De B. V. L. is evenwel niet geroepen, om 
malen werden zelfs 50 à 70 vliegtuigen op politiek, so~iaal of godsdienstig terrein 
tegen Parijs afgezonden. Volgens offi- aan de R~geermg w~nschen voo~ _te leggen. 
cieele Fransche statistieken werden daarbij q-el~½k1g wordt dit door den BIJ zonderen 
gebruikt totaal 483 Duitsche toestellen 
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met ongeveer 250.000 KG. bommen. grepen. 
Nog geen 8 % der aanvallers konden door 
de verdedigingsmiddelen heenbreken, bo-
ven Parijs verschijnen en ± 12.000 KG. 
bommen (± 4½ % van de medegevoerde 
hoeveelheid) afwerpen. Gedurende 4 jàar 
oorlog werden te Parijs ten gevolge van 
luchtaanvallen gedood 266, gewond 603 
menschen. 

Londen. 

Deze stad en de plaatsen in Zuid-Oost 
Engeland hadden meer te lijden van 
vijandelijke bombardeurs: van Mei tot 
Augustus 1917 acht malen overdag en van 
September 1917 - half Mei 1918 acht
tien keer des nachts. Als gevolg van die 
aanvallen, die telkens door 15 à 25 vlieg
tuigen werden uitgevoerd, vind ik ge
noteerd: 541 dooden, 1264 gewonden, 
174 gebouwen vernield, 619 huizen be
schadigd. Toen in Mei 1918 van een 
Duitsch aanvalseskader van 43 vliegtuigen 
slechts 13 Londen konden bereiken en 
bijna een derde gedeelte van het aanval
lende eskader werd vernield, zag blijkbaar 
de Duitsche legerleiding van dergelijke 
aanvallen af: Londen werd niet meer uit 
de lucht aangevallen. 

Toch werden in Groot-Brittannië en 
Ierland gedurende 4 jaren oorlog 1416 
menschen gedood en 3491 gewond; een 
belangrijk grooter aantal dan te Parijs 
en omgeving, maar toch niet al te ont
stellend als men nagaat, dat in Engeland 
in de jaren 1926-1929 door verkeers
ongevallen door motorvoertuigen werden 
gedood 19580 inwoners en gewond bijna 
400.000. 

Natuurlijk kan uit de bovengemelde 
getallen geen conclusie getrokken worden 
voor hetgeen de menschheid te wachten 
staat, wanneer in de toekomst conflicten 
met de kracht der wapenen moeten worden 
beslist. Immers aan den eenen kant is de 
luchtvaarttechniek aanmerkelijk vooruit 
gegaan, terwijl anderzijds ook de lucht
verdediging en de luchtbescherming vor
deringen hebben gemaakt, doch tot fan
tastische schrikbeelden kunnen voor het 
tegenwoordige de ervaringen uit den 
grooten oorlog niet leiden. 

Thans de maatregelen in een volgend 
nummer. 

J. DE BRUIJN. t 
Plotseling overleed op de Landstorm

vergadering in Emmen de Secretaris van 
de Gewestelijke Landstorm Commissiën 
"Drenthe" en "Vollenhove", de Heer 
J. de Bruijn te Kampen. 

Midden uit zijn werk werd hij wegge
rukt. Lange jaren heeft hij zijn arbeid 
gegeven voor het Instituut van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en 
veel mocht hij er toe bijdragen om de 
nationale gedachte in de Provincie Drenthe 
hoog te houden en te versterken. 

Man van groote bescheidenheid, heeft 
hij zich door zijn noesten arbeid en een
voudig kinderlijk geloof, zijn vurige liefde 
voor Vaderland en Vorstenhuis een plaats 
weten te veroveren in veler hart. Zijn 
heengaan heeft op die hem gekend hebben 
een diepen indruk gemaakt. De beteekenis 
van het woord: ,,Memento mori": gedenk 
te sterven, werd door zijn plotseling ver
scheiden weer helder in het licht geplaatst. 

Zijne nagedachtenis blijft in onze dank
bare herinnering. 
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MOSKOU VERSTERKT ZIJN RADIOZENDER. 

WAARNEMING SECRETARIAAT DER 
GEWESTELIJKE COMMISSIEN 

,,DRENTHE" EN "VOLLENHOVE". 

Het Secretariaat der Gewestelijke Land
stormcommissiën "Drenthe" en "Vollen
hove" zal, in verband met het overlijden 
van den Heer J. de B r u ij n, voor
loopig worden waargenomen door den 
Heer Mr. E. I. F. de B r u ij n, Emma
straat 9, te Kampen. 

EEN AFSTANDSRIT. 
Naar wij vernemen, zal het 10 jarig 

bestaan van het Landstormkorps "Motor
dienst", afdeeling Limburg worden her
dacht door het houden van een afstandsrit 
door de provincie Limburg, op 15 Juni a.s. 

Er zal een circuit gereden worden van 
ongeveer 200 KM. met als beginpunt 
Echt. Gereden zal worden met een ge
middelde snelheid van 35 KM. per uur. 
Het aantal deelnemers wordt geschat op 
ongeveer 100 automobielen en een dertig
tal motorrijwielen. 

Voor dezen rit zijn behalve van zeer 
veel particulieren ook medailles inge
komen van de navolgende Gemeente
besturen: Valkenburg, Baexem, Beek, 
Sittard, Venlo, Roermond, Hoensbroek, 
Vaals, Mook, Middelaar, Beesel, Belfeld, 
Gulpen, Linne, Swalmen, Eysden, en 
Maastricht. 

Voorts van de Limburgsche Verkeers
brigade, verschillende militaire en burger 
autoriteiten, benevens landstormver
banden. 

Vermoedelijk zullen de afdeelingen N.
Brabant, Gelderland en andere provinciën 
vertegenwoordigers zenden, die den rit 
medemaken. 

Het eindpunt van den rit zal vermoe
delijk Venray zijn, alwaar alle deelnemers 
zich aan een gemeenschappelijken maaltijd 
zullen vereenigen. Deze rit zal worden bij
gewoond door verschillende militaire auto
riteiten, benevens door Vorderings Com
missarissen uit de provincie. 

Leden van het Korps worden verzocht 
zoo veel mogelijk aan den afstandsrit deel 
te nemen. 

De inschrijving voor dezen rit sluit den 
!sten Mei aanstaande. 

WAT MEN NIET MOET DOEN. 
Laat men de landstormbeweging vrij 

houden van alles, wat er niet bij behoort. 
Men richte geen landstormoranjever

eenigingen, landstormtooneelvereenigin
gen. landstormdansvereenigingen, land
stormloterijen en zelfs geen landstorm
schietvereenigingen op. 

Die deze dingen wil, kan overal terecht. 
Men houde de Landstormafdeeling één en 
ongedeeld. 

En wanneer het zóóver gekomen is, 
dat de afdeeling zonder dergelijke bij
komstigheden niet in het leven mocht 
zijn te houden, dan doeke men haar gerust 
geheel op en zoeke zijn vermaak elders. 

Het ideaal van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm staat daarvoor te 
hoog en de tijd, waarin wij leven, is te 
ernstig. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
heeft mannen noodig, die ons land en 
volk willen dienen, die de kostbare 
schatten van gezag en vrijheid mee willen 
helpen bewaren. 

Wie het slechts om vermaak te doen is, 
kan gemist worden. 
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PLAATSELIJKE LEIDERSDAG 
De eerste na tiona le Plaa tselijke Leidersdag een belan grijke gebeurtenis in de geschiedenis van den B.V. L. 

Ruim duizend Plaatselijke Leiders aanwezig. Wat Minister Donner van den Landstorm zegt. 

Een antwoord-telegram van H.M. de Koningin. 

De Plaatselijk Leidersdag, de eerste 
Nationale Plaatselijk Leidersdag, 12 Mrt. 
te Utrecht gehouden, is een monument 
geworden in de geschiedenis van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Het was een zéér belangrijke dag. 
Belangrijk ... waarom? 
Om alle buitenkantsche dingen? 
0, zeker ... 't kon niet beter. 
De oude bisschopsstad, die - ten spijt 

van het drukke J aarbeursgedoe - zich 
gehuld had in 't witte staatsiekleed van 
late sneeuw ... 

De vroolijke tonen van de oud-Neder
landsche marschen, door de Regiments
muziek van de Genie, onder leiding van 
kapelmeester W. van Erp, zoo voortreffe
lijk gespeeld ... 

De toespraken van de voorste mannen 
uit onze Landstormbeweging ... 

De saamhoorigheidsgedachte, vertolkt 
door ons oude Wilhelmus, en door het 
Landstormlied ... 

De algemeene regeling, tot in de 
puntjes verzorgd ... 

De marsch van Tivoli naar Kunsten en 
Wetenschappen, met aan het hoofd de 
heeren Duymaer van Twist, Mr. s' Jacob, 
de Commissaris van de Koningin in de 
provincie Utrecht, dr. Fockema Andreae, 
de burgemeester van Utrecht ... vlak 
achter de muziek. ... 

0 zeker, 't kon niet beter. 
Maar toch ging het belang van dezen 

dag hier boven uit! 
En 't belangrijkste kwam wel naar 

voren in de samenkomst in Tivoli. 
Dat was een zéér belangrijke samen

komst. 
Méér dan duizend menschen aanwezig, 

van iedere Plaatselijke afdeeling van den 
B. V. L. in Nederland slechts één man, 
de Plaatselijk Leider. 

Kenden ze elkaar? Natuurlijk niet. 

en werd de eenheids-oefening dus reeds 
dapper begonnen. Uit den aard der zaak 
nam het applaus steeds in kracht toe, en 
een ware ovatie barstte los, toen de 
autoriteiten door de zaal heen, naar het 
podium geleid werden. 

Toch had de psyche der massa op dat 
oogenblik nog niet de eenheid gevonden. 
Die is eerst veroverd tijdens de toespraken, 
tijdens het woord, dat scheppende kracht 
had. 

En wanneer wij den indruk van de toe
spraken der heeren Duymaer van Twist, 
Boulogne en Minister Donner in drie woor
den vastleggen, dan zijn het deze: con
centratie, medidatie en inspiratie ... 

Concentratie. Van den heer Duymaer 
van Twist reeds dat monumentale begin: 
Wanneer de geschiedschrijver in dt n kring 

"dat", wat allen bezielde vorm en leven 
gegeven. In een bewonderenswaardige 
improvisatie, telkens door donderende 
ovaties onderbroken, heeft hij 't "ge
zegd". In moeilijke tijden, aldus de 
minister, wordt de trouw beproefd. En 
wanneer er menschen zijn, die hunne 
beslissing om het wettig gezag te steunen 
- een spannende stilte hing in de zaal -
in de moeilijkste tijden, die een land kan 
hebben, wenschen voor te behouden, dan 
blijkt uit deze samenkomst wel treffend, 
dat er óók nog-anderen zijn ... 

Aan de ovatie scheen geen einde te 
komen. Dit was 't hoogtepunt. De B. V. L. 
had zichzelf hervonden. De eenheid 
bloeide hoog-op. De eenheid van den 
Landstorm, die juist staat in 't teeken der 
moeilijke tijden. Dan is de Landstorm er. 

Dankt allen oprecht! 
Aldus onze Vorstin tot onze Plaatselijk 

Leiders ... 

Een zeer moeilijke taak nam de heer 
F. W. van Beek, voorzitter van het 
grootste Korps, n.l. dat van de Meijerij op 
zich, toen hij na de geestdrift wekkende 
toespraak van Minister Donncr, zich tot 
generaal Duymaer van Twist richtte, om 
hem, ook namens de Plaatselijk Leiders 
te danken voor zijn bezielende leiding van 
de Landstormbeweging. Maar hij kweet 
zich daarvan op uitnemende wijze, en 
als er één wensch is, dien hij uitsprak, die 
de gevoelens vertolkte van allen, die de 
Landstormbeweging kennen, dan was 't 
wel deze, dat God den generaal nog vele, 
vele jaren moge sparen voor zijn prachtig 
vaderlandslievend werk! 

Ks. 

Verslag van de vergadering. 

Donderdag 12 Maart 1931. Plaatselijk 
Leidersd~ te Utrecht. 

Bij dezen dag heeft de bedoeling voor
gezeten, om - waar over het algemeen 
't Korps Plaatselijk Leiders in stilte zijn 
belangrijken en belangloozen arbeid ver
richt - hen eens op den voorgrond te 
brengen en van de groote waardeering 
voor hun werk in het open baar te doen 
blijken. 

In Tivoli. 

Even over half twaalf kondigde een 
donderend applaus de aankomst der 
autoriteiten aan. Daaronder merkten we 
op: 

Wel de Plaatselijk Leiders van ieder 
der twintig Landstormverbanden, die 
kennen zeker elkaar, maar ieder dezer 

Toen het Wilhelmus werd aangeheven. 

Zijne Excellentie Mr. Dr. J. Donner, 
Minister van Justitie, namens de Regee
ring; van de Nationale Landstormcom
missie de heeren L. F. Duymaer van 
Twist, Mr. A. G. A. Ridder van Rappard; 
J. R. Snoeck Henkemans en G. F. Bou
logne; van de Inspectie van den Land
storm Res. Luit-generaal J. H. Borel, 
adjudant in b.d. van H. M. de Koningin, 
Inspecteur van den Vrijw. Landstorm, 
vergezeld van Majoor J. A. J. M. Schot
man; voorts de heeren: Dr. H. Th. s' Jacob, 
Commissaris der Koningin in de Provincie· 
Utrecht, Dr. J. P. Fockema Andreae, 
Burgemeester der Gemeente Utrecht; J. 
H. Th. 0. Kettlitz, Lid Gedeputeerde 
Staten, Voorzitter Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Nieuwe Hollandsche Water
linie"; W. Graadt van Roggen, Secretaris
Generaal Jaarbeurs, en Luitenant-Kolonel 
G. L. M. H. Higly, Garnizoenscomman
dant, vergezeld van Kapitein F. L. E. 
Maurenbrecher, Plaatselijk Adjudant. 

groepen van gemiddeld vijftig man stond zijner beschouwingen ook het Instituut 
vreemd tegenover de verdere bevolking van den B. V. L. zal betrekken ... 
van de zaal. En hij aarzelde niet deze samenkomst 

Want, ze waren er, de Plaatselijk "een belangrijke gebeurtenis in het leven 
Leiders, zoowel van de Waddenkusten, van den B. V. L." te noemen. Die be
als uit Zeeuwsch Vlaanderen; ze waren langrijkheid heeft ieder gevoeld. En met 
er van het eiland Texel, maar ook uit de toespraak van den heer Duymaer van 
Zuid Limburg. Twist, met warme bijvalsbetuigingen 

En bij alle vreemdheid, toch de eenheid. gesloten, was de aandacht geconcentreerd 
- de éénheid, die toch nog even veroverd op het spreekgestoelte, van welke plaats 
moest worden. men verwachtte, dat juist "dat", wat het 

Nu, die eenheid is veroverd. belangrijke van den dag was, woord en 
En ook daarom, een belangrijke ver- beeld zou worden. 

gadering. Meditatie. De toespraak van den heer 
Een vergadering, die ook alle kenmerken Boulogne mogen we zeker zoo aanduiden . 

oroeg van een belangrijke samenkomst. Een zwaar werk had hij, een technisch 
1000 menschen bijeen, die ieder in hunne onderwerp, ,,de taak van den Plaatselijk 
plaats "iets zijn", iets beteekenen, dui- Leider" in zoo'n groot gezelschap te 1 

zend menschen, die ieder 'n geheele afdee- behandelen. Maar 't was voortreffelijk. 
ling achter zich weten, duizend menschen, Eerst heeft hij even gevochten, om zich af 
met 70.000 Landstormmannen achter te stemmen op de psyche van de zaal. 
zich, duizend menschen, die het zware Maar toen hij verteld had van dien Hospi
mechanisme van het Instituut van den taalsoldaat, die als Plaatselijk Leider zijn 
B. V. L. op de meest soepele wijze be- afdeeling zoo prachtig naar boven ge
weging en leiding geven. Duizend Plaatse- werkt had, toen was hij er doorheen. Toen 
lijk Leiders, de motorische kracht van was de ban gebroken en we hebben ge
den B. V. L. . . . noten van de heel eigen dingen - waarin 

En de motor "is" aangeslagen. Eerst zeker een meditatief element schuilt -
wat horterig nog, want de motor is zeker die hij van het Plaatselijk Leiderschap 
een zware. Maar 't materiaal is best en vertelde. Hij sprak over de Plaatselijk 
de constructie prima. Leiders, over de ingewijden van het 

We zouden de samenkomst in Tivoli Instituut van den B.V. L., de mannen, die 
een eenheids-oefening kunnen noemen, hun plaatselijke autoriteit niet ontleenen 
waaraan ieder gaarne medegewerkt heeft. aan hun militairen rang, maar aan de 
Dat bleek uit het warme applaus, dat Plaatselijke Commissie, de Gewestelijke 
telkens opklonk, wanneer de Genisten Commissie, en in laatste instantie aan de 
weder een marsch hadden doen hooren.

1 

Nationale Commissie. Zijn belangrijke 
En ~e Genie-muziek hééft gespeeld, vanaf rede werd door deze ingewijden dan ook 
de bmnenkomst van het eerste korps, en langdurig en hartelijk toegejuicht. 
toen er nog slechts één korps in de zaal Inspiratie. Minister Donner, de ver
binnen was, werd er ook geapplaudisseerd, tegenwoordiger van de Regeering, heeft 

Trouw aan het wettig gezag, en verknocht 
aan Vorstin en Vaderland ... 

Het kon niet anders, of er moest aan 
deze gevoelens uiting gegeven worden. 
door een telegram te zenden aan H. M. de 
Koningin. 

Dit luidde aldus: 

Aan Hare M afesteit de Koningin. 
De PlaatseliJ.k Leiders van ruim diti

zend afdeelingen van het lJijna 70.000 
vrijwilligers tellende instituut van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, 
heden te Utrecht in Gebouw Tivoli 
onder leiding van de Nationale Land
storm Commissie bijeen ter versterking 
van de saamhoorigheid en ter ver
levendiging van de gevoelens, die hen 
aan Uwe M afesteit, het Vaderland en 
aan den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm verbinden, herdenkende met dank
baarheid en geestdrift den 27 September 
1928, toen vijf en twintig duizend vriJ
willigers, voor Uwe Maf esteit defi
leer ende, hun verknochtheid aan Uwe 
M afesteit en Uw Huis mochten be
toonen, betuigen opnieuw "!erbiedige 
hulde en trouw. 

De V oorzitte:·, 
L. F. D1tymaer van Twist. 

Op dit telegram mocht het volgende 
telegrafische antwoord ontvangen worden 

Voorts merkten wij op de volgende Voor
zitters, of waarnemende Voorzitters van 
de verschillende ver banden ; de heeren J ohs. 
Pars (Friesland); F. Bontkes Gosselaar 
(Groningen); A. Gautier (Drenthe); Ds. G. 
Hofstede (Vollenhove); J. W. Ch. C. 
Tucker (Twente); N. J. Lavaleye (IJssel); 
Ds. A. Hoeneveld (Veluwe); F. J. J. 
Baron van Heemstra (Veluwzoom); J. H. 
Th. 0. Kettlitz (Nieuwe Roll. Waterlinie); 
Dr. I. H. J. Vos (Stelling van Amsterdam) ; 
P. S. Hartog Heys van Zouteveen (Ken
nemerland); S. M. Middelhoff (Alkmaar); 
J. Dercksen H.Mzn. (Gouda); H. C. van 
Cappelle (Rotterdam); W. Wolff (Dor
drecht); Mr. F. J. D. C. Egter van 
Wissekerke (Monden der Maas); H. Bier

Voorzitter Nationale Landstorm Commissie, man (Zeeland); J. A. Fr. Mallens (West 
Tivoli Brabant); F. W. van Beek (De Meijerij) 

Utrecht. en J. E. L. Haenecour (Limburg). 
Hare M afesteit dankt allen oprecht I Onmiddellijk, nadat allen gezeten wa

voor de gevoelens vertolkt door Uw ren, betrad de Voorzitter van de Natio-
telegram. nale Landstormcommissie, Zijne Excel-

Adfudant van Dienst l lentie L. F. Duymaer van Twist, luit. 
ROST VAN TONNJNGEN. generaal tit., het spreekgestoelte. 



In Ti voli op 1 2 Maart 1 931. 

Rede van Generaal L. F. Duymaer van Twist. 

Van rechts naar links: Mr. Dr. J. Donner, Min. v. Just., Lt.-Kol. G. M.L. H. Higly, Garn. 
comm. te lJtrecht, J. R. Snoeck Henkemans, lid v/d Tweede Kamer en lid Nat. Landstorm 

Comm. en Dr. H. Th. s' Jacob, Comm. der Koningin in de Provincie Utrecht. 

Rede Duymaer van Twist. 
De heer Duymaer van Twist sprak 

ongeveer als volgt : 

\\'anneer de geschied
schrijver te zijner tijd in 
den kring zijner beschou
wingen ook het instituut 
van den Bij zonderen 
Vrij willigen Landstorm 
zal betrekken, zal hij on
get~ ij feld de samenkomst 

:---•· in Tivoli te Utrecht op 
12 Maart 1 931 als een 

Generaal L. F. Duymaer belangrijke gebeurtenis 
van Twist in het leven van den Bij-

zonderen Vrijwilligen 
Landstorm te boek stellen. 

Want is het geen groote gebeurtenis, dat 

1 " h' b.. .. 

1 

WIJ 1er IJeen z1Jn met de voormannen van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, met 
de kern der landstormbeweging, met hen, 
die in den lande. aan de bijna 70.000 vrij-
willigers van het instituut mede leiding geven? 

Dat is geen alledaagsche zaak. 
Hoe moeilijk is het vaak om belarrgstelling 

voor een vergadering te wekken, vooral als 
daardoor lange reizen moeten worden onder
nomen en op een werkdag midden in de week 
wor<lt vergaderd. Onze plaatselijk leiders 
hebben het bij intuïtie gevoeld van hoe groote 
beteekenis deze bijeenkomst moest zijn; van
daar hun trouwe opkomst. Zelfs de verst ver
wijderde afdeelingen zijn hier vertegen
woordigd. 

Op de presentielijsten, die van de onder
scheidene Gewestelijke Verbanden bij de 
Nationale Landstorm Commissie zijn binnen
gekomen, vinden wij de namen der plaatselijk 

Aan het hoofd van den stoet: van links naar rechts Dr. H. Th. s' Jacob, Generaal L. F. Duy
maer van Twist, J. R. Snoeck Henkemans en Res. Kolonel J. E. L. Haenecour. 

De muziek van cle Genie zorgde met de tamboers en pijpers van cle l\Jariniers voor een 
vlotten pas. 

De Plaatselijke Leiders van "de Meijerij" achter onze kranige l\Iariniers. 

leiders vermeld, zoowel van de afdeelingen op 
het eiJand Texel en van die der Waddenkusten, 
als die van de afdeelingen in Zeeuwsch
Vlaanderen en in Zuid-Limburg. 

De plaatselijk leiders der afdeelingen van 
het instituut, hier en daar vergezeld door een 
lid van de Gewestelijke Commissie, tot een 
aantal van bijna 1000 vrijwilligers, hebben zich 
naar hier gespoed, om van hunne levendige 
belangstelling in ons mooie instituut blijk te 
geven. 

Dit stemt tot groote dankbaarheid. 
Ik roep C plaatselijk leiders en allen, die 

met U zijn opgetrokken naar de oude bisschops
stad namens de Nationale Landstorm Com
missie een hartelijk welkom toe. 

De laatste maal, dat wij elkander zagen, 
was op den schitterend geslaagden Nationalen 
Landstormdag van 27 September 1928, toen 
meer dan 25.000 vrijwilligers, defileerend voor 

H. ;\-1_ de Koningin en de Koninklijke familie , 
met heilig enthousiasme de tronw en liefde 
voor Vorstenhuis en Vaderland vernieuwden 
en bezegelden. 

Dat wij U heden op deze n eerst.en plaatse
lijk leidersdag weer mogen ontmoeten en be 
groeten, is voor de Nationale Landstorm Com
missie een voorrecht en een eer. 

De Nationale Landstorm Commissie heef L 
de noodzakelijkheid gevoeld om ter ver 
sterking van de saamhoorigheid onder d e 
vrijwilligers en tot het aanwakkeren van dei 
goeden geest onder de leden van het instituu t 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, 
de leiders der plaatselijke afdeelingen op t.e 
roepen om hier met elkander een wijle te ver
toeven. 

De beteekenis van deze samenkomst word t 
in niet geringe mate verhoogd door de aai -
wezigheid van verschillende burgerlijke en 
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·Rede Minister Donner. DE INTERGEWESTELIJKE SCHIETWEDSTRIJD TE BREDA 1931. militaire autoriteiten, die spreker dank bracht 
voor hunne aanwe7igheid, om er voorts op te 
wijzen, dat deze tegenwoordigheid _het bewijs 
levert van hunne liefde en sympathie voor ons 
mooie instituut, waaraan het Nederlandsche 
volk zooveel dank verschuldigd is. (Applaus). 

In het instituut van den Bijzonderen Vrij
willigen Landsto_rm - zoo ging spr. ~.erde: -
neemt de instelling van den plaatsehJk leider 
een belangrijke plaats in. 

Spr. begon met mede te deelen, dat zijn 
ambtgenoot van Defensie tot zijn groote 
spijt verhinderd was hier aanwezig te zijn, 
omdat hij vandaag in de Eerste Kamer de 

De intergewestelijke wedstrijd voor de 4 Zuidelijke Landstormkorpsen, welke 
op 19 t/m 22 Mei 1931 te Breda zal worden gehouden, zal plaats hebben volgens 
de beginselen, die ook hebben gegolden voor den Nationalen Schietwedstrijd 1930. 

De wedstrijd zal plaats vinden op de garnizoensschietbanen te Breda. 

Deze instelling is de ruggegraat van het 
instituut. 

De Nationale Landstorm Commissie kan er 
niet dankbaar genoeg voor zijn, toen ter goeder 
ure het plaatselijk leiderschap werd ingesteld. 

In den kring van de afdeeling is de plaatse
lijk leider de ziel van de beweging. Hij is. de 
spil waaromheen het leven der afdeelmg 
draait. 

Van zijn optreden hangt af, of er onder de 
leden de gewenschte saamhoorigheid gevonden 
wordt en de goede geest tot uiting komt. 

Met weinig financieelen steun, moet de 
plaatselijk leider veel tot stand brengen. 

Het succes van de afdeeling is van zijn be
leid afhankelijk. 

Uit dit alles blijkt, dat de taak van den plaat
selijk leider niet gemakkelijk is. 

Het is mij, die den arbeid van den plaatselijk 
leider weet te waardeeren, een behoefte, U 
mannen, den hartelijken dank van de Nationale 
Landstorm Commissie te brengen. 

Gij verricht schitterend werk. 
Wij kunnen U niet missen. 
Ga zoo voort, geeft Uwe beste krachten aan 

den arbeid die U lief is geworden, opdat onder 
Gods zegen en onder Uwe leiding ons mooie 
instituut zich blijve ontwikkelen tot een 
hecht en stevig bolwerk, dat in staat zal zijn 
recht en gerechtigheid onder ons volk te hand
haven. 

Laten wij daartoe ook hier ter plaatse de 
belofte van trouw aan het Vaderland en van 
verknochtheid aan het Oranjehuis vernieuwen. 

En wanneer gij dan aan den avond van dezen 
dag van hier gaat en huiswaarts keert, moge 
ge U dan gedragen weten door de liefde van 
het Nederlandsche volle 

Groet Uwe mannen van ons en zeg ze, dat 
onze gedachten bij hen zijn. Mogen de uren, 
die gij hier doorbracht, U nieuw_en J:?.Oed en 
bezieling geven, om de taak, die g1J op U 
naamt met toewijding en getrouwheid voort 
te zetten. (Langdurig applaus). 

Onder enthousiast applaus werd daarop, 
op voorstel van den voorzitter besloten 
een telegram aan H. M. de Koningin te 
zenden. 

Onmiddellijk daarop zette men het 
Wilhelmus in, en zelden zal onze volks
hymne gloedvoller en warmer geklonken 
hebben tusschen Tivoli's muren. 

Rede Boulogne. 

De Secretaris der Nationale Landstorm
Commissie, de Res. eerste luitenant der 
Veld-Artillerie G. F. Boulogne gaf hierna 
een voordracht over het Plaatselijk Leider-

schap van den B.V. L. 

De heer Boulogne 
zette uiteen dat het 
Plaatselijk Leider
schap een functie in den 
Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm is, 
welke ophoudt zoo

Res. 1 e Luitenant dra de vrijwilligers 
o. F. Boutognc onder de wapenen 

komen. 
De Plaatselijk Leiders verrichten hun 

werkzaamheden voor de afdeelingen ge
heel vrijwillig en belangeloos. Zij zijn 
ambtshalve lid der Plaatselijke Land
storm Commissiën. 

Tot hun arbeid behoort het aanhouden 
van een register van hun afdeeling; het 
overgeven van de vrijwilligers bij ver
huizing naar andere afdeelingen; het 
voorbereiden van de propaganda-ver
gaderingen en de huishoudelijke bijeen
komsten der afdeeling; het voorbereiden 
van de gezamenlijke reizen naar landdagen, 
gewestelijke vergaderingen en schiet
wedstrijden en het huisbezoek bij veraf 
wonende vrijwilligers. 

Zij verleenen den Korpscommandant 
hunne medewerking voor de voorberei
ding van de opkomst der vrijwilligers en 
worden ook in de meeste gevallen belast 
met de instructi~ bij de schietoefeningen. 

(Langdurig applaus). 

Daarop sprak, als vertegenwoordiger 
van de Regeering, de Minister van Justitie, 
Mr. Dr. J. Donner. 

Defensie begrooting 
heeft te verdedigen. 
Spr. wees er vervolgens. 
op, dat een samen
komst als deze verhef
fend en stimuleerend 
moet werken, omdat 
deze groote opkomst 
der leiders een bewijs 
is van den samen
hang van het geheel. 

Min. Mr. Dr. J. Donner h f 
Dat geheel ee t 

zijn groote waarde. Om ons heen ziende 
in de wereld vallen er verontrustende 
verschijnselen waar te nemen, ook Neder
land heeft zijn deel gekregen van den 
economischen nood. Wanneer er welvaart 
is, is de kwestie van gehoorzaamheid aan 
het wettig gezag niet zoo moeilijk; daarom 
is het een verheffend gezicht, dat wij in 
dezen meer ernstigen tijd de honderden 
hier bijeen zien als representanten van 
de duizenden, getuigend van beproefde 
trouw onder alle omstandigheden. (Ap
plaus). Een gelukkig verschijnsel is 't, dat 
waar er een categorie bestaat, welke zich 
haar beslissing inzake gehoorzaamheid 
aan het wettig gezag wensch t voor te 
behouden, wij hier zien dat er ook nog 
anderen zijn. (Daverend applaus). Trouw 
aan uw plicht en uw God, besloot spr., 
kunt gij gerust voorwaarts gaan, op Hem 
vertrouwend, doch, als het moet, vast
beraden, om het gezag te handhaven, het 
bestaan waarvan altijd een waarborg zal 
zijn voor onze vrijheid! (Daverende toe
juichingen). 

Opnieuw zongen allen hierna een cou
plet van het Wilhelmus, het welbekende 
"Mijn schilt ende betrouwen", alsmede 
ook twee coupletten van het Landstorm 
Lied. 

Voor het reizen zal wederom van vervoerbewijzen gebruik kunnen worden ge
maakt, terwijl ter tegemoetkoming aan de Gewestelijke Commissiën per deelnemenden 
schutter f 1,- zal worden beschikbaar gesteld. 

Alle Officieren en Koningsschutters uit de korpsen mogen deelnemen aan 
den intergewestelijken wedstrijd. 

Teneinde tegemoet te komen aan het bezwaar, dat degenen, die steeds met 
K.S.O. geoefend hebben, ingedeeld worden bij hen, die steeds op scherp hebben 
geoefend, zal de korpswedstrijd scherp op 100 M. (vijftallen) worden gesplitst in een 
korpswedstrijd scherp op 100 M. voor hen, die steeds met scherp hebben geoefend en 
een korpswedstrijd scherp 100 M. voor hen, die op K.S.O. hebben geoefend. 

De af te vaardigen vijftallen worden op dezelfde wijze samengesteld als voor 
den Nationalen Schietwedstrijd is geschied, met dien verstande, dat van elke plaat
selijke Afdeeling minstens één vrijwilliger te Breda moet uitkomen. 

Het aantal af te vaardigen korpsschutters is als volgt vastgesteld: 
Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 man; 
West-Brabant ... ............ .... .. 240 
de Meijerij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 
Limburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 

De verhouding tusschen de vijftallen wordt 2 : 3 : 1, nl. 1 /3 der af te vaardigen 
schutters dient te worden gekozen uit de scherpschutters, 1 /2 uit de Ie klasse schuttrrs 
en 1 /6 uit de schutters 2e klasse. 

Slechts afgevaardigde schutters nemen aan dezen wedstrijd deel. 
De navolgende wedstrijden zullen worden gehouden: 

1 °. Personeele wedstrijd voor alle koningsschutters (uitgezonderd voor de Officieren
Koningsschutters), scherp op 100 M. 

2°. Korpswedstrijd scherp, voor Scherpschutters, die met scherp hebbrn geoefend, 
op 100 M. 

2a. Korpswedstrijd scherp, voor Scherpschutters, die op K.S .O. hebben geoefend, 
op 100 M. 

3°. Korpswedstrijd scherp, voor Schutters te klasse, die met scherp hebben geoefend, 
op 100 M. 

3a. Korpswedstrijd scherp, voor Schutters te klasse, die met K.S.O. hebben geoefend, 
op 100 M. 

4°. Korpswedstrijd scherp, voor Schutters 2e klasse, die met scherp hebben geoefend, 
op 100 M. 

4a. Korpswedstrijd, voor Schutters 2e klasse, die met K.S.O. hebben geoefend, 
op 100 M. 

5°. Personeele wedstrijd voor officieren op Legerpistool kaliber 9 mM. (M. '25, ~o. 2, 
patroon No. 21). 

6° Personeele wedstrijd op scherp of K.S.O. naar keuze, 100 M. en 15 M. 

Aantallen schutters, welke worden afgevaardigd. 

Dan verkreeg het woord de heer F. W. Deelnemers aan de korpswedstrijden voor I-
van Beek, burgemeester van Boxtel, Landstormkorps j -, ---
en voorzitter van het grootste Land- Scherpschutters Schutters 1 e kl. Schutters 2e kl. 
storm Verband, de Meijerij: 

1 

Verband Zeeland. 120 (24 vijftallen) 180 (36 vijftallen) 60 (12 vijftallen) 
Spr. wenschte den voorzitte~ geluk met Verb. W.-Brabant 80 (16 ) 120 (24 ) 40 ( 8 ) 

zijn laatste bevordering tot lmt.-generaal de Meijerij ....... 250 (50 ) 400 (80 ) 150 (30 ) 

daarboven 
nog de 

Konings- · 
schutters 

en de 
Officieren. en hij hoopte, dat de heer Duymaer van Limb. Jagers .... 150 (30 ) 225 (45 ) 75 (15 ) 

Twist nog lang de gezondheid geschonken 
mocht worden om te blijven ijveren voor 

den Landstorm. 

Spr. wees erop, dat 
de Landstorm, die 
nog immer in omvang 
toeneemt, een belang
rijke taak heeft, en 
hij sprak de verwach
ting uit, dat ook in 
deze moeilijke tijden, 

Burgem. F. W. van Beek het instituut zich ter-
dege zijn roeping be

wust is. De landstormers zullen naar 
best vermogen voortgaan, mede te 
helpen den geest te bekampen van gisting 
en verzet en zij allen zullen zich aan
sluiten bij de bede voor het welzijn van 
Vorstenhuis en Vaderland. (Applaus). 

De voorzitter sloot daarop de vergade
ring, waarna korpsgewijs, met muziek 
voorop, werd opgemarcheerd naar het 
Gebouw voor Kunsten en \Vetenschappen, 
waar allen aanzaten aan een gemeen
schappelijke lunch. 

Des middags werd daarop de Jaar beurs 
bezichtigd. 

Een woord van hulde ten slotte aan de 
Regelingscommissie, aan de Res. Majoors 
K. A. van Schelven en K. L. Schell, en 
aan de Res. eerste luitenants Mr. J. G. A. 
van Geldorp Meddens en Mr. J. van 
Mechelen. 

Eere-Comité. 
De samenstelling van het Eere-Comité zal nader worden vastgesteld. 

Officieele opening. 
Op Dinsdagmiddag te 21 uur n.m. zal de officieele opening van den I nterge

westelijken Schietwedstrijd plaats vinden. De Voorzitter der Nationale Landstorm 
Commissie, Luitenant-Generaal b.d. L. F. Duymaer van Twist, zal een openingswoord 
spreken. 

Wedstrijd-Commissie. 
Deze Commissie, kenbaar aan een groene roset, bestaat uit de navolgende Heeren; 
W. van Ingen Schouten, Voorzitter, Reserve-Luitenant-Kolonel der 

Infanterie, Secretaris der Gewestelijke Landstorm Commissie "de Veluwzoom"; 
K. L. S c he 11, Secretaris, Reserve-Majoor der Artillerie, Secretaris der Ge

westelijke Landstorm Commissie "Stelling van Amsterdam"; 
D. de .J on ge, Reserve-Kapitein, Secretaris der Gewestelijke Landstorm 

Commissie "Groningen"; 
C. E 1 der mans, Kapitein der Infanterie, Secretaris der Gewestelijke Land

storm Commissie "Kennemerland"; 
Jhr. J. A. I. H. Graaf 1 and, Reserve-Eerste-Luitenant voor Spec. Diensten, 

Secretaris der Gewestelijke Landstorm Commissie "Limburg". 
Uitgebreid met de navolgende personen: 
P. G. Laernoes, Secretaris Gewestelijke Landstorm Commissie "Zeeland". 
Pastoor Jos. van Genk,Secr. Gewestelijke Landstorm Commissie "West-Brabant". 
L. B. M. van Agt, Secretaris Gewestelijke Landstorm Commissie "de Meij erij ". 

Commissie van ontvangst. 
Deze Commissie, kenbaar aan een oranje roset, bestaat uit leden van de Ge

westelijke Landstorm Commissie "West-Brabant". 

Aanvang der wedstrijden. 
Op de eerste drie schietdagen vangen de wedstrijden aan om 

laatsten dag zal om 9 uur v.m. worden begonnen. 
10 uur v.m. Den 

Om 5 uur des namiddags eindigen de wedstrijden. 

19 Mei 
Limburg 

Verdeeling der schietdagen. 
20 Mei 21 Mei 

de Meijerij (gedeelte) 
West-Brabant (gedeelte) 

de Meijerij (gedeelte) 
West-Brabant (gedeelte 

Reserve-Schutters. 

22 Mei 
Zeeland 

Het aantal reserve-schutters is bepaald op 25 per Landstormkorps, naar behoefte 
te verdeelen over de verschillende klassen. 
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Personeele wedstrijden. 
D~. schu~ters, die deelnemen aan den personeelen wedstrijd scherp, zullen dezen 

wedstnJd schieten op dezelfde banen, waarop de korpswedstrijden voor scherp worden 
gehouden nl. onmiddellijk na de korpsserie. 

Logies. 
Een gedeelte van het Landstormkorps "Verband Zeeland" zal 21 Mei a.s. des 

namiddags te Bred_a aankomen en aldaar in de Chassee kazerne worden ondergebracht. 
Voor het toezicht op deze logeerende troepen zal de commandant van dit Land

stormkorps 2 officieren aanwijzen. 
De legering van deze vrijwilligers zal overigens geschieden naar de bepalingen, 

voorgeschreven door den Commandant van het 6e Regiment Infanterie. 
Op den dag van aankomst zal aan deze troepen een middagmaal worden verstrekt 

en des morgens een ontbijt. 
Ook zal gezorgd worden voor handdoeken, zeep en het noodige servies. 

Voeding. 
Behalve het hiervoren genoemde, zorgt noch de Nationale Landstorm Commissie 

noch de schietwedstrijdcommissie voor de verstrekking van eenige consumptie. ' 

Vervoer te Breda. 
De schutters worden, indien zij met meer dan 25 personen tegelijk per spoor 

aankomen, met een autobus kosteloos vervoerd van het station naar de schietbanen 
te Ginneken. 

Tusschen het station Breda en het Mastbosch te Ginneken bestaat een geregelde 
autobusverbinding. 

Op den radiateur (voorzijde) dezer autobussen is een G. of B. geplaatst. 
De wagens, waarop een B. staat, gaan langs de Baronielaan, die waarop een G. 

is geplaatst, langs de Markt te Ginneken. 

Tenten. 
Op het schietterrein zijn aanwezig: 

1 tent voor de officieele ontvangst van autoriteiten en genoodigden; 
1 tent voor het bureau van de wedstrijd-commissie; 
1 tent voor de prijzen; 
1 tent voor den kamp-commandant; 
1 algemeene consumptietent; 
1 tent voor geneeskundige hulp; 
1 administratietent. 

In de consumptietent zijn ververschingen verkrijgbaar tegen vastgestelden prijs. 

Meldingen bij het wedstrijdbureau. 
Bij aankomst van een Verband of gedeelte daarvan meldt zich de commandant 

onmiddellijk op het wedstrijdbureau, alwaar nadere mededeelingen zullen worden 
gedaan. 

Algemeene bepalingen. 
Aan elken deelnemer zal een programma worden uitgereikt. 
Er wordt a~leen geschoten met geweren en pistolen op de banen aanwezig, dus 

mogen er geen eigen wapenen worden medegenomen. 
Tijdens de middaguren zal één der te Breda aanwezige muziekkorpsen, welke 

door hun regiments-commandanten daartoe welwillend beschikbaar worden gesteld, 
zich doen hooren. 

LANDSTORMAVOND TE DORDRECHT. 
De groote zaal van Kunstmin was bezet 

met een enthousiaste schare vrijwillige 
landstormers. 

Onder de aanwezigen bevonden zich, 
behalve de woordvoerders, de heeren 
P. L. de Ga a y Fort man, burge
meester dezer gemeente, Mr. Dr. L. N. 
D e c k e r s, Minister van Defensie, Gene
raal Duymaer van Twist en 
I-I a n s M a r t i n, de secretaris der 
directie van de Kon. Luchtvaart Mij., de 
heeren Majoor Linden, Kol. Oele, ·com
mandant van de mariniers te Rotterdam: 
Dr. Severijn, lid der Tweede Kamer; P. 
Rijsdijk, van Sliedrecht; J. A. J. Jansen, 
van Zwijndrecht: 

Eerste spreker was de heer P. L.~de 
Gaay Fortman. -

Spr. heet allen welkom, 
inzonderheid Z.Exc. Minis
ter Deckers, wiens sympa
thie zeker onverdacht is , 
daar hij tot de oprichters 
van den B. V. L. behoort. 

~•r 

P. L. de Gaay 
Fortman, Voorz. 

Gew. Land ,torm
com. 11 Dordrecht". 

Dan heet spr. welkom Ge
neraal Duymaer van Twist 
en Kapt. Kraak, vertegen-
woordiger van den inspec-
teur van den B.V. L., het 
Dordr. Fanfarekorps, het 
zangkoor van Eben-Haëzer 
en ook wel bijzonder den 

heer Martin, die als "Dritte im Bunde" 
hoopt op te treden. Ook de aanwezig
heid van majoor Oele is spr. aangenaam. 

De Res. Kapt. van Rees bood hierop 
namens de Afdeeling Dordrecht van de 
Algemeene Vereeniging van Verlofsoffi
cieren een mooie bloemenmand aan, het
welk met applaus werd begroet. 

Eben-I-Iaëzer's Zangkoor zingt dan, 

onder directie van den heer A. J. Scheur
kogel, een drietal nummers, die bijzonder 
in den smaak vielen. 

Het woord is dan aan 
Mr. Dr. Dec kers, mi
nister van defensie. Een 
hartelijke ovatie wordt 

, den minister gebracht als \ , .& hij ten tooneele ver-
. ' schijnt. 

Spr. is dankbaar voor 
de vriendelijke woorden, 
die de burgemeester tot 

~·• hem richtte. Spr.'s be-
secr!o!J:J;~J;tórm- langstelling is vanzelf

com . .,Dordrecht". sprekend, want de regee-
ring is z.i. de eerstge

roepene om te waardeeren, dat 70.000 
landsgetrouwen vereenigd zijn in den 
B. V. L. Spr. heeft er waardeering voor, 
dat de landstormers zelfs uit het 
land van Altena hier aanwezig zijn. 
Spr. heeft er behoefte 
aan, om hier de land
stormers te danken. Spr. 
weet, dat zij bereid zijn 
om zich tot het laatst te 
geven, omdat liefde hen 
drijft , drijft tot vader
landsliefde. Dubbelen 
dank brengt spr. de land
stormers, nu zij in dezen 
zorgvollen tijd ?ok trouw Minister 
wenschen te blijven. Spr. Mr. Dr. L. N. Deckers 
kan dat ook begrijpen 
van hen die wonen in of in de omge
ving van een zoo historische stad als 
Dordrecht is. 

Als onze erfvijand, het water, onze dijken 
dreigt te breken, dan loopt alles uit om 
het land voor overstrooming te bewaren. 

Ziehier het beeld van den B.V. L., die ook 
wel eens kan worden opgeroepen als ander 
gevaar dreigt. Gij, Landstormers, wenscht 
te doen, wat wij allen wenschen te doen, 
nl. verdedigen de kroon van ons Vorsten
huis, waarvan we zooeven zongen: Domini, 
salvam fac Reginam nostram. 

Onmiddellijk hierop wordt staande het 
eerste couplet van ons schoone Wilhelmus 
gezongen. 

Na dezen verschijnt Generaal Duymaer 
van Twist op het podiull)., begroet met een 
geestdriftig applaus. 
· Spr. heeft gaarne op zich genomen om 

op dezen feestavond een enkel woord te 
spreken. Overal, waar de landstormers 
saamkomen wordt eenzelfde enthousiasme 
waargenomen. Dat stemt tot groote 
waardeering. Het geheim van onze orga
nisatie is hierin gelegen, dat wij trouwe 
vaderlanders zijn. Toch zou onze . orga
nisatie niet zijn uitgegroeid tot een orga
nisatie van 70.000 mannen, als daar niet 
was de steun van zoovele burgerlijke en 
militaire autoriteiten. Dank brengt spr. 
ook aan de gewestelijke en plaatselijke 
commissiën, met name aan den heer de 
Gaay Fortman, onder wiens leiding het 
Verband Dordrecht geworden is een der 
beste verbanden van het land. Spr. bidt 
hem en zijn gezin Gods zegen toe. 

Helaas zijn er altijd nog menschen, die 
ons instituut niet kennen. Wij zijn, zegt 
spr., geen militaristen, maar ook geen 
fascisten, omdat wij gruwen van het 
fascistisch gezag. Ook zijn wij geen impe
rialisten omdat wij de grenzen niet willen 
verleggen. Wij willen maar één ding : 
"Wij willen Holland houen". (Geestdriftig 
applaus). 

Bij iedere gelegenheid waarbij wij te 
zamen komen, vernieuwen wij de aanhan
kelijkheid en de trouw aan vaderland en 
vorstin. Het brute geweld, dat voor niets 
uit den weg gaat, komt in Rusland tot 
openbaring. Het biedt in 't verschiet de 
gevangenis en het schavot. Om nu de 
vrijheid te behouden moet worden opge
komen tot handhaving van het gezag, 
want het gezag is het hoogste goed dat 
een volk te verdedigen heeft. 

Het instituut van den B. V. L. is ge
boren in den nood der tijden. Bereid is 
't, als 't moet, goed en bloed te geven voor 
vaderland en vorstin. Spr. vraagt: Heb 
den Vrijw. Landstorm lief. Want als men 
spr. vraagt, of er nog redenen aanwezig 
zijn dat het instituut blijft voortbestaan, 
dan antwoordt spr. volmondig met ja. 
Want het gevaar van het communisme 
bestaat. Het instituut van den B. V. L. 
moet paraat zijn en paraat blijven. 

Eén ding is echter noodig, wil het 
instituut zijn plaats behouden, dat het zijn 

Niemand had toen gedacht aan een vaste 
verbinding met onze Oost. Het vliegtuig

W. J. M. Linden, 
Res.-Maj .. Comman

dant van het Land
stormkorps , Verband 

Dordrecht". 

verkeer is nu nog geba
seerd op 12 dagen . Som
mige duren even korter, 
9 dagen, sommige helaas 
ook langer. Spr. heeft 
de reis meegemaakt. Zij 
heeft drie en een halve 
maand geduurd. De 
vliegtuigen voor Indië 
zijn van het 3-motoren
type, waarin men zich 
tamelijk veilig weet. Het 
nieuwste vliegtuig loopt 
met een snelheid van 190 

KM. per uur, kan 225 KM. loopen. 
Zelfs kan met 300 KM. worden geloopen. 
Spr. voorspelt dat de meesten onzer het 
zullen beleven, dat de luchtreisAmsterdam
Batavia in 4 dagen zal worden afgelegd. 

Op het oogenblik zijn we, zegt spr. zoo
ver, dat met de meeste scheepsstations 
radiotelegrafische verbinding mogelijk is. 
Zoo kan de route beduidend worden ver
beterd. De vliegtuigen hebben twee be
stuurders aan boord. Dan is aan boord 
een werktuigkunde, die 's avonds zijn 
werk heeft . Er is nog een máár en dat is, 
dat het verkeer in Azië niet is aangewezen 
op snelverkeer. Dan is aan boord een 
marconist, terwijl in de toekomst nog een 
tweedewerktuigkundige meegenomen moet 
worden. De kajuiten zijn buitengewoon 
gezellig en van alle comfort voorzien. 

We staan nog aan 't begin, maar spr. 
gelooft, dat in dit werk iets grootsch wordt 
volbracht. In de lucht wordt onze vlag 
' t hoogst gehouden, want met deze toch
ten houden wij den naam van ons land in 
alle landen en werelddeelen hoog. 

Daarna geeft Dordrech tsch Fanfarekorps 
een paar muzieknummers die, als steeds 
bij marschmuziek, er wel in willen. 

De avond wordt besloten met een film
vertooning. 

Ruim half elf was deze prachtpropa
gandasamenkomst afgeloopen. 

Hulde aan de ijverige organisatoren, die 
zoo'n treffelijk programma wisten saam 
te stellen. 

nationaal karakter behoudt. Want alleen LANDSTORMKORPS "DE MEIJERIJ" . 
in het nationaal besef ligt onze sterkte. 

Moge de belofte van trouw worden ver
nieuwd tot heil van ons vaderland en tot 
heil onzer koningin. (Applaus). 

Hierna kregen we nummer zeven: 
colonnegeweer, met begeleiding van tam-
boer en pijpers, onder leiding van sergeant 
D. Leissner. Een heel mooi nummer, 

Het bureau van den Commandant van 
opgemeld korps is vanaf 23 Maart j.l. 
verplaatst naar: Infanteriekazerne I. te 
Nijmegen. 

GEWESTELIJKE 
waarin de excerceerende mariniers meer- LANDSTORMCOMMISSIE "DE IJSSEL". 
malen applaus mochten ontvangen. Wat 
ons daarbij trof was de correctheid waar
mee de oefeningen werden uitgevoerd in 
allerlei standen en bewegingen. In bijna alle 
uitvoeringen lieten de geweren ons de 
bekende W ziel).. 

Na de pauze treedt de heer Hans 
M art in naar voren tot het houden van 
een causerie over de luchtreis Amsterdam
Batavia. De heer P. L. de Gaay Fortman 
leidt den spreker in. 

Spr. wil allereerst iets zeggen over het 
doel van deze luchtreis. De verbindingen 
met Indië ziin tot nu spoor en boot ge
weest. In 1919 - omdat spoor en boot 
langzamerhand aan cle grens van hun 
snelheid gekomen waren - ging men eens 
denken over een luchtlijnverbinding. Spr. 
zegt, dat het luchtverkeer nog maar in z'n 
beginstadium verkeert. De fantasie heeft 
veel gespeeld, maar de;fätoutste fantasie 
van 1919 is toch in · 1931 overtroffen. 

Afgetreden als lid van bovengenoemde 
Commissie: de Reserve-Luitenant-Kolonel 
F. J . J. Baron van Heemstra, wegens 
benoeming tot Commandant van het 
Landstormkorps "de Veluwzoom"; 

benoemd: P. van Linden Tol, Reserve
Luitenant-Kolonelder Infanterie, te Brum
men en J. L. Kleintjes te Heerde. 

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS 
,,MOTORDIENST". 

In plaats van den Reserve-Luitenant
Kolonel F. J. J. Baron van Heemst ra 
is als Districtscommandant van het Land· 
stormkorps "Motordienst" voor het 
Twentsch Verband en het Landstorm
korps "De IJssel" benoemd de Reserve· 
Eerste-Luitenant voor Speciale Diensten 
Jhr, A. F. Meijer. 
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Herdenking van het JO-jarig bestaan van het Landstormkorps "Luchtwachtdienst". 

NATIONALISTISCHE MILITIE. 
Legerorders 1931. 

Nr. 66. 
M inisterieele beschikking van 3 Maart 1931 

llde Afd. B. Nr. 87. 
1. Blijkens berichten in de dagbladpers 

1s of wordt door leden van het "Verbond 
van Nationalisten" overgegaan tot de 
vorming van een zoogenaamde "Nationa
listische Militie". 

2. Op grond van het bepaalde in Artikel 
17, aanhef en sub b, van het Reglement 
betreffende de krijgstucht, wordt bekend 
gemaakt, dat het, als zijnde strijdig met 
de belangen van de krijgstucht, den 
militair verboden is deel te nemen of 
leiding te geven aan bedoelde "Nationa
listische Militie", of deze op eenigerlei 
andere wijze te bevorderen. 

P. VAN DER STEEG. 
Onder groote belangstelling heeft de 

Heer P. van der Steeg, lid van de Ge
westelijke Landstormcommissie "Rotter
dam" op 7 April j .1. het feit herdacht, 

JONGENS EN MEISJES. 

Een hartelijke gelukwensch aan allen, 
die op school verhoogd zijn! En een 
troostwoord voor sommigen die niet 
overgingen! Bij deze laatsten hoop ik 
maar, dat het niet door luiheid of onop
lettendheid aan eigen schuld is te wijten. 

Izak Slabbekoorn ! Toen ik in de 
Paaschweek door Zeeland stoomde van 
Vlissingen naar Rotterdam, zag ik links 
van 't station Biezelinge een huis staan, 
waarop ik las: Huize Everdijk. 'k Heb 
nog uitgekeken uit den sneltrein, of ik 
m'n jongen vriend, Landstormer-in-den
dop, niet zag staan. Maar 't was mis! 
Misschien was je juist bezig op 't land, 
om te helpen met het aardappels poten. 

dat hij 40 jaar geleden in 's rijks dienst 
is gekomen. 

Van de zijde der Gewestelijke Commissie 
is hem voor zijn velen arbeid ten behoeve 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm hulde en dank gebracht. 

LANDSTORMKORPS VERBAND 
· ALKMAAR. 

In de vergadering der Gewestelijke 
Landstorm Commissie op 21 Maart 1931, 
heeft de Edelachtb. heer W. de Geus, 
wegens gezondheidsredenen als lid en 
voorzitter onzer Commissie bedankt. 

Als Voorzitter is thans benoemd de 
Edelachtb. heer S. M. Middelhoff, Bur
gemeester te Hoogkarspel. 

Als lid onzer Commissie is toegetreden 
de Hoogedelgestr. heer J. A. Brede
rode, Majoor der Infanterie, oud-aan
gewezen Commandant van het Verband 
Alkmaar. 

Tevens is in deze vergadering besloten 
tot aanschaffing van het Verbands-vaan
del. 

Voortaan komen de prijswinners ge
regeld in "Het Landstormblad" voor. 
Als er soms te weinig plaatsruimte voor 
ons in de krant over mocht zijn, dan moet 
er maar eens een verhaaltje of versje bij 
inschieten. Want het is een lastige toer, 
om uit één varken twee ruggen te snijden. 
Ik zou anders om jullie wel wenschen, 
dat ik die kunst verstond. 

Voor een prachtig boek, als prijs, komen 
dezen keer in aanmerking: 

Betsy Deys, Amsterdam; DouweJHol
werda, Houwerzijl;.:r.Sien Huisman, Bleis
wijk; Arie de Reus, Melissant; Thomas 
Knape, Sommelsdijk; Grietje Sterenberg, 
Ten Post; Cornelis Zwaan, Opperdoes; 
Jan Asma, Amersfoort; Geeske Amoraal, 
Dordrecht; Neeltje Veldhuizen, Doorn. 
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UITGAVEN VAN NIJGH & VAN DITMAR N.V., UITG., ROTTERDAM 

J. W. BRAND V J N d I d 
DeAutomobielenhaar oor ong e er an 

Behandeling 
17 e druk met ruim 
190 figuren, tabellen 
en uitslaande platen 

Ingenaaid/ 3.- gebonden /3.75 

A. J. GELDERBLOM 

De electrotechniek van 
den automobiel 

HUGH LOFTING 

De Geschiedenis van Dr. Dolittle 
Ingen. f 2.-, Geb. f 2.90 

De Zeereizen van Dr. Dolittle 
Ingen. f 2.50, Geb. f 3.25 

131 figuren tusschen den tekst en 3 Het Postkantoor van Dr. Dolittle 
uitslaande platen 

Ing.f2.75, geb./3.50 
Ingen. f 2.50, Geb. f 3.25 

De Het Circus- van Dr. Dolittle 
Motor- en Rijwiel wet Ingen. f 3.-, Geb. f 3.90 

Overzichtelijk bewerkt doo.1 

E. W . . BEEKMAN 
Inspecteur van Politie lste kl. te Rotterdam 

Prijs ln manllla omslag f 1.25 
In slap linnen omslag f 1.50 

De Dierentuin van Dr. Dolittle 
Ingen. f 3.-, Geb. f 3.90 

BIJ DEN BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR 

Afd. Alkmaar. 
Als leden van de Plaatselijke Commissie zijn 

toegetreden de WelEd. heer S. W. Eyssen, 
Fabrikant en de WelEd. heer J. J. Adriaanse, 
Hoofd Bijz. school. 

Afd. Heiloo. 
Als lid der Plaatselijke Commissie is toege

treden de Edelachtb. heer A . J. C. Maas 
Geesteranus, Wethouder te Heiloo. 

Afd. Limmen. 
Als lid der Plaatselijke Commissie is toege

treden de Zeereerw. heer Pastoor P. A. 
de Wolf. 

Afd. Schermerhorn . 
Wegens vertrek naar elders 1heeft de heer 

Th. Bisschop bedankt als Pl. Leider, in zijn 
plaats is benoemd de heer M. Kouw. 

Groep A. 
(Onder de 10 jaar.) 

N ederlandsche Plaatsnamen. 
Gose Barde. 
Heelner Hondme~ 
Banar Helraam. 
Aar klam Domo. 
Honor Kepman. 
Anses Gaduo. 
Vademen Blasdrow. 
Zellow Dretneev. 
Teli Zaadman. 
Nekrijk Truglib. 
Hagenriln Snertavo. 
Arend pool Henziu. 

Groep B. 
(Boven de 10 jaar.) 

Gevleugelde woorden. 
I. z .. h ....... n! 
V ..... G .. ,-e ... d .. K .... g; 
H .. r ... . w .... e .. b .. m; 
T .. i. g .. d; 
A ..... a ... t; 
R ... r. .. t; 
L. .. b .. t; 
0 ... , W ... , t. ... b .. t; 
E ........ m .... m ... t; 
D .. w .... w .. t; 
D. a ........ w .. t; . 
E ..... d .... h .. 1. ... t; 

Afd. Hoogkarspel. 
Als leden der Plaatselijke Commissie zijn 

toegetreden de Zeereerw. heer Pastoor A. P. 
C. Konijn en de WelEd. heer J. A. Spigt. 

Afd. Onderdijk. 
Bedankt als Voorzitter der Plaatselijke 

Commissie den Zeereerw. heer Pastoor J. C. 
Vijverberg, en benoemd a ls Voorzitter de 
WelEd. heer G. Laan. 

Afd. Westwoud. 
Als Secretaris der Plaatselijke Commissie 

is benoemd de WelEd. heer E. Groot; als lid 
toegetreden de WelEd. heer H. v.d. Vlugt. 

Afd. Weere. 
Wegens vertrek naar elders heeft de Zeer

eerw. heer Pastoor G. J. v. Oostwaard als 
Voorzitter bedankt in zijn plaats; benoemd 
de Zeereerw. heer Pastoor J. J. M. Janssen
Schmidt. 

Twee Bandietjes. 

Mimi met haar snorrebaard, 
Nero met z'n stompjes-staart, 
Dollen, tollen in het rond, 
Leven saam als kat en hond. 

Mimi is het spinstertje, 
Nero is het pincertje: 
Twee bandietjes eerste rang, 
Wildebrassen van belang. 

Mimi krabbelt aan 't buffet, 
Nero knabbelt aan 't karpet , 
Tot de vrouw roept: ,,Schelmen, zeg! 
Houdt toch op, of 'k jaag je weg!" 

Mimi, 't snuitje rozerood, 
Nero met z'n manken poot, 
Snoepen samen allerhand, 
Slapen samen in één mand. 

Mimi met fluweelen vacht, 
Nero, 't pelsj e zijdezacht, 
Poetsen druk voor hun fatsoen, 
Zooals nette lui steeds doen. 

Voor nieuwelingen geef ik weer eens Mimi met haar voetjes wit, 
't adres: Nero met z'n scherp gebit, 
,-------------.-... -... -... -... -... -... -... -... --,.. Geven vaak elkaar een lik, 

AAN OOM BERTUS, 

Postzegel 
van 

6 cent 

' ......................... · 

p/a Bureau van Het Landstormblad, 
Konlnginnegracht, 50, 

's-GRAVENHAGE, 

Soms ook wel een fermen tik. 

Mimi met haar zacht gesnor, 
Nero met z'n fel geknor; - -
Spant het, 't vrouwtje zegt dan barsch: 
,,Ingerukt bandietjes! - marsch!" 

OOM BERTUS. 
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STUDEERENDEN IN TECHNIEK, 
HANDELSWETENSCHAPPEN ENZ. 

Vraagt het STUDIEBLAD van het 

NIEUW INSTITUUT 
GROOT-NEDERLAND 
OL YMPIAPLEIN 61, AMSTERDAM 

TELEFOON 26560 

VOOR ONTWIKKELDE DAMES EN HEEREN 
GELEGENHEID OP TE TREDEN ALS 

CORRESPONDENT 

Nederlandsche 
Nandel•MaatschapDU N.V. 

AMSTERDAM 

Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE 
Vestigingen in Nederlandsch-lndië 
Straits-Settlements, Britsch-lndië, 
- China, Japan en Arabië _ ALLE 

BANKZAKEN 
SA F E-0 E P 0 SIT 
KOFFERKLUIS 

Belasting eischt Boekhouding! 
Uw boekhouding in orde vanaf 
f 5.- per maand door het 

ADMINISTRATIEKANTOOR P. BAKKER 
BLEEKERSSINGEL 29 - TELEFOON 3376 - GOUDA 

STOOMEN 

J. HOEVELS 
Tel. 06981-06982-06983 VERVEN 

SCHIETSCHIJVEN 
4.50 per 1000 

N.V. Voorh. FIRMA GROENENDIJK 
SLAGHEKSTRAAT 90~4 ROTTERDAM 

• 

Heden overleed zeer onverwachts, 
tot onze diepe droefheid, in zijn Hee
re en Heiland, onze innig geliefde 
Echtgenoot, Vader, Behuwd- en 
Grootvader 

JAN DE BRUIJN, 
Oud-Hoofd der Chrisle/iJke U.L. 0.
School Ie Klaziena').)~en en Secretaris der 

Gewestelijke Landsformcommissiën 
. . ,, Vrenthe' ' en "Vollenhove", 
1n den ouderdom van ruim 64 jaar. 

Zij, die den overledene gekend 
hebben, zullen beseffen, hoc zwaar 
ons dit verlies treft . 

Sterke de Heere ons in dezen 
moeilijken weg. 

Uit aller naam: 
M. C. DE BRUIJN-SNIJDER. 

Kampen, 18 Maart 1931. 
Emmastraat 9. 

HOTEL EN KOFFIEHUIS 
VAN DEN VOLKSBOND 

TEGEN DRANKMISBRUIK 

Prinsengracht 120 - Den Haag 

Logies en Consumptie 
Goed en Goedkoop 

Van S. S. met de tramlijnen 6 en 13, 
van H . S. met de tramlijn 10 te 

bereiken. 

GOEDEWAAGENS 
KONINKLIJKE FABRIEKEN 

GOUDA 
Ned. Octrooi 12201 

BARONITE PIJP 
OOK UW PIJP! 

Eill Binnenweg ::;::::=Hoogstraat 
J81l.lu,rfraauv. ._ L Tautraat 

--
ABONNEERT U OP HET FRAAI UITGE--

♦♦ 

VOERDE EN GEILLUSTR. MAANDBLAD 

FORDWE·RELD 
Gewijd aan de belangen van bezitters van 
auto's en vrachtwagens. Bevat iedere maand 
veel wetenswaardigs betreffende den bouw 
en het gebruik van uw wagen 

Abonnementsprijs slechts f 1.50 per jaar 

L ADMINISTRATIE: WIJNHAVEN 113 ROTTERDAM J 
-------------------------------

Bijzondere Yrïjw.ill . . Land.storm 
· Zwolle 

Landstorm-·0ranje Avond 
in de Buiten-Sociëteit te Zwolle 
op 30 April a.s. Aanvang 8 uur. 

(Deuren open 7'/, uur.) 
Sprekers: 

Generaal L. F. Duymaer van Twist, 
Voorzitter Nat. Landstorm-Commissie. 
De WelEerw. Hr. Kap!. K. Jaartsveld. 

, 'c- Tableau: ,.INSULINDE.". 
Kaarten verkrijgbaar bij H. Hollander, 
Oude Vischmarkt vanaf 18 April. Voor
verkoop aan leden B.V.L. bij H. Hullan
dcr vanaf 13-17 April op vertoon van 
legitimatiekaart. ûelegenheid tot plaats
bespreking 30 April van 10- 1 uur. 

De plaatselijke leider, 
Res. Ie Luitenant 

H. 0 . v. d, KOUWE. 

MEDAILLES 

WEDSTRIJDPRIJZEN 

INSIGNES 

~ 
KONINKLUKE = BEGEER 

____..:_I 
YOOIISCHon:N 

VAN NELLE'S 
C·ITY 

ROOD 
13 JER HALF ONS 

ROTTERDAMSCHE BOIZ BANK N.V. 
Pompenburgsingel 13 - Telefoon 0USS/6 
Groene Hilledijk 129 - Telefoon 5560i 

DEPOSITO Rente 1½--ft% 
REKENING COURANT 

Rente 2% 
SPAARBANK Rente 3,6% 
EFFECTEN " COUPONS 

SAFE--LOKETTEN VANAF f 3.- P.J. 

N.V. Stoomboot Onderneming "CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR ARNHEM. 

Dagelijkache Goederendiensten vanaf Arnhem naar Rotterdam v.v. 
Vanaf Arnhem en Nijmegen naar Amate,·dam en Zaanstreek v.v. 

vanaf Arnhem naar Nijmegen v.v. 
Geregelde Goederendiensten van Arnhem naar Schiedam, Delft, Den 
Haag, Tiel, 's·Hcrtogenbosch, Lobith v.v. 
Verder naar alle aan vaarwater gelegen plaatsen in Nederland. 

DE DIRECTIE 

WED. KN0X & D0RTLAND 

BANKIERS 

ANNO 1842 

GOUDA 
TELEFOON 
2244 - 2245 

ASSU RANTI E•BEZO RG ERS 

J. H. SCHAAY & ZONEN, Anno 1814 
EFFECTEN - SAFE-DEPOSIT Telefoon 05910, 05911, 05912 
SCHIEDAMSCHESINGEL No. 22 
ROTTERDAM Telefoon " 31"25 

41529 
43066 POSTBOX 999 

POSTGIRO 7521 
, (Schiedam) 69566 
, (Den Haag) 36945 

Beurs 51666 
F. Th. Schaay 
J. Hec•1 
13. A. de Haan 
J. Chr. van Dijk Jr. 
t. M. Schaay 

BEZOEKT DEN SCHIETWEDSTRIJD 
der Dordrechtse he Schietvereeniging "ORANJE NASSAU" 

• OP 23, 24, 25, 30, 31 MEI, 
1, 6, 7, 8, 13, 14 en 15 JUNI 

IN CAFÉ-RESTAURANT N.A.B" STEEGOVERSLOOT 39, DORDRECHT 
Speciale K. S. 0.-banen voor Landstorm, enz. 

PRO GRAM MA AAN TE VRAGEN BIJ • G. J. GROENEVELD - JAVASTRAAT 1 - DORDRECHT 

Adverteeren geeft succes! 

------------------------------
NIJ.GH &VAN DITMARN.V. 

DRUKKERS 
Onze drukkerij is een zeer modern bedrijf 

van groote capaciteit, zoodat het de meest 

omvangrijke orders snel en goed kan uit

voeren. Een verzoek per briefkaart of tele

foon brengt U een technisch onderlegd 

vertegenwo'Ordiger 

TELEFOONNUMMER 27840 (VIER LIJNEN) 

ROTTERDAM __, WIJNHAVEN No. 113 -------------------------------
1 .... -□-e_n_k_t_o_m_d_e_w_e_r_v_i n_g_v_a_n_- _o_n_z_e_j_o_n_g ;-d-i e_n_s_t_p_l i-ç-h-ti_g_e_n_! ..... 
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LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HETWETTIGGEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
Door Mr. L. A. KESPER, 

Commies-Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Het Landstormblad, dat naast het ver
schaffen van de gelegenheid tot het doen 
van mededeelingen van organisatorischen 
aard in het algemeen hoofdzakelijk het 
maken van propaganda beoogt, heeft 
- gelijk het nu en dan pleegt te doen -
ditmaal eenige plaatsruimte bestemd voor 
een beschouwing, welke met propaganda 
niet het minst heeft uit te staan. Ware het 
anders, deze ruimte zou niet gevuld zijn 
door een bijdrage van mijn hand. Tot het 
maken van propaganda voor den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm zou men mij 
evenmin als tot het deelnemen aan een 
actie tegen dat instituut bereid vinden. 
Wel heb ik met genoegen aanstonds aan
vaard het verzoek der Redactie, mij te 
belasten met de verwezenlijking van haar 
loffelijke idee, een kort objectief overzicht 
te geven van het ontstaan, den grondslag 
en de organisatie van het genoemde 
instituut, waarover - naar telkens en 
telkens weer blijkt - nog zooveel onze
kerheid en misverstand heerscht. Dat de 

· Redactie bij mij de aanwezigheid van de 
daarvoor noodige onbevangenheid ver
onderstelt, weet ik te waarde~ren. 

Het derde lid van artikel 8 der Land
stormwet 1913 1) bepaalde: ,,Personen, 
die niet behooren tot de militie, de land
weer of den landstorm, noch wegens uit 
anderen hoofde op hen rustende ver-
plichting reeds tot dienst bij de zee- of de 
landmacht kunnen worden geroepen, kun
nen naar door Ons te stellen regelen in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden worden toe
gelaten tot eene vrijwillige verbintenis 
bij den landstorm". Het was deze bepa
ling, nader uitgewerkt in de "Slotbepa-
lingen" van het Landstormbesluit van 
hetzelfde jaar 2), die het, toen in 1914 de 
wereldoorlog uitbrak, der Regeering moge
lijk maakte, hen, die niet tot eenigen 
militairen dienst verplicht waren, in de 
gelegenheid te stellen zich toch in het 
militaire verband te doen opnemen om, 
als de nood aan den man zou komen, 
daadwerkelijk aan de actie van het leger 
deel te nemen. Velen maakten aanstonds 
van die gelegenheid gebruik. En ook in de 
latere oorlogsjaren sloten nog verscheide
nen een vrijwillige verbintenis bij den 
landstorm. 3) 

1) St.bl. 1913 no. 149. 2) St.bl. 1913 no. 273. 
3
) Volle~igheidshalve zij vermeld, dat na 

1914 nog 1s bepaald, dat tot een vrijwillige 
verbintenis bij den landstorm ook zou worden 
toegelaten "hij, die reeds tot den landstorm 
behoort, doch __ van wien, voor zoover hij uit 
h?ofde van ztJne wettelijke verplichting tot 
dienst zou worden geroepen, geen gewapende 
dienst zou kunnen worden gevorderd". Zie 
Staatsbladen 1915 no . 242 en 1917 no. 655. 

Aan deze allen was het, dat de Regee
ring het eerst dacht, toen in November 
1918 de bekende gebeurtenissen in het 
buitenland en binnen de eigen ·grenzen 
haar stelde voor de taak al die maatrege
len te nemen, welke mogelijk en noodig 
waren om te voorkomen, dat de orde in 
den lande zou worden verstoord en dat op 
onregelmatige wijze verandering in de 
staatsinstellingen zou worden gebracht. 
Deze keuze lag voor de hand. Het leger, 
samengesteld uit alle groepen der bevol
king, herbergde uiteraard aanhangers van 
hen, die het oogenblik gekomen achtten 
om den legalen weg te verlaten. Bovendien 
was het juist ook onder de soldaten, door 
een jarenlang verblijf onder de wapenen 
vermoeid en geprikkeld, dat buitenlandsch 
voorbeeld en binnenlandsche aansporing 
een geest van verzet hadden gekweekt. 
Onder deze omstandigheden was een 
beroep op hen, die zich geheel vrijwillig 
hadden aangemeld om zoo noodig mili
tairen dienst te verrichten, wel het eenige 
middel, dat de Regeering te baat kon 
nemen, wilde zij zich verzekeren van den 
bijstand van een "sterken arm", die n:iiet 
door spierverslapping en gewrichtsver
stijving alle kracht zou missen. 

Zoo werd in den nacht van 12 op 13 
November het besluit tot oproeping van de 
landstorm vrijwilligers genomen en in aller
ijl uitgevoerd. 

Hierbij bleef het echter niet. Buiten de 
Regeering om was een ander plan gerijpt. 
Dat plan hield in een oproep tot de 
- inmiddels gedemobiliseerde - ,,be
trouwbaar" geoordeelde militie- en land
weerplichtigen uit de Noordelijke en 
Zuidelijke provinciën om zich vrijwillig 
ter beschikking van de Regeering te 
stellen. Dezen zouden dan in het bijzonder 
worden bestemd voor den dienst in den 
Haag en Rotterdam, ten aanzien van 
welke beide plaatsen dubbele waakzaam
heid noodig werd geoordeeld. Dit plan 
werd ter kennis van de Regeering ge
bracht en door haar overgenomen. 

Art. 82 der Militiewet 1) bepaalde: 
"Aan de bij de militie ingelijfden, die 
verlangen na volbrachte eerste-oefening 
in werkelijken dienst te blijven of te 
komen, kan zulks naar door Onze Ministers 
van Marine en van Oorlog te stellen regelen 
worden vergund." Op grond van dit 
artikel werd bij beschikking van den 
Minister van Oorlog van 15 November 2) 

vastgesteld, dat dienstplichtigen van de 
militie, de landweer en den landstorm, 

1) Staatsblad 1912 no. 21. 
2) Zie Legerorder 1918 B no. 366. 

Het rijwiel, dat aan 
alle eischen voldoet! 
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die in het genot van klein verlof waren, 
onder de wapenen zouden kunnen komen 
bij den vrijwilligen landstorm. 

Tot dit openstellen van de mogelijkheid, 
in werkelijken dienst te komen, 1bleef het 
directe optreden der Regeering voorshands 
beperkt. Tot twee leden der Tweede Kamer, 
die tot de ontwerpers van het plan behoor
den, werd het verzoek gericht, dat verder 
zoo spoedig mogelijk ten uitvoer te bren
gen. Binnen enkele dagen was aan deze op
dracht vç,ldaan en had zich een groot 
aantal vrijwilligers in de genoemde plaat
sen gemeld. 

Van dat oogenblik af nam de directe 
bemoeienis der Regeering opnieuw een aan
vang. Immers na hun melding behoorden 
de vrijwilligers weder tot het actieve leger. 

Slechts kort meende de Regeering den 
bijstand van alle aldus te wapen gekomen 
vrijwilligers te behoeven. De beweging, 
die haar tot zoo buitengewol\e maatregelen 
had geleid, verzwakte snel. Spoedig wer
den alle opgeroepenen en vrijwillig ge
komenen weder naar huis gezonden. 

In de hierboven in de tweede plaats 
genoemde groep van vrijwilligers is de 
feitelijke grondslag te zoeken van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. In 
het voorjaar van 1919 toch brachten een 
aantal in den lande vooraanstaande per
sonen, die meenden, dat zekere zoowel 
elders als in ons land te constateeren 
stroomingen het gewenscht deden zijn, 
aan den in November 1918 in den grond 
op particulier initiatief gevormden "nood
weer" een bestendig karakter en boven
dien een zoo groot mogelijke uitbreiding 
te geven, dat inzicht ter kennis van de 
Regeering. Deze betuigde haar instemming 
met de gedachte en zegde haar mede
werking bij de uitvoering daarvan toe. 
De Nationale Landstorm Commissie, inge
steld ter verkrijging van de bij het begin 
van deze uitvoering aanstonds zeer duide
lijk gebleken behoefte aan eenheid en 
leiding, werd bij missive van den Minister 
van Oorlog van 3 Mei 1919 officieel 
erkend.1) 

Zoo ontstond het instituut, waarover 
deze bijdrage handelt. 

Intusschen kende de Landstormwet als 
categorieën van personen, die een vrij
willige verbintenis bij den landstorm 

1) Vgl. Legerorder 191 9 B no. 215. 
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zouden kunnen sluiten, nog steeds geen 
andere dan de twee reeds genoemde, te 
weten: 1. personen, die op geenerlei wijze 
tot zee- of landmacht behooren, en 2. 
zij die tot den Landstorm behooren, doch 
van wie bij oproeping uit dien hoofde 
geen gewapende dienst zou kunnen worden 
gevorderd. Het werd gewenscht geacht, tot 
zulk een verbintenis thans ook militie
en landweerplichtigen toe te laten. 
Deze toelating werd mogelijk gemaakt 
door een wijziging van 27 Juni 191 9 1), 

welke het boven geciteerde derde lid 
van artikel 8 der Landstormwet voor het 
vervolg aldus deed luiden: ,,Door Ons 
worden regelen gesteld omtrent toelating 
tot een vrijwillige verbintenis bij den 
landstorm, zoowel van personen, op wie 
geen, als van personen, op wie wel dienst
plicht rust". De daarmede verband hou
dende wijziging van het Landstormbesluit 
van 27 December 1919 2) voerde naast de 
reeds bestaande verbintenis een verbinte
nis als "buitengewoon vrijwilliger" in voor 
militie-, landweer- en reserveplichtigen. 

Deze buitengewone vrijwilligers stonden 
echter als afzonderlijke groep - zij het met 
gelijke bestemming-naast de vrijwilligers, 
waarover hierboven werd gehandeld; de 
eerste categorie doór een formeele ver
bintenis bij den landstorm tot opkomen 
ook formeel gehouden, de tweede tenge
volge van een eenvoudige door hen afge
legde verklaring moreel verplicht, zich, 
als dat gewenscht mocht blijken, ter be
schikking te stellen. • Bij Ministerieele beschikking van 

1) Staatsblad 1919 no. 413. 
2) Staatsblad 1919 no. 988. 
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20 Februari 1920 1
) werd aan de laatste buiten den tijd, welken zij in werkelijken 

categorie de naam "bijzondere vrijwil- dienst moeten doorbrengen, kan dit naar 
ligers" toegekend: de doop van het jong- door den Minister te stellen regelen wor
geboren instituut. den vergund". De dienstplichtige verlof-

Eenige jaren later verdwenen de wette- gangers, die zich als bijzondere vrijwilli
lijke voorschriften omtrent den Vrij- gers verbinden, sluiten thans evenmin als 
willigen Landstorm geheel van het too- tevoren in werkelijken zin een verbintenis 
neel. In het jaar 1922 werden de. bepalin- bij den vrijwilligen landstorm. Zij ver
gen van de bestaande Militie-, Landweer- binden zich, voor een bepaald geval ge
en Landstormwetten samengetrokken in bruik te maken van de bevoegdheid, welke 
de wet van 4 Februari, houdende nieuwe hun krachtens de genoemde bepaling van 
regeling van den dienstplicht. 2

) de Dienstplichtwet kan worden gegeven. 
De bepalingen betreffende de vrijwilli- Ter uitvoering van deze bepaling is o.a. 

gers bij den landstorm konden uiteraar~ bij Ministerieele beschikking van 29 De
in deze dienstplichtwet geen plaats vinden. ·cember 1925 1), welke dient ter vervan
Het op andere wijze stellen van wettelijke ging van de boven aangehaalde gelijksoor
regelen ten aanzien van den vrijwilligen tige beschikking van 15 November 1918, 
landstorm werd niet noodig geacht. ,,Voor vastgesteld, dat dienstplichtige verlof
dit instituut" - aldus de Regeering in de gangers na machtiging van den Minister 
Memorie van Toelichting, die het ontwerp- in werkelijken dienst zullen kunnen komen 
Dienstplichtwet vergezelde - ,,zal, even- bij den vrijwilligen landstorm, in welk 
als het geval is met gewone verbintenissen geval zij als "bijzondere vrijwilligers" 
tot vrijwilligen dienst, de grondslag ge- zullen worden aangemerkt. Diezelfde be
legd kunnen worden in een Koninklijk schikking bepaalt, dat, indien lichtingen 
Besluit." 3). Als uitvloeisel van deze in werkelijken dienst worden geroepen in 
gedachte verscheen eenige weken na het verband met de handhaving of tot herstel 
tot stand komen van de Dienstplichtwet van de openbare orde of rust, de hier 
in het Staatsblad het Vrijwillige-Land- bedoelde bijzondere vrijwilligers, die tot 
storm-Besluit.4) Dit besluit, dat, eenige die lichtingen behooren, voorloopig bij 
malen gewijzigd, thans nog geldt, onder- den vrijwilligen landstorm blijven dienst 
scheidt in artikel 2 drie groepen: 1. het doen. 
vooroefeningsinstituut; 2. door de Kroon Zoo is dus de juridische grondslag voor 
aan te wijzen korpsen met een bijzondere het instituut der bijzondere vrijwilligers, 
bestemming, en 3. de vrijwilligers, die bij het in het leven roepen daarvan ge
zich verbinden voor het verrichten van legen in artikel 82 der Militiewet en de 
door den Minister van Defensie te bepalen daarop gebaseerde beschikking van N o-.

1 diensten. vember 1918, thans te zoeken in artikel1 
Ten aanzien van de eerste groep behoeft 35 der Dienstplichtwet en de regeling, 

1 

hier wel geen nadere uitlegging te worden welke ter uitvoering van dat artikel 
gegeven; met de tweede groep zijn be- in de beschikking van December 1 925 is 
doeld de vrijwillige landstormkorpsen gegeven. 
Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorweg- Allen, die zich hebben verbonden, zoo 
dienst en Luchtwachtdienst; de derde noodig als bijzonder vrijwilliger op te 
groep eindelijk omvat hen, die, van allen treden, zijn in plaatselijke afdeelingen 
dienstplicht vrij, zich bij den landstorm bijeengebracht, welke onder plaatselijke 
wenschen te verbinden tot het verrichten leiders staan. Deze plaatselijke afdeelingen 
van dienst bij ordeverstoring e.d. Het zijn administratief vereenigd in een aantal 
duidelijkste inzicht geeft in dit opzicht verbanden en korpsen, die overeenkomen 
wel het zesde lid van§ 6 der ter uitvoering met de formatie's, welke bij opkomst 
van het Vrijwillige-Landstorm-Besluit uit- zullen worden gevormd. De commandan
gevaardigde Vrijwillige-Landstorm-Be- ten van deze formatie's zijn reeds thans 
schikking5), dat bepaalt: ,,Gewezen gewone aangewezen. In normalen tijd bestaat hun 
dienstplichtigen, zoomede gewezen reser- taak uitsluitend in het houden van toe
ve-plichtigen en gewezen vrijwilligers van zicht, het voeren van administratie, de 
land- en zeemacht of van de overzeesche registratie der vrijwilligers en de mobili
weermacht, op wie geen dienstplicht als satie-voorbereiding. Eenig gezag over de 
gewoon dienstplichtige, krachtens de vrijwilligers, die immers slechts bij op
Dienstplichtwet, rust, kunnen worden komst een militaire positie bij den land
toegelaten tot een verbintenis bij den staf storm hebben, komt hun niet toe. Het 
van den vrijwilligen landstorm, met be- geheel ressorteert onder den Inspecteur 
stemming voor het verrichten van ge- van den Vrijwilligen Landstorm. 
wapenden dienst, uitsluitend voor hand- Oefeningen worden over het algemeen 
having of tot herstel van de openbare met de bijzondere vrijwilligers niet ge
orde of rust." houden. Allen hebben zij reeds een mili-

Van de "bijzondere" vrijwilligers, de taire scholing doorloopen. Alleen wordt 
dienstplichtige verlofgangers, kan de be- door schietoefeningen hun schietvaardig
reidverklaring tot het deelnemen aan heid op peil gehouden. Bij opkomst onder 
handhaving of herstel van orde en rust de wapenen genieten zij boven hun trac
dus niet haar grond vinden in de bepalin- tement een dagelijksche toelage 2) . 

gen omtrent den vrijwilligen landstorm, Geheel naast deze officieele, van Rijks
gelijk die thans luiden. Die bereidver- wege ingestelde, organisatie staat de boven 
klaring is, evena!s vroeger op het ge- reeds vermelde of/icieuse, door de Regee
noemde artikel 82 der Militiewet, ge- ring erkende, Nationale Landstorm-Com
baseerd op artikel 35 der Dienstplichtwet, missie met haar vertakkingen: de geweste
luidende: ,,Aan dienstplichtigen, die in lijke en plaatselijke landstormcommis
werkelijken dienst wenschen te komen siën 3) en de z.g. vertrouwensmannen. 

1) Zie Legerorder 1920 no. 110. 
2) Staatsblad 1922 no. 43. 
3} Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 

1920-1921, 441, no. 3, bl. 24. 
•) K.B. van 28 Februari 1922, Staatsblad 

no . 92 . 
5) Ministerieele beschikking van I Maart 1922, 

opgenomen in Legerorder 1922 no. 92. 

1) Legerorder 1925 no. 461. 
2) Vgl. K.B . van 24 Februari 1927, Leger

order 1927 no. 81. 
3) Hierbij hebben zich nog gevoegd een 

tweetal landstormcommissies uit militaire 
organisaties, te weten uit "Pro Rege" en uit 
den Bond van R .K. Militairen-Vereenigingen. 

Deze hebben met het instituut van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm geen 
dir_ecte bemoeienis. Zij zijn alleen werk
zaam ter handhaving en uitbreiding van 
dat instituut. Het maken van persoonlijke 
propaganda tot toetreding, het organisee
ren '-'an vergaderingen, schietwedstrijden 
en landdagen, het uitgeven van een or
gaan ook, zijn de middelen, waarvan zij 
zich daarbij bedienen. 

Allerminst heb ik de pretentie met het 
bovenstaande over den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm alles te hebben ge
zegd, wat daarover in strikt zakelijken 
zin te zeggen valt. Ik vlei mij echter met 
de hoop, dat ik daarmede op dragelijke 
wij ze aan het door de Redactie tot mij 
gerichte verzoek heb voldaan. 

UITSTOOT BLOK, 
ten behoeve van het ontladen der stalen 
hulzen bij schietoefeningen en wedstrijden 

met K.S.O. geweren. 

Aangezien bij de schietoefeningen en 
wedstrijden met K.S.O. geweren gebleken 
was, dat de hulsuitstooter, zooals die bij 
de K.S.O. geweren werden verstrekt, niet 
geheel aan het doel beantwoordde, werd 
door den plaatselijken leider te Oude
water, den heer A. W. Moesman, naar een 
oplossing gezocht om de hulzen der K.S.O. 
patronen spoediger uit 'de stalen huls 
te verwijderen. ' 

1 
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Het kwam toch heel dikwijls voor, dat 
het hulsje van de K.S.O. patroon met 
groote moeite uit de stalen huls kon 
worden gestooten, hetgeen dikwijls veel 
tijd in beslag nam en soms ook oorzaak 
was van het bezeeren der hand. 

Door genoemden heer is nu een houten 
blok vervaardigd, waarin aan den boven
kant een opening werd aangebracht, 
waar de stalen huls met het hulsje van de 
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 de K.S.O. 
patroon zonder deksel inpast. Neemt 
men nu den uitstooter, welke bij de 
K.S.O. geweren zijn verstrekt, met het 
plankje in de hand, dan kan men zonder 
moeite de huls van de K.S.O. patroon 
uit de 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 moeten worden gezocht. 

De reeds in gebruik zijnde exemplaren 
mogen aller tevredenheid, vooral van de 
baancommandanten, wegdragen. Deze uit
stootblokken, welke keurig zijn afgewerkt, 
zijn tegen den prijs van f 1,- per stuk 
bij den heer A. W. Moesman, Westerwal 
A 31 te Oudewater verkrijgbaar. Reeds 
vele bestellingen van verschillende afdee
lingen, waar dit uitstootblok bekend 

werd, mocht de heer Moesman ont
vangen. 

Wij , raden de afdeelingen aan zich een 
dergelijk nuttig voorwerp aan te schaffen. 

LANDDAG TE BRUMMEN 19 JUNI. 
De voorbereiding van den Landdag, 

welke op 19 Juni a.s. te Brummen zal 
worden gehouden, maakt goede vorde
ringen. Verwacht mag dan ook worden, 
dat een groote deelneming de organisa
toren beloonen zal voor hun veelomvat
tend werk. 

Toegejuicht mag worden, dat men 
Brummen met zijn schoone omgeving 
heeft uitgekozen voor dezen Landdag. 

Het programma hierachter opgenomen 
biedt veel aantrekkelijks. 

Aan de Schietwedstrijden zijn mooie 
prijzen verbonden. 

Zij, die aan dezen wedstrijd deelnemen, 
zullen vanaf het marktplein te Brummen 
van en naar het schietterrein per autobus 
worden vervoerd. 

De afdeelingen van het Landstormkorps 
"de IJssel" en van de omliggende 
Korpsen worden opgewekt tijdig maat
regelen te nemen, om met zoo groot 
mogelijke sterkte op dezen Landdag 
tegenwoordig te zijn. 

De eerste Landdag in 1931 moet een 
goed figuur maken. 

i1 GEWEST. LANDSTORM COMMISSIE 
,,DE VELUWZOOM". 

Voor de Officieren-vrijwilligers van dit 
Gewest zal op Zaterdag 27 Juni 1931 een 
bijeenkomst worden gehouden te Velp (G) 
in hotel N aeff. 

Des morgens 11 uur zal de Korpscom
mandant, Res. Luit. Kol. F. J. J. Baron 
van Heemstra een bespreking houden 
over de Mobilisatie van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

Na een eenvoudige lunch, welke wordt 
aangeboden, zal om 14 uur een schiet
wedstrijd op pistool worden gehouden, 
waarna de prijsuitreiking te 17 uur door 
den Korpscommandant zal plaats vinden. 

Om 18.30 zal een gemeenschappelijke 
maaltijd worden gehouden in Hotel Naeff 
(voor eigen rekening, kosten f 2.50). 

Den deelnemers in het bezit van een 
auto, wordt verzocht met den wagen ter 
bijeenkomst·te komen. 

Deelnemers zijn vrij al of niet in uniform 
te komen. 

BENOEMINGEN. 

Met ingang van 1 Mei is benoemd tot 
Burgemeester van Vriezenveen de heer 
J. M. Krijger, Lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal en Voorzitter der 
Gewestelijke Landstormcommissie "Zuid
Holland : West". 

H. SCHUURMAN t, 
Op 18 April jl. werd de afdeeling 

Hengelo getroffen door het plotseling 
overlijden van een harer oudste leden 
H e n d r i k u s S c h u u r m a n, tenge
volge van een hem 
overkomen motor
ongeval. In hem 
verliest de afdeeling 
een trouw lid en een 
goed kameraad. 

In den begrafe-
nisstoet volgden 

zeer vele leden der 
afdeeling, alsmede 
enkele leden der 
plaatselij kecommis
sie. Aan het graf 
werd o.m. het woord 
gevoerd door Ds. 
Kuijvenhoven, lid 
der plaatselijke commissie, die in zijn 
kwaliteit van predikant de familie woor
den van troost toespraak en door den 
Plaatselijk Leider, res. kapitein Bathoorn, 
die den overledene roemde als een goed 
lid van den B.V.L. en een eerlijk, trouw 
kameraad. Een groote krans van de 
Afdeeling dekte de baar. 
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LUCHTBESCHERMINGSDIENST 
door 

W. F. SILLEVIS, 
Luitenant-Kolonel van den Generalen Staf. 

III. 
Maatregelen. 
De maatregelen ter bescherming van de 

bevolking tegen de gevolgen van aan
vallen uit de lucht moeten uiteraard 
grootendeels in oorlogstijd worden geno
men, maar dit neemt niet weg, dat het de 
voorkeur verdient reeds in vredestijd 
enkele voorbereidingen te treffen ten
einde den vlotten gang van zaken in oor
logstijd te bevorderen. 

Het is wel ondoenlijk om een samenstel 
van maatregelen te ontwerpen, die onge
wijzigd op elke Nederlandsche gemeente 
van toepassing zijn. Gemeenten met een 
groote bebouwde kom en gemeenten, 
gelegen aan, uit militair oogpunt belang
rijke verkeerswegen te water of te land, 
zullen vanzelfsprekend andere maatrege
len moeten treffen dan b.v. landelijke 
gemeenten met een kleine bebouwde kom, 
die bovendien min of meer verscholen 
liggen in een heuvelachtige of boschrijke 
omgeving. Voor de eerste zijn uitgebreide 
maatregelen noodig, de laatste kunnen 
volstaan met eenvoudige voorzieningen. 

Bij het nader aangeven van enkele 
maatregelen wordt in het oog gevat een 
gemeente van gemiddelde grootte, die 
voorzien is van eenvoudige hulpmiddelen 
op allerlei gebied; hieruit kunnen dan 
voor elke andere gemeente de noodige 
conclusies worden getrokken . 

Leiding van den luchtbeschermingsdienst. 
De ervaring heeft geleerd, dat een goede 

voorbereiding en uitvoering van den 
luchtbeschermingsdienst alleen is te ver
krijgen, wanneer de · algemeene leiding in 
één hand berust. Daarom zal in elke ge
meente een (hoofd)ambtenaar moeten 
worden aangewezen voor het organiseeren 
van de bescherming der inwoners, welke 
ambtenaar daartoe in overleg kan treden 
met de hoofden van gemeentelijke dien
sten en met de besturen van particuliere 
instellingen. 

Heeft hij de deskundige voorlichting 
noodig, dan kan hij zich daartoe wenden 
tot de Regeering of tot daartoe van regee
ringswege aangewezen autoriteiten . Een 
dergelijk ambtenaar wordt wel eens aan
geduid als "hoofd van den luchtbescher
mingsdienst". 

Alarmeering. 
Militaire organen (luchtwachtdienst) 

melden de regeering het binnenkomen 
boven ons grondgebied van vijandelijke 
vliegtuigen alsmede den weg, dien derge
lijke aanvallers nemen. De radio-omroep 
is nu een dankbaar middel, dat den autori
teiten de gelegenheid geeft om de ge
meentebesturen en de inwoners voor 
zooveel noodig regelmatig op de hoogte 
te houden van hetgeen in de lucht gebeurt. 

Zoo weet dus elke gemeente, die daar
voor enkele radiotoestellen beschikbaar 
houdt, wanneer gevaar gaat dreigen voor 
hare inwoners. Het is dan dus plicht om 
allereerst te waarschuwen het personeel 
van verschillende hulpdiensten, dat een 
daadwerkelijke functie vervult bij den 
luchtbeschermingsdienst en daarna, zoo 
noodig, de bewoners. Het spreekt wel 
vanzelf, dat het van gemeentewege 
alarmeeren van de bewoners, vooral des 
nachts, tot het uiterste moet worden 
beperkt; immers anders zou een enkel 
vijandig vliegtuig al voldoende kunnen 
zijn om een gemeente telkens weer op te 
schrikken, waardoor het normale open
bare leven onnoodig storing zou onder
vinden. Doch wordt eenmaal alarm gesla
gen, dan moet iedereen onmiddellijk de 
ter zake door het openbaar gezag gegeven 
verordeningen opvolgen en zich zonder 
verzet schikken in een meer of minder 
aangenamen toestand. Het moge misschien 
overbodig schijnen om een dergelijken 

raad te geven, maar de ervaring (o.a. te 
Parijs en Londen tijdens den oorlog) heeft 
doen zien, dat er tijdens vijandelijke lucht
aanvallen tal van ongevallen plaats heb
ben, doordat inwoners op straat en bin
nenshuis voor de ramen blijven staan 
kijken, naar hetgeen zich daar boven hen 
in de lucht afspeelt. Geloofwaardige oog
getuigen doen de merkwaardigste ver
halen over de nieuwsgierigheid en zorge
loosheid van de bevolking, die na vrij 
korten tijd blijkbaar gewend raakt aan 
dergelijke oorlogshandelingen. 

Op welke wijze kan de bevolking het 
vlugst en het eenvoudigst gealarmeerd 
worden? Geluidsignalen zijn daarvoor het 
meest geschikt; de Parijsche gemeentelijke 
overheid had b.v. vastgesteld · voor het 
melden van een dreigenden aanval het 
gillen van sirenes en stoomfluiten (scherp) 
en van een aftocht der aanvallers: klok
kengelui en trompetgeschal (zacht). 

Verduistering. 

Ziehier zeker het doeltreffendste middel 
om des nachts de oriënteering van vijan
delijke vliegers te bemoeilijken en daar
door de kans op nachtelijke luchtbom
bardementen te verkleinen. Een uit
schakeling van elke kunstverlichting van 
een half uur na zonsondergang tot een 
half uur vóór zonsopgang m.a.w. het 
geheele land in duisternis dompelen, zou 
uiteraard het meest afdoende zijn. 

Het behoeft echter geen betoog, dat 
een dergelijk middel erger zou zijn dan de 
kwaal, omdat dan gedurende den geheelen 
duur van de vijandelijkheden het maat
schappelijk leven absoluut ontwricht zou 
worden. Dit neemt niet weg, dat het voor 
elke landelijke gemeente een probaat 
middel is om de nachtrust harer inwoners 
zoo min mogelijk te verstoren; daarom 
moet aan de mogelijkheid van verduiste
ring alle aandacht worden geschonken. 
Trouwens dit is niets nieuws voor ons 
land: immers in het tijdperk 1914-1918 
is in verschillende gedeelten van de zuide
lijke provinciën de verduistering toege
past. 

De maatregelen, die genomen zijn tij
dens den grooten oorlog in de oorlog
voerende landen, geven ons in zake de 
verduistering belangrijke inlichtingen 
(vooral over Parijs zijn vele gegevens 
openbaar gemaakt). 

In algemeenen zin werd het doen uit
stralen van licht uit alle gebouwen, 
huizen, schuren, vaartuigen enz. ten 
strengste verboden; gordijnen, blinden, 
rolluiken en j alouzieën moesten bij het 
vallen van de duisternis worden gesloten, 
terwijl dakvensters moesten zijn afge
dekt. Reclameverlichting moest worden 
gedoofd; etalageverlichting moest vol
gens vast gestelde bepalingen worden 
beperkt. 

Bij fabrieken en andere inrichtingen, 
waarin des nachts moest worden gewerkt, 
kon - bij het ontbreken van gordijnen of 
luiken - worden volstaan met het blau
wen der ruiten. De openbare verlichting 
werd bij het vallen van de duisternis 
beperkt tot ongeveer ¼ van de gewone 
sterkte; terwijl die verlichting dan zoo 
spoedig mogelijk gedoofd werd, wanneer 
luchtaanvallen werden aangekondigd. Alle 
lantarens werden van boven afgedekt, 
zoodat de lichtbron niet zichtbaar was uit 
de lucht, terwijl bovendien werd zorgge
dragen, dat het licht niet in het water kon 
weerspiegelen. Voor de verlichting van 
vaar- en voertuigen, in het bijzonder van 
motorvoertuigen, waren bijzondere ver
ordeningen ontworpen, waardoor ver
blindend licht was uitgeschakeld. 

Al deze op de practijk gegronde bepa
lingen vormen een richtsnoer voor de, 
in ons land in tijd van oorlog te nemen 
maat regelen. Het is logisch, dat de beper
king van de verlichting gepaard moet 
gaan met een strenge verkeersregeling, 
omdat anders het aantal verkeersonge
vallen schrikbarend zal stijgen. Bovendien 
kan in oorlogstijd een zoodanige verorde
ning niet uit den grond worden gestampt, 
zoodat het vooral voor de groote steden 

met haar druk verkeer noodig is, een en 
ander reeds in vredestijd te overdenken 
en in beginsel vast te stellen. Het moge 
wellicht eenvoudig lijken,! in werkelijkheid 
is het dat niet. 

Hulpdiensten. 
Naast de bovenvermelde maatregelen 

van min of meer passieven aard, is 
krachtdadige hulp noodig voor het be
perken van de gevolgen van bomaan
vallen. Wanneer toch in een gemeente een 
bom is gevallen, kan bijstand noodig zijn 
voor: 
a. het redden van personen uit door de 

bom getroffen gebouwen en het ver
richten van opruimingswerk in de 
vernielde huizen; 

b. het blusschen van brand; 
c. het transport naar en het opnemen in 

ziekeninrichtingen of verplegingsloka
len van gewonden. 
Is de bom gevuld geweest met gas, dan 

moet bovendien van overheidswege wor
den zorggedragen voor: 
d. het vaststellen van het soort van gas; 
e. het verzorgen van gaszieken; 
f. het ontsmetten van met gas besmette 

personen, huizen en stadsgedeelten. 
Uit de bovenstaande beknopte opsom

ming blijkt duidelijk, dat een dergelijke 
hulp niet alleen kan worden verleend door 
het personeel, dat in gewone tijden in de 
verschillende takken van gemeentelijken 
dienst werkzaam is. Een uitbreiding van 
dat personeel zal dus moeilijk achterwege 
kunnen blijven! 

Ook al een moeilijk vraagstuk! juist in 
tijden van oorlog, wanneer tal van jonge
mannen hun plaats in het leger hebben 
moeten innemen, zal vermeerdering van 
personeel bij verschillende organisatiën in 
het gemeente-huishouden noodzakelijk 
zijn. Ook dat zal te voren in kalme tijden 
moeten zijn geregeld, wil men niet voor 
onoplosbare vraagstukken worden ge
plaatst. 

Men kan beschikken over de zich aan
meldende vrijwilligers en verder over niet 
dienstplichtige inwoners en buitengewone 
dienstplichtigen, welk personeel - in 
verband met leeftijd en werkkring - met 
zorg over de verschillende diensten moet 
worden verdeeld. Kan men de inwoners 
dwingen tot hulp? in zekeren zin ja! Art. 
192 van de gemeentewet bepaalt, dat ter 
handhaving van de openbare orde of in 
het algemeen belang inwoners eener ge
meen te tijdelijk tot het doen van per
soonlijke diensten kunnen worden opge
roepen. 

Wel opent art. 193 nader voor elken 
inwoner de mogelijkheid om die diensten 
door een plaatsvervanger te laten waar
nemen of voor geld, in de gemeentekas te 
storten, af te koopen, doch zoodra de 
staat van oorlog is afgekondigd (en dit zal 
voor groote landsgedeelten in tijden van 
oorlog wel het geval zijn) stelt art. 12 
van de wet van 23 Mei 1899 (staatsblad 
No. 128) bedoeld art. 193 buiten werking. 
Inderdaad zal het dus mogelijk zijn voor 
een gemeentebestuur om reeds in vredes
tijd lijsten te doen aanleggen van inwo
ners, wier hulp niet kan worden ontbeerd. 

Politie en brandweer. 

Een van gewone tijden afwijkende 
dienstregeling zal dus moeten worden 
uitgevoerd, waarbij vooral het scheppen 
van snel verplaatsbare ploegen op den 
voorgrond moet staan. 

Door aangrenzende gemeenten van klei
nen omvang kan een gezamenlijke regeling 
voor wederzijdsche hulpverleening worden 
getroffen. 

Reinigings- en ontsmettingsdienst. 

Met het oog op luchtaanvallen met 
gassen is in tijden van oorlog noodig een 
ontsmettingsdienst, die zorg draagt voor 
de ontsmetting van stadsgedeelten en 
gebouwen en voor het weer bruikbaar 
maken van kleeding, dekens, linnengoed, 
schoeisel, levensmiddelen en drinkwater. 

Dit is dus werk, dat zonder voorberei
ding niet kan worden uitgevoerd, terwijl 
bovendien bij dien dienst werkzaam 
moeten zijn deskundigen op chemisch 
gebied, die beschikken over alle voor ont
smetting noodige hulpmiddelen en die in 
staat moeten zijn de door den vijand 
gebruikte gassen te onderkennen. 

Veelal vindt men in de desbetreffende 
geschriften aangeteekend, dat de beste 
wij.ze van handelen is het indeelen van 
ontsmettingsploegen, die worden gesta
tionneerd in bepaalde wijken en die tot 
taak hebben om na ontvangen bericht, 
onmiddellijk uit te rukken naar die 
stadsgedeelten, waar hulp noodig is. Het 
personeel verricht levensgevaarlijk werk 
ten behoeve van de gemeenschap; het 
kan dus eischen, dat het maar niet on
voorbereid voor die taak wordt gesteld, 
doch gelegenheid krijgt zich in rustige 
tijden voor te bereiden. 

Dit personeel moet kunnen arbeiden 
- met gasmaskers op - in een tegen 
mosterdgas beschermende kleeding, het 
moet het gebruik kennen van de ver
verschillende ontsmettingsstoffen, die door 
de ploegen worden medegevoerd en ze 
oordeelkundig in verschillende gevallen 
kunnen toepassen. 

Het behoeft wel geen betoog, dat hier 
met improvisatie niets te bereiken valt. 

Tenslotte is het duidelijk, dat bepaalde 
ploegen moeten worden gebruikt voor den 
opruimingsarbeid, die zal noodig zijn ten 
gevolge van mogelijke vernieling van 
gebouwen en straten, waarbij bovenal 
gedacht moet worden aan beschadigingen 
van het electrische net en van de buizen 
van toevoer van gas en water. 

Geneeskundige dienst. 
Deze tak van dienst eischt een afzon

derlijke bespreking, omdat zijn arbeid 
bij luchtaanvallen wel zeer belangrijk is. 
Is dit reeds het geval bij het gebruik 
door den vijand van gewone bommen, des 
te sterker treedt de groote waarde van 
dezen dienst op den voorgrond, wanneer 
een gemeente mocht worden getroffen 
door gasbommen. Deze organisatie zal wel 
in hoofdzaak moeten worden opgericht 
door den gemeente1ijken dienst, daarin 
eventueel bijgestaan door een ter plaatse 
aanwezige afdeeling van het Nederland
sche Roode Kruis en door vereenigingen 
voor eerste hulp bij ongelukken. De dienst 
zal in tijden van oorlog omvatten : 

Dit zijn twee takken van dienst, waarop a. een reddingsdienst tot het opzoeken en 
juist bij luchtaanvallen een krachtig wegvoeren van gewonden en gaszieken 
beroep zal worden gedaan. Vele bekwame (reddingsploegen). 
en gezonde jonge politiemannen en brand- b. geneeskundige behandeling van alle 
weerlieden zijn onder de wapenen, zoodat getroffenen in hulpposten; 
voor aanvulling van beide korpsen dank- c. transport naar en een geneeskundige 
baar aanvaard zal worden de hulp van behandeling in ziekeninrichtingen. 
alleszins betrouwbare vrijwilligers als leden Het valt buiten het kader van dit 
van den Bijz. Vrijwilligen Landstorm en betoog om in bijzonderheden na te gaan 
van vrijwillige burgerwachten voorzoover de werking van den geneeskundigen 
zij niet elders een taak te vervullen dienst in de verschillende gevallen, die 
hebben, alsmede van sport- en gymna- zich in een gemeente na een luchtaanval 
stiekvereenigingen e.d. .,,'. kunnen voordoen, trouwens hieromtrent 

Vooral de brandweer staat voor een geeft de litteratuur reeds vele gegevens. 
moeilijke taak! niet alleen kan op vele Wel is het misschien duidelijkheidshalve 
plaatsen tegelijk brand:, uitbreken, maar gewenscht de mogelijke gevallen even 
bovendien is de mogelijl&eid niet uitge- te belichten. 
sloten, dat bij dergelijke branden de Maakt de vijand gebruik van brand- en 
oorspronkelijke vuurhaard niet met water 

1 

brisantbommen, dan is vervoer en be
gebluscht kan worden. . handeling van de gewonden uiteraard 



Barneveld 8 April. De muziek speelt het oude volkslied. Reserve Luitenant D. G. Sanders overhandigt het vaandel. 

weinig of niet verschillend van die, welke 
de gemeentelijke eerste hulpdienst in 
gewone tijden toepast. Anders wordt het, 
wanneer een gemeente door gasbommen 
getroffen wordt. Dan is, afhankelijk van 
den aard van het gebruikte gas; voor elke 
gaszieke een bepaalde behandeling vóór, 
tijdens en na het vervoer naar een zieken
inrichting noodig; het is hier de ervaren 
medicus, die geholpen door transport
colonnes van het Roode Kruis, redding of 
althans verzachting van leed kan brengen. 

Ik spreek van ervaren medicus, omdat 
inderdaad de behandeling van gaszieken 
speciale kennis vereischt. In landen, waar 
men bijzondere waarde hecht aan den 
luchtbeschermingsdienst, b.v. in Polen, 
vinden dan ook geregeld cursussen voor 
medici en medische studenten plaats, 
waarin besproken worden de bijzondere 
eischen, welke de behandeling en de ver
pleging van gaszieken stellen. 

(Slot volgt). 

LANDSTORMKORPS VELUWSCH 
VERBAND. 

AANBIEDING VAN EEN VAANDEL. 

Op 8 April jl. had in de nieuwe eierhal te 
Barneveld, die voor dit doel passend was ver
sierd, de Vaandelaanbieding aan het Vrijwillige 
Landstormkorps Veluwsch Verband plaats, 
welke plechtigheid door tal van autoriteiten 
werd bijgewoond. O.a. merkten wij daarbij 
op Luitenant-Generaal b.d. L. F. Duymaer van 
Twist, Voorzitter der Nationale Landstorm 
Commissie, Res. Luitenant-Generaal J. H. 
Borel, Adjudant in b.d. van H.M. de Koningin, 
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, 
Mr. A. G. A. Ridder van Rappard, Lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal en 
Lid der Nationale Landstorm Commissie en 
A.W. J. Baron van Nagel!, Kamerheer in b.d. 
van H. M. de Koningin. 

De Voorzitter der Gewestelijke Landstorm
commissie Veluwsch Verband, Ds. Hoeneveld, 
opende de bijeenkomst en heette allen welkom, 
waarna de Onderofficieren uit Harderwijk, 

onder leiding van den Adj. 0. 0. Scholte van I worden gehecht, lauweren zullen zijn, die in 
20 R. I. enkele nummers klassikaal schermen vreedzamen strijd zijn behaald en moge dan 
ten beste gaven. ook de dag weldra aanbreken, dat het Hare 

Daarop bood de_ reserve te luitenant D. G. Majesteit behage, aan dit vaandel de Konink
Sanders, Secretans. der Vaandelcommissie, lijke erkenning te verleenen. 
aan den reserve lmtenant-kolonel C. J. C. Hierop aanvaardde commandant Janssen, 
Janssen, commandant van het Veluwsch onder dankzegging, het hem aangeboden vaan
Verband, het verbandsvaandel aan. del, dat hij met alle kracht die in hem is, 

Aan de hierbij door luit. Sanders gehouden steeds hoog zal trachten te houden. (Fanfares 
rede ontleenen wij het volgende: der trompetters van het korps Rijdende 

Het was voor spreker een groote eer dit Artillerie). 
vaandel, benevens een album met ongeveer Daarop installeerde Ds. Hoeneveld, van 

1200 namen van vrijwilligers uit dit Verband, 
commandant Janssen te mogen aanbieden. 
Deze handteekeningen der vrijwilligers mogen 
zeer zeker worden beschouwd als een bewijs 
van hun onveranderlijke gevoelens ten op
zichte van den B. V. L. en van hun trouw aan 
de leuze: voor God, Nederland en Oranje. 

Spreker wist zich de tolk van allen, wanneer 
hij, bij de overhandiging van het vaandel den 
wensch uitsprak, dat behaalde lauweren en 
eereteekenen. die aan dit vaandel mogen 

Nijkerk, den heer A. W. J. J. baron van 
N agell, als eere-voorzitter der Gewestelijke 
Landstormcommissie. Spreker wees er op, 
dat hier kan worden gesproken van den rechten 
man op de rechte plaats. Immers de heer van 
Nagell heeft steeds getoond den B. V. L. een 
warm hart toe te dragen. 

De heer Van Nagell dankte voor de instal
latie en voor de vriendelijke woorden, hierbij 
door ds. Hoeneveld gesproken. 

Ten slotte werd het woord gevoerd door 

Z. Exc. L. F. Duymaer van Twist die een korte 
toespraak hield. Spreker wenschte de vrij
willigers van de Veluwe van harte geluk 
met het mooie Vaandel, dat zij heden hadden 
ontvangen. Spreker dankte God, dat er te 
midden van ons Volk zoo'n groote schare 
wordt gevonden, die houw en trouw heeft 
gezworen aan Koningin en Vaderland. 

Na deze toespraak begaven de genoodigden 
zich naar het Gemeentehuis, waar allen door 
B. en W. in de Raadzaal officieel werden 
ontvangen. 

Hierna werd door de landstormers voor de 
autoriteiten gedefileerd. De lange stoet, waarin 
ook het muziekgezelschap Kunst Vereedelt 
mede marcheerde, maakte een kranigen in
druk; bij den ingezetene was veel belangstelling. 

Hiermede was de plechtigheid der Vaandel
aanbieding geëindigd, 's avonds werden de 
feestelijkheden in de Concertzaal voortgezet 
ter herdenking van het 10-jarig bestaan der 
Compagnie Barneveld. i 

PUTTERSHOEK. 
Op 23 April hield deze plaatselijke afdeeling 

van den B.V.L. in hotel St. Joris haar jaar
vergadering, onder leiding van den Voor
zitter, den heer W. van der Ploeg, Gemeente
Secretaris. 

Puttershoeks Fanfarekorps, onder leiding 
van den dirigent L. J. de Smit, verleende 
welwillend medewerking. 

De groote zaal was goeddeels bezet, toen de 
Voorzitter om 7¼ uur alle aanwezigen welkom 
heette, in het bijzonder den Commandant van 
het Verband Dordrecht, Res. Majoor W. J. M. 
Linden en den Secretaris der Nationale Land
storm Commissie, Luitenant G. F. Boulogne. 

Na dit openingswoord hield de Luitenant 
Boulogne een redevoering, welke met ge
spannen aandacht door de toehoorders werd 
gevolgd. 

Na de pauze was het woord aan den Majoor 
Linden om de brevetten en schietprijzen uit 
te reiken. Met een hartelijke toespraak over
handigde spr. het brevet van scherpschutter 
aan de vrijwilligers W. Drost, A. van Essen, 
W. Brouwer, A. Vos, J. Beum, C. Bijl en 
C. Westdorp. 

Tenslotte was het woord aan Burgemeester 
Kiehl, die namens de plaatselijke commissie 
woorden van dank uitte aan al degenen die tot 
het welslagen van dezen avond hadden 
medegewerkt. 

Het eerste defilé van het Korps Veluwsch Verband achter zijn nieuwe vaandel. 
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OEFENING VAN DE AFDEELING ZEELAND VAN HET LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST" IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN OP 24 APRIL 1931 

" 

BRUMMEN. 

EEN 
INGEZONDEN. 1 

STEM UIT VERRE GEWESTEN. Vrijdag 6 Maart 1.1. had te Brummen een 

Waakzaamheid. 
Willemstad (Curaçao). 

Velen uwer zullen zich afvragen bij het 
lezen van dit hoofd, wat wil dit nu zeggen. 
Toch is het juist, kameraden, in dezen tijd, 
waarin de werkloosheid zoo ontzettend groot 
is en de ontevredenheid meer en meer toe
neemt, dat wij Lanclstormers op lonz~ hoede 
moeten wezen. Bedenk, dat de commumstennu 
lachen en zeggen, het gaat goed zoo, nu komt 
de tijd, dat wij onze revolutiefakkel ook over 
Nederland kunnen zwaaien. Deze tijd is hun 
goede tijd. De door hen gezaaide ontevreden
heid schiet nu al meer en meer op. Laat u 
door hun mooischijnencle leuze niet misleiden. 
Reel ook de andere onwetenden uit de klauwen 
der Sovjet. Spreek met hen, ied_eren dag wed~~ 
opnieuw. Breng ze bij ons, ziJ behooren b1J 
ons. De jongeren zijn ju_ist voor de Soviet cl_e 
uitvoerders van hun wil. Ieder oogenbh k is 
nuttig om tot deze menschen te spreken. 
Denk n iet, daar zijn mijn leiders voor, neen! 
zelf leden werven, zelf den B.V.L. tot bloei 
brengen. Bedenk dat een vereenigcl volk een 
krachtig volk is. Mocht ons lieve Vaderland 
u nog eens oproepen tot .~aaclwerkelij_kheicl, 
draal n iet, bedenk dat ge biJ uw toetreclmg tot 
den B.V.L. beloofd hebt om de Regeenng te 
allen tijde terzijde te staan en om den troon 
onzer geliefde Koningin te schragen. Duld met 
dat een vreemde ook maar één hand naar den 
troon van uw Lanclsmoecler uitsteekt. Schaar 
u onder het rood-wit-blauw der geliefde banier, 
bedenkende dat ge een zeer groot voorrecht 
geniet, om U Nederlander te mogen noemen, 
een onderdaan te mogen zijn van zulk een 
Vorstin en Regeering, die zoo nauw met haar 
volk samenleeft als bij geen volk ter wereld. 
De Vorstin, welke onder Gods zegen, door haar 
wijs beleid den oorlog buiten ons land wist 
te houden. 

Wil clan ook, wanneer het eens werkelijk
heid mocht worden, nimmer die vlag verlaten, 
welke ons land siert, maar dit versje op uw 
hart nemen. 

\Vordt nog eens in later dagen 
't Rood-wit-blauw ten krijg ontplooid, 
Stervend zullen wij haar schragen, 
Maar die v lag verlaten - ,,NOOIT!" 

Laten wij met H.M. spreken de woorden: 
,,Ik zal handhaven", 
,,Je maintiendrai." 

W.G.B. 

Feestavond plaats van de Afcleeling van den 
Bijzoncleren Vrijwilligen Landstorm. 

Na den openingsmarsch sprak Baron van 
Boecop een kort openingswoord en heette de 
aanwezigen welkom, in het bijzonder den heer 
J. M. Krijger Jr., Lid van de Tweede Kamer 
die zich ondanks zijne drukke werkzaamheden 
beschikbaar gesteld had om voor de Afcleeling 
te komen spreken. 

Na vertooning van de film van den Landdag 
te Assen en die va.El Urk verkreeg de heer 
Krijger het woord. 

Deze wees op het groote nut vandenB.V.L., 
schilderde den tegenwoorcligen toestand en 
in het bijzonder de verschrikkelijke gebeurte
nissen in Rusland, de verwildering van de 
jeugd en wees op het groote gevaa:r dat van 
die zijde dreigde. Hij toonde de onmisbaarheid 
van den B.V.L. aan waardoor de orde en rust 
in den Staat gewaarborgd blijft en toonde met 
verschillende voorbeelden hoe niet alleen de 
communisten, maar evenzeer de socialisten, 
haat en onrust trachten te zaaien en op eene 
Revolutie aansturen. 

Zijne redevoering werd met groote aandacht 
aangehoord en vond grooten en on:7ercleelclen 
bijval, een hartelijk applaus was hiervan het 
beste bewijs. . . 

Na vertooning van nog enkele films rei_~te 
Kolonel Lavaleije, Voorzitter der Gewestel~~ke 
Commissie "de IJssel" met toepassehJke 
woorden de prijzen van den gehouden onder
lingen Schietwedstrijd uit, de brevetten, die 
eveneens aan de Lanclstormers zouden worden 
ter hand gestelG!, waren door vertraging ~~r 
postbestelling, nog n iet aangekomen, deze ziJn 
later uitgereikt. 

Het strijkje van Brummen speelde zeer ver
dienstelijk en droeg er toe bij den avond 
vroolijk en opgewekt te doen verloopen. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Uitslag van den tweeden Gewest. J u bileum
wedstrijd gehouden op 20 en 21 Maart 1931 

te Hoofddorp. 
Voor de afdeelingen in Haarlemmermeer en 

omgeving. 

Korpswedstrijden Scherpschutters: 
t e prijs korps Nieuw-Vennep 142 punten; 

2e pr. korps Lisser broek 140 p. ; 3e pr. )rnrps 
Lisserbroek 136 p.; 4e pr. korps Nieuw-

LANDDAG TE BRUMMEN 
Vrijdag 19 Juni 1931. Aanvang 1.45, opening terrein 

Op het Landgoed "Klein Engelenburg." 
VOORLOOPIG PROGRAMMA. 

11 uur. 

Des morgens van 7.30-11 uur Schietwedstrijd voor de Landstormers van het 
Landstormkorps "de IJssel". 

Des namiddags te I .45. . . 
I. Carousselrij den door 8 Dames en 8 Heeren van de Arnhemsche Caroussel Soc1eteit, 

in historische costuums. 
2. Aanbieding van een Vaandel door een Dames-Comité aan het Landstormkorps 

,,de IJssel". . .. 
3. Uitreiking van de prijzen van den Sch1etwedstnJd. 
4. Opvoering van "Wij willen Holland houwen", 

zijnde 5 historische tafereelen uit de geschiedenis van ons Vaderland. 
Ruim 300 personen nemen hieraan deel. 

(Deze opvoering geschiedt onder voorlichting van den Nationalen Landsspelraad, 
Secretariaat Gevers Deijnootweg Scheveningen.) 
5. Defilé. 
6. Sluiting. 

Vennep 135 p.; 5e pr. korps Abbenes 132 p.; 
6e pr. korps Vijfhuizen 132 p. 

K orpswedstrijden Schutters 1 e klasse: 
1 e prijs korps Aalsmeerclerclijk-Rijk 136 

punten; 2e pr. korps Cruquius-Bennebroeker
brug 126 p.; 3e pr. korps Kudelstaart 126 p. 

J ubileumbaan : 
Ie prijs Th. Melman, Hoofddorp, 97 punten; 

2e pr. P. Kreeft, Rijk, 96 p. 

Personeele baan. 
Scherpschutters : 
1. P. van Dam, Rijk, 49 punten; 2. J. W. 

v. cl. Spoel, Aalsmeer, 48 p.; 3. M. B. Benard, 
Nw. Vennep, 48 p.; 4. J. Lammerse, Hoofd
dorp, 47 p.; 5. F. Clemens, Abbenes, 47 p.; 
6. J. v. cl. Spek, Nw. Vennep, 47 p.; 7. A. v. 
Leeuwen, Abbenes, 47 p.; 8. C. H. Goossen, 
Rijk, 46 p.; 9. J. B. Willemse, Vijfhuizen, 
46 p.; 10. A. P. Biesheuvel, Hoofddorp, 45 p.; 
ll. B.v. cl. Linden, Abbenes, 45 p.; 12. Joh. 
Maliepaarcl, Nw. Vennep, 45 p.; 13. A. v. cl. 
Maarl, Nw. Vennep, 45 p.; 14. J. v. d. Pol, 
Nw. Vennep, 45 p.; 15. J. Bax, Hoofddorp, 
45 p. 

Personeele baan. 
Schutters Ie klasse : 
1. J. Meijet, Rijk, 48 punten; 2. P. Kreeft, 

Rijk, 47 p.; 3. L. Ver beek, Rijk, 47 p.; 4. A. 
Ruighaver, Bennebr.clijk, 47 p.; 5. B. G. 
Kroon, Abbenes, 46 p.; 6. C. P. Biemoncl, 
Abbenes, 46 p.; 7. W. R. Voorvaart, Rijk, 
46 p.; 8. G. Doppen berg, Rijk, 45 p.; 9. G. A. 
v. Beek, Nw. Wetering, 45 p.; 10. J. A. v. 
Leeuwen Czn., Abbenes, 45 p.; 11. S. P. v. cl. 
Voort, Leimuiden, 45 p.; 12. H. Zuiclervaart, 
Mijdrecht, 45 p.; 13. L. Pols, Hoofddorp, 45 p.; 
14. W. de Bakker, Hoofddorp, 45 p.; 15. J. 
l' Ami, Rijnsaterwoude, 44 p . ; 16. J. Doeswijk, 
Nw. Vennep, 44 p.; 17. G. P. v. cl. Meer, 
R ijnsaterwoude, 44 p.; 18. M. Hoogkamer, 
Abbenes, 44 p.; 19. F. de Groot, Abbenes, 
44 p.; 20 . M. Witte, Nw. Vennep, 44 p. 

Personeele baan. 
Schutters II e klasse : 
1. P. Schalk, Nw. Vennep, 47 punte.n; 

2. W. Kuil boer, Hoofddorp, 46 p.; 3 . R. Win
ter, Cruquius, 46 p.; 4. C. Ruighaver, Hoofd
dorp, 45 p.; 5. L. A . van Steijn, Abbenes, 
45 p.; 6. A. de Vos, Bilderdam, 45 p.; 7. A . cl_e 
Vries, Hoofddorp, 44 p.; 8. S. Zemel, Lei
muiden, 44 p.; 9. J. Rijsel ijk, Hoofddorp, 
44 p.; 10. H. Tijssen, Nw. Vennep, 44 p.; 
11. J. M. Vertegaal, Hoofddorp, 43 p.; 12. W. 
van Lammeren, Aalsmeer, 43 p.; 13. J. v. 
Blitterswijk, Nw. Vennep, 43 p. .. 

Voor het verloop van de weclstnJden wordt 
verwezen naar de uitvoerige verslagen in de 
p laatselijke pers. 

MOTORDIENST NOORD-BRABANT. 
Zaterdag 2 Mei had een oef.ening p laats 

van de afdeeling Noord -Brabant van het VnJw. 
Lanclstormkorps "Motordienst." 

Gereden werd over den Rijksweg Etten
Brecla. Aan de oefening werd door 15 auto's en 
ongeveer 60 personen deelgenomen. 

WINSUM. 
Op 28 April hield de plaatselijke afd. van 

den B.V.L. haar eersten schietwedstrijd in dit 
jaar onder leiding van kapitein D~ Jon~e. Na 
afloop reikte de kapitem op geestige wiJze de 
prijzen uit. Prijswinnaars waren: R. Reker 
97 punten; A. Datema 93 p.; J . B. Kamstra 
93 p . ; R. Braak 92 p.; M. A. Steenhuis 92 p.; 
R. Scholma 9 1 p.; D. Doornbos 76 p.; G. 
Heerema 72 p. Aan A. Heerema werd een 
brevet als scherpschutter uitgereikt. 

MOTORDIENST KAMPEN. 
Ter gelegenheid van het IQ-jarige b_est~an 

van de Sectie Kampen van het VnJwilhg 
Landstorm corps Motordienst, afcl. Overijssel, 
is Maandag 27 April op het terrein de Zand
berg de sectie geïnspecteerd door mr. baron 
van Voorst tot Voorst, Commissaris der 
Koningin in Overijssel, en den afcleelings
commanclant, luitenant-kolonel mr. A. baron 
van Heeckeren van Kell. Tegenwoordig waren 
verder het clagelijksch bestuur der gemee)lte 
Kampen, de commandant der S.R.O.I., over
ste Donck, en het bestuur van de Burger
wacht. Na de inspectie hield de Commissaris 
der Koningin een toespraak, waarin hij hulde 
bracht aan de sectie en haar commandant, 
luitenant Gluysteen. Vervolgens reikte hij ee_n 
herinneringsmedaille uit aan 7 leden, die 
10 jaar aan de sectie verbonden waren. 
Verder heeft nog het woord gevoerd baron van 
Heeckeren van Kell, die op verzoek van de 
manschappen aan luitenant Gluysteen de me
daille in goud uitreikte. Een colonnerit van de 
sectie besloot de plechtigheid. Des avonds 
werd een receptie gehouden gevolgd door een 
schietwedstrijd voor de leden der sectie. 

ZWOLLE. 
30 April werd in de groote zaal van de 

Buitensociëteit te Zwolle een propaganda
avond gehouden vanwege de afd. Zwolle 
van den Bijz. Vrijwilligen Landstorm. De 
zaal die 1300 bezoekers kan bevatten, was 
stampvol. De leiding berustte in handen 
van Ds. H. A. Munnik, voorzitter van de 
plaatselijke landstorm-commissie, die de aan
wezigen, waaronder vele autoriteiten, verwel
komde en een woord van hulde bracht aan 
den B.V.L., die voor eenigen tijd 12½ jaren 
had bestaan, waarna het Wilhelmus werd 
gezongen en telegrammen van hulde verzon 
den aan H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses 
Juliana. In plaats van Generaal L. F. Duymaer 
van Twist, die door zijn arbeid in de Tweede 
Kamer verhinderd was, werd het woord 
gevoerd door luitenant Boulogne, den. secr~
taris van de Nat Lanclstormcommissie, die 
sprak over de verhouding tusschen den Bijz. 
Vrijw. Landstorm en het Huis van Oranje. 

De heer K. Jaartsvelcl, kapelaan, wees in 
zijn rede op het feit, dat alle richtingen uit 
ons land in den B.V.L. zijn vertegenwoordigd. 
Een belangrijk deel van den avond werd 
gevuld met de opvoering van "Insulinde" 
waarin op schitterende wij ze de historische 
banden tusschen Indië en Nederland werden 
aangehouden. 

Muziek en zang van een flink koor wis
selden de nummers af. De heer D. v. cl. Wal 
sprak een slotwoord. 

ALKMAAR. 
Op 29 April werd voor de afcleeling Alkmaar 

de prijsuitreiking gehouden van de onderlinge 
wedstrijden, die in den afgeloopen win ter waren 
uitgeschreven. 

De nieuwe Korpscommandant, Res. Majoor 
Van Houten was mede aanwezig. 

In verchroomde uilvoering 
Hel mooiste en beste 



LANDSTORMKORPS 
,,DE VEL UW ZOOM". 

Landdag te 's Heerenberg. 

Het ligt in het voornemen op 15 Augus
tus a.s. te 's Heerenberg een landstorm
bijeenkomst te organiseeren voor boven
genoemd korps. 

RIJSWIJK. 
In hotel Leeuwendaal organiseerde de afdee

ling Rijswijk van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm op 20 Maart een propaganda
a vond, ter gelegenheid van de uitreiking van 
het afdeelingsvaandel door oud-minister J. J. 
C. van Dijk. 

De voorzitter van de plaatselijke commissie, 
de heer G. Whitlau, heettedecivieleenmilitaire 
autoriteiten van harte welkom. 

De heer J. M. Krijger Jr., voorzitter van de 
Gewestelijke Landstorm Commissie, lid van de 
Tweede Kamer, installeerde vervolgens twee 
nieuwe leden van de plaatselijke commissie, nl. 
de heeren dr. Neurdenburg, en kapelaan Buys. 

Het brevet voor koningschutter werd uitge
reikt aan J. Vrijenhoek, Rijswijk. 

Tijdens de pauze werden door den heer P. C. 
Rob be de schietprijzen uitgereikt. 

Na de pauze kwam het hoogtepunt van den 
avond, de uitreiking van het vaandel aan de af
deeling Rijswijk, door den heer J. J. __ C. van 
Dijk, oud-minister van Oorlog. Aan z1Jn rede 
ontleenen wij het volgende·. 

Er is reden tot opgewektheid, en die vindt 
z'n diepere oorzaak in het feit, dat men zich 
moet verheugen over het feit, dat het instituut 
van den B. V. L. een waarborg oplevert voor 
onze nationale vrijheden. De B.V. L. werd 
uit nood geboren, toen men in naam van een 
valsche democratie de hand wilde slaan aan 
onze nationale historie. De B.V. L. is een 
waarschuwend opgeheven vinger, doch als het 
moet, een hand die weet te grijpen en neer te 
slaan. 

Als er gevaar dreigt, is verweer plicht, en 
daarvoor blijft de B. V. L. noodig. De B. V. L. 
steunt op drie begrippen: bereid, gereed, 
getrouw. In dezen geest beveelt spr. het 
vaandel bij de afdeeling Rijswijk aan. 

Staande werd hierop het Wilhelmus gezon
gen. 

Luitenant Poortvliet nam hierop het vaandel 
met een kort woord in ontvangst. 

De heer R. Bordewijk, res. Ie-luit. voor spe
ciale diensten, lid der Gew. Landstormcommis
sie, sprak vervolgens een kort doch kernachtig 
opwekkend woord. 

De avond werd voorts aangevuld met eenige 
zangnummers van mevr. T. Poortvliet, en een 
aantal voordrachten van den heer L. W. Nij
land, kapitein der ·jagers. 

DELFT. 
Voor de Vrijwilligers van den B.V.L., 

Motor-, Vaartuigen- en Spoorwegdienst be
staat, aanvangende in de maand Juni, gele
genheid om met scherp te schieten. De oefe
ningen worden gehouden op den len en 3en 
Dinsdag van de zomermaanden van 6½-9 uur. 

Zij die alsdan een brevet voor Koning
schutter of Scherpschutter willen behalen, 
moeten in de eerste 40 schoten in twee achter
eenvolgende series van 10 schoten, over twee 
schietdagen verdeeld, resp.: 190 en 175 
punten schieten. 

ETTEN EN LEUR. 
Den 23en April hield deze afdeeling haar 

jaarlijksche algemeene vergadering. 
Pastoor Jos. van Genk, Secretaris der 

Gewestelijke Commissie, hield een rede, waarin 
hij aanspoorde steeds propaganda voor den 
B.V.L. te blijven maken, waarna door hem de 
prijzen,' behaald in het afgeloopen schietsei
zoen, werden uitgereikt. 

MONTFOORT. 
Tot Plaatselijk Leider van de <tfdeeling 

Montfoort en Willeskop is benoemd de heer 
M. J. Bons. 

ANDIJK. 
In café "Nieuw Andijk" van den heer Kl. 

Kuin, hield bovengenoemde afdeeling haar 
algemeene jaarvergadering. De voorzitter, P. 
Sijm Jz., heette allen hartelijk welkom en gaf 
daarna de leiding aan den heer Oolders . Deze 
installeerde den nieuwen voorzitter P. Sijm J zn. 
en den nieuwen secretaris Jn. Kuin. Daarna 
deelde spr. prijzen uit. Klasse B: 1 e pr. J. P. 
Paai, 98 p.; klasse C: 1 e pr. P. Schuitenmaker 
89 p.; 2e prijs Jb. Buisman, 78 p.; Klasse D: 
Kl. Kuin, 63 p. Aan een der beste schutters 
Jn. Sijm Azn., werd een gedenkplaat uitge
reikt. Daarna volgde bespreking van de afge
loopen schietoefeningen. Dank werd gebracht 
aan den leider Jn. Paai voor zijn prettige en aan
gename leiding. De voorzitter hoopte dat hij 
nog lang in het belang der afdeeling zal 
mogen werkzaam zijn. 

Daarna zette de voorzitter uiteen de nieuwe 
regeling der overgangsklasse, waaruit veel te 
leeren viel. De tijd van schieten voor dit jaar 
werd vastgesteld. Hoogstwaarschijnlijk zullen 
de oefeningen plaats vinden in April, Mei en 
begin Juni. 

Daarna werd besproken de propaganda tot 
werven van nieuwe leden en werden 5 foto's 
uitgereikt van de Eerewacht van de Z.V.T. te 
Enkhuizen. Spr. zette vervolgens uiteen de 
nieuwe regeling der nationale schietwedstrijden 
te Den Haag. 

Hierna volgde een bespreking over het 
Landstormblad, waarna de vergadering werd 
gesloten. 

VOORBURG (Z.-H.) 
De afdeeling Voorburg van den B.V.L· 

hield een dezer dagen onder leiding van Dr. 
Veldhoen een propaganda-bijeenkomst, die 
uitnemend is geslaagd. 

ST. ANNA PAROCHIE. 
Midden April hield de afdeeling Het Bildt 

van den B.V.L. een vergadering, waaraan een 
schietwedstrijd vooraf gegaan was. 

De prijzen werden door den Korpscomman
dant Res. Kapt. la Roi uitgereikt. 

DORDRECHT. 
Dinsdag 28 April hield de plaatselijke 

Landstormcommissie Dordrecht een grooten 
propaganda-avond in Centraal Gebouw Eisen. 

De heer Dr. I. H. J. Vos, Lid van de Tweede 
Kamer en Voorzitter der Gewestelijke Land
stormcommissie "Stelling van Amsterdam" 
hield een gloedvolle rede. 

Door de firma Van Nelle werd gedurende de 
pauze gratis koffie en thee aangeboden. 

Na de pauze werd het woord gevoerd door 
den Luitenant Groenendijk. 

De vertooning van de Ned. Indische Leger
film werd met groote belangstelling gevolgd. 
[ - Het was een zeer geslaagde avond. 

WAGENINGEN. 
Op 4 Maart j.l. hield onze afdeeling een 

propaganda-samenkomst in het gebouw 

MAARHEES. 
• Patrimonium alhier, onder leiding van haren 
~, voorzitter Prof. Mr. J. C. Kielstra. 

Na een rede, gehouden door den heer De zaal, die met palmen versierd, een feeste-
Rabou uit 's Bosch, is alhier opgericht een lijk ·aanzien gaf, was goed bezet. 
afdeeling van den Bijz. Vrijw. Landstorm. De voorzitter opende onze samenkomst en 
Staande de vergadering gaven zich 15 leden op. heette allen hartelijk welkom, in 't bijzonder 

Overste van Ingen Schouten en den heer 
Jalink. LANDSTORMMOTORDIENST 

HAARLEM EN OMSTREKEN. 
Door de Vereeniging Landstormmotordienst 

.,Haarlem en Omstreken" werden op Donder
dag 30 April op het Gemeentelijk sportterrein 
te Hoofddorp behendigheidswedstrijden ge
houden, waarvoor verschillende prijzen be
schikbaar waren gesteld. 

's Avonds werd er in de Beurs een feestelijke 
bijeenkomst gehouden. 

Den Landstormers riep hij toe: ,,Opsluiten", 
het woord aan allen bekend en veel gehoord 
als er wat slapheid dreigde door vermoeid.heid 
bij de marschen. Ook nu - er dreigt gevaar en 
zeker nu er een zelfde slapheid is van geest, 
door de moeite en de zorgen van ons dage
lijksch leven. Daarom Landstormers: .,Op
sluiten", ook nu, steeds klaar en paraat zijn, 
om, als het moet, het gezag te steunen met 
al de middelen die ons ten dienste staan. 

Hierna verhieven de aanwezigen zich van 
hun zitplaatsen en zongen spontaan het Wil
helmus. Overste van Ingen Schouten, hierna 
het woord verkrijgende, zette op duidelijke 
wijze uiteen het doel van onze organisatie, 
wat zij wil en behoort te zijn . De beide films: 
Vaandeluitreiking te Velp en Schietwed
strijden te Elst, werden met spanning gevolgd 
en vonden bijval, vooral als er bekende ge
zichten op voorkwamen. 

In de pauze werd door enkele dames thee 
aangeboden, terwijl de firma Geurts en van 
Schuppen een kist sigaren had beschik
baar gesteld, waarvan eveneens een dankbaar 
gebruik werd gemaakt. 

De heer J alink behandelde hierna het onder
werp: .,Vorstenhuis en Vaderland". Hij hield 
een helder betoog, en schetste de verschillende 
richtingen in ons land, daarbij vooral wijzende 
op het gevaar van het socialisme en com
munisme. 

De hierna volgende Neêrlands Vreugde-film 
en Landdagen te Assen en Urk met pianobege
leiding, vielen goed in den smaak. 

Nadat de voorzitter dank had gebracht aan 
allen die hadden medegewerkt tot het wel
slagen van dezen avond, sloot hij de bijeen
komst. 

ADUARD. 
Op 22 April hield deze afdeeling een pro

paganda-avond. 
Kapitein de Jonge, Secretaris der Gewes

telijke Landstormcommissie, hield bij een 
fraaie serie lichtbeelden een lezing over Timor 
en Celebes. 

Het muziekkorps "Wilhelmina" werkte 
mede aan de gezelligheid van dezen avond. 

WAGENBORGEN (Gem. Termunten). 
Alhier werd een afdeeling van den B.V.L. 

opgericht. Een 40-tal leden traden toe. 
De Plaatselijke Commissie bestaat uit: 

Burgemeester H. H. J. Siderius, Voorz.; J. 
Buiskool en A. Bosker. 

Plaatselijke Leider: K. Riepma. 

DIEPENVEEN. 
In een dezer dagen gehouden conferentie, 

onder voorzitterschap van den kolonel b.d. N. 
J. La valeye, voorzitter gewestelijke landstorm
commissie "De IJssel", werden als leden der 
plaatselijke commissie voor de gemeente 
Diepenveen geïnstalleerd de heeren: J. W. 
Arriëns, burgemeester van Diepenveen, voor
zitter; W. W. Hopperus Buma; A. Crommelin; 
F. T. Pahud de Mortanges; H. W. Dikkers; 
G. J . Nolten. 

Als plaatselijk leider voor de afdeeling 
Lettele werd voorloopig aangewezen de heer 
G. J. Evers. 

's-GRAVENDEEL. 

Op 24 Maart j .1. vergaderde bovengenoemde 
afdeeling onder voorzitterschap van den heer 
E. J. van den Berg, die in zijn openingswoord 
de verschillende autoriteiten en genoodigden 
hartelijk welkom heette. 

Hierna verkreeg de Luitenant G. F . Bou
logne, Secretaris der Nationale Landsterm 
Commissie, het woord, die in een kernachtige 
rede een opwekkend woord voor het instituut 
van den B. V. L. sprak. 

Majoor J. W. M. Linden, Commandant van 
het Verband Dordrecht, reikte met eenige 
hartelijke woorden de brevetten en prijzen uit, 
terwijl de Luitenant A. Groenendijk den 
deelnemers aan de Eerewacht, gevormd tijdens 
het l.l. gehouden bezoek van H.M. de Koningin 
aan Dordrecht, een foto overhandigde. 

De Eere-Voorzitter der Plaatselijke Com
missie, Burgemeester Van Heesen, ging daarna 
over tot het uitreiken van Mobilisatiekruisen 
aan hen, die gerechtigd zijn dit te dragen. 

De vergadering, die werd opgeluisterd door 
zang van de Mannenzangvereeniging "Asaf", 
werd daarna door~den l3uri~emeester gesloten 

VEENHUIZEN-NORG. 
Op 30 Maart hield opgemelde afdeeling een 

vergadering in Hotel Vries. 
De Landstorm film 1 930 B werd vertoond. 
Een bijzonder geslaagde avond. 

AFDEELING MAARSSEN e.a. 
Op Zaterdag 28 Maart werd door de vrij

willigers van de afdeeling Maarssen een onder
linge schietwedstrijd gehouden in de Harmonie 
aldaar. 

Nadat de voorzitter van de Plaatselijke 
Commissie, de res.-kapt. Le J olle, de bijeen
komst had geopend, daarbij constateerende 
hoezeer de aanwezigheid van den Burge
meester, den Korpscommandant, den Secre
taris der Gewestelijke Commissie en andere 
belangstellenden werd gewaardeerd, werd 
met het prijsschieten begonnen, onder leiding 
van den res.-kapt . Grijzen van de afdeeling 
Utrecht. 

Toen na afloop de Korpscommandant met 
enkele welgekozen woorden de prijzen uit
reikte, drukte Z.H.E.G. zijn tevredenheid uit 
over de behaalde cijfers. 

De voorzitter, de bijeenkomst sluitende, 
wees er 'op, hoezeer dergelijke wedstrijden 
bevorderlijk zijn voor de kameraadschap 
onder de vrijwilligers. 

SLIEDRECHT. 

De Afdeeling Sliedrecht van den B.V. L. 
vergaderde op 12 Maart ter uitreiking van 
brevetten en schietprij zen. 

De Voorzitter, de heer P. Rijsdijk, opende 
deze vergadering, waarna de Plaatselijk Leider, 
de heer Kriekaard, verslag uitbracht over het 
afgeloopen jaar. 

Na vertooning der Landstormfilm reikte 
de Majoor Linden de verschillende schiet
prijzen uit. 

De vergadering, welke werd opgeluisterd 
door muziek van den heer Meijer en voor
dracht van de heeren Juch en Hansum, werd 
met een kort woord van den Voorzitter 
gesloten. 

('.'." LEKKERKERK. 

Op 24 Maart hield de afdeeling Lekkerkerk 
een propaganda-feestavond. Als sprekers tra
den op de heeren Dr. I. H. J. Vos, lid van de 
Tweede Kamer en C. G. Roos, burgemeestn 
van Lekkerkerk. 

In een gloedvolle rede werd door beide 
sprekers het groote nationale belang van het 
Instituut van den Bijz. Vrijw. Landstorm naar 
voren gebracht. 

De Landstormfilm 1 930 werd door het 
publiek met de meeste aandacht gevolgd. 
Een strijkje, bestaande uit een viertal inge
zetenen, luisterde den avond door muziek op. 
In zijn slotwoord dankte de Voorzitter de 
sprekers voor hun zeer gewaardeerde rede
voeringen. De heer Pot, vice-Voorzitter van 
het gewest Gouda, betuigde zijn dank aan het 
plaatselijk bestuur voor dezen georganiseerden 
en welgeslaagden avond. 

BERLIKUM. 

De afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm alhier hield dezer dagen een 
openbare vergadering onder leiding van Ds. 
Kramer. Als sprekers traden op Dr. Honders 
van Sneek en Ds. Steenhuis te Loppersum. 

De eerste spreker hield een rede over: ,, Be
scherming van het leven", terwijl Ds. Steenhuis 
sprak over: ,,Moed, beleid en trouw". 

Beide sprekers hadden een zeer aandachtig 
gehoor. Voor afwisseling speelde het Chr. 
Muziekkorps "De Bazuin" eenige nummers. 
Tusschen de beide redevoeringen in gaven de 
heer F. Siegersma en Mej. K. Steenstra ieder 
een voordracht ten beste. Voor de aanwezigen 
was het een leerzame en een aangename avond , 
waarop de afdeeling met genoegen kan terug
zien. 

OEFFELT. 
Op 22 Maart hield de afd. Oeffelt van den 

Bijz. Vrijw. Landstorm een algemeene leden
vergadering onder leiding van den heer 
P. J. Ermers. 

Inzake het organiseeren van een nationaal 
schietconcours, in verband met het 12½-jarig 
bestaan der afdeeling Oeffelt, werden als 
datums vastgesteld 5, 12 en 19 Juli e.k. 

Voor deelname aan den inter-gewestelijken 
schietwedstrijd te Breda, op een der data 
19 tot en met 22 Mei a.s., gaven zich bereids 
23 leden op. 

GELIEVE KOPIJ 
EENZIJDIG TE 
BESCHRIJVEN 
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OOSTWOLD (OLD-GR.) 
In de zaal van den Protestantenbond kwa

men op 18 April de B.V.L.-ers van de Afdee
ling Midwolda bijeen tot het houden van een 
onderlingen schietwedstrijd. 

Na afloop van dezen wedstrijd reikte de 
Kapitein D. de Jonge de brevetten uit. Aller
eerst het brevet voor Koningsschutter aan 
D. D. Dijken. 

Verder ontvingen een 14-tal leden een 
brevet voor scherpschutter, en wel de heeren: 
E. Breuker, H. Oudekerk, J. Meijer, J. D. 

JONGENS EN MEISJES. 

Hier volgen de namen der prijswinners: 

Jacob Buis, Hem (N.H.). 
Lucas Hindriks, Assen. 
G. 't Hoen, Kwintsheul. 
L. Oranje, Deventer. 
Evert Sterenberg, Ten Post. 
Joost Schoolmeester, Nieuwdorp. 
Adr. Verkerk, Kinderdijk. 
Grietje Vijn, Opperdoes. 
Lena Corn. Stoof, 's-Gravenhage. 
Everdina Vechter, Lunteren. 

\, oor nieuwelingen geef ik nog eens 't 
adres: 

AAN OOM BERTUS, 

Postzegel 
van 

6 cent 

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

's-GRAVENHAGE. 

Brieven, die niet gefrankeerd zijn, of 
onvoldoende gefrankeerd, gaan onver
biddelijk in de snippermand. Enkele ver
geetachtigen mogen daaraan wel eens 
denken. 

En dan moeten sommige inzenders zich 
eens een beetje meer inspannen, om het 
adres fatsoenlijk te schrijven, en zonder 
zulke afschuwelijke fouten. Wat moeten 
de groote Heeren in Den Haag van zulke 
knoeiers toch wel denken? 

Ziezoo ! 'k heb eerst een paar standjes 
moeten uitdeelen. Maar nu kom ik nog 
met een prettige tijding: ik deel in den 
loop van dit jaar, behalve de tien prachtige 
boeken iedere maand, ook nog een vijftigtal 
andere mooie prijzen uit, namelijk een 
mooi boek met schitterende kiekjes, ge
titeld: Onze Prinses. Dan worden de 
kansen voor ieder nog weer grooter. 
Houdt je dus maar dapper! En probeert 
je krachten eens op deze opgaven: 

Groep A. 
{Onder de 10 jaar) 

Uitzoeken maar! 
De vinnen van den meikever. 
De haren van den visch. 
De tanden van den stoffer. 
De wijzers van het weefsel. 
De spaken van het net . 
De vleugels van de klok. 
De takken van het vat. 
De sporten van de fiets. 

Greven, J. P. Berghuis, R. Sportel, M. Mar
tena, J. Wiersema, S. Gremmer, A. Drevel, 
D. Koster, H. B. Meijer, J. Struif, J. Kuin. 

De vertrekkende leider, de heer D. D. 
Dijken werd door Kapitein de Jonge toege
sproken, terwijl hem namens de afdeeling een 
blijvend aandenken werd geschonken. Ook de 
Burgemeester, de heer P. Dijkhuis, bracht 
namens de plaatselijke commissie dank aan 
den heer Dijken voor de goede leiding. 

Als nieuwe leider werd benoemd de heer 
R. B. ·Meijer. 

De letters 
De mazen 
De punten 
De duigen 
De sprieten 
De draden 
De trappers 

van de zaag. 
van het wiel. 
van het woord. 
van den vogel. 
van de ladder. 
van den boom. 
van de pen. 

Groep B. 
(Boven de 10 jaar). 

Welle Blad? 

1-2-14-16 is een dapper man. 
8-3-10-11-12 is een sterke wind. 
14-15-6-8 is een wapen. 
9-10-11 is een insect. 
2-14 is een maat. 
13-15-14 is een stuk speelgoed. 
1-5-6-7 is een lichaamsdeel. 
13-5-14-8-2-12 is een geneesmiddel. 
9-11-10-12 is een muziekinstrument. 
3-10-4 is een stuk speelgoed. 

Het geheel bestaat uit 16 letters, en 1s 
de naam van een veelgelezen Blad. 

DE WITTE BOOMPJES. 
Guusje en Gijsje en Gerritje, drie 

buurmeisjes mochten samen een eindje 
gaan wandelen. Er scheen een lekker 
Aprilzonnetje. En de drie hummeltjes 
hadden evenveel pret als de vogeltjes, die 
in de uitbottende boomen een lustig liedje 
zongen. 

"Kindertjes, goed rechts houden!" riep 
Guusjes moeder het vroolijk drietal nog 
eens achterna; ,,denk om de auto's! En 
niet verder gaan dan tot 't huisje van 
vrouw Heetebrij, hoor!" 

De vlaskopjes knikten van ja, ja! En 
samen stapten ze over het klinkerpaadje 
aan den kant van den weg; als de gansjes 
achter elkaar. Gijsje, de oudste, ging 
voorop. 

Klip-klap! klepten de blank geschuurde 
klompjes. 

Trip-trap! repten de vlugge voetjes. 
Snip-snap! taterden de rappe bekjes. 
Daar kwamen ze aan den hoek bij het 
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kleine huisje, waar ze terug moesten 
keeren. 

Eensklaps riep Guusje: ,,Kijk 's, wat 
'n mooie boompjes!" En opgetogen wees 
ze naar een bleekveldje terzij van den 
weg. Daar stonden drie appelboompjes, elk 
met een helder wit stammetje. Wat 
staken die frisch en prachtig af bij het 
groene gras! 

Alle drie gingen voor het hekje staan, 
en drukten haar dopneusjes tusschen de 
spijltjes door, om alles goed te kunnen 
zien. 

,,Die groote vooraan is voor mijl" 
kraaide Guusje. 

,,Ik kies de middelste!" juichte Gijsje. 
Maar Gerritje pruilde met een hang

lipje: ,,De laatste wil ik niet hebben!" 
Er scheelde slechts een klein beetje aan, 

of de drie vriendinnetjes gingen geweldig 
ruzie maken. Ze konden evenwel de 
boompjes niet aanraken; want die stonden 
v,eel te wijd weg, en het hekje was met een 
grendel stevig gesloten. 

0, wat was dat toch jammer! 
Ze staken haar handjes tusschen de 

spijltjes door, maar dat hielp geen zier. 
Guusje bekeek weer aandachtig haar 

boompje, en riep verwonderd uit: ,,0, 
wat is dat toch prachtig wit! Waarom 
zou er alleen sneeuw tegen de stammetjes 
zitten, en niet op de takken? Wat vreemd 
toch!" 

"0 meisje!" antwoordde Gijsje, ,,wat 
ben jij toch vreeselijk dom! Denk jij nou, 
dat er sneeuw op zit? Vrouw Heetebrij 
heeft ze gekalkt ! anders niks ! " 

"Ja, ja!" vulde Gerritje aan; ,,'t is 
kalk, hoor! Moeder heeft ons keukentje 
ook pas gekalkt. En nou is ons keukentje 
weer heelemaal nieuw. Dat doen goeie 
moeders altijd! Maar vieze moeders niet! 
Als vrouw Heetebrij 't ons vroeg, zou ik 
best een bordje pap van haar lusten!" 

"Maar, waarom zou vrouw Heetebrij 
toch haar boompjes gekalkt hebben?" 
vroeg Guusje weer. 

Gerritje werd een beetje boos, en riep 
nijdig: 

"Wel! 't is toch de tijd voorde schoon
maak, is 't niet? Heel de boel moet toch 
mooi gemaakt worden!" 

Daarop schoot Gijsje bits uit: ,,'t Is 
niet's! De boompjes zijn spres wit ge
maakt, om ze goed te kunnen zien 's 
avonds, als het donker is. Dan loopt 
Heetebrij er met z'n hoofd niet tegen aan. 
Ze zeggen, dat dronken menschen nooit 
goed kunnen kijken. En dan loopen ze 

met d'r neus overal tegen aan!" 
,,Is Heetebrij dan wel 's dronken?" 

vroeg Gerritje nieuwsgierig. 
"Hoe weet ik dat nou!" hernam Gijsje 

verontwaardigd. ,,Maar onze Bet zegt, 
dat je ook wel dronken kunt worden, als 
je te veel pap eet!" Guusje en Gerritje 
schrikten geweldig, toen ze dit hoorden. 
Zonder een woord te zeggen, keken ze 
bedrukt naar de punten van haar witte 
klompjes. 

"Laten we maar naar huis gaan!" stelde 
Gerritje met een zwaren zucht voor. 

Klip-klap! klipper-de-klap! klepperden 
de klompjes der kleutertjes weer over het 
kleine, kleurige klinkerpaadje. 

Guusje kwam met de deur_in huis vallen: 
"Moe! ik wil voortaan geen pap meer 
hebben 's avonds!" 

Haar moeder keek haar met lachende 
verwondering aan: ,,Wat zeg je daar? 
Geen pap meer? Kind! hoe kom je 
daarbij?" 

,,Well" antwoordde Guusje heel be
slist; ,,Gijsje zegt, dat je van pap dronken 
kunt worden. En daarom zijn de appel
boompjes van vrouw Heetebrij ook wit 
gekalkt! En dan loopt Heetebrij er 's 
avonds in 't donker met z'n hoofd ook 
niet tegen aan!" 

"Kind, houd toch op met die malle 
praatjes!" lachte Guusjes moeder. ,,Ge
loof dat toch niet I Daar is niks van aan! 
Gijsje heeft je maar wat wijs gemaakt!" 

- ,,En toch zijn de boompjes bij vrouw 
Heetebrij wit gemaakt!" hield Guusje 
vol. 

- ,,Ja zeker, m'n meiske! Maar dat is 
voor wat anders. Dat is voor 't ongedierte! 
Daar komen wel 's van die heel kleine 
beestjes, insecten, en die kunnen aan de 
boompjes veel kwaad doen. Maar wan
neer de stammen goed gekalkt zijn, dan 
gaan ze allemaal dood!" 

"Gaan de boompjes dan dood?" vroeg 
Guusje. 

"Och neen, kippetje! de boompjes gaan 
niet dood, maar die kleine, lastige 
diertjes I" 

Guusje knikte met een heel wijs 
snuitje. Nu was 't haar duidelijk geworden! 
Want haar Moeder wist het natuurlijk 
veel, veel beter dan Gijsj e ! 

Guusjes hartje was volkomen gerust 
gesteld. En daarom besloot ze heelemaal 
opgelucht: ,,Nou Moe! dan eet ik voortaan 
weer iederen dag een lekker bordje pap, 
hoor!" 

OOM BERTUS. 
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Aan het Instituut voor Handelswetenschappen, 
Johan de Wittstraat 166/168, Leiden, is ingesteld 

een schriftelijke leergang voor 

BELASTINGCONSULENT, 
en opleiding voor de examens van den Ned. Bond 
van Belastingconsulenten, onder leiding van 
Acad. gevormde Docenten. 
Prospectus en inlicht. omtrent examens kosteloos. 

Nederlandsche 
Handel•MaatschappU N.V. 

AMSTERDAM 

Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE 
Vestigingen In Nederlandsch-lndië 
Straits-Settlements, Britsch-lndië, 
- China, Japan en Arabië _ ALLE 

BANKZAKEN 
SAFE-DEPOSIT 
KOFFERKLUIS 

Belasting eischt Boekhouding 1 
Uw boekhouding in orde vanaf 
f 5.- per maand door het 

ADMINISTRATIEKANTOOR P. BAKKER 
BLEEKERSS'INGEL 29 - TELEFOON 3376 • GOUDA 

SCHIETSCHIJVEN 
4.50 per 1000 

N.V. Voorh. FIRMA GR.OENENDIJK 
SLAGHEKSTRAA T 90Q94 ROTTERDAM 

Adverteeren geeft succes! 

Houders v.an Aandeelen 
in N.V. Uitgevers Maat
schappij "Steun _Wettig 
Gezag" kunnen door in
zending van dividend
bewijs No. 6, vierpercenl\ 
dividend over het jaarGI 
I 930 ontvangen. 

-·-MEÏ>AÏLLËS·-~ -
WEDSTRIJDPRIJZEN 

INSIGNES 

~ 
KONINKLUKE = BEGEER 

~I 
VOORKNOTIH 

HOTEL EN KOFFIEHUIS 
VAN DEN VOLKSBOND 

TBGBN DRANKMISBRUIK 

Prinsengracht 120 - Den Haag 

Logies en Consumptie 
Goed en Goedkoop 

Van S.S. met de tramlijnen 6 en 13, 
van H.S. met de tramlijn 10 te 

bereiken. 

LEGER IN NEDERLANDSCH-INDIË 
Dienstneming voor Ongehuwde Nederlanders 

als "i\ANBEVOLEN MILITAIR" bij het wapen der INFANTERIE ter opleiding voor den rang 
van sergeant. De opleiding tot BRIGADIER-TITULAIR heeft te NIJMEGEN, de verdere opleiding 
tot den onderofficiersrang in Indië plaats en kan na ongeveer 2 jaar worden bereikt. L~efrijd 17 TOT 
EN MET 23 JAAR, volledig met vrucht genoten Lager Onderwijs vereischt. PREMIE f 300.-. 
Voor ONGEHUWDE NEDERLi\NDERS van 18-30 jaar bestaat tevens gelegenheid voor dienst
neming als soldaat onder de "ALGEMEENE VOORWAARDEN" voor 3 en 5 jaar bij de Infanterie, 
Artillerie, Cavalerie en Genie. PREMIE resp. f 200.- en f 400.-. 

De cursus begint 1 Juli 1931. Aanmelding schriftelijk (ook voor dienstneming onder de "Algemeene Voorwaarden") onèer toe
zending der vereischte bescheiden tot uiterlijk 20 Mei a.s. bij den Commandant der Koloniale Reserve te Nijmegen, die gratis 
op •aanvrage prospectus met inlichtingen betreffende soldij, kleeding, voeding, bevorderingskansen, pensioenen, enz. zendt. 

IN1JGH &VAN DITMARN.V. 
DRUKKERS 

Onze drukkerij is een zeer modern bedrijf 

van groote capaciteit, zoodat het de meest 

omvangrijke orders snel en goed kan uit-

voeren. Een verzoek per briefkaart of tele-

foon brengt U een technisch onderlegd 

vertegenwoordiger 

TELEFOONNUMMER 27840 (VIER LIJNEN) 

ROTTERDAM r--' WIJNHAVEN No. 113 
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VAN NELLE'S 
CITY 

ROOD 
13 dER HALF ONS 

ROTTERDAMSCBE BOAZ BANK N.V. 
Poapcabargaingel 13 - Tclefooa 01385/6 
Groene Hilledijk 129 - T1dcfoo11 5560• 

DEPOSITO Rente 1½--ti% 
REKENING COURANT 

Rente 2% 
SPAARBANK Rente 3,6% 
EFFECTEN , COUPONS 

SAFE,LOKETTEN VANAF f 3.- P.J. 

N.V. Stoomboot Onderneming "CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR ARNHEM. 

Dagelijkache Goederendiensten vanaf Arnhem naar Rotterdam v.v. 
Vanaf Arnhem en Nijmegen naar Amatel'dam en Zaanstreek v.v. 

vanaf Arnhem naar Nijmegen v.v. 
Geregelde Goederendiensten van Arnhem naar Schiedam, Delft, Den 
Haag, Tiel, 's-Hertogenbosch, Lobith v.v. 
Verder naar alle aan vaarwater gelegen plaatsen in Nederland. 

DE DIRECTIE 

WED. KNOX & DORTLAND 
ANNO 1842 

GOUDA 
TELEFOON 
2244 - 2245 

BANKIERS 
ASSURANTIE-BEZORG ERS 

----

ST00MEN 

J. HOEVELS 
Tel. 06981- 06982-06983 VERVEN 

~-,:~ 1 J. H. SCHAA Y & ZONEN, Anno 1814 I ::::: =~r EFFECTEN - SAFE-DEPOSIT r,1,1~ os9lo, 05911, os,n, 
•l 1ri SCHIEDAMSCHESINGEL No. 22 " Beurs 51666 

Blnuenwec Hooptrut ROTTERDAM Telefoon 31~25 F. Th. Schaay 
jaal<erlrau■ór. -. 41. Tabtrult • 41529 J. Be en 

GOEDEWAAGENS 
KONINKLIJKE FABRIEKEN 

GOUDA 
Ned. Octrooi 12201 

L 
BARONITE PIJP 

OOK UW PIJP! 
Verkoopsprijs f 1.--

POSTBOX 999 
POSTGIRO 7524 

43066 B. A. de Haan 
• (Schiedam) 69566 J. Chr. van Dijk Jr. 
• (Den Haag) 36945 0. M. Schaay 

Wegens' benoeming van den huidigen titularis tot Rijks
veldwachter roept de Burgemeester van Blokzijl sollicitanten 
op voor de vacature van GEMEENTE-VELDWACHTER. 

Aan de betrekking is verbonden een salaris v. f 1500.
(pens.bijdrage 8½ ¼), f 100.- voor kleeding, terwijl ambts
woning beschikbaar is. Diploma en ervaring w'ordt vereischt. 

Inzending van sollicitatiestukken met opgave van vol
ledige inlichtingen of referenties zoo spoedig mogelijk. 

Steunt onze Adverteerders! --ABONNEERT U OP HET FRAAI UITGE--
++ 

VOERDE EN GEILLUSTR. MAANDBLAD 

FORD WERELD 
Gewijd aan de belangen van bezitters van 
auto's en vrachtwagens. Bevat iedere maand 

veel wetenswaardigs betreffende den bouw 

en het gebruik van uw wagen 

Abonnementsprijs slechts f 1.50 per jaar 

ADMINISTRATIE: WIJNHAVEN 113 " ROTTERDAM 

Denkt om de werving van onze jonge dienstplichtigen! 
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LUCHTBESCHERMINGSDIENST 
door 

W. F. SILLEVIS, 
Luitenant-Kolonel van den Generalen Staf. 

IV (Slot). 

Men"kan nu eenmaal bij het bespreken 
van d~ verschillende maatregelen niet 
nalaten ook de beschermingsmiddelen aan 
en beschouwing te onderwerpen, al 

vinden deze alleen dan toepassing, wan
neer de aanvallers van giftgassen gebruik 
maken. 

Eerst de gasmaskers ! 
Omtrent de bruikbaarheid van dit 

beschermingsmiddel heerscht geen een
stemmigheid; de tegenstanders van den 
luchtbeschermingsdienst vertellen, dat 
gasmaskers niet pasklaar te maken zijn, 
slechts beschutten tegen enkele gassen en 
verder alle bewegingen zoo belemmeren, 
dat ze in de practijk eigenlijk geen toe
passing kunnen vinden. Het gevolg is een 
minachtend schouderophalen. Gelukkig 
is de practijk in deze zoover gevorderd, 
dat men met beslistheid kan zeggen, dat 
deze bewering onjuist is. Er zijn thans in 
den handel verschillende soorten van gas
maskers, die alle de eigenschap bezitten 
zijn drager te beschermen tegen de uit
werking van gassen en nevels. Uiteraard 
kan niemand met beslistheid zeggen, of 
in de toekomst niet een nieuw gas kan 
worden bereid, waartegen de bestaande 
gasmaskers niet volledig beschermen. Doch 
tegen dat nieuwe gas is altijd een be
schermingsmiddel voorhanden (anders zou 
de bereiding onmogelijk zijn) en de be
staande gasmaskers zijn zoodanig inge
richt, dat door een eenvoudige bewerking 
het kwaad verholpen zal kunnen worden. 

Een gasmasker bestaat in hoofdzaak 
uit een gelaatsbedekking en een vulling
bus, welke laatste of door een slang met 
den gelaatsbeschermer is verbonden of 
rechtstreeks daarop is vastgeschroefd. 

Het gelaatsstuk is meestal vervaardigd 
van een weefstof, aan de binnenzijde 
bedekt met rubber en verder voorzien van 
twee oogvensters van cellon. Deze ge
laatsbedekking sluit strak om het hoofd, 
gewoonlijk met behulp van eenige stellen 
banden van elastiek. 

De vullingbus bevat de noodige filters, 
absorbeerende stoffen en chemicaliën voor 
het zuiveren van de in te ademen lucht, 
bezwangerd met gassen. Zij verleent be-

HOLLAND'S 
FIJNSTE 
SIGAREN 

In fit ,oornaamst, 

VERSCHIJNT ELKE~MAAND Se JAARGANG 
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scherming tegen alle strijdgassen, die 
kunnen worden verwacht, omdat de in te 
ademen lucht een zuiveringsproces onder
gaat, alvorens de longen van den mensch 
te bereiken; verwisseling van vulling
bussen is mogelijk. Er zijn in den handel 
verschillende gasmaskers te verktijgen: 
dure en goedkoope. De eerste zijn beter 
afgewerkt en hebben een vullingbus van 
groote capaciteit; de laatstgenoemde zijn 
vervaardigd van goedkoopere stoffen en 
hebben een vullingbus van korter duur
zaamheid. En dat is zeer rationeel: niet 
ieder mensch behoeft in oorlogstijd het
zelfde gasmasker te hebben. Het personeel 
van de gemeentelijke diensten (ontsmet
tingsploegen, reddings- en transportco
lonnes) dat in oorlogstijd werkzaam aan
deel moet nemen in den luchtbescher
mingsdienst, zal kunnen zijn gedwongen 
om langen tijd in door gassen veront
reinigde lucht te vertoeven; voor hen is 
het beste beschermingsmiddel, d.i. het 
legermasker, een vereischte. Andere inwo
ners van een stad behoeven slechts zoo
lang in bedorven lucht te blijven, totdat 
ze een schuilplaats of huis hebben kunnen 
bereiken; zij kunnen dus volstaan met een 
gasmasker van eenvoudig maaksel. 

Evenals de bekende N ederlandsche He
veafabriek brengen o.a. de Duitsche 
firma's Auer, Stoltzenberg en Draeger 
gasmaskers voor de burgerbevolking in 
den :handel, de prijzen varieeren van 
f 20-30 voor de duurdere en van/ 7,50-
15,- voor de goedkoopere soorten. Van 
elk gasmasker is langs wetenschappelijken 
weg de levensduur van de vullingbus 
vastgesteld. 

Elk gemeentebestuur zal dus moeten 
vaststellen hoeveel gasmaskers en van 
welke soort voor het personeel van hare 
hulpdiensten in oorlogstijd aangeschaft 
zullen moeten worden en hoeveel in 
vredestijd voor oefening en opleiding van 
dat personeel aanwezig moeten zijn. 
Bovendien zal elke inwoner moeten be
slissen of en zoo ja, welk gasmasker hij 
voor zich en zijn gezin gaarne in tijden 
van nood zijn eigendom zal noemen. 
Volledigheidshalve mag niet onvermeld 
blijven, dat voor kinderen van drie jaar 
en daar beneden een gasmasker geen toe
passing kan vinden, omdat de longen niet 
sterk genoeg zijn om de in te ademen 
lucht te zuigen door de vullingbus. Voor 
die kleuters kan men van gemeentewege 
inrichtingen openstellen, waarin zij des
gewenscht kunnen worden opgenomen en 
waarin ze zooveel mogelijk bescherming 
vinden tegen de uitwerking van gassen. 

Beschermende kleeding. 

Zooals algemeen bekend is, bestaan er 
enkele gassen (b.v. mosterdgas), die de 

Goedkoop in onderhoud. 
Lange levensduur. 
Billijk in prijs. 
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eigenschap bezitten door de kleeren heen 
te dringen en blaren op de huid te veroor
zaken. Tegen dergelijke gassen vindt men 
beschutting door bijzondere kleeding en 
door handschoenen va~ zwaar rubber. 
Die kleeding is tegenwoordig ook in den 
handel verkrijgbaar, maar nog vrij kost
baar. Het schijnt echter wel te zullen 
gelukken om een impregneerende stof te 
bereiden, die het bezitten van speciale 
beschermende kleeding vrijwel overbodig 
zal kunnen maken. 

Het spreekt vanzelf, dat voor de reeds 
vroeger vermelde, gemeentelijke werk
ploegen een uitrusting met goed beschut
tende kleeding niet achterwege zal kunnen 
blijven. 

Zuurstoftoestellen. 

Zuurstoftoestellen dienen om den dra
ger gedurende een beperkten tijd, nl. 
hoogstens enkele uren, een voldoende 
hoeveelheid zuurstof voor zijn ademha
ling te verschaffen, waarbij de met gas 
besmette buitenlucht geheel wordt bui
tengesloten. Deze toestellen zijn echter 
zwaar en duur en komen dus alleen in 
bijzondere gevallen voor gebruik in aan
merking o.a. bij het verblijf in een zeer 
hooge concentratie van vergiftige gassen. 
Met een zeer gering aantal toestellen zal 
een gemeente van vrij groote afmetingen 
kunnen volstaan. 

Schuilplaatsen. 

Naast de bovenbesproken middelen, 
die men gewoonlijk tot de individueele 
rekent, mogen niet onvermeld blijven de 
gezamenlijke of collectieve beschermings
middelen. 

Als algemeene regel moet gelden, dat 
elk hoofd van een gezin in zijn woning een 
ruimte bestemt om in geval van nood als 
schuilplaats te worden ingericht, terwijl 
daarnaast van gemeentewege openbare 
schuilplaatsen worden ingericht. 

Inwoners blijven tijdens een luchtaan
val in hun woning en verleenen desge
vraagd voorbijgangers gastvrijheid, ter
wijl openbare schuilplaatsen in de nabij
heid van pleinen en straten met druk ver
keer opnemen de menschen, die bij het 
weerklinken van het signaal luchtalarm, 
zich nabij die centra op straat bevinden. 
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Zooals bij den aanvang van deze be
schouwingen reeds is uiteengezet, zullen 
brisant- en brandbommen vermoedelijk 
de meeste toepassing vinden, daarom 
moet bij het inrichten van een schuil
plaats allereerst op die projectielen worden 
gerekend, terwijl dan daarnaast moet 
worden overwogen welke maatregelen 
noodig zijn om ook gassen uit die schuil
plaatsen te weren. 

Teneinde tot geen verkeerde voorstel
ling aanleiding te geven, moet naar voren 
gebracht worden, dat de meeste moderne 
huizen geen bescherming verleenen tegen 
rechtstreeks treffende bommen van 50 
KG. en meer uit vliegtuigen; daarvoor 
zouden noodig zijn gebouwen van zwaar
dere constructie. Doch wel kunnen dek
kingsmiddelen toegepast worden tegen 
treffers van lichtere bommen en tegen de 
scherfwerking van in de nabijheid sprin
gende bommen en juist die scherfwerking 
is menigmaal oorzaak van de vernieling 
van groepen van huizen. 

Van regeeringswege zijn allerlei tech
nische aanwijzingen verstrekt nopens de 
wijze, waarop een inwoner in zijn huis en 
het gemeentebestuur in de stad schuil
plaatsen kan doen inrichten. Het spreekt 
wel vanzelf, dat de bouw van het huis van 
invloed is op de wijze, waarop men te 
werk moet gaan. De tegenwoordig in de 
buitenwijken van de groote steden ver
rijzende étagewoningen en flatgebouwen 
hebben bij rechtstreeksche treffers het 
nadeel van een opeenhooping van veel 
menschen, maar aan den anderen kant 
toch het onmiskenbare voordeel, dat een 
bescherming zoeken in de benedenver
dieping snel kan geschieden met wellicht 
verminderde kans op ongelukken. 

Voor openbare schuilplaatsen komen in 
aanmerking de tunnels van spoorwegem
placementen, van buitenaf bereikbare 
kelders van winkels, de kelderverdiepin
gen van zware openbare gebouwen e.d. 
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Een nauwkeurig onderzoek in vredestijd leidend en regelend moet optreden, zal b.v. Zweden en Noorwegen alsmede de 
kan niet achterwege blijven, teneinde wel duidelijk zijn. randstaten, vooral Polen, zien wel degelijk 
daarna vast te stellen welke maatregelen de onmisbaarheid van een dergelijke be-
getroffen moeten worden om deze schuil- Taak van de burgerautoriteit. scherming in. Het blijkt dan ook, dat in 

plaatsen aan zoo hoog mogelijke eischen Het bovenstaande beknopte overzicht het buitenland allerwege de luchtbe-
te doen beantwoorden. Het inrichten van sch · d. st 1 s de lfde b g1· van de maatregelen, die kunnen en moeten ermmgs ren vo gen ze e n-
schuilplaatsen in tijden van oorlog wordt worden genomen voor een behoorlijk func- selen wordt voorbereid als die, welke voor 
vereenvoudigd, indien biJ. nieuwbouw, ons land gelden Men gaat 1·n somm1·ge tionneeren van den luchtbeschermings- · 
vooral van openbare gebouwen, met de te landen nog verder· een merkwaard1·g dienst, heeft wellicht bij menig lezer den ' 
stellen beschermingseischen wordt reke- voorbeeld 1·n deze 1·s Polen dat u1·teraard indruk gewekt, dat alleen groote gemeen- ' 
ning gehouden; bovendien kunnen veelal ten in staat zijn deze aangelegenheid door zijn ligging meer dan eenig ander 
tijdens den bouw de te nemen maat- behoorlijk ter hand te nemen, omdat land beducht moet zijn voor luchtaan
regelen met geringe kosten worden uit- alleen zij over het noodige personeel en vallen in tijden van oorlog. In Polen be-
gevoerd. Het valt buiten de bedoeling de vereischte hulpmiddelen beschikken. staat reeds sinds eenige jaren een ver-
van dit betoog om eenigszins nauwkeuri- een1·g1·nrr d1·e hare leden telt onder de Men vergete echter niet, dat hier slechts 0 • 

ger aan te geven de maatregelen, die men een opsomming van maatregelen is gege- inwoners van alle streken van het land. 
nemen kan voor het inrichten van een D · · t lt · h t d l d ven, zonder dat daarbij de bedoeling heeft eze vereemgmg s e zie en oe e 
zeer eenvoudige schuilplaats in ziJ·n huis burger" op de hoogte te brengen van de voorgezeten om te zeggen, dat al die voor- " 
of nauwkeurig melding te maken van de zieningen stuk voor stuk verricht moeten door hen te nemen maatregelen en vrij-
eischen, waaraan een openbare schuil- worden. Neen! elk gemeente-bestuur en willigers op te leiden voor een functie als 
plaats moet voldoen; alleen kan gecon- elke inwoner kan uit dit samenstel van aanvoerder bij den luchtbeschermings-
stateerd worden, dat het inderdaad voor . ht· d t k. t h dienst. Daartoe vinden geregeld cur-. vernc mgen a gene rezen, wa em 
het meerendeel der bewoners niet onmo- d t f d . h sussen plaats, terwijl daarnaast een goed . . . . . . . voor e gemeen e o e wonmg wensc e-
gelIJ k zal ZlJn m hun womng dekking te 1 1--k k t H" t dt .. t h t d geleide propaganda wordt gevoerd voor . IJ voor om . rer ree JUIS e goe 
zoeken tegen de scherfwerkmg van in de d d ht • •t· t· f lk b 1 .. k het nut van doelmatige voorbereiding. . . . . oor ac e 1m ra re van e e urger IJ e 
nab1Jhe1d sprmgende bommen, al dan t •t •t d d t Die vereeniging beschikt o.a. over een . ld au on e1 op en voorgron : me zorg 
met me: ga~ gevu . . en overleg - zoo noodig gesteund door spoortrein, die alle hulpmiddelen en een 

Voorlichtmg der mwoners door duidelijk d d d d . overvloed van propaganda-materiaal be-. . . . een raa van e aarvoor ree s m 
geredigeerde, eenvoudige kenmsgevmgen vredestijd aangewezen militaire autori- vat; daardoor is men in staat in elk deel 
zal het vertrouwen in het gezag van het teit _ beslist een gemeentebestuur welke van het land de bevolking door de film 
gemeentebestuur verhoogen. maatregelen noodig zijn en kunnen wor- en door practische demonstraties daad-

Ontsmettingsmiddelen. den uitgevoerd. Veelal zal overleg met de werkelijk te overtuigen van hetgeen in 
naburige gemeenten kunnen leiden tot deze gedaan kan en moet worden. 

Vervolgens moet een oogenblik worden 
stilgestaan bij de ontsmetting van klee
ding, dekens, linnengoed, schoeisel, le
vensmiddelen en drinkwater alsmede van 
stadsgedeelten, tuinen e.d. 

eenvoudiger oplossing van problemen. Maar behalve dergelijke voorbereidin-
Al doet men heel weinig, ja schier niets, gen vinden in Europa ook reeds oefenin

verduistering van de gemeente mag nim- gen in de luchtverdediging plaats, waarbij 
mer achterwege blijven, omdat daarin de genomen maatregelen aan de practijk 
in alle tijden een uitstekend passief be- worden getoetst. 

Kleeding, dekens, linnengoed, 
nen e.d. 

gordij- schermingsmiddel is gelegen. In Frankrijk zijn in Juli 1930 bij Lyon 

Indien die voorwerpen slechts aan 
vluchtige gassen of dampen van mosterd
gas hebben blootgestaan, geschiedt het 
ontsmetten door ze flink uit te kloppen en 
langdurig te luchten in de zon en in den 
wind. Zijn de voorwerpen echter bespat 
met vloeibaar mosterdgas, dan moeten ze 
een behandeling in stoomerijen of andere 
ontsmettingsinrichtingen ondergaan. 

Heeft het gemeentebestuur eenmaal een luchtmanoeuvres uitgevoerd, waarbij ook 
beslissing genomen, dan moet zij - wel- de verschillende gemeentelijke hulpdien
licht reeds in vredestijd, maar zeker on- sten van den luchtbeschermingsdienst in 
middellijk bij het intreden van den oor- werking zijn gebracht. 
logstoestand - de inwoners volkomen op Volgens het daar ter stede verschijnende 
de hoogte brengen van hare plannen en blad "Progrès" heeft de burgemeester van 
van de daaruit voor de burgers voort- Lyon, de heer Herriot, de oefening met de 
vloeiende verplichtingen. Men vindt veelal meeste belangstelling gevolgd en de be
in de litteratuur vermeld, dat het een- trokken civiele en militaire autoriteiten 
voudigste middel daarvoor is een uitvoe- gelukgewenscht met de uitkomsten, be
rige bekendmaking, die te bestemder reikt met de genomen beschermingsmaat-

Levensmiddelen, tabak en drinkwater. plaatse wordt aangeplakt, in de plaatse- regelen. Deze maatregelen kwamen in 

In het algemeen verdient het aanbeve
ling om levensmiddelen en tabak, die in 
aanraking met gassen zijn geweest of 
kunnen zijn geweest, veiligheidshalve te 
vernietigen. Water, dat in die omstandig
heden verkeert, mag in geen geval als 
drinkwater gebezigd worden; mosterdgas 
maakt water zelfs zeer vergiftig. Evenmin 
mag men in zulk water lichaamsdeelen of 
voorwerpen wasschen. 

Stadsgedeelten, parken, tuinen enz. 
De met mosterdgas besmette gedeelten 

van straten en pleinen worden met een 
laag chloorkalk bedekt of met een op
lossing van chloorkalk in water besproeid; 
een flinke straal uit de waterleiding werkt 
ook reeds reinigend. Eerst 3 à 4 uur 
daarna mogen de wegen weer voor ver
keer worden opengesteld. 

Parken, tuinen en plantsoenen, die met 
vloeibaar mosterdgas zijn besmet, zijn 
moeilijk te reinigen; daarom verdient het 
de voorkeur het betreden van dergelijke 
aan den openbaren weg gelegen terreinen 
te verbieden. Een zoodanige besmetting 
kan 3-14 dagen duren, afhankelijk van 
de weersomstandigheden. Dat ook bij den 
ontsmettingsdienst het gemeentebestuur 

lijke bladen wordt opgenomen of (en) algemeenen zin overeen met die, welke 
aan de inwoners wordt uitgereikt. Een h.t.l. zijn en worden aanbevolen. 
belangrijk bestandd~el van een dergelijke Dezelfde ondervinding deden de Duit
openbaarmaking is het vaststellen van de schers op tijdens een van 1-3 October 
gedragsregels van de burgers tijdens en na 1930 nabij Königsberg in Oost-Pruisen 
een luchtaanval, zoowel in huis als op gehouden oefening. Deze manoeuvres wa
straat, in winkels, bioscopen, theaters, / ren op grooter leest geschoeid dan de 
kerken e.d. Worden de ter zake bekend Fransche, ook al omdat men in Duitsch
gemaakte bepalingen goed opgevolgd, land - waar geen luchtdoelgeschut aan
dan is kans op paniek vrijwel uitgesloten. wezig mag zijn - er veel waarde aan 

• hecht ervaring nopens de ontworpen be-
Practische ervaring. schermingsmaatregelen op te doen. De 
Tenslotte is bij al deze theoretische be- oefeningen bestonden uit dag- en nacht

schouwingen de vraag gewettigd: Heeft oefeningen, waarbij o.m. luchtaanvallen 
de luchtbeschermingsdienst reeds proefon- op een fabriekscomplex werden uitge
dervindelijk getoond te kunnen slagen? voerd. Men vindt als resultaat van deze 

Het lezen van de geschriften van de oefening in de litteratuur de volgende 
tegenstanders van den luchtbeschermings- zienswijze neergelegd: ,,Der ganze Verlauf 
dienst doet menig keer de gedachte op- ,,der Obung zeigte, dasz die Durchführung 
komen, dat de Nederlandsche regeering "eines passieven Luftschutzes bei ent
de eenige is, die voor de voorbereiding van "sprechender Vorbildung der damit be
dezen dienst aanwijzingen geeft. Niets is "faszten Stellen gewährleistet werden 
echter minder waar; in alle landen van "kann" dus: veel succes is wanneer de 
Europa zijn de bestuursorganen zich daarmede belaste organen grondig voor hun 
bewust van de noodzakelijkheid van taak zijn voorbereid. 
maatregelen voor de bescherming van de Dit laatste valt ook op te merken ten 
burgerbevolking tegen de uitwerking van aanzien van een dergelijke oefening, 
luchtaanvallen. Ik bedoel hier niet alleen gehouden op 7 December 1930 in Coburg, 
de landen, die deelgenomen hebben aan waarbij de luchtbeschermingsdienst zeer 
den grooten oorlog; ook de neutralen als op den voorgrond trad. Als indruk van een 

deelnemer vind ik opgeteekend: ,,Der 
"Verlauf der Obung hat gezeigt, dasz nur 
"straffe Zusammenfassung aller für den 
"Luftschutz geeigneten Krafte in einer 
,,Hand den Erfolg verbürgt." 

Daadwerkelijke luchtbombardementen 
met chemische middelen op de burger
bevolking zijn - zoover bekend is -
slechts beoefend in Rusland en wel in Juli 
1928 te Leningrad en 15 September 1928 
te Kiew, terwijl blijkens dagbladberichten 
eind 1930 te Leningrad opnieuw een der
gelijke oefening is gehouden. 

Volgens een uitvoerige mededeeling 
omtrent de oefening te Kiew werden 
daarbij een reeks maatregelen beproefd, 
die zeer veel overeenkomst vertoonen met 
de Nederlandsche aanwijzingen. Volgens 
den berichtgever was het resultaat bevre
digend. 

En nog steeds verschijnen in de vakpers 
berichten, die melden dat men in het 
buitenland meer en meer de noodzakelijk
heid van bescherming van de burger
bevolking gaat beseffen; zoo zijn b.v. in 
Bremen en in München in Maart jl. 
bijeenkomsten van vooraanstaande in
woners met burgerautoriteiten gehouden, 
om dat vraagstuk nader tot oplossing te 
brengen. Ook brengt een bericht uit 
Londen de tijding, dat in Engeland met 
medewerking van het Departement van 
Defensie een groot aantal vrijwilligers 
worden opgeleid voor verschillende func
ties in den luchtbeschermingsdienst. 

Ik meen dan ook de waarheid niet te 
kort te doen, wanneer ik - mij grondende 
op de bovenstaande opgedane ervaringen 
- mijn beschouwingen eindig met de 
conclusie, dat een krachtige luchtverde
diging en een, in vredestijd goed voorbe
reide en in oorlogstijd met krachtige hand 
geleide luchtbeschermingsdienst onont
beerlijk is, omdat hij kan leiden tot het 
sparen van menschenlevens en van eigen
dommen. 

GEWEST. LANDSTORM COMMISSIE 
ZUID-HOLLAND-WEST. 

De Gewestelijke Landstormcommissie 
Zuid-Holland West heeft onder voor
zitterschap van den heer J. M. Krijger, 
lid van de Tweede Kamer, vergaderd 
in het nieuw ingerichte Korpsgebouw, 
Bezuidenhout 185. 

De voorzitter heeft den korpscomman
dant, reserve-majoor J. P. Boots geluk 
gewenscht met zijn welslagen om dit 
bureau op zulk een voortreffelijke wijze 
in te richten en hem dank gebracht voor 
de gastvrijheid, die hij in dit gebouw aan 
de Gewestelijke Landstormcommissie voor 
haar vergaderingen wil verleenen. Tot 
nieuwe leden der gewestelijke commissie 
werden benoemd de heeren Constant 
Boissevain, reserve-kapitein Vaartuigen
dienst alhier en J. E. Boddeus Hosang, 
burgemeester van Woubrugge. Beide hee
ren hebben deze benoeming aangenomen. 

In overleg met de Nationale Landstorm
commissie zal de heer Krijger, thans 
burgemeester van Vriezenveen, voorzitter 
der gewestelijke commissie blijven tot en 
met het 12½-j arig bestaan der commissie 
in December a.s. 

Aldus werd met algemeene instemming 
besloten. 

Wegens plaatsgebrek moet het verslag 

van den landdag te Brummen blijven ligge 

tot het Juli-nummer. 
De Redactie. 
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GEWEST. LANDSTORM COMMISSIE 
ROTTERDAM. 

In de laatst gehouden vergadering der 
Gewestelijke Commissie is besloten, van 
4 t/m. 11 Juni a.s . (uitgezond_erd Zond?g 
5 Juli) een 8 daagschen sch1etwedstnJd 
op K.S.O. Geweer voor het Verband _te 
houden op de schietbanen van "Huize 
Padua", welke door de Burgerwacht 
voor dezen wedstrijd welwillend zijn af
gestaan. 

Op 18 Juli d .o.v. zal een demonstratie 
gehouden worden. 

Op dien dag zullen de vrijwilligers op 
een nader aan te geven plaats verzamelen 
en van daar met muziek aan het hoofd 
en ontplooide Afdeelingsvaandel_~ naar 
de Diergaarde marcheeren , terw1Jl z.m. 
gedurende den marsch, voor H.H. Autori
teiten zal worden gedefileerd. 

In de groote zaal der Diergaarde zal 
de prijsuitreiking plaats hebben van de 
gehouden schietwedstrijden en zullen ver
schillende sprekers het woord voeren. 

3 

Schutters 2e kl.: 
1. E. Tromm ei ; 2. A. Nijpjes. 
Na afloop sprak Ds. Poh uis het slotwoord. 

ARNEMUIDEN. 
Begunstigd door prachtig zomerweer hield 

de Afdeeling Arnemuiden op 26 l\Iè i haar 
J aarlij kschen Schietwedstrijd. 

Onder de aanwezigen waren o.a. de Burge
meester en een der \Vethouders Tevens 
werden we vereerd met een bezoek van onzen 
Commandant, Overste B ierman, d ie, evenals 
wethouder Franse. bij de prijsuitreiking enkele 
opwekkende woorden sprak. 

De uitslag is : l . C. de Jager; 2. C. Schroe
vers; 3. C. v.d. Ketterij; 4. J. D. Kousemaker ; 
5 . P. Janse; 6. B. de Nooyer; 7. '.\J. van 
Schaik; 8 . J. Siere; 9. A. de Graaf; 10. J. van 
Belzen . 

AMMERZODEN. 
Op Zaterdag 2 Mei j.l. werd te Ammerzoden 

eE n uitstekend geslaagde landstormavond 
gehouden. 

Vóór den aanvàng der vergadering maakten 
de Afdeeling Ammerzoden van den B . V.L., 
de plaatselijke burgerwacht en de beide fan
fare-korpsen een rondgang door de gemeente. 

Daarna concert in den tuin en tot slot, 
bezichtiging van de Diergaarde. 

Op 23 Mei werd het nieuwe Korpsbu reel van Zuid-Holland: ·w est onder groote l::elang
stelling in gebruik genomen . Zijne Ex~ellentie Mini~t er Deckers en Generaal Duymaer 

van Twist temidden v an de comm1ss1e voor de m st a llateenng van het gebouw. Te 7 uur werd de vergadering geopend 
door den Voorzitter der plaatselijke commissie, 

====================:::================--=-===;=-Burgemeester de Leeuw, die allen har telijk 
welkom heette. 

LANDSTORMKORPS 
ZUID-HOLLAND: WEST. 

Officieele opening van een eigen huis. 

Zaterdagmiddag 23 Mei is in het gebouw 
Bezuidenhout 185 te 's-Gravenhage de 
nieuwe huisvesting van het landstorm
korps Zuid-Holland: West officieel in 
gebruik genomen. De lokalen zijn smaak
vol gemeubileerd en de geheele inventaris 
is bijeengebracht uit geschenken van 
belangstellende firma's en particulieren. 

Bij de opening waren aanwezig de 
Minister van Defensie dr. Deckers" het 
Tweede Kamerlid Duymaer van Twist, 
luit.-generaal-tit. en voorzitter van de 
Nat. Landstormcommissie, de generaals 
van Terwisga en ten Bosch, het Tweede 
Kamerlid de heer Schaepman, verschei
dene hoofdofficieren, reserve-officieren 
en verdere belangstellenden . 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Voornaamste uitslagen van de derde ge
westelijke jubileumwedstrijden gehouden 
te Amsterdam op 29 en 30 Mei 1931. 

Scherpschuttersklasse (m aximum 150 punten ). 
Ie prijs afd. Amstelveen met 143 punten ; 

2e pr. afd . Sloterdijk 140 p .; 3e pr. afd . Ouder
Amstel 140 p. ; 4e pr. a fd . Amst erdam 5 
137 p. ; 5e pr. afd . Nigtevecht 137 p. 
Schutters 1e klasse (maximum 150 punten). 

le prijs afd. Nigtevecht m et 145 punten ; 
2e pr. afd. Amst erdam 4, 133 p .; 3e pr . afd . 
Ouder-Amst el, 132 p. ; 4e pr . a fd . Ouder 
Amstel, 131 p . 

PERSONEELE BAAN. 

Scherpschutters. 
1. R. de Vries, Nigtevecht, 50 punten ; 

2. P . Bouman, Amsterdam , 49 p.; 3 . H. 
Remiëns , Marken , 49 p. ; 4. B. H. Isings , 
Amsterdam, 48 p .; 5. P . F. J . Kly b erg, 
Amsterdam, 48 p .; 6. F. W. Offreins, W eesp, 
48 p.; 7. S . J onker, Amst erd am , 48 p.; 8. J . 
Kaatee, Abcoude, 48 p . 

De res.-kapitein C. Boissevain, voor- Schutters te klasse. 
zitter der commissie van voorbereiding 1. w . J. N. d e Hart, Diem en , 49 punten ; 
droeg in een korte rede, waarin hij dank 2. G. Lodeweegs, N ed . d en B erg, 48 p .; 3. ~
bracht, in de eerste plaats aan de leden Ver heul, Nigtevecht, 47 p .; 4. C. A. Nelis, 
van ons Vorstenhuis en verder aan allen Haarl 'lied e, 47 p .; 5. C. F ranken , 0 . Am st el, 

' 47 p.; 6. 0 . D . v . Wijngaard en, Amst erdam, 
die bijdragen hadden geschonken, den 47 p . ; 7. J. Neuteboom, Bovenkerk, 46 p .; 8. J. 
inventaris over aan den res.-majoor Boots, c. Ver kerk, Amst erdam , 46 p. ; 9. H . K o01-
commandant van het landstormkorps m an, Ouder Amst el, 46 p .; 10. C. F. de Kruyff , 
Zuid-Holland : West. Amsterdam, 46 p. ; 11. K. K. v. Veen , Am

sterdam, 46 p . 
De heer Boots dankte op zijn beurt de 

commissie bestaande uit kap. Boissevain Schutters 2e klasse. 
en de luitenants Bordewijk en Menten, 1. B . J. d e R onden, W eesp , 49 punten ; 
voor de resultaten van den belangrijken 2. •G. Velthuizen , Amsterdam , 48 p .; 3. J . 
arbeid, dien ziJ. zich hadden getroost om Eyssens, Amsterdam, 46 p .; 4. N . v. d . P ~~t , 

1 Haarl 'liede, 46 p.; 5. H . A . Verbern e, R1Jk, dit gebouw op zoo fraaie wijze geïnsta - 46 
d 

p . 
leerd te krijgen, zooals reeds gezeg ge-
heel uit geschenken. Voor het uit 5000 JUBILEUMBAANWEDSTRIJD. 
man bestaande korps zal dit nieuwe huis 1. J. J. Raadsch elder , Bovenkerk, 49 pun-
een aansporing zijn tot blijvende paraat- t en ; 2. Ph. P etrie , Amst erdam , 49 p.; 3 . J . 
heid en trouw bezoek van de hier te W. Unkel, Ams terdam, 48 p. ; 4. B . G. v . 
houden biJ. eenkomsten. Spr. kon zich niet Ingen Schen au , Amsterd am, 48 p .; 5. M. van 

Poelgeest, Amst erd am , 48 p . 
richten tot allen, die geschenken hadden 
gezonden; hij maakte echter een uitzon-
dering voor de leden van het Koninklijk TILBURG. 
Huis, die hun portretten schonken, voor- Vrijdag 22 Mei j.l. werd op het Gemeen-
zien van eigen handteekeningen. tehuis alhier geïnstalleerd de Plaatselijke 

Hierna werd het Wilhelmus gezongen CommissievandenBijzonderen Vrijwilligen 
De heer Duymaer van Twist consta- Landstorm door Zijne Excellentie den Luit. 

teerde met groote voldoening, dat hij Generaal L. F. Duymaer van Twist, voor-
thans voor het eerst een gebouw van een zitter der Nationale Landstormcommissie. 
gewestelijk verband mocht openen. Spr De voorzitter der Gewestelijke Commissie 
bracht gelukwenschen over en uitte de de Meijerij, de Edelachtbare heer F . W. 
beste verwachtingen voor de toekomst van Beek, Burgemeester der gemeente 

Minister Deckers verheugde zich in het Boxtel opende deze bij eenkomst en heette 
bijzonder over de onbaatzuchtige mede- Zijne Excellentie en ook de andere Heeren 
werking van zoovelen, hetgeen getuigt van harte welkom. Daarna gaf de Gene
van groote belangstelling in het nationaal raal in eene keurige rede eerst een histo
instituut, dat de Bijzondere Vrijwillige rischoverzichtvanden Landstorm, besprak 
Landstorm is. daarna het doel en de taak der Commissie, 

Hierna werden ververschingen aan- bracht de Heeren dank voor hunne 
geboden, terwijl het gebouw werd be- bereidwilligheid om zitting te willen 
zichtigd. nemen en verklaarde tenslotte de Com

De plechtigheid werd opgeluisterd met missie voor geïnstalleerd. De Burge
zang van mevrouw Poortvliet, begeleid meester dezer gemeente als voorzitter der 
door den heer Bles. Msb. Commissie beantwoordde in een zeer 

vlotte boeiende rede Zijne E xcellentie 
voor de keurige uiteenzetting, waarna het 
officieele gedeelte was afgeloopen. Er 
werden nu ververschingen aangeboden, 
en nadat de Generaal den Burgemeester 
bedankt had voor de gastvrij e ontvangst, 
verliet de Generaal het stadhuis en bleef 
de Commissie nog eenigen tijd bij een 
teneinde enkele huishoudelijke aangele
genheden t e bespreken. 

Bij deze installatie waren ook nog aan
wezig de navolgende autoriteiten: 

De Commandant van het Landstorm
korps de Meijerij, de Res. Kolonel J. G. 
Lutz, de Secretaris van het Verband de 
Meijerij, de heer L. B. M. van Agt, de 
Res. Kapitein A. Rompelman en de Res. 
1 e luit . G. F . Boulogne, Secretaris der 
Nationale Landstormcommissie. 

Tevens kan nog worden medegedeeld 
dat met algemeene instemming tot voor
zitter der plaatselijke Commissie is be
noemd: Mr. Dr. F. L. G. Z. M. Vonk de 
Both, Burgemeester dezer Gemeente. 

KAMPEN. 
Als Plaatselijke Leider van de Afd eeling 

K ampen zal optreden de Heer G. van den 
Oever, Emmastraat No. 18 Kampen, Res. 
Ie luitenant, t er vervangin g van den Heer 
H . D . van d er Rouwe, die wegens verande
ring van woonplaats eervol on tslag heeft 
aangevraagd. 

STAD AAN 'T HARINGVLIET. 

E en dezer dagen hield bovengenoemde af
deeling van den B.V .L. een vergadering, 
waaraan een schietwedstrij d was verbonden. 

H et woord werd gev oerd d oor den Voor
zitter der P laatselijke Commissie, Burge
m eester Niebor g, en den Secretaris der Ge
westelijke Commissie, d en Heer A. Hogeweg. 

D e uitslag van d en wedstr ijd was als volgt : 

Scherpschutters: 
1. A . Smits; 2. M. v. d . Steenhoven; 3. C. 

van Gurp ; 4. J . Arensm an . 

Schutters 1e kl.: 
1. P. v . Rumpt ; 2. C. Ar ensman, 3. F. v . tl. 

Va lk. 

Hierna had de uitreiking van het vaandel, 
dat vervaardigd en geschonken werd door de 
eerwaarde zusters Clarissen te Ammerzoden, 
door den zeereerwaarden pater Burgers, rector 
der Clarissen, plaats. 

Na beëindiging zijner rede, waarop daverend 
applaus volgde, reikte spreker het vaandel 
over aan Kolonel Lutz, commandant van het 
korps "de l\1eijerij ". 

Na vertooning der Landstormfilm hield de 
voorzitter der gewestelijke commissie, Burge
meester van Beek een groote, gedocumen
teerde propaganda-rede. 

Tevens werd nog het woord gevoerd door de 
heeren Pastoor Frienekens, L. B. M. van Agt 
en Rabou . 

DELFT. 

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan 
van de Afdeeling Delft van den B.V.L. werden 
op de schietbanen te Delft in Mei voor het 
Landstormkorps Zuid-Holland-West Schiet
wedstrijden gehouden. 

Aan deze wedstrijden werd deelgenomen 
door de Afdeelingen Berkel, Delft, 's-Graven
hage, 's-Gravenzande, Katwijk, Koudekerk, 
Leiden, Leidschendam, De Lier, Loosduinen, 
Maassluis, Monster, Noordwijk. Pijnacker, 
Rijswijk, Rijnsburg, Schipluiden, Vlaardingen , 
Voorburg, Wateringen en Zoetermeer. 

Voor den personeelen wedstrijd waren 10 
prij zen beschik baar: 

1. prijs G. Voogd, 's-Gravenzande, 49 pun
ten (max. 50 punten); 2. pr. C. M. Thomas, 
Voorburg, 48 p.; 3. pr. J. Imthorn, Katwijk, 
48 p.; 4. pr. V. d. Veen, 's-Gravenhage, 48 p.; 
5. pr. J. M. Bakker, 's-Gravenhage, 48 p .; 
(2, 3, 4, 5 bij loting). 

6, 7, 8, 9 en 10. prijs bij loting door Lans, 
Loosduinen; Lagendijk, Delft; de Waal, 
Delft; Jongsma, 's-Gravenhage; Lamers, Lei
den (allen met 47 punten). 

In den Korpswedstrijd won De Lier met 
223 punten den eersten prijs. (Maximum 250 
punten), 's Gravenhage met 2 15 p . den twee
den prijs. Noordwijk, Berkel en Leiden bij 
loting den 3, 4 en 5. prijs met 2 13 p. 

Aan alle deelnemende Afdeelingen werd een 
herinneringsmedaille geschonken. 

De prijsuitreiking geschiedde in tegen
woordigheid van den Korpscommandant Ma
joor Boots en den Secretaris van het Gewest, 
den 1. Luit. Karres. Vele afgevaardigden van 
de Afdeelingen waren aanwezig, alsmede 
leden van de Plaatselijke Landstormcommissie 
te Delft. 

Medegedeeld werd o.a. dat de gewone 
Schietoefenin&en voor de Afd. Delft weder 
zullen plaats hebben den eersten en derden 
Dinsdag van de Zomermaanden van 6½-8½ 
uur. 

SINDS 1 JANUARI 1931 WERDEN MEER DAN 

DRIE DUIZEND ABONNÉ'S 
VOOR HET LANDSTORMBLAD INGESCHREVEN 

MET HARTELIJKEN DANK HOUDEN WIJ ONS 
AANBEVOLEN VOOR VERDERE MEDE WERKING 
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INTERGEWESTELIJKE SCHIETWEDSTRIJD TE BREDA. 

Minister Deckers en Generaal Duymaer van Twist temidden van de autoriteiten, welke 
door Burgemeester Serraris een gulle ontvangst was bereid. 

Met groote voldoening kan worden 
teruggezien op den Intergewestelijken 
Schietwedstrijd voor de drie Zuidelijke 
Provinciën, welke van 19 tot en met 
22 Mei j.l. op de Garnizoensschietbanen te 
Ginneken heeft plaats gevonden. 

Gedurende vier dagen hebben de vrij
willigers van de Korpsen "Verband Zee
land", ,,West-Brabantsch-Verband", ,,de 
Meijerij" en "Limburgsche Jagers", el
kander in een vreedzamen strijd bekampt 
om den eerepalm. 

De regeling van dezen wedstrijd was, 
evenals ten vorigen jare bij den Nationalen 
Schietwedstrijd te 's-Gravenhage, in han
den van de wedstrijdcommissie, bestaande 
uit de heeren W. van Ingen Schouten, 
K. L. Schel!, D. de Jonge, C. Eldermans 
en Jhr. J. A. I. H. Graafland, thans 
aangevuld met de secretarissen der drie 
deelnemende korpsen, de heeren L. B. M. 
van Agt, Pastoor Jos. van Genk en P. G. 
Laernoes. 

In het Eere-comité voor dezen wedstrijd 
hadden zitting genomen: 

Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister van 
Defensie; J. H. Borel, Reserve-Luitenant
Generaal, Adjudant in Buitengewonen 
Dienst van H.M. de Koningin, Inspecteur 
van den Vrijwilligen Landstorm; Mr. Dr. 
A. B. G. M. van Rijckevorsel, Commis
saris der Koningin in de Provincie Noord
Brabant; Jhr. Mr. J. W. Quarles van 
Ufford, Commissaris der Koningin in de 
Provincie Zeeland; Mr. E. 0. J. M. Baron 
van Hövell tot Westerflier, Commissaris 
der Koningin in de Provincie Limburg; 
Mr. Dr. W. G. A. van Sonsbeeck, Burge
meester der Gemeente Breda; P. Donk, 
Generaal-Majoor, Commandant der IIIe 
Divisie, Bevelhebber in de 3de Militaire 

Afd.; Jhr. Mr. Th. E. Serraris, Burge
meester der Gemeente Ginneken en Bavel; 
H. G. M. Mathol de Jongh, Kolonel, 
Commandant der VIe Infanterie Brigade, 
Garnizoenscommandant te Breda; C. J. 
H. van der Harst, Kolonel, Gouverneur 
der Koninklijke Militaire Academie; J. E. 
Snellen van Vollenhoven, Luitenant-Kolo
nel, Commandant van het 6e Regiment 
Infanterie, Oud-Commandant van het 
Vrijwillige Landstormkorps "Groningsch 
Verband". 

Onder de ontvangen prijzen waren: een 
vaas, geschonken door den Burgemeester 
van Breda, een zilveren medaille van den 
Kolonel H. G. M. Mathol de Jongh en een 
zilveren medaille van den Luitenant
Kolonel J. E. Snellen van Vollenhoven. 

Den eersten dag ( 19 Mei) waren het de 
Limburgsche Jagers, die hun schoten 
deden knallen over de zoo gunstig gelegen 
banen, op 20 en 21 Mei de Korpsen 
"West-Brabantsch Verband" en "de 
Meijerij" en op 22 Mei het Korps "Ver
band Zeeland". 

Begunstigd door mooi zomerweer werd 
deze schietwedstrijd ingezet met een 
officieele ontvangst door het gemeente
bestuur van Ginneken. Deze ontvangst 
trok groote belangstelling, daar een mu
ziekkorps, gevormd door de te Breda 
gelegen afdeeling huzaren, buiten het 
gemeentehuis zich deed hooren. 

In het gemeentehuis waren tal van 
genoodigden aanwezig. Wij merkten, be
halve de burgemeester van Ginneken, 
jhr. mr. Th. E. Serraris en den voorzitter 
van de Nat. Landstormcommissie, Gene
raal L. F. Duymaer van Twist, op, 
generaal-majoor P. Donk, commandant 

Op den openingsdag waren het meest Limburgsche Jagers, die de rede van den Voorzitter 
der N.L.C. beluisterden. 

van de IIIe divisie, de kolonels Mathol de 
Jong, commandant VIe Infanteriebrigade, 
Van der Harst, gouverneur K. M. A., 
Geesink, commandant IIIe Artilleriebri
gade, Hardeman, commandant Genie
commandement en Haenecour, comman
dant Limburgsche Jagers, de luit.-kolo
nels Snellen van Vollenhoven, comman
dant 6e Regiment Infanterie, jhr. Quarles 
v. Ufford, commandant 3e Reg. Veld
artillerie, Erckelens, chef van den staf 
van de IIIe divisie en Bierman, comman
dant van het Landstormverband Zeeland. 

Toen minister Deckers, vergezeld van 
zijn adjudant-zeemacht, luit. ter zee Ie kl. 
Bozuwa, bij het gemeentehuis aankwam, 
zette de muziek het Wilhelmus in. 

Burgemeester Serraris sprak woorden 
van welkom tot alle aanwezigen, speciaal 
tot Minister Deckers en memoreerde het 
feit, dat de goede geest in zijne gemeente 
sterk overheerschend is en dat de liefde 
voor 't vorstenhuis in Ginneken spreek
woordelijk kan genoemd worden. 

Met bijzonder groote voldoening heeft 
spr. gememoreerd, dat de stroom van 
goedgezinden, die zich in hachelijke tijden 
aaneensloten rondom vaderland en vor
stenhuis, thans _reeds is uitgebreid tot 
ruim 70.000, die steeds paraat zijn om 
de heiligste goederen van de Nederland
sche bevolking te verdedigen en te be
schermen. 

Met de hoop uit te spreken, dat de wèd
strijden in alle opzichten mogen slagen, 
eindigt spr. zijne rede. 

Nadat eenige ververschingen zijn rond
gediend, neemt de Minister van Defensie 
het woord, om in de eerste plaats te 
danken voor de vriendelijke ontvangst 
door het Gemeentebestuur van Ginneken. 

Het zal - aldus de Minister - wel 
niemand verwonderen, dat de Landstorm
wedstrij den zooveel belangstelling hebben. 
Inderdaad is de beteekenis niet te onder
schatten en het is ook heden niet moeilijk 
vast te stellen, dat deze instelling van 
grooten invloed is voor de rust van het 
volk. En velen geven dan ook volgaarne 
hun steun tot instandhouding van het 
instituut; overal wordt dit instituut 
vriendelijk ontvangen. 

De Bijzondere Vrijw. Landstorm heeft 
ook deze beteekenis, dat dit instituut een 
schakel vormt tusschen het volk en de 
weermacht. Dit instituut is als geroepen 
om de belangstelling voor de weermacht 
bij de bevolking gaande te houden. 

Spr. twijfelde er niet aan, dat ook 
Ginneken niet zou onderdoen in waar
deering en wijst op de traditie van trouw 
en aanhankelijkheid van deze gemeente 
aan het Oranje-huis. Want ieder oogenblik 
wordt men in deze gemeente aan Oranje 
herinnerd. Spr. dankt de bevolking voor 
deze goede gezindheid en spreekt den 
wensch uit, dat deze dagen naar wensch 
mogen slagen. 

Des middags had de eigenlijke opening 
van den wedstrijd plaats op de terreinen 
van de garnizoensschietbanen van Breda, 
achter het Mastbosch gelegen. 

Het terrein was met vele vlaggen ver
sierd, en er waren tal van tenten opge
slagen voor de ontvangst, voor de wed
strijdcommissie, voor de prijzen enz. 

Bij de opening heeft Generaal Duymaer 
van Twist het woord gevoerd voor een 
enthousiaste menigte. De heer Duymaer 
van Twist herinnerde aan den nationalen 
schietwedstrijd het vorige jaar in Den 
Haag gehouden, en ontvouwde daarna het 

Generaal Duymaer van Twist bewees ·weer eens een uitstekend schutter te zijn. 
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plan om elk jaar een wedstrijd te houden, 
eerst in het Zuiden en daarna in de andere 
deelen van het land, en om de vijf jaar een 
nationalen wedstrijd in Den Haag. 

Van de Intergewestelijke wedstrijden 
heeft het Zuiden de primeur en dezen 
eersten dag zijn het de Limburgsche 
Jagers, die hun krachten kunnen beproe
ven, in edelen wedstrijd. 

Spr. schetste het Instituut van den 
B.V.L. als een vredesinstituut en noo
digde ten slotte allen uit, om eerst het 
Wilhelmus en daarna het Limburgsch 
VolK.slied te zingen, welk verzoek met 
instemmend applaus werd begroet. 

Hierna nam de wedstrijd een aanvang. 
Gedurende den wedstrijd werden mu

ziekuitvoeringen gegeven door de muziek 
van het 6de Regiment Infanterie, het 3de 
Regiment Veld-Artillerie en het 2de Half 
Regiment Huzaren. 

Dank zij de groote medewerking van 
het Garnizoen te Breda, had de schiet
wedstrijd van het begin tot het einde een 
vlot verloop. 

Uitslag schietwedstrijd officieren (Legerpistool). 

Res. Luitenant Stiepenbeek, Nijmegen, 
71 punten; Res. Ie Luitenant Claessen, Axel, 
69 p.; Res. Kolonel Lutz, Nijmegen, 69 p.; 
Res. Kapitein Brouwers, Tilburg, 69 p.; Res. 
Ie Luit. Commissaris, Rucphen, 68 p.; Res, 
Luitenant Rutgers, Borsselen, 68 p.; Res. 
Kapitein Zouteriks, Tilburg, 67 p.; Res. Kapi
tein Erkens, Nijmegen, 67 p.; Res. Luitenant 
Buurman, Nijmegen, 67 p.; Kapitein Augus
t ijn, Breda, 67 p. 

Wedstrijd Koningsschutters. 
S. de Roo, Vrouwepolder, 97 punten; 

H . Polderman, Vrouwepolder, 97 p.; A. Pro
voost, Aagtekerke, 97 p.; J. Rouw, Goes, 96 p.; 
M. Th. Hoogendoorn, Enschot, 96 p.; J. de 
Jager, Kloetinge, 96 p.; C. H. Oomen, Ginne
ken, 95 p.; P. Karelse, Borsselen, 95 p.; 
J. H . Mourmans, Bemden, 94 p.; P. A. Nijssen, 
Bergen op Zoom, 94 p.; G. H. Dobbelsteen, 
Mheer, 94 p.; C. Hartog, Scherpenisse, 93 p.; 
W. S. Dirks, Roggel, 93 p.; A. C. J. v. d. 
Sterren, Goes, 92 p.; W. J. Koch, Gilze, 92 p.; 
L. Nieuwenhuyze, Borsselen, 92 p.; P. van 
E ekelen, Halsteren, 92 p.; P. Aers, Oostburg, 
91 p.; H. L. Kramer, Kloetinge, 91 p.; M. Pol
derdijk, Heinkenszand, 91 p.; H. H. Bell, 
Kruchten, 91 p. 

KORPSWEDSTRIJDEN. 

Scherpschutters klasse (geoefend op Gew. M. 95) 

1. de Meijerij, 232 punten; 2. West-Brabant, 
231 p.; 3. Zeeland, 227 p.; 4. West-Brabant, 
224 p.; 5. de Meijerij, 224 p. 

Schutters 1e klasse (geoefend op Gew. M. 95). 

1. de Meijerij, 225 punten; 2. Limb. Jagers, 
223 p.; 3. de Meijerij, 222 p.; 4. Limb. Jagers, 
21 9 p.; 5. de Meijerij, 219 p.; 6. West-Brabant, 
218 p.; 7. Limb. Jagers, 217 p.; 8. Limb. 
Jagers, 214 p. 

Schutters 2e klasse (geoefend op Gew. M. 95). 

1. de Meijerij, 225 punten; 2. Zeeland, 
221 p.; 3. Limb. Jagers, 209 p.; 4. de Meijerij, 
207 p.; 5. de Meijerij, 206 p.; 6. de Meijerij, 
203 p. 

Scherpschutters klasse (geoefend op K.S.O.). 

1. Zeeland, 225 punten; 2. West-Brabant, 
224 p.; 3. Limb. Jagers, 219 p.; 4. Limb. 
Jagers, 216 p.; 5. West-Brabant, 215 p.; 
6. Limb. Jagers, 214 p. 

Schutters 1e klasse (geoefend op K.S.O.). 

1. de Meijerij, 217 punten; 2. de Meijerij, 
213 p.; 3. de Meijerij, 209 p.; 4. Limb. Jagers, 
207 p.; 5. Limb. Jagers, 204 p.; 6. de Meijerij, 
204 p.; 7. Limb. Jagers, 203 p.; 8. Limb. 
Jagers, 203 p.; 9. Limb. Jagers, 202 p. 

Schutters 2e klasse (geoefend op K.S.O.). 

1. de Meijerij, 216 punten; 2. Limb. Jagers, 
206 p.; 3. de Meijerij, 203 p.; 4. de Meijerij, 
197 p. 

PERSONEELE WEDSTRIJD. 

Scherpschutters (geoefend op Gew. M. 95). 

J. C. van Trier, Tilburg, 49 punten; P. Pol
derman, Vrouwepolder, 48 p.; J. A. van Gils, 
Tilburg,( 48 p.; N. J. Dohmen, Schinveld, 
48 p.; A. Koppejan, Zoutelande, 48 p.; Aan de 
Boom, Neer (L.), 48-p.; M. J. van den Nieuwe
laat, Haaren, 48 p.;' J. F. Zetz, 's Bosch, 48 p.; 
A. G. de Haas, Ginneken, 48 p.; H. Logters, 
Sambeek, 48 p.; G. S. Both, Vrijhoeve Ca
pelle, 48 p.; G. Cuppens, Asten, 48 p.; C. Bui
tenhuis, Vucht, 48 p.; J. Boomaars, Bavel, 
47 p.; J. Hoondert, 's Heerenhoek, 47 p.; 
A. N. Grauwmans, Ulvenhout, 47 p.; H. Lind
hout, Bergen op Zoom, 4 7 p.; J. de Graaf, 
St. Maartensdijk, 47 p.; M. Asselbergs, Bergen 
op Zoom, 47 p.; P.J. Jacobs, Sambeek, 47 p.; 
L. de Vet, Oosterhout, 47 p.; J. Gei zen, 
Tegelen, 47 p.; L. Berger, Bergen op Zoom, 
47 p.; H. Mostart, Dieteren, 47 p. 

Schutters 1e klasse (geoefend op Gew. M. 95). 

J. Koppens, Liempde, 50 punten; L. de 
Vries, Breda, 49 p.; J. Philip, Boxmeer, 48 p.; 

47 p.; J. L. Houterman, St. Laurens, 47 p.; 
P.J. de Noo, Ammerzoden, 47 p.; M. Valks, 
Boxtel, 47 p.; J. L. van de Have, Nieuwer
kerk, 47 p.; M. de Bruijn, Oostburg, 47 p.; 
J. Geldof, Oost-Capelle, 47 p.; G. Theunissen, 
Stampersgat, 47 p. 

Schutters 1e klasse (geoefend op K.S.O.). 

H. J. Niel en, St. Michiels Gestel, 49 punten; 
P. J. Strijbos, Venray, 49 p.; P. W. M. Tak, 
Raamsdonkveer, 49 p.; J. H. v. d. Mortel, 
Weert, 49 p.; A. J. Peeters, Baarlo, 48 p.; 
J. v.d. Linde, Escharen, 48 p.; G. Verheyden, 
Nunhem, 48 p.; W. Embrechts, Oosterhout, 
48 p.; J. de Kruif, Vlijmen, 48 p.; J. Koek, 
Oosterhout, 48 p.; W. B. Vossen, Heythuizen, 
48 p.; K. Zuidema, Sas van Gent, 48 p . ; 
A.v. d. Wiel, Elshout, 48 p.; J . Jans, Gassel, 
48 p.; P . Peters, Gassel, 47 p.; C. v. d. D1mgen, 
Vlijmen, 47 p.; J. A. Dobbelsteen, Heeswijk, 
47 p.; A. Josemanders, Gassel, 47 p.; J. Ver
hoeven, Stampersgat, 47 p . ; L. Dierkx, Heel, 
47 p.; W. Caris, Haelen, 47 p.; M. Cuppen, 
Venray, 47 p.; J. Meulenberg, Wolphaartsdijk, 
47 p . ; M. Hoezen, St. Michiels Gestel, 47 p.; 
J. Sturm, Zoutelande, 47 p.; P. Willems, 

5 

Schutters 2e klasse (geoefend op K.S.O.). 

E. Bögels, Groesbeek, 50 punten; J . Bloe
men, Linden, 49 p.; A. v . Stokkum, Vlijmen, 
49 p . ; J. Kemenade, Veghel, 48 p . ; A. Koesters, 
Haaren, 47 p.; M. de Bruyne, Cadzand, 47 p.; 
A. de Paauw, Sluis, 47p.; G. v.d .' Berg, Linden, 
47 p.; E . van Eerdt, Dinther, 47 p . ; M. Duyts, 
Veghel, 47 p. 

AANTAL OPGEKOMEN SCHUTTERS. 

Koningsschutters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Officieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Scherpschutters. 
Afd. A .................... . 315 
Afd . B ..................... 214 

Schutters 1e klasse. 
Afd. A .................... . 
Afd. B 

Schutters 2e klasse. 
Afd. A .................... . 
Afd. B 

553 
319 

339 
170 

529 

872 

509 

Totaal ....... .. 2052 

WOERDEN. 
Op 27 April had alhier de prijsuitreiking 

plaats van den op 13 en 20 April gehouden 
J aarlijkschen Schietwedstrijd. 

Bij afwezigheid van den korpscommandant 
werden de prijzen uitgereikt door den Secre
taris der Gewestelijke Commissie Mr. J. G. A. 
van Geldorp Meddens . 

Tevens werden op dezen avond een 7-tal 
brevetten voor Scherpschutters uitgereikt aan 
H. Timmerman, H. G. van Helden, L. A. v. 
Geloven, R. Doremans, A. G. Tanis, G. de 
Leeuw en H. R. Blok. 

ZUTPHEN. 
Op 12 Mei werd alhier een propaganda

vergadering gehouden, welke goed bezocht was . 
Na de opening hield de Voorzitter der 

Gewestelijke Commissie, Kolonel b.d. N. J. 
Lavaleye een propagandarede, welke met 
aandacht werd gevolgd. 

Ook de korpscommandant, Overste van 
Tienhoven, sprak de vergadering toe. 

Rustige houding is voorwaarde voor een zuiver schot. 

Ds . van Paasen maakte zich den tolk der 
aanwezigen door dank te brengen voor dezen 
avond. 

J. v. d. Elzen, Zeeland (N.B.), 48 p.; W. Escharen, 47 p.; P. H. v. Wylick, Baarlo, 
Michiels, Nederweert, 48 p.; C. v. d. Veeken, 47 p.; W. Huybregts, Rijsbergen, 47 p.; 
Gilze, 48 p.; C. J. Rombouts, Teteringen, J. Syrier, Nieuwerkerk, 47 p.; A. Wollen berg, 
48 p.; J. Courtjens, Princenhage, 48 p.; Groesbeek, 47 p.; J. Walhout, Schore, 47 p.; 
P . Verwegen, Oosterhei, 47 p.; H. Cares, J. de Groot, Ammerzoden, 47 p . ; J. H. 
Tegelen, 47 p.; J. Wetermans, Nederweert, Franssen, Blitterswijk, 47 p.; J. Merkx, 
47 p.; J. Nafsger, Maastricht, 47 p.; P. Aben, Ammerzoden, 47 p.; J. Schiks, Gassel, 47 p. 
Oeffelt, 47 p.; J. Vertogen, Zeeland (N.B.), 

De vergadering werd opgeluisterd door 
filmvertooning en pianospel. 

TONGELRE. 
De afd . Tongelre van den Bijz. Vrijw. Land

storm vierde haar koperen jubilé. Na een H. 
Mis van dankbaarheid werd gerecipieerd,waar
bij den commandant, den heer A. v. Veghel, 
die 12½ jaar commandant is, geschenken 
werden aangeboden. 

47 p.; G. Artz, Beek, 47 p.;· N. de Wit, Beek, 
47 p.; J. v. d. Hoven, Poortvliet, 47 p.; 
J. Bouten, Hasselt Velden, 47 p . 

Schutters 2e klasse (geoefend op Gew. M. 95). 

W. van Rooij, Mill, 49 punten; L. de Vaate, 
St. M,;1,artensdijk, 48 p.; J. de Witte Wzn, 
Koudekerke, 48 p.; G. Zwanen berg, Berlicum, 
48 p.; P. Neele, St. Philipsland, 48 p.; M. de 
Vlieger, Vrouwepolder, 48 p.; D . Polderman, 
Rittheim, 48 p.; C. Pijs, Etten Leur, 48 p . ; 
P. Jongeneelen, Oudenbosch, 48 p.; F. ·P. J. 
Stappers, Grubbenvorst 48 p.; A. van Dieten, 
Beugem(dorp), 47 p.; M. Wijlaars, Someren, 
47 p.; J. Smolders, Oerle, 47 p.; C. Sakko, 
Poortvliet, 4 7 p.; J . • van Gemert, Beu gem 
(Heide), 47 p. 

Scherpschutters (geoefend op K.S.O.). 

A. Pemen, Rijsbergen, 50 punten; C. v. d. 
Staak, Boxtel, 49 p.; H. van Heemert, Am
merzoden, 49 p.; J . Willemse, Oost-Capelle, 
49 p.; A. Hendriks, Well (L.), 49 p.; A. 
Dietzenbacher, Roggel, 48 p.; P. Smits, 
Fijnaart, 48 p.; H. Storm, Born, 48 p.; G. van 
Geffen, Ammerzoden, 48 p.; J. van der 
Sanden, Boxtel, 48 p.; L. van Esch, Boxtel, 
48 p . ; F. J. Janssen, Winssen, 48 p.; C. 
Davidse, Meliskerke, 48 p.; J. Opveld, Roer
mond, 47 p.; van den Dungen, Vlijmen, 47 p.; 
F. van Tatenhove, Zuid-Zande, 47 p.; M. van 
Engelen, Vlijmen, _ 47 p.; J. Wolters, Hunze!, 

Adresveranderingen 
llll:° Dengenen, die "Het Landstormblad" ontvangen, wordt beleefd verzocht, 
na te willen gaan of hun adres, op den adresband vermeld, wel het juiste is. 
Indien dit adres niet volledig of foutief is, dan zal de Administratie van "Het 
Landstormblad" het ten zeerste op prijs stellen, wanneer zoo spoedig mogelijk 
onderstaand formulier - ongeteekend - maar nauwkeurig ingevuld, aan haar 
adres wordt toegezonden. Als drukwerk in ongesloten enveloppe zijn slechts 
1,½ cent portokosten verschuldigd. 

Aàn de Administratie van "Het Landstormblad" 
te 's-Gravenhage, Koninginnegracht 50. 

*) ........................••........................................ 

bericht, dat "Het Landstormblad" van December gezonden werd naar: 

Naam der woonplaats: 

Straat en huisnummer: 

Het adres moet echter zijn: 

Naam der woonplaats: 

Straat en huisnummer: • •••••••••••••••••••••••••••••• t •••••••••••••••• 

*) S. v. pl. duidelijk naam en voorletters invullen. 
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OVERSCHIE. 

Onder voorzitterschap van Burgemeester 
J , C. Baumann is te Overschie een plaatselijke 
commissie van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm gevormd, die voorts bestaat uit de 
heeren Joh. Aardse, Ds. C. J, van den Boom, 
C. J. Frederiks, Pastoor J. G. Groot, Ds. G. A, 
van den Hoofd, J. van Katwijk Jzn., en C. A. 
Müller. 

Deze commissie is op 28 Mei in een land
stormsamenkomst in het Vereenigingsgebouw 
te Overschie door Ds. Dr. N. G. Veldhoen uit 
Voorburg, lid van de Gew. Landstormcommis
sie Zuid-Holland-West met een rede geïnstal
leerrl waarna nog het woord gevoerd hebben de 
predikanten Ds. van den Hoofd en Ds. van 
den Boom en de leden der Gew. Landstorm-

Officieele ontvangst door het Gemeentebestuur van Oudewater op 9 Mei 1931. 

commissie, de Luit. Karres en Bordewijk. De --- -------------------------------------
kap. J. Kruis heeft als vertegenwoordiger van 
den korpscommandant gesproken. ,,Schie's · 
Mannenkoor" verleende medewerking; tot 
besluit werden enkele films vertoond. 

PRIJSUITREIKING TE OUDEWATER. 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 
den Bijz. Vrijw. Landstorm te Oudewater, 
werden de prijzen behaald op den jubileum
wedstrijd, door den Burgemeester van Oude
water persoonlijk uitgereikt. 

De wedstrijd, waaraan 44 afdeelingen B.V.L. 
of Burgerwachten hadden deelgenomen, was 
voor B.V.L. te Veenendaal zeer gelukkig uit
gevallen. 

Met 242 punten namelijk had die afdeeling 
in de eerste klasse den eersten prijs behaald. 

De fraaie massief gouden medaille voor de 
afdeeling en de 5 zilveren draagmedailles voor 
de korpsschutters gingen mee naar Veenendaal. 
Deze prijzen waren door het gemeentebestuur 
van Oudewater beschikbaar gesteld. 

Aan den hoogsten korpsschutter M. A. 
Wesselo, viel bovendien een z.g. dagprijs ten 
deel, bestaande in een zilveren medaille. 

REEUWIJK. 
Vrijdagavond 29 Mei hield de afdeeling 

Reeuwijk van den Vrijwilligen Landstorm een 
vergadering. Bij monde van den leider der 
schietoefeningen, den heer G. B. van Leeuwen, 
werd mededeeling gedaan, dat de prijzen der 
schietoefeni°'gen door den Secretaris der Land
stormcommissie in het Landstormverband 
Gouda, den heer Van Mechelen uit Gouda, de 
prijzen zouden worden uitgereikt. 

De heer Van Mechelen hiermede aanvan
gende sprak allereerst een bij zonder woord 
van deelneming ter nagedachtenis van het 
overleden lid den heer wijlen J. van Arkel, 
die de eerste prijs-winnaar was. Hierna werd 
overgegaan tot uitreiking van de prijzen, die 
uit luxe en nuttige voorwerpen bestonden. · 

Van uit de vergadering werd aangedrongen 
op het houden van een Landdag te Reeuwijk. 
Bij de commissie ondervond dit echter be
zwaren, wegens den financieelen toestand. 
De commissie zal evenwel haar aandacht aan 
deze materie schenken. 

De waarnemend voorzitter sprak hierop een 
slotwoord. 

OOSTHEM. 
Op 4 Mei j .1. hield de afdeeling Oosthem 

van den B.V.L. haar voorjaarsvergadering. 
Onder voorzitterschiJ-p van den heer H. 

Waltje werd door dezen om 8 uur de vergade
ring in het Friesch op de gebruikelijke 
wijze geopend. '-1 

Uit het verslag van den Penningmeester 
bleek, dat er een saldo was van f 20, 17½. 

Als bestuurslid werd nog gekozen de heer 
Sj. Bergstra. 1~ • 

Besproken werd de Kringwedstrijd te Sneek, 
waarvoor re~ds een vijftal prij zen beschikbaar 
waren gesteld. 

Zoo mogelijk zou ook een margaschietwed
strijd voor de afdeeling worden gehouden. 

Nadat nog het Landstormblad was be
sproken, werd de vergadering door den wnd. 
voorzitter, den heer Abma, gesloten. 

GOUDA. 
De zomer-schietwedstrij den van de afdee

ling Gouda van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm zul-len in Juni en Juli in een van 
de zalen van de sociëteit "Vrede best" worden 
gehouden. De plaatselijke wedstrijden vinden 
plaats op 8 en 11 Juli. Aan het einde der 
oefeningen worden de deelnemers ingedeeld 
voor den op nader te bepalen datum te houden 
ver bandswedstrij d. 

DE KORPSEN VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 
De Bijzondere Vrijwilligers zijn georganiseerd in: 

1. Het Vrijwillige Landstormkorps: Friesch Verband. 
2. ,, ,, ,, Groningsch Verband. 
3. ,, ,, ,, Drentsch Verband .. 
4. ,, ,, ,, Twentsch Verband. 
5. ,, ,, ,, de IJssel. 
6. ,, ,, Veluwsch Verband. 
7. Veluwzoom. 
8. Limburgsche Jagers. 
9.. ,, ,, de Meij erij. 

10. ,, West-Brabantsch Verband. 
11. ,, ,, Zeeuwsch Verband. 
12. ,, ,, Verband Monden der Maas. 
13. ,, ,, ,, Verband Dordrecht. 
14. ,, ,, ,, Rotterdam. 
15. ,, Zuid-Holland: West. 
16. ,, Nieuwe Hollandsche Waterlinie. 
17. ,, ,, ,, Kennemerland. 
18. Stelling van Amsterdam. 
19. Verband Alkmaar. 

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

Viering van het 10-jarig bestaan der afd. 
Limburg.'n Succesvolle afstandsrit. 

De afdeeling Limburg van het Vrijwillig 
Landstormkorps Motordienst heeft haar tien
jarig bestaan gevierd met de organisatie van 
een afstands- en tijdrit door Midden- en Noord
Limburg. 

Voor dezen rit bestond veel belangstelling; 
de deelname van auto's was natuurlijk over
wegend in het aantal, maar er was ook een 
flinke vertegenwoordiging van motorrijders, 

terwijl de deelname van vrachtwagens eigen
lijk wel wat beneden de verwachting was ge
bleven. Het totaal aantal deelnemende auto's 
motoren en vrachtwagens liep naar de negen
tig, terwijl aan het einde van den rit de belang
stelling van zeker wel 200 leden van het korps 
of gasten uit verschillende andere verbanden 
was te constateeren. 

De rit-oefening werd ook bijgewoond door 
den commandant van hetVrijwilligLandstorm
korps Motordienst, overste B. ten Broecke 
Hoekstra, en door den garnizoenscommandant 
van Maastricht, overste Rooseboom, terwijl 
het geheel stond onder commando van den 
res.-kapitein Ch. P9lis, commandant v.h. 
verband Limburg. 

De colonne der auto- en motorrijders, die deelnamen aan den proefrit 
Vél,n het Vrijwillig Landstormkorps, arriveert aan -de finish- te Venray. 

H e(traf eet. 

Het parcours was met zorg gekozen, zoo
danig dat alle aandacht van de deelnemers 
gevergd werd voor den op slechts enkele 
plaatsen aangeduiden weg. De trajecten boden 
hier en daar vrij groote terreinmoeilijkheden, 
zoodat de gemiddeld aangegeven snelheid door 
vele deelnemers slechts met inspanning kon 
worden gehaald. 

Het morgen-traject, ongeveer 70 KM. groot, 
liep vanaf Pey over Susteren, Sittard, langs 
verschillende Maasdorpen richting Echt, daar
na via Stevensweert langs Maasbracht, Linne en 
Herten naar Roermond. 

Een hulde. 

In Roermond was een rust voor de kolonne, 
tijdens welke de manschappen koffie dronken 
op de speelplaats van het klooster St. Salvator 
aan de Zwartbroekstraat. 

Aan de officierstafel in de luchroom "De 
Klomp", aan het Zwartbroekplein, heeft nog 
een aardige hulde plaats gehad aan den com
mandant van het geheele korps, overste TEn 
Broecke Hoekstra. De jongste korporaal dezer 
afdeeling, dhr. Waterreus, Roermond dankte 
in zijn hulde-woord den overste voor diens 
gewaardeerde belangstelling en overhandigde 
hem namens de leden der afdeeling Limburg 
een in zijde geborduurde korpsvlag voor welke 
attentie de commandant zich zeer erkentelijk 
gevoelde. 

De middagrit strekte zich uit overeen traject 
van bijna 130 KM., en liep van Roermond naar 
:Venlo, via Baarlo en Kessel naar Panningen, 
vandaar langs verscheidene omwegen naar 
Horst om wederom langs een heelen omweg in 
Oostrum-Venray te eindigen. 

Het ochtend-traject is over het algemeen 
goed door de deelnemers gereden; de middag
rit bracht echter heel wat strafpunten wegens 
niet op tijd passeeren aan vaste en geheime 
contr6le-posten en het verkeerd rijden. 

Zoo b.v. werden de heel slechte trajecten 
Panningen-Maasbree en Sevenum-Meterik 
(een karreweg van vóórhistorische conditie) 
voor vele rijders een geduchte handicap. 

Vermelden we alleen in dit verband het 
struikelblok voor de meeste deelnemers, aan 
de haarspeldbocht in Panningen, waar de 
geheime contr6le legio strafpunten heeft ge
boekt, een rit waarover nogal gemopperd is 
onder de rijders. 

De organisatie van den rit was overigens 
uitstekend geregeld; alles liep mooi van stapel: 
dit heeft de animo bij de deelnemers dan ook 
op goed peil gehouden. 

De orde- en verkeersregeling van gemeente
en rijkspolitie in alle gemeenten - behoudens 
den post in de kom Roosteren, welke door een 
wachtmeester der marechaussée onvoldoende 
werd waargenomen, - was voortreffelijk. 

Ook de belangstelling van de bevolking in 
alle gemeenten, welke in het traject lagen, 
was hartelijk: heele scholen stonden soms langs 
den weg opgesteld om de met de rood-wit
blauwe schildjes voorziene auto's en motoren 
met gejuich en gewuif te begroeten. Overal 
waren de menschen even behulpzaam bij het 
aangeven van richtingen en het verstrekken 
van inlichtingen. Ook in dit opzicht heeft het 
motorkorps zich met zijn sportieven afstands
rit veler sympathie ondervonden. 

Omstreeks vijf uur kwamen de laatste 
deelnemers langs den eind-controle-post te 
Oostrum, a.d. kerk. Kort vóor het einde van 
den rit, te Lottum was aan elken deelnemer 
namens den rozenkweeker dhr. Schraven 
aldaar een tuil rozen aangeboden. 

In_ hotel Verheugen te Venray is daarna een 
reume geweest voor alle deelnemers aan wie 
een diner werd aangeboden vanwege het feest
vierend korps. 

Tijdens den feestmaaltijd heeft de res.
eerste_-luite_nant Van Gorkum, de tienjarige 
geschiedems van het korps herdacht, dat in 
dien termijn van 180 op 450 man is aangegroeid. 
Als hulde aan den commandant, kapitein 
Ch. Polis, bood hij, namens de regelingscom
m1ss1e en de leden der Limburgsche afdeeling 
een symbolische voorstelling in gedreven 
koper aan van den V.L.S. 

Kapt. Polis dankte in hartelijke bewoor
dingen, huldigde de verdiensten van den 
S.M.A. W. Grummer, Maastricht, wien hij 
namens commandant, officieren en manschap
pen een gouden horloge met inscriptie aanl::ood. 

Aan H. M. de Koningin werd nog een tele
gram van hulde en aanhankelijkheid gezonden. 
In den loop van den avond werd nog een 
serenade gebracht door Venray's Fanfare , 
welke daarna in den tuin achter de feestzaal 
nog een concert aanl::ood. 

_1?ij wndere belangstelling trokken èij de 
pnJsmtdeelmg de fraaie prijzen: waaronder 
medailles van H. M. de Koningin, H. K. H . 
Prinses Juliana, H. M. de Koningin-Moeder 
en Z. K. H. Prins Hendrik, alsmede een zeven
tien-tal Limb. gemeenten, van Commandant 
en officieren van het korps, terwijl door een 
der korps-leden, dhr. Waterreus, Roermond 
een zilveren beker was beschikbaar gesteld 
voor den bekroonden motorrijder met het 
mmst aantal strafpunten. 
. 't Spreekt vanzelf, dat men in het gastvrij e 
Venray _nog lang gezellig bij elkaar bleef. 

(Lb. K.) 

D, 

A 
H 
A 
Ti 
A: 
B1 
w 
H 
D 
C< 
A 
D 

Mar: 
hoe1 

E, 
J onl 
heef 
nmg 

I: 

--
II: 

III: 



ject. 

zoo
ners 
kele 
lden 
den, 
loor 
kon 

oot, 
rngs 
aar
een 

lde. 

1ne, 
ken 
cl.tor 

,De 
nog 
Dm
TEn 
"zEr 
tkte 
Lens 
gde 
,urg 
ilke 
:lijk 

ject 
aar 
~en, 
aar 
5 in 

een 
. ag
ens 
tme 

ten 
irik 
tie) 

het 
1an 
de 

ge
l is 

ens 
iel: 
)Ok 

tte
ens 
"en 
1de 

· in 
·en, 
ngs 
vit
ren 
iral 
het 
ken 
het 
. ds-

;ste 
te 

van 
ner 
ven 

een 
wie 
~st-

es.
rige 
: in 
eid. 
tein 
)m
ling 
ven 

JOr
den 
hij 

tap
>od. 

ele
len. 
een 
are, 
mal 

de 
tder 

H . 
ider 
ren
lant 
eeP 
ond 
teló 
het 

rrij e 

K.) 

De prijswinners waren: 
Adr.a v. d. Sluis, Klaaswaal. 
Hindrika Salomons, Emmen. 
Annie V reugdenhil, Bruinisse. 
Truida Potters, Stuwstr., Den Haag. 
Annie Verhoeven, Oisterwijk. 
Bertus Veldhuizen, Doorn. 
W. Gutter, Andijk. 
H. Jonker, Zwolle . 
Dirk Riemersma, Surhuisterveen. 
Corn.a Amoraal, Dordrecht. 
Annie Krommenhoek, Schiedam! 
Dank voor de toezending van het 

Marschlied. Je Vader is uit den rechten 
hoek gekomen, hoor! 

Een afzonderlijk pluimpje voor H. 
J onker en Dirk Riemersma. De eerste 
heeft van z'n oplossing een mooie teeke
ning1gemaakt,_en de tweede een gedicht. 

I: 

II: 

III: 

Groep A. 
(Beneden de 10 jaar) 

Een :aardig rekensommetje. 

lx8+1= ...... .. 
12 X 8 + 2-; ....... . 

123 X 8 + 3 = ....... . 
1234 X 8 + 4 = ....... . 

enzoovoorts tot 
123456789 X 8 + 9 = .... ,, ... 

Groep B. 
(Boven de 10 jaar). 
Vijf spreekwoorden . 

IV: 

V: 

wist telkens een argeloos mmsJe of een 
slapenden vogel te overrompelen. 

In die dagen van gebrek liet Neeltje, 
de dienstbode der familie Marsman, ook 
vaak haar lip hangen. Wel was zij de 
keukenmeid, maar Schraalhans was keu
kenmeester. 

Ja, ja! vroeger beweerde ze wel eens 
lachend, dat ze van keisteenen lekkere 
soep kon koken. Maar nu 't er op aan 
kwam, viel dat toch wel een beetje tegen. 

En dan 's avonds, als 't werk aan den 
kant was, op haar zolderkamertje bij een 
lichtje als een gloeiende spijker gaan 
zitten naaien! En dan met garen, dat zoo 
sterk was als spinrag! 

Nou, dat was ook al geen feest! 
Daarom ging ze meestal zonder licht 

naar bed. Op den tast af stommelde zij 
langs de donkere trap naar haar konink
rijkje onder de dakpannen. 

Dit -ging haar op 't laatst zoo handig af, 
dat zij, zonder te struikelen of te duikelen, 
zich uitstekend en vlug in 't donker 
behelpen kon. 

Maar op zekeren avond verliep haar 
tochtje naar hooger sferen toch minder 
vlot dan gewoonlijk. 

'k Zal je eens zeggen, hoe dit kwam. 
Neeltje had haar vrijen Woensdag

avond, en ging op visite in de stad bij 
een jarige vriendin. Tegen tienen was ze 
weer thuis gekomen, en beredderde in de 
keuken nog 't een en ander voor den 
volgenden dag. Daarna was ze de trap 
opgestevend naar haar nachtkwartier, en 
in haar koets gestapt. 

B'.om maar, poes! Ze had misschien een uurtje geslapen, 
't Was in ae benauwde dagen der toen ze wakker schrikte door geritsel bij 

Mobilisatie. het dakvenster. Nu was Neeltje niet 
Een booze tijd voor menschen endieren. zoo'n kinderachtig juffertje, dat ze dade

Vooral in de grensplaatsen bij Duitsch- lijk geweldig begon te gillen, of de dekens 
land. Er was in ons land reeds groot ge- over haar ooren trok, en de vingers in de 
brek aan allerlei levensmiddelen. En dit ooren stopte, om niets te kunnen hooren. 
werd nog verergerd, doordat vele geweten- Neen! ze ging kordaat overeind zitten, 
looze lieden, verschillende artikelen voor en luisterde scherp toe. 
grof geld als smokkelaars aan onze Wat zou 't toch wezen? 
Oostelijke buren trachtten te verkoopen. Een mus~h of spreeuw, die zich in den 

Niettegenstaande de waakzaamheid van slaap eventJes omkeerde? . . . 
kommiezen en soldaten was de Geldersche Maar, daarvoor was dat gehe1mzmmg 
Achterhoek een berucht smokkelnest. 

1 

ritselend geluid toch te sterk! · 
Verschillende eerzame burgers voelden "Daar moet ik haring of kuit van 

dit aan den lijve. Wat maar eenige waarde hebben!" prakkezee~_d; ze heel dapper. 
had, werd met groote sluwheid en bru- Ze voeg_de de daad b1J t woord, en stapte 
taliteit over "de streep" gevoerd. Hier- kloek mt ha~r bed naar het dakraampje. 
door werden de levensmiddelen uiterst Zou ze 't licht even aansteken? 
schaarsch en peperduur. Och! zoo'n onnoozel nachtpitje was de 

Onder die algemeene ellende leed ook moeite niet waard! En ze kon zich immers 
de prachtige, cypersche kat van de familie zoo uitstekend in 't donker redden! 
Marsman. Vleesch, spek, worst, melk, visch, Achter het raampje zag ze een schaduw 
dit waren enkele gerechten, waarop Mimi zich flauwtjes bewegen. 
erg verzot was. Maar in die benauwde O ! nu ging haar in 't donker dadelijk 
tijden wist zij, net als de menschen, haast een lichtje op! Dat was Mimi! Die had 
niet meer hoe die heerlijkhedensmaakten. zeker op haar nachtwandeling haar kostje 
Om zich proviand te verschaffen, toog zij al opgehaald! En nu wou ze zeker weer 
daarom telkens op jacht, nog ijveriger zich behagelijk neervlijen ter ruste in 
dan gewoonlijk. haar mandje binnenshuis! 

Met echte roofdieren-sluwheid en lenig- Wacht! Neeltje zal haar even binnen-
heid sloop z~ tusschen de struiken, door halen! Ze trekt het raampje open, en 
de boomkrumen, en over de daken, om steekt haar hand in de dakgoot met de 
haar slag te slaan. Beter dan de menschen hartelijke uitnoodiging: ,,Kom maar, 
kon zij zich schikken in het flauwe poes!" 
gaslicht, waarop ook al streng bezuinigd Maar, o schrik! In plaats van de 
moest worden. Met haar groen glinsterende fluweelige vacht van de viervoetige huis
oogen doorboorde zij de duisternis, en genoote heeft ze een voet te pakken! 
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"Help, help! Moord, brand! Dieven en 
moordenaars! Help, help!" gilt ze uit 
alle macht. En schielijk trekt ze haar 
hand terug, alsof ze door een adder ge
beten is. 

't Volgend oogenblik komt Meneer 
Marsman 't kamertje binnenstormen, in 
de eene hand z'n electrische zaklantaarn 
en in de andere een revolver. Neeltje is 
op dit hachelijk oogenblik niet in een 
stemming om te lachen. Daar is~ anders 
wel een beetje aanleiding voor. Want 
't is inderdaad een zonderlinge vertoo
ning. Meneer Marsman in z'n blauw 
gestreepte pyama, met oogen zoo groot 
als koolraapschijven en z'n haren ten 
berge gerezen als de pennen van een egel, 
en als een motor puffend, brult met 
trillende stem: ,,Wat is hier aan 't handje? 
Waar zit de moordenaar?" 

Neeltje, door den schellen stralenbundel 
van de zaklantaarn een oogenblik ver
blind, staat daar met een krijtwit gezicht 
in een hoekje te sidderen en stottert : 
,,daar! daar in de dakgoot!" 

Behoedzaam gaat Meneer Marsman 
naar buiten. Maar van den dief of moor
denaar valt geen spoor te ontdekken. 

Ja, toch wel een spoor ! 
Kijk! wat is dat? 
Vlak naast het raampje ligt in de goot 

een stuk lood, half opgerold. 
Ha! nu is het griezelig geheim opgelost. 

Het nachtelijk bezoek heeft men te 
danken gehad, niet aan Mimi; want deze 
ligt in haar mandje heerlijk te droomen 
van vogels en muizen. Maar daar is een 
looddief geweest, die in zijn duister be
drijf zoo plotseling verhinderd werd, door
dat Neeltje hem bij zijn been greep! 

OOM BERTUS. 

Op het station. 
De trein hield stil voor het perron. De con

ducteur liep de rijtuigen langs en riep luid
keels: ,.Reizigers voor Dieren uitstappen/" 

"Die man is niet goed wijs!" beweerde een 
handelsreiziger. ,.Als ik in zijn plaats was, dan 
zou ik m'n keel een beetje sparen. Ik liet 
doodeenvoudig de eerste twee woorden weg!" 

In den stal. 
Boer Watermans zei tegen z'n knecht: 

,,Kees! geef jij iedere koe eens 'n mangelwor
tel; maar denk er om: die de meeste melk 
geeft, moet den grootsten hebben!" 

Een poosje later kwam de knecht terug en 
zei, dat 't gebeurd was. 

"En welke koe heb je den grootsten wortel 
gegeven. Den blaaskop vooraan, zeker?" 

- ,,Wel neen!" antwoordde Kees met een 
ernstig gezicht. ,,Ik heb den grootsten mangel
wortel aan den zwengel van de pomp gehangen!" 

In de laagste klas. 
Juffrouw: ,,Hoe heet jij, beste meid?" 
't Nieuwelingetje: ,,Anna Poot, juffrouw!" 
Keesje uit de achterste bank springt op met 

een kopje als vuur, en roept hard door de klas: 
,,Je mag niet vloeken, onfatsoenlijk meisje! 

Je moet zeggen Anna Voet!" 

Langs den weg. 
Een landlooper hield stil bij een auto, die 

door den chauffeur hersteld werd. 
Meneer Zilverstein, een millionnair, stond er 

in z'n fijnen bontkraag bij te kijken. 
De landlooper stapte op den eigenaar toe, en 

groette, zonder z'n pet af te lichten: ,,goeien 
middag, kameraad?" 

,,- Kameraad? kameraad? Zeg schooier, 
een beetje minder brutaal en familiaar asje
blief !" bulderde Meneer Zilverstein, die van 
verontwaardiging bont en blauw werd. 

De landlooper spuwde van zich af en 
grinnikte: ,,Nou, nou! maak je maar niet zoo 
dik! We verschillen heusch niet zoo heel veel. 
Jij probeert misschien om een tweede mil
lioentje te krijgen. Maar ik zit je dicht op de 
hielen. Want ik scharrel rond voor m 'n eerste 
millioen tj e I" 

Meer waard 
dan de .. 

prus 
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DE WAARDE VAN SCHIETOEFENINGEN. 
DooJ:1o H.A. F. G. van Ermel Scherer, Kolonel van den Generalen Staf, 

Directeur der Hoogere Krijgsschool. 

In het nummer van 8 Mei j .1. van "Allen 
Weerbaar" (No. 10) komt een artikel voor 
getiteld : ,,Het doel van Volksweerbaar
heid", waarin op duidelijke wijze het 
verleden, het heden en de toekomst dier 
Vereeniging beschreven worden en waarin 
overtuigend haar bestaansrecht wordt 
bepleit. 

Echter komt in dat artikel een enkel 
zinsdeel voor - waarschijnlijk eenigszins 
anders bedoeld-, dat, wanneer men het 
uit het verband van den zin licht en 
afzonderlijk plaatst, tot verkeerde gevolg
trekkingen zou kunnen aanleiding geven. 

Er staat nl. : 
"De omstandigheden hebben er toe 

geleid, geheel onafhankelijk van onzen 
wil, dat de weerbaarheidskorpsen zijn 
opgeheven, dat de schietoefeningen voor de 
landsverdediging geen waarde meer hebben 
en dat de sport in deskundige handen is 
overgegaan.'' 

Het is naar aanleiding van het cursief 
gedrukte deel van dezen zin, dat de 
redactie van het Landstormblad mij 
verzocht hierover mijne meening te weten. 

Ik doe dit gaarne, want hoewel de 
schrijver in "Allen Weerbaar" vermoede
lijk slechts bedoeld heeft de schietoefe
ningen zooals die vroeger van wege de 
Vereeniging Volksweerbaarheid gehouden 
werden, mag toch de uitlating, die ook 
als algemeen bedoeld gelezen kan worden, 
daarom ni~t onweersproken blijven. 

Het gaat om de vraag: Wat is in den 
tegenwoordigen tijd de beteekenis van de 
persoonlijke geoefendheid van den schut
ter? Uit de aangehaalde zinsnede zou men 
kunnen opmaken, dat deze hare waarde 
voor de landsverdediging verloren had en 
dat dus de schietoefeningen van Leger, 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en 
Burgerwacht overbodig waren. Het tegen
gestelde is waar, de individueele geoefend
heid van den schutter is van de grootste 
waarde en dit geldt zeker mede in de 
eerste plaats voor den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm. 

In den tijd der voorlaadgeweren, met 
zeer beperkte dracht, trad de infanterie 
op het gevechtsveld op in gesloten colonnes 
van geheele bataljons, de compagnieën 
achter elkaar, in elke compagnie de 2 

HOLLAND'S 
FIJNSTE 
SIGAREN 

In de yoornaamste 
sigarenwinkels 

pelotons of de 4 sectiën elk op 2 gelederen 
achter elkaar. De divisiën traden met 
dergelijke bataljonscolonnes naast elkaar 
op. Men zocht de open vlakte, vermeed 
doorsneden en bedekt terrein. Hetspreekt 
vanzelf dat de geoefendheid in het schie
ten van den schutter, die ook in dichte 
formaties was opgesteld, bij deze breede, 
diepe doelen op zeer korten afstand, van 
weinig beteekenis was. Hoofdzaak was het 
afgeven van enkele salvo's eer men tot het 
bajonetgevecht kwam. Voor het gevecht 
in doorsneden en bedekt terrein, voor de 
voorbereiding van den aanval, alsmede 
voor dekking van de vleugels gebruikte 
men afzonderlijk daartoe geoefende troe
pen, zoogenaamde lichte infanterie - in 
den regel jagers of tirailleurs genaamd-, 
die v~elal met betere geweren bewapend 
was en beter opleiding in het schieten 
kreeg. 

Deze logge vormen waren niet meer 
bestand tegen de sneller schietende, ver
der dragende achterlaadgeweren. Ten ge
volge van deze wijziging in de bewapening 
konden op de colonnes gedurende hare 
nadering meer salvo's gelost worden. 
Duidelijk bleek dat in de oorlogen van 
1866 en 1870, daar waar men nog niet tot 
nieuwere vormen was overgegaan. Onder 
den invloed van een en ander kwam men 
tot een vorm, zoowel voor aanvaller als 
voor verdediger, waarbij we achter elkan
der hadden : de tirailleurlinie, waarin de 
schutters met kleine tusschenruimten (op 
het beslissende moment één pas per man) 
naast elkaar op één lijn waren geplaatst; 
de ondersteuningstroepen, kleine gesloten 
colonnes; de reserves, in den regel com
pagniescolonnes. 

De ijle voorste lijn gaf aanleiding tot 
het afgeven uit die lijn van individueel 
vuur, waarbij dus de juistheid van het 
schot, op de vijandelijke ijle lijn afgege
ven, meer invloed had op de uitwerking. 

De grootere aandacht aan het schieten 
door de Weerbaarheidsbeweging ten on
zent omstreeks 1870 besteed, had dus een 
goeden grond. 

Het hier bedoelde vuur bereikte in 
hoofdzaak de voorste afdeelingen. Om de 
volgende gesloten afdeelingen te bestrij
den had men aan het individueele juist
heidsschot, dat voor die geweren tot op 
± 300 M. mogelijk was, weinig. Slechts 
een bundel kogels, afkomstig van een 
gelijktijdig vurende afdeeling, allen met 
hetzelfde mikpunt kon op de afstanden 
grooter dan ± 300 M. uitwerking geven. 

Door sommigen werd toenmaals de 

Ceheel compleet 

Klnderrljwlelen vanar f 53.• 
Gazellti Transporl Driewielers vanaf f 186,. 

J Prijscouranten grails op aanvrage bij onze Aatenlen. 

N.V. GAZELLE RIJWIELFABRIEK • DIEREN' 

theorie verkondigd, dat voor dit bundel
vuur de geoefendheid van den schutter 
van weinig belang was; de fouten toch 
van den een werden goedgemaakt door de 
tegengestelde fouten van den ander. 
Dat deze redeneering onjuist was springt 
in het oog. De spreiding toch zou daardoor 
grooter worden. 

Terloops zij hier opgemerkt, dat men, 
om aan de fouten, ontstaan ten gevolge 
van misschatting van den afstand en van 
de atmospherische invloeden, tegemoet te 
komen, op grootere afstanden vuurde met 
2 vizieren, dus als het ware twee bundels 
over elkaar legde. 

De invoering der klein kaliber repeteer
geweren deed de vormen nog ijler worden. 
Ondersteuningssectiën binnen de 1000 M. 
konden niet meer in colonne zijn, doch 
moesten verspreid worden. Slechts waren 
in niet geheel vlak, eenigszins dekking 
biedend terrein nog groepencolonnes uit 
de flank mogelijk. Het juistheidsschot 
werd, door de bestreken baan tot op 
± 600 M., tot op ongeveer dien afstand 
mogelijk. 

De Boerenoorlog toonde dit overtui
gend aan. De Engelschen, die veel te veel 
gebruik maakten van colonnes leden 
groote verliezen. De grootere schietvaar
digheid der Boeren, die uit zeer ijle opstel
lingen schoten en die met een 6,5 mM. 
Mauser bewapend waren, bleek van over
weldigende waarde. 

Het is dan ook geen wonder, dat juist 
in dezen tijd de belangstelling in het 
schieten wederom opleefde en de Ver
eeniging Volksweerbaarheid de vrijwillige 
schietoefeningen ter hand nam. De indi
vidueele geoefendheid van den schutter 
bleek een zaak van het hoogste belang. 

Ook het bundelvuur voor de grootere 
afstanden bleef de belangstelling trekken. 
Door de geringere spreiding van het wa-
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pen werd de totaal spreiding kleiner en de 
bundel dus kleiner en dichter. Het was 
van belang, dat mindere geoefendheid 
van den schutter dit voordeel weer niet 
deed verloren gaan. Om fouten in afstand
schatting te veronzijdigen werd het gebruik 
van twee of meer vizieren meer nóódig. 

Waar nu de man bij het vuren hoe langer 
hoe meer aan zichzelf werd overgelaten 
verwachtte men, dat hij op de korte 
afstanden, onder den indruk van het 
voorafgaande artillerievuur, van de toen 
reeds hier en daar optredende mitrailleurs, 
van het infanterievuur uit repeteergewe
ren en van de nabijheid van den vijand, 
niet rustig meer zou kunnen richten. 

Daarom trachtte men te bereiken, dat 
hij door oefening zoover zou worden 
gebracht, dat hij automatisch het wapen 
in den aanslag ongeveer horizontaal zou 
brengen in de richting van het doel, wat 
in verband met de bestrekenheid der baan 
op de korte afstanden voldoende zou zijn 
om te treffen. 

Vandaar oefeningen om dezen automa
tisch horizontalen aanslag te bereiken. 

Is dit voldoende bij gelijke hoogte van 
schutter en doel, het gaat niet meer op 
wanneer de hoogte verschilt . Op vlak 
terrein moet een staande of knielende 
schutter tegenover een liggend schutter 
iets benedenwaarts gericht in den aan
slag komen, de liggende schutter daaren
tegen iets opwaarts. Eveneens op hellend 
terrein . De liggende schutter moet er 
bovendien aan denken, dat bij horizon
taal geweer de minste terreinverheffing 
zijn schot opvangt. Het gaat dus niet om 
een automatisch snellen horizontalen aan
slag, het gaat om een automatisch snellen 
aanslag in de richting van het doel, een 
juist snellen aanslag. Dit eischt zeer veel 
oefening. 

En hoe staat het vraagstuk nu, na de 
invoering in grooten getale van de mi
trailleurs? 
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De zware mitrailleur heeft geheel het 
vuur der infanterie op de groote en mid
delbare afstanden overgenomen. Van bun
delvuur der infanterie op die afstanden is 
onder normale omstandigheden geen 
sprake meer. 

Beneden den afstand van 600 M. is de 
lichte mitrailleur het hoofdvuurwapen. 
De mitrailleurschutter moet natuurlijk, 
wil hij nut van zijn wapen hebben, goed 
schutter zijn. · 

En de geweerschutter nu? Is schiet
vaardigheid voor hem van geen waarde? 
Natuurlijk wel. Denken we aan den ge
weerschutter op patrouille, op post, als 
uitkijkpost in voorste lijn; dan bij storin
gen of vernieling van den mitrailleur, 
wanneer de bediening het handvuur
wapen grijpt om den mitrailleur te ver
vangen. De aanvaller zal voorts trachten 
door overweldigend artillerie- en mitrail
leurvuur den verdediger te neutraliseeren 
vlak voordat hij tot den aanval overgaat; 
d.w.z. zoodanig moreel te schokken, dat 
hij niet meer het hoofd buiten de dekking 
durft te steken om te vuren; maar nu de 
schutters, die zich niet laten neutralisee
ren, zullen die niet eerder hun schot dur
ven lossen dan een mitrailleur weer 
schietvaardig is en vinden zij geen loonend 
doel voor hun juistheidsschot? Juist het 
zelfvertrouwen, dat door goede oefening 
ontstaat, zal hen daartoe in staat stellen. 
En de meer in de diepte opgestelde schut
ters - wanneer de aanvaller geen vol
doende artillerie heeft om een vuurwals 
over de geheele breedte van het aanvals
vak te leggen, doch zich moet bepalen tot 
concentratie op bepaalde doelen-, vinden 
deze geen gelegenheid tot een loonend 
juistheidsschot op den aanvallenden 
vijand? 

Ook de aanvaller vindt voldoende ge
legenheid voor goed gerichte geweer
schoten, juist tegen de hierboven ge
noemde verdedigers. De geoefendheid in 
het schieten van den enkelen schutter 
komt juist bij den doorgezetten aanval 
tot haar recht. 

Denken we dan nog om het vuur op de 
kijkspleten van tanks en pantserwagens, 
op de schietgaten van gedekt opgestelde 
mitrailleurs, op de kijkgaten en de schiet
gaten in schilden enz. enz. Voorts aan al 
die gelegenheden die de stellingoorlog 
biedt, waartoe zelfs in verschillende legers 
kijkervizieren zijn ingevoerd. 

Neen, op het gevechtsveld heeft de 
schietvaardigheid van den geweer- en 
karabijnschutter nog niets van hare waar
de verloren. 

En dan ten slotte voor den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm en de Burger
wachten, met het oog op hun binnenland
sche taak; voor deze organisaties spreekt 
de waarde van het juistheidsschot nog 
veel meer. 

Denk aan posten ter bewaking van be
langrijke objecten. Denk aan begeleiders 
van voertuigencolonnes, van autds, van 
vaartuigen enz. Denk aan rust- en orde
verstoringen, waarbij het zaak is om alleen 
in uiterste noodzaak van het zoo vernieti
gende mitrailleurvuur gebruik te maken, 
maar waarbij enkele goed gerichte juist
heidsschoten, die de belhamels buiten 
gevecht stellen, dikwijls voldoende kun
nen zijn, terwijl de wetenschap, dat de 
verstoorders van rust en orde staan 
tegenover menschen, die zulke juistheids
schoten kunnen afgeven, reeds preventief 

kan werken. Wordt het ten slotte bittere 
ernst, dan biedt het gevecht in bewoonde 
oorden, huizen enz. juist den goed 
geoefenden schutter, in verbinding met 
zwaardere wapens, gelegenheid om door 
goed gerichte schoten het verzet in den 
kortst mogelijken tijd te breken, orde en 
rust te herstellen en verder bloedvergie
ten te voorkomen. 

Neen, ook voor B.V.L. en Burgerwacht 
behouden de schietoefeningen haar volle 
waarde. De prijzenswaardige ijver, waar
van zoo velen, blijkens de berichten in het 
Landstorm blad over prijsuitreikingen, blijk 
geven, is niet verkeerd aangebracht. Zij 
dient een Landsbelang van de eerste orde. 

Nogmaals, ik ben overtuigd, dat de 
schrijver van het betrokken artikel m 
"Allen Weerbaar" niet de bedoeling heeft 
gehad te verkondigen, wat men uit zijn 
uitlating zou kunnen halen, maar juist 
daarom mocht de uitlating op zichzelf niet 
onweersproken blijven. 

--------1 
SENSATIONEELE BERICHTGEVING 

IN "HET VOLK". 
Een opmarsch van Stahlhelmers door 

Venlo! 
Half Mei is er te Venlo een kleine af

deeling van de Stahlhelm opgericht, waar
van de leden een 15-tal Duitschers, hier of 
in nabije gemeenten werkzaam zijn. 

"Het Volk" schrijft er nu over onder 
deze sensationeele koppen: 

D u i t s c h m i 1 i t air i s m e v e r
g a d e r t i n N e d e r 1 a n d. 

Banden met den Bijz'Jnderen V rijwüligen 
Landstorm. 

De politie vindt het goed. 
,,Van zeer goed ingelichte zijde" ver

nam het blad dan het na volgende: 

De voorzitter van de vergadering, een 
zekere J. Trienes uit Blerick, deelde mede, 
dat er geen debat plaats had, omdat dat 
verboden was door de plaatselijke autori
teiten (die er dus van wisten), en dat alleen 
de samenkomst was belegd om tot de op
richting van de sectie Venlo van de Siahl
helm te komen, terwij 1 verboden was 
politiek te behandelen. 

We moeten hierbij opmerken, dat er 
geen debat plaats had, enkel en alleen 
omdat de voorzitter dat zelf niet wilde. 
Over politiek werd om dezelfde reden niet 
gesproken; men deed dat opzettelijk niet, 
wijl de "Stahlhelm" voor allen wil zijn. 

Op die vergadering, welke het karakter 
had van een gezellige bijeenkomst, spraken 
de heeren Studienrat Mahnken uit Hagen 
in Westfalen en graaf Von Hoensbroek uit 
Geldern. Zij hebben uiteengezet wat de 
Stahlhelm is en wat hij wil: één Dui tsch
land en één volk. Men hoopt ook, dat de 
Duitschers buiten het vaderland aan dit 
ideaal zullen meewerken. Dat is de geheele 
inhoud der speechen. Ze werden uitge
sproken onder aanwezigheid van Neder
landsche politie, die opzettelijk aanwezig 
was. 

Onder de gasten waren, behalve Duit
schers, hier woonachtig, ook enkele Neder
landers, die uitgenoodigd waren om eens 
te luisteren naar de uiteenzetting over wat 
de Stahlhelm wil. 

Nu komt echter nog het spannendste: 
Op 7 Juni vond wederom een vergade

ring plaats, eveneens in café "Suisse", een 
lokaal, waarin de S.D.A.P. niet toegelaten 
wordt. Toen wareri er, behalve de Stahl
helmers, ook leden van den vrijwilligen 
landstorm aanwezig. De heer Trienes was 
daar ook weer voorzitter en hij deelde 
mede, dat op 12 of 14 Juli een opmarsch 
door Venlo zou plaats hebben van Stahl
helmers der omgeving. 

Wat is van dit vreeselijk verhaal waar? 
Op 7 Juni had 's middags te vier uur in 

"Suisse" een vergadering plaats van het 

Vrijwillige Landstormkorps Mototdienst, 
afdeeling Limburg, Sectie Venlo, onder 
leiding van H. Trynes, die al 10 jaar com
mandant hiervan is. Dit is niet de boven
bedoelde Duitscher J. Trynes. De Neder
lander H. Trynes was wel op die vergade
ring als gast aanwezig, doch is en wenscht 
geen lid dezer organisatie te zijn. 

Die bijeenkomst was dus geen vergade
ring van Stahlhelmers, waarbij ook Vrij
willige Landstormers waren, doch een ver
gadering van genoemde Nederlandsche 
organisatie. Deze regelde toen den motorrit, 
die op 15 Juni is gehouden. Dat is dan die 
opmarsch van Stahlhelmers door Venlo! 
Bespottelijker kan het niet. 

Tot slot komt "Het Volk" m ::!t de vol
gende vragen : 

Nu vraag ik u: mag dat maar zoo? 
Duitsche oorlogshitsers voeren dus in 

Nederland hun misdadige politiek en or
ganiseeren zich onder de oogen van recher
che en politie. 

Of de Nederlandsche regeering met 
vaste hand tusschenbeide zou komen? 

Of ook aan elk verband tusschen vrij
willigen landstorm en Stahlhelm een einde 
zal worden gemaakt? Die landstorm wordt 
nota bene uit de Nederlandsche staatskas 
bekostigd. 

Na het bovenstaande behoeven we hier 
niets meer op te antwoorden. We gaven 
alles objectief; het spreekt voor zich zelf. 

Maar mogen we nu niet vragen, of het 
venijn hier Riet in den staart zit? Heeft de 
socialistische afkeer tegen den Vrijwilligen 
Landstorm de roode redactie geen parten 
gespeeld? 

Nieuwe Venlosche Courant. 

EEN NIEUWE AANVAL OP DEN BIJ
ZONDEREN VRIJWILLIGEN LAND

STORM AANGEKONDIGD. 

Op het laatste congres der S.D.A.P. is 
de indiening aangekondigd van drie ini
tiatief-ontwerpen: één tot wijziging van 
art. 187 der Grondwet om het mogelijk te 
maken, dat de beslissing over een mobili
satie bij de volksvertegenwoordiging wordt 
gebracht; één om vast te stellen, dat ook 
de mobilisatie van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm zonder parlementaire 
goedkeuring niet mogelijk is, en één om 
gewapende korpsen, anders dan die bij de 
wet zijn ingesteld, te verbieden. 

Wij gelooven niet ver mis te zijn, als wij 
het vermoeden uitspreken, dat de bericht
geving over de Stahlhelmbijeenkomst te 
Venlo met bovenbedoeld voornemen m 
verband staat. 

Met de waarheid komt het zoo nauw 
niet als het den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm betreft. 

INLEVERING VAN 
KLEEDING EN UITRUSTING. 

Alle dienstplichtigen leveren hunne 
kleeding en uitrusting bij den desbetreffen
den Indeelingsdistrictscommandant in, op 
het tijdstip waarop zij naar de aanvul
lingsreserve overgaan, nl. op 1 October 
van hun 35e jaar. 

Zij, die bijzonder vrijwilliger zijn, en die 
naar de aanvullingsreserve overgaan, 
kunnen desgewenscht in het bezit blijven van 
hunne kleeding en uitrusting, waartoe 
door hen tijdig tevoren een verzoek moet 
worden gericht aan den Commandant van 
hun Landstormkorps, onder overlegging 
van het zakboekje. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE "VELUWZOOM". 

Zaterdag 27 Juni kwamen de Officieren 
van het Korps "Veluwzoom" m Hotel 
Naeff te Velp (G.) in vergadering bijeen. 

De Korpscommandant, Res. Luit. Kol. 
F. J. J. Baron van Heemstra opende de 

bespreking door een uiteenzetting te 
geven van de regeling der mobilisatie van 
den B.V.L., waarop een levendige ge 
dachtenwisseling volgde. Duidelijk kwam 
naar voren hoe de aanwezige Officieren 
ten volle zich bewust waren van de nood 
zakelijkheid van een degelijke voorberei 
ding der mobilisatie, terwijl eenige moei 
lijkheden, die zich zouden kunnen voor 
doen, in het bizonder werden besproken 
Ook werden eenige wenschen naar voren 
gebracht, waarmede de Korpscomman 
dant zooveel mogelijk rekening zal houden 

Na een gemeenschappelijken maaltijd 
gebruikt te hebben, wachtte den deel 
nemers een aangename verrassing in den 
vorm van een bezoek aan Kasteel Ro 
sendaal. 

Vriendelijk ontvangen door Baron Pal 
landt van Rosendaal, werden de bezoe 
kers in de gelegenheid gesteld, het Kastee 
met zijn vele schatten van oudheidkun 
dige waarde te bezichtigen, waarna op de 
baan te Beekhuisen een schietwedstrijd 
werd gehouden. 

De uitslag van dezen wedstrijd was als 
volgt: 

1. P. J. Erkens; 2. J. M. Vermeijs 
3. C. R. Broekers; 4. N. M. G. Becking 
5. W. van Ingen Schouten; 6. H. W. de 
Graaff; 7. J. Tulp; 8. F. Dieleman 
9. H. Bakker; 10. J. A. A. Meijer; 11. J 
M. Berger; 12. Prof. J. C. Kielstra 
13. F. J. Goedhart; 14. A. H. Mulderij 
15. F. Jalink; 16. Mr. J. C. Kielstra 
17. Mr. A. Baron van Heeckeren van 
Keil; 18. W. Tijl; 19. F. W. H. W. 
Schotsman; 20. Dr. J. W. Wurfbain 
21. W. L. Beerens; 22. L. de Sterke 
23. F. J. J. Baron van Heemstra; 24. Jhr. 
F. J. J. Meijer; 25. J. Kleuver. 

Na afloop werden de prijzen uitgereikt 
door den Voorzitter der Gewestelijke 
Commissie, Mr. A. Baron van Heeckeren 
van Keil. 

DE IJSSEL EN VOLLENHOVE. 
In verband met de samenvoeging van 

de Vrijwillige Landstormkorpsen "de IJs
sel" en "Vollenhove", heeft de Minister 
van Defensie bij beslissing d.d. 9 J um 
1931, IIe Afd. B No. 34, zijn goedkeuring 
gehecht aan de naamswijziging van het 
Vrijwillige Landstormkorps "de IJssel 
in: Vrijwillig Landstormkorps "de IJssel 
en Vollenhove". 

LANDSTORMKORPS 
,,MOTORDIENST". 

Op 7 Augustus a.s. zal door de afdeelin_g 
Noord-Brabant en Zeeland van het VriJ
willige Landstormkorps "Motordienst" op 
een terrein tusschen Breda en Tilburg, 
met medewerking van vliegtuigen van de 
luchtvaartafdeeling, een oefening worden 
gehouden. 

Als leider van deze oefening zal op
treden de eerste Luitenant J. C. Persant 
Snoep. 

TOEGEZONDEN BOEKEN. 
Van den Dubbelen Adelaar naar het 

Roode Vaandel, door Peter Krasnow, 
uitgave A. W. Sijthoff's uitgeversmaat
schappij N.V. te Leiden. 

Het is nog niet zoo lang geleden, dat 
m ons blad een serie hoofdstukken in 
feuilletonvorm, geschreven door Jhr. J. A. 
I. H. Graafland, werd beëindigd. 

De belangstelling daarvoor door onze 
lezers betoond, schenkt ons de overtm
ging, dat zij met graagte het hierboven 
aangekondigde werk zullen ter hand 
nemen. ,,Hoe kon in Rusland de revolutie 
uitbreken en zich voltrekken, op de wijze 
zooals dit geschied is, en hoe is het moge
lijk, dat een satanisch regeeringssysteem 
als het bolsjewistische tot op dezen tijd 
zich kan handhaven". 

Wie hierover op zeer boeiende WIJZe 
wenscht te worden ingelicht, hij leze het 
werk van Peter Krasnow. Het is een werk 
van blijvende beteekenis, dat evenwel, 
evenals de tegenwoordige oorlogsboeken, 
slechts door volwassenen behoort te 
worden gelezen. 
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De autoriteiten begeven zich naar het Landdagterrein. Aankomst van minister Deckers op het terrein. 

B.V.L. LANDDAG TE BRUMMEN. 
Een welgeslaagde Landdag op het Landgoed "Klein Engelenburg". 

Groote belangstelling van het Landstormkorps "De IJssel en Vollenhove''. De "Jeugdige'' Baron 
van Boecop door Burgemeester Graaf van Limburg Stirum gehuldigd. - Vaandelaanbieding door Mevrouw 

A. H. Beelaerts van Emmichhoven-Modderman. H.M. de Koningin-Moeder aanwezig. 

Opvoering van "Wij will~n Holland houen". 

Op het prachtig gelegen Landgoed 
"Klein Engelenburg" te Brummen werd 
Vrij dag 19 Juni onder zeer groote be
langstelling een Landdag gehouden voor 
de Landstorm Verbanden "De IJssel" en 
"Vollenhove". Aan dezen Landdag was 
een schietwedstrijd verbonden op de 
schietbanen van de Vereeniging "Willem 
Tell", welke wedstrijd reeds 's morgens 
om half 8 aanving en op uitnemende wijze 
geleid werd door de heeren: P. A. G. van 
Tienhoven; P. A. R. C. van Linden Tol; 
W. van Ingen Schouten; W. Hartelman; 
G. G. Schoonman en N. Stip. 

Des morgens half twaalf verzamelde 
zich de Voorzitter van de Landdag-com
missie, gep. kolonel der cavalerie J. M. 
baron van Boecop, met de overige leden 
dier commissie in het hotel 't Kromhout, 
om aldaar de autoriteiten en genoodigden 
te ontvangen. 

Behalve Baron van Boecop merkten we 
aldaar op de heeren: C. J. van Marle; 
Res. Lt. kolonel P. A. R. C. van Linden 
Tol; C. C. Stael van Holstein van Vloten; 
H. G. W. Beker; M.G. W. Beker; G. C. C. 
Pels Rijcken; M. C. Sanders; Res. Lt. 
kolonel W. van Ingen Schouten; Jhr. H. 
M. W. van Coehoorn van Sminia; Res. 

lste Luitenant J. G. W. H. Baron van 
Sytzama en de heer J. Wynia, Burge
meester van Denekamp. 

De minister van defensie mr. dr. L. N . 
Deckers, vergezeld van zijn marine-adju
dant luitenant ter zee lste klasse Bozuwa, 
kwam tegen half 12 te Brummen aan en 
werd met luit.-generaal Borel en luit.
generaal Duymaer van Twist met de 
andere autoriteiten door gemelde com
missie ontvangen. De commissaris der 
Koningin in Gelderland, mr. S. baron van 
Heemstra, was verhinderd den Landdag 
bij te wonen. Tal van genoodigden 
kwamen eveneens aan de commissie hunne 
opwachting maken en tegen twaalf uur 
gingen allen voor de officieele ontvangst 
naar het gemeentehuis. 

Op het gemeentehuis werd het gezel
schap door het dag. bestuur der gemeente 
ontvangen en door den Burgemeester, 
Graaf van Limburg Stirum toegesproken. 
Hij heette alle aanwezigen welkom, in het 
bijzonder den Minister van Defensie, mr. 
Deckers, de generaals Duymaer van Twist 
en Borel, en sprak er voorts zijn vreugde 
over uit dat voor de tweede maal in een 
jaar heden het Koninklijk Huis in Brum
men vertegenwoordigd zou zijn. 

De overdracht van het nieuwe vaandel. 

Verder bracht spr. lof aan den altijd 
"jeugdigen" baron van Boecop, onder 
wiens leiding de landdag tot stand kwam, 
maar niet minder aan Baron van Sytzama, 
die met zijn staf onnoemelijk veel werk 
heeft gedaan. Thans kan de gemeente 
blijk geven van haar waardeering voor 
het instituut. 

Minister Deckers bracht dank voor de 
ontvangst door de gemeente Brummen en 
voor de hartelijke woorden van welkom. 

Na deze toespraken klonk hartelijk 
applaus der aanwezigen, _onder wie wij 
opmerkten den commissaris van de Konin
gin in Overijse!, mr. A. E. baron van 
Voorst tot Voorst, generaal-majoor P. H. 
Ridder, · bevelhebber in de tweede mili
taire afdeeling, generaal-majoor F. W. J. 
de Witt Huberts, gep. Kolonel N. J. 
Lavalye, voorzitter der gewestelijke 
commissie de IJssel en ds. G. !Hofstede, 
doopsgezind predikant te Blokzijl, voor
zitter van de gewestelijke commissie 
Vollenhove. 

Na de ontvangst ten gemeentehuize ver
eenigde men zich aan een eenvoudige 
lunch in de sociëteit Concordia. 

Het Landdagterrein, overstraald door 
een heerlijk zomerzonnetje bood inmid-

dels een vroolijken aanblik. De tribunes 
begonnen zich te vullen, en de vlaggen 
wapperden. Men genoot van het fraaie 
Landdagterrein. 

Om plm. twee uur hield de voorzitter 
der Landdag commissie, de Heer J. M. 
Baron van Boecop een korte openingsrede, 
waarin hij wees op de saamhoorigheid, 
die op de Landstormdagen tot uiting 
komt, op de verknochtheid aan het Huis 
van Oranje, op de vreugde dat H. M. de 
Koningin-Moeder een deel van den Land
dag zou bijwonen. Nadat het Wilhelmus 
gezongen was, gaven de IJ selruiters, 
gekleed in de costuums van het gevolg 
van Prins Willem III, een nummer figuur
rijden, dat bijzonder in den smaak viel, 
en vooral de slotstanden, een Een een W, 
oogsten den bijval van het opgetogen 
publiek. 

Door mevrouw A. Beelaerts van Em
michhoven- Modderman werd daarop na
mens het Damesvaandel-comité aan het 
Landstormverband "de IJssel" een vaan
del aangeboden. In haar toespraak en 
overdracht wees zij op de beteekenis van 
het vaandel, als symbool, den wensch 
uitend, dat het nooit anders ontplooid zal 
behoeven te worden, dan om te demon-

Het nieuwe vaandel. 
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streeren voor vredesdoeleinden, maar ook 
als het moet, om den mannen het vaandel 
te doen volgen, wanneer orde en rust 
zulks vorderen. Met de bede, dat God 
Neerland en Oranje bij den vrede moge 
bewaren, en een "leve de Koningin!" 
eindigde spr. haar door handgeklap be
antwoorde rede. 

Namens het landstormkorps werd, bij 
afwezigheid van den commandant, door 
kapitein Rigter, uit Lochem, het vaandel in 
ontvangst genomen en dank gebracht aan 
het Damescomité, dat gelden bijeen had 
gezameld om dit blijk van trouw te geven. 
Daarin werd een aansporing gevonden om 
door eendrachtig samenwerken orde en 
rust te bewaren. 

Even later verkondigde de luidspreker, 
dat H. M. de Koningin-Moeder in aan
tocht was, die weldra, onder uide toe
juichingen en voorafgegaan door de auto 
van Brummens Burgemeester, het veld 
opreed, om voor de tribune door Luit.
generaal b. d. L. F. Duymaer van Twist 
te worden ontvangen, zoo mede door de 
leden van de Landdagcommissie. H.M. 
was vergezeld van hofdame Baronesse 
Van Tuyl en de kamerheeren Jhr. Van 
der Wyck en Jhr. Van Harinxma thoe 
Slooten. 

Toen Hare Majesteit gezeten was, werd 
haar door leden van de Zangvereenigingen 
"Klosogela" en "Zanglust", die zich voor 
dit doel vereenigd hadden onder leiding 
van den heer Mooy uit Deventer, een 
couplet bij ons oude volkslied toege
zongen. 

Het kleinzoontje van den heer C. J. 
van Marle mocht aan H. M. de Koningin
Moeder een ruiker rozen aanbieden, waar
voor zij den kleine hartelijk bedankte. 

Dan vingen de Historische tafereelen 
aan, de opvoering van "Wij willen Holland 
houen", waarover wij zulk een voortreffe-

hopman verschijnt de gewapende macht, 
buiten de stad Zutphen, waarvan torens 
en wallen in de verte verrijzen. Daar 
nadert de hooge opperbevelhebber Prins 
Maurits met zijn lijfwacht en inspecteert 
de troepen - een troostend en dankbaar 
woord richt de Prins tot den doodelijk 
gewonden Johan van Daun Graaf van 
Valckesteijn, die weggevoerd wordt. -
Van de wallen van Zutphen klinkt trom
petgeschal: De Spanjaard wil capitu
leeren ! - Prins Maurits aanvaardt de 
sleutels der stad Zutphen - de poort 
gaat open - neer daalt de Spaansche 
banier - hoog en fier wappert de Prinsen
vlag! 

Het verweer tegen het leger van Bernard 
van Galen, bisschop van Munster in 1665 
vormt den inhoud van tooneel no. 3. Een 
episode uit de dappere verdediging der 

Res. Luitenant Baron van Sytzama met zijn flinke ruiters. IJ ssellinie: Zwolle, Deventer, Doesburg, 
Zutphen door de Stadsche troepen. Tus
schen Brummen en Velp ligt 't hoofdleger 

lijk overzicht vonden van de hand van opstand der Batavieren 69 jaar na Chr., 1 onder Johan Maurits van Nassau - in 
Josephine Lulofs in de kunstrubriek van Romeinsche soldaten woest en brood- den Achterhoek zijn de Munsterschen 
de Nieuwe Apeldoornsche Courant. dronken overvallen, aangevoerd door hun gelegerd onder Bernard van Galen. Voor-

"Wij willen Holland houen" is een Centurio het woonkamp der Batavieren, gesteld wordt een bijeenkomst te Eerbeek 
boeiende compositie van geschiedkundigen waaruit de mannen ter jacht togen. Ze waar een veldtochtplan besproken zal 
inhoud, naar oude bescheiden en archieven voeren gewelddadig de vrouwen mede op worden met de Fransche hulptroepen, die 
samengesteld en bewerkt, de vier eerste hun met geroofde goederen beladen ossen- te Doesburg liggen, onder den kolonel de 
tafereelen onder voorlichting van den kar en steken de hut in brand. Brinio met Mont Bas. Na een ceremonieel onderhoud 
Nationalen Landsspelraad; met een slot- zijn mannen terugkeerend ziet met ont- wordt op hoofsche wijze bij het afscheid 
tafereel en apotheose "Oranje boven!" zetting het onheil - blaast alarm naar de hoffelijkheid der Fransche legeraan-
1813 te 's-Gravenhage, - ontworpen door alle vier windstreken ~ van overal ver- voerders beantwoord. 
den spelleider, den heer W. van Hoboken. schijnen de dappere Bataafsche strijders In tafereel 4 wordt nabij Arnhem - na 

Het aantal medewerkers te voet en te met speer en bijl - gereed met hun leven de verlossing uit den grooten nood ( 1675) 
paard bedroeg ruim 300 personen, een pal te staan voor huis en haard. Onver- - Prins Willem III het hertogdom v. 
indrukwekkend en kleurig schouwspel - saagd vervolgen zij de Romeinsche over- Gelderland en de graafschap van Zutphen 
in de fantastische kleedij en de pompeuze weldigers! aangeboden. - Na de weigering van den 
dracht van het volk onzer lage landen en De strijd tegen de Spanjaarden, de ver- Prins op advies van de Staten Generaal, 
zijn krijgslieden de trouwe verdedigers overing van Zutphen door Prins Maurits volgt zijne benoeming tot Erfstadhouder 
van huis en erf door alle eeuwen. Het eerste op 30 Mei 1591, wordt in het tweede en kapitein en admiraal-generaal van 
tafereel brengt ons voor oogen het verzet I tafereel uitgebeeld. Onder leiding van den Gelderland. Onder aanvoering van den 
tegen de Romeinsche overheersching, de bevelhebber Jhr. Karel v. d. oot en een heer Van Welderen, burggraaf van Nim-

Als in oude tijden. H.M. de Koningin-Moeder ontvangt bloemen uit lieve kinderhanden. 

H.M. de Koningin-Moeder in de loge van de tribune. Brinio wordt op het schild verheven. 
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Een goed geslaagd beeld. Een ossenkar uit vervlogen tijd. 

wegen, wordt de Prins eerbiedig begroet 
en hem plechtig een proclamatie voor
gelezen door den griffier: Gerard Harmsen, 
helden bariton. 

Tot slot : de omgeving van het Haagsche 
bosch in 1813, de moedige daad van het 
edele driemanschap Van Hogendorp, Lim
burg Stirum en van der Duyn van Maas
dam - het fier openbaar zich tooien met 
de Oranjekleur - het alom spontane 
Oranje boven! Neerlands onafhankelijk
heid herwonnen en verzekerd! De Fransche 
vlag wordt neergehaald - een man hangt 
zijn oranje zakdoek in de plaats - geest
driftig klinkt het: ,,Wij willen Holland 
hou en!" Waarna besloten wordt met als 
uit één mond ons plechtig Prinsenlied: 
,,Wilhelmus van Nassaue!" .... 

H. M. de Koningin-Moeder, die aan
vankelijk van plan was na afloop van het 
4e tafereel te vertrekken, bleef tot het 
einde toe. Toen dit oogenblik daar was, 
verzamelden zich de landstormers, onder 
leiding der officieren, en ook de deelnemers 
aan de spelen, om langs de officieele 
tribune te defileeren. Na afloop hiervan 
stelden zij zich in een hal ven boog op, met 
vele andere aanwezigen, om gezamenlijk, 
onder directie van den heer van Hoboken 
eenige vaderlandsche liederen te zingen. 

Om twintig minuten voor zes vertrok 
de Hooge Vrouwe per auto, uitgeleide 
gedaan door den burgemeester en harte
lijk, zéér hartelijk, toegejuicht. 

Na het vertrek van Hare Majesteit 
werd de loge ingericht voor het uitstallen 
van de prijzen voor den schietwedstrijd, 
die in de morgenuren gehouden was. De 
Voorzitter, Baron van Boecop, sprak voor 
de uitreiking eenige toepasselijke woorden, 
waarna bij monde van den heer van 
Linden Tol, de prijzen aan de verschillende 
winnaars werden uitgereikt. 

Ze werden behaald als volgt : 
Officieren: 1 e pr. vaandrig B. J alink, 

Apeldoorn; 2e pr. kapt. J. L. Trap, 
Zutphen; 3e pr. Ie luit. H. D. v.d. Kouwe, 
Hattem. 

Koning schutters: 1. B. H. J. Hartel
man Brummen; 2. G. P. Troost, idem; 
3. K. Wilbrink, idem; 4. J. H. Wansink, 
Loenen; 5. R. Schrijver, Terwolde; 6. 
Sebel, Zwolle; 7. J. Sluiter, Bathmen; 
8. G. J. Bieleman, idem; 9. G. Jansen, 
Heeten; 10. M. J. Koerselman, Brummen; 
11. J. H. v. Winzum, Zwolle; 12. H. 
Lunenborg, Bathmen; 13. W. Kettelarij, 
Holten; 14. H. J. Kraai, Apeldoorn; 
15. Th. Buiting, Klarenbeek; A. C. Assië, 
Brummen. 

Scherpschutters: 1. G. J. Boesveld, 
Brummen; 2. A. W. Breunis, Hattem; 
3. J. G. Elders, Heeten; 4. A. Schipper, 
Zwartsluis; 5. R. v. d. Meulen, idem; 
6. A. Visser, Hattem; 7. J. A. Surink, 
Zutphen; 8. G.G. Schoonman, Brummen; 
9. G. Focks, Apeldoorn; 10. H. v.d. Belt, 
Zwartsluis; 11. J. de Boer, Nieuwleuzen; 
12. K. Bisschoff Tulleken, Heerde; 13. 
J. de Jonge, Zutphen; 14. P. M. Riphagen, 
Oene; 15. J. A. Schokker, Zutphen; 
16. W. A. Aarnink, Loenen; 17. A. Sloot, 
Zwartsluis; 18. P. L. Tromop, Holten; 
19. Th. Horzelenberg, Zwartsluis; 20. H. 
J. Brasz, Zutphen; 21. A. Stam, Zwart
sluis; 22. J. Buit, Brummen; 23. Th. J. 
Teunissen, Loenen; 24. E. W. v. d. Kolk, 
Zwolle; 25. E. J. Liefferink, Brummen; 
26. W. J. Beekman, Loenen; 27. H. 
Funcke, Zwolle; 28. E. Olst, Ha-ttem; 
29. F. Hovink, idem; 3Q. Bobbink, 
Zutphen; 31. T. Horst, Terwolde; 32. E. 
Huttinga, Apeldoorn; 33. F. v. d. Mei, 
Zwolle; 34. G. H. Rietberg, Zutphen. 

Schutters Ie klasse: 1. L. H. Schut, 
Brummen; 2. W. J. Blom, Heino; 3. D. 
C. Schoonman, Brummen; 4. J. v. Vuuren, 
idem; 5. B. Herbrink, Heino; 6. L. G. 

De oude en nieuwe tijd. Romeinsche krijgsknechten en de film. 
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De ruiters verlaten de vestingpoort. 

Wolters, Brummen; 7. C. v. Hierden, 
idem; 8. G. R. Reintjes, Heino; 9. M. 
Wollers, Zwolle; 10. Th. Meppelink, Zwart
sluis; 11. Groütkoerkamp, Heeten; 12. H. 
Bokstert, Deventer; 13. H. Koekkoek, 
Kampen; 14. J. Laanbroek, Heino; 15. B. 
Vermeulen, Zutphen; 16. P. Schoonman, 
Brummen; 17. H. Lensink, Laren; 18. H. 
Manessen, Vaassen. 

Schutters 2e klasse: 1. D. J. Nij veld, 
Almen; 2. Boschlo, idem; 3. D. Woesink, 
Brummen; 4. E. Schekman, idem; 5. Joh. 
Bensink, idem; 6. T. Looman, Almen; 
7. Blikman, Brummen; 8. Schoonhoven, 
Apeldoorn. 

Extra prijzen: A. Hoogste aantal pun
ten in 2 series: B. H. J. Hartelman, te 
Brummen met 47-41. B. Prijs voor den 
besten Brummenschen Schutter: B. H. J. 
Hartelman, met dezelfde cijfers. C. Voor 
de hoogste gelijke series 38-38: H. J. 
Kraaij, te Apeldoorn. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Uitslag vierde gewestelijke jubileumwed
strijd op de banen bij Zeeburg te Amsterdam. 

Wedstrijd Koningschutters (geweer M 95) 

Ie prijs H. H. Bockweg te Weesp met 94 
punten; 2e pr. Ph. Petrie te Amsterdam met 
88 punten. 

Personeel Scherpschutters (geweer M 95) 

Ie prijs R. de Vries Nigtevecht 48 punten; 
2e pr. M. Benard Nieuw Vennep, 47 p.; 3e pr. 
M. van Poelgeest Amstelveen, 47 p.; 4e pr. 
L. Otto J. 0. Amstel, 46 p.; 5e pr. Th. van 
Ploeg Amsterdam, 46 p.; 6e pr. A. Wijnhout 
Abbenes, 44 p. 

Personeel Schutters Ie klasse (geweer M 95) 

Ie prijs G. Lodeweegs Ned. den Berg, 
46 p.; 2e pr. G. Udo Ouder Amstel, 44 p.; 
3e pr. G. H. van Dijk Ankeveen, 44 p.; 4e pr. 
J. Hystek Rijk, 44 p. 

Wedstrijd op Pistool voor Officieren 
gehouden op de banen te Laren op Zater

dag 27 Juli 1931. 
Aan den wedstrijd Officieren op pistool M 

'25 nr. 2 is door een bevredigend aantal 
officieren van het Landstormkorps Stelling 
van Amsterdam deelgenomen. In totaal werden 
aan de prijswinners veertien prijzen uitgereikt. 

De eerste prijs werd behaald door den heer 
H. van den Belt Res. Ie luitenant der Infan
terie met in totaal 92 punten (maximum 
96 punten). 

Afdeeling Vreeland. 
Op een terrein achter pension Brugzicht 

alhier hield de afdeeling Vreeland op Dinsdag
avond 30 Juni ll. bij wij ze van proef een schiet
wedstrijd op margageweer. De opkomst was 
zeer bevredigend en zal voortgegaan worden 
de afdeeling Vreeland tot een zelfstandige 
afdeeling te consolideeren. 

Het plaatselijk leiderschap wordt tijdelijk 
waargenomen door den heer J. Radix te 
Nigtevecht. 

De burgemeester en de heer Sluyters, 
leden van de pl. landstormcommissie gaven 
door hunne aanwezigheid van hunne belang
stelling blijk. 

Door den burgemeester werd het eerste schot 
gelost. 

De prijsjes voor dezen wedstrijd werden na 
afloop door den secretaris van de Gew. Land 
storm Commissie uitgereikt. 

UDEN. 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm hield 

op 1 Juli een schietwedstrijd op de baan van 
100 meter aan den Bredaschen berg. De 
prijzen werden behaald als volgt: 

Corps: Ie pr. K. Linssen, 2e pr. J. van 
Rosmalen, 3e pr. Joh. van Oort, 4e pr. G. Bos, 
5e pr. G. van Grinsven, 6e pr. M. van Oort, 
7e pr. J. v. Driel, Be pr. H. v. d. Berg, 9e pr. 
P. Habraken, IOe pr. M. v. d. Elzen, 1 Ie pr. 
A. van Lanen, 12e pr. J. Hoevenaars, 13e pr. 
H. Verbossen. 

Personeel: Ie pr. A. Verbossen, 2e pr. A. 
van Lanen, 3e pr. H. Verbossen, 4e pr. K. 
Linssen, 5e pr. P. Habraken, 6e pr. M. van 
Oort, 7e pr. C. van Grinsven, 8e pr. Th. Ver
bossen, 9e pr. J. Verhoeven. 

De prijzen werden uitgereikt door den heer 
F. van Eldonk. Er was veel belangstelling. 

Het defilé, 
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streeren voor vredesdoeleinden, maar ook 
als het moet, om den mannen het vaandel 
te doen volgen, wanneer orde en rust 
zulks vorderen. Met de bede, dat God 
Neerland en Oranje bij den vrede moge 
bewaren, en een "leve de Koningin!" 
eindigde spr. haar door handgeklap be
antwoorde rede. 

Namens het landstormkorps werd, bij 
afwezigheid van den commandant, door 
kapitein Rigter, uit Lochem, het vaandel in 
ontvangst genomen en dank gebracht aan 
het Damescomité, dat gelden bijeen had 
gezameld om dit blijk van trouw te geven. 
Daarin werd een aansporing gevonden om 
door eendrachtig samenwerken orde en 
rust te bewaren. 

Even later verkondigde de luidspreker, 
dat H. M. de Koningin-Moeder in aan
tocht was, die weldra, onder luide toe
juichingen en voorafgegaan door de auto 
van Brummens Burgemeester, het veld 
opreed, om voor de tribune door Luit.
generaal b. d. L. F. Duymaer van Twist 
te worden ontvangen, zoo mede door de 
leden van de Landdagcommissie. H.M. 
was vergezeld van hofdame Baronesse 
Van Tuyl en de kamerheeren Jhr. Van 
der Wyck en Jhr. Van Harinxma thoe 
Slooten. 

Toen Hare Majesteit gezeten was, werd 
haar door leden van de Zangvereenigingen 
"Klosogela" en "Zanglust", die zich voor 
dit doel vereenigd hadden onder leiding 
van den heer Mooy uit Deventer, een 
couplet bij ons oude volkslied toege
zongen. 

Het kleinzoontje van den heer C. J. 
van Marle mocht aan H.M. de Koningin
Moeder een ruiker rozen aanbieden, waar
voor zij den kleine hartelijk bedankte. 

Dan vingen de Historische tafereelen 
aan, de opvoering van "Wij willen Holland 
houen", waarover wij zulk een voortreffe-

hopman verschijnt de gewapende macht, 
buiten de stad Zutphen, waarvan torens 
en wallen in de verte verrijzen. Daar 
nadert de hooge opperbevelhebber Prins 
Maurits met zijn lijfwacht en inspecteert 
de troepen - een troostend en dankbaar 
woord richt de Prins tot den doodelijk 
gewonden Johan van Daun Graaf van 
Valckesteijn, die weggevoerd wordt. -
Van de wallen van Zutphen klinkt trom
petgeschal: De Spanjaard wil capitu
leeren ! - Prins Maurits aanvaardt de 
sleutels der stad Zutphen - de poort 
gaat open - neer daalt de Spaansche 
banier - hoog en fier wappert de Prinsen
vlag! 

Het verweer tegen het leger van Bernard 
van Galen, bisschop van Munster in 1665 
vormt den inhoud van tooneel no. 3. Een 
episode uit de dappere verdediging der 

Res. Luitenant Baron van Sytzama met zijn flinke ruiters. IJ ssellinie: Zwolle, Deventer, Doesburg, 
Zutphen door de Stadsche troepen. Tus
schen Brummen en Velp ligt 't hoofdleger 

lijk overzicht vonden van de hand van opstand der Batavieren 69 jaar na Chr., 1 onder Johan Maurits van Nassau - in 
Josephine Lulofs in de kunstrubriek van Romeinsche soldaten woest en brood- den Achterhoek zijn de Munsterschen 
de Nieuwe Apeldoornsche Courant. dronken overvallen, aangevoerd door hun gelegerd onder Bernard van Galen. Voor-

"Wij willen Holland houen" is een Centurio het woonkamp der Batavieren, gesteld wordt een bijeenkomst te Eerbeek 
boeiende compositie van geschiedkundigen waaruit de mannen ter jacht togen. Ze waar een veldtochtplan besproken zal 
inhoud, naar oude bescheiden en archieven voeren gewelddadig de vrouwen mede op worden met de Fransche hulptroepen, die 
samengesteld en bewerkt, de vier eerste hun met geroofde goederen beladen ossen- te Doesburg liggen, onder den kolonel de 
tafereelen onder voorlichting van den kar en steken de hut in brand. Brinio met Mont Bas. Na een ceremonieel onderhoud 
Nationalen Landsspelraad; met een slot- zijn mannen terugkeerend ziet met ont- wordt op hoofsche wijze bij het afscheid 
tafereel en apotheose "Oranje boven!" zetting het onheil - blaast alarm naar de hoffelijkheid der Fransche legeraan-
1813 te 's-Gravenhage, - ontworpen door alle vier windstreken__:_ van overal ver- voerders beantwoord. 
den spelleider, den heer W. van Hoboken. schijnen de dappere Bataafsche strijders In tafereel 4 wordt nabij Arnhem - na 

Het aantal medewerkers te voet en te met speer en bijl- gereed met hun leven de verlossing uit den grooten nood (1675) 
paard bedroeg ruim 300 personen, een pal te staan voor huis en haard. Onver- - Prins Willem III het hertogdom v. 
indrukwekkend en kleurig schouwspel - saagd vervolgen zij de Romeinsche over- Gelderland en de graafschap van Zutphen 
in de fantastische kleedij en de pompeuze weldigers! aangeboden. - Na de weigering van den 
dracht van het volk onzer lage landen en De strijd tegen de Spanjaarden, de ver- Prins op advies van de Staten Generaal, 
zijn krijgslieden de trouwe verdedigers overing van Zutphen door Prins Maurits volgt zijne benoeming tot Erfstadhouder 
van huis en erf door alle eeuwen. Het eerste op 30 Mei 1591, wordt in het tweede en kapitein en admiraal-generaal van 
tafereel brengt ons voor oogen het verzet I tafereel uitgebeeld. Onder leiding van den Gelderland. Onder aanvoering van den 
tegen de Romeinsche overheersching, de bevelhebber Jhr. Karel v. d. Noot en een heer Van Welderen, burggraaf van Nim-

Als in oude tijden. H.M. de Koningin-Moeder ontvangt bloemen uit lieve kinderhanden. 

H.M. de Koningin-Moeder in de loge van de tribune. Brinio wordt op het schild verheven. 

weg 
en 
gele, 
held 

T 
bosc 
edel 
bur6 
dam 
de 
Ora1 
heid 
vlag 
zijn 
drift 
hou 
uit 
"Wi 

H 
vanl 
4e 
eind 
verz 
leidi 
aan 
trib~ 
steld 
vele 
onde 
eenit 

Or 
de 1 
gedaJ 
lijk, 

Ni 
werd 
van 
die i 
Voo11 
de u~ 
waar 
Lind 
winn 



cht, 
rens 
>aar 
nns 
eert 
oaar 
~lijk 
van 

om
itu-

de 
oort 
;che 
sen-

iard 
665 
Een 
der 
urg, 
~us
~g~r 
-m 
hen 
oor
eek 
zal 
die 

l de 
oud 
1eid 
.an-

-na 
i75) 

V. 
hen 
den 
aal, 
.der 
van 
den 
[ID-

Een goed geslaagd beeld. Een ossenkar uit vervlogen tijd. 

wegen, wordt de Prins eerbiedig begroet 
en hem plechtig een proclamatie voor
gelezen door den griffier: Gerard Harmsen, 
helden bariton. 

Tot slot : de omgeving van het Haagsche 
bosch in 1813, de moedige daad van het 
edele driemanschap Van Hogendorp, Lim
burg Stirum en van ,der Duyn van Maas
dam - het fier openbaar zich tooien met 
de Oranjekleur - het alom spontane 
Oranje boven! Neerlands onafhankelijk
heid herwonnen en verzekerd! De Fransche 
vlag wordt neergehaald - een man hangt 
zijn oranje zakdoek in de plaats - geest
driftig klinkt het: ,,Wij willen Holland 
houen !" Waarna besloten wordt met als 
uit één mond ons plechtig Prinsenlied: 
,,Wilhelmus van Nassaue!'' .... 

H. M. de Koningin-Moeder, die aan
vankelijk van plan was na afloop van het 
4e tafereel te vertrekken, bleef tot het 
einde toe. Toen dit oogenblik daar was, 
verzamelden zich de landstormers, onder 
leiding der officieren, en ook de deelnemers 
aan de spelen, om langs de officieele 
tribune te defileeren. Na afloop hiervan 
stelden zij zich in een halven boog op, met 
vele andere aanwezigen, om gezamenlijk, 
onder directie van den heer van Hoboken 
eenige vaderlandsche liederen te zingen. 

Om twintig minuten voor zes vertrok 
de Hooge Vrouwe per auto, uitgeleide 
gedaan door den burgemeester en harte
lijk, zéér hartelijk, toegejuicht. 

Na het vertrek van Hare Majesteit 
werd de loge ingericht voor het uitstallen 
van de prijzen voor den schietwedstrijd, 
die in de morgenuren gehouden was. De 
Voorzitter, Baron van Boecop, sprak voor 
de uitreiking eenige toepasselijke woorden, 
waarna bij monde van den heer van 
Linden Tol, de prijzen aan de verschillende 
winnaars werden uitgereikt. 

Ze werden behaald als volgt : 
Officieren: Ie pr. vaandrig B. Jalink, 

Apeldoorn; 2e pr. kapt. J. L Trap, 
Zutphen; 3epr. leluit. H. D. v.d. Kouwe, 
Hattem. 

Koning schutters: 1. B. H. J. Hartel
man Brummen; 2. G. P. Troost, idem; 
3. K. Wilbrink, idem; 4. J. H. Wansink, 
Loenen; 5. R. Schrijver, Terwolde; 6. 
Sebel, Zwolle; 7. J. Sluiter, Bathmen; 
8. G. J. Bieleman, idem; 9. G. Jansen, 
Heeten; 10. M. J. Koerselman, Brummen; 
11. J. H. v. Winzum, Zwolle; 12. H. 
Lunenborg, Bathmen; 13. W. Kettelarij, 
Holten; 14. H. J. Kraai, Apeldoorn; 
15. Th. Buiting, Klarenbeek; A. C. Assië, 
Brummen. 

Scherpschutters: 1. G. J. Boesveld, 
Brummen; 2. A. W. Breunis, Hattem; 
3. J. G. Elders, Heeten; 4. A. Schipper, 
Zwartsluis; 5. R. v. d. Meulen, idem; 
6. A. Visser, Hattem; 7. J. A. Surink, 
Zutphen; 8. G.G. Schoonman, Brummen; 
9. G. Focks, Apeldoorn; 10. H. v. d. Belt, 
Zwartsluis; 11. J. de Boer, Nieuwleuzen; 
12. K. Bisschoff Tulleken, Heerde; 13. 
J. de Jonge, Zutphen; 14. P. M. Riphagen, 
Oene; 15. J. A. Schokker, Zutphen; 
16. W. A. Aarnink, Loenen; 17. A. Sloot, 
Zwartsluis; 18. P. L. Tromop, Holten; 
19. Th. Horzelenberg, Zwartsluis; 20. H. 
J. Brasz, Zutphen; 21. A. Stam, Zwart
sluis; 22. J. Buit, Brummen; 23. Th. J. 
Teunissen, Loenen; 24. E. W. v. d. Kolk, 
Zwolle; 25. E. J. Liefferink, Brummen; 
26. W. J. Beekman, Loenen; 27. H. 
Funcke, Zwolle; 28. E. Olst, Hattem; 
29. F. Hovink, idem; 3Q. Bobbink, 
Zutphen; 31 . T. Horst, Terwolde; 32. E. 
Huttinga, Apeldoorn; 33. F. v. d. Mei, 
Zwolle; 34. G. H. Rietberg, Zutphen. 

Schutters 1 e klasse: 1. L. H. Schut, 
Brummen; 2. W. J. Blom, Heino; 3. D. 
C. Schoonman, Brummen; 4. J. v. Vu uren, 
idem; 5. B. Herbrink, Heino; 6. L. G. 

De oude en nieuwe tijd. Romeinsche krijgsknechten en de film. 

De ruiters verlaten de vestingpoort. 

Wolters, Brummen; 7. C. v. Hierden, 
idem; 8. G. R. Reintjes, Heino; 9. M. 
Wollers, Zwolle; 10. Th. Meppelink, Zwart
sluis; 11. Grootkoerkamp, Heeten; 12. H. 
Bokstert, Deventer; 13. H. Koekkoek, 
Kampen; 14. J. Laanbroek, Heino; 15. B. 
Vermeulen, Zutphen; 16. P. Schoonman, 
Brummen; 17. H. Lensink, Laren; 18. H. 
Manessen, Vaassen. 

Schutters 2e klasse: 1. D. J. Nijveld, 
Almen; 2. Boschlo, idem; 3. D. Woesink, 
Brummen; 4. E. Schekman, idem; 5. Joh. 
Bensink, idem; 6. T. Looman, Almen; 
7. Blikman, Brummen; 8. Schoonhoven, 
Apeldoorn. 

Extra prijzen: A. Hoogste aantal pun
ten in 2 series: B. H. J. Hartelman, te 
Brummen met 47-41. B. Prijs voor den 
besten Brummenschen Schutter: B. H. J. 
Hartelman, met dezelfde cijfers. C. Voor 
de hoogste gelijke series 38-38: H. J. 
Kraaij, te Apeldoorn. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Uitslag vierde gewestelijke jubileumwed
strijd op de banen bij Zeeburg te Amsterdam. 

Wedstrijd Koningschutters (geweer M 95) 

Ie prijs H. H. Bockweg te Weesp met 94 
punten; 2e pr. Ph. Petrie te Amsterdam met 
88 punten. 

Personeel Scherpschutters (geweer M 95) 

Ie prijs R. de Vries Nigtevecht 48 punten; 
2e pr. M. Benard Nieuw Vennep, 47 p.; 3e pr. 
M. van Poelgeest Amstelveen, 47 p.; 4e pr. 
L. Otto J. 0. Amstel, 46 p.; 5e pr. Th. van 
Ploeg Amsterdam, 46 p.; 6e pr. A. Wijnhout 
Abbenes, 44 p. 

Personeel Schutters Ie klasse (geweer M 95) 

Ie prijs G. Lodeweegs Ned. den Berg, 
46 p.; 2e pr. G. Udo Ouder Amstel, 44 p.; 
3e pr. G. H. van Dijk Ankeveen, 44 p.; 4e pr. 
J. Hystek Rijk, 44 p. 

Wedstrijd op Pistool voor Officieren 
gehouden op de banen te Laren op Zater

dag 27 Juli 1931. 
Aan den wedstrijd Officieren op pistool M 

'25 nr. 2 is door een bevredigend aantal 
officieren van het Landstormkorps Stelling 
van Amsterdam deelgenomen. In totaal werden 
aan de prijswinners veertien prijzen uitgereikt. 

De eerste prijs werd behaald door den heer 
H. van den Belt Res. Ie luitenant der Infan
terie met in totaal 92 punten (maximum 
96 punten). 

Afdeeling Vreeland. 
Op een terrein achter pension Brugzicht 

alhier hield de afdeeling Vreeland op Dinsdag
avond 30 Juni ll. bij wij ze van proef een schiet
wedstrijd op margageweer. De opkomst was 
zeer bevredigend en zal voortgegaan worden 
de afdeeling Vreeland tot een zelfstandige 
afdeeling te consolideeren. 

Het plaatselijk leiderschap wordt tijdelijk 
waargenomen door den heer J. Radix te 
Nigtevecht. 

De burgemeester en de heer Sluyters, 
leden van de pl. landstormcommissie gaven 
door hunne aanwezigheid van hunne belang
stelling blijk. 

Door den burgemeester werd het eerste schot 
gelost. 

De prijsjes voor dezen wedstrijd werden na 
afloop door den secretaris van de Gew. Land 
storm Commissie uitgereikt. 

UDEN. 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm hield 

op 1 Juli een schietwedstrijd op de baan van 
100 meter aan den Bredaschen berg. De 
prij zen werden behaald als volgt: 

Corps : 1 e pr. K. Linssen, 2e pr. J. van 
Rosmalen, 3e pr. Joh. van Oort, 4e pr. G. Bos, 
5e pr. G. van Grinsven, 6e pr. M. van Oort, 
7e pr. J. v. Driel, Se pr. H. v. d. Berg, 9e pr. 
P. Habraken, !Oe pr. M. v. d. Elzen, ! Ie pr. 
A. van Lanen, 12e pr. J. Hoevenaars, 13e pr. 
H. Verbossen. 

Personeel: Ie pr. A. Verbossen, 2e pr. A. 
van Lanen, 3e pr. H. Verbossen, 4e pr. K. 
Linssen, 5e pr. P. Habraken, 6e pr. M. van 
Oort, 7e pr. C. van Grinsven, Se pr. Th. Ver
bossen, 9e pr. J. Verhoeven. 

De prijzen werden uitgereikt door den heer 
F. van Eldonk. Er was veel belangstelling. 

Het defilé, 
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'N SCHOONE OPRUIMING. 

NIEUW VOSMEER. heid mochten wegdragen, dat allen verder een 

Burgemeestersmedaille. 
• prettigen indruk mee naar huis mochten nemen, 

Zoodoende zal het tournooi aan z'n drieledig 
doel beantwoorden nl.: Bij den gehouden schietwedstrijd door de 

leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm om de prachtige medaille, welke door 
den Edelachtbaren Heer Burgemeester was 
beschikbaar gesteld, werd genoemde medaille 
gewonnen door den heer L. de ·wit11met het 
hoogste aantal punten, zijnde 91 van de 100. 

BEERS. 

Op het te Boxmeer gehouden concours van 
den Bijz. Vrijw. Landstorm wisten onze 
schutters te behalen Ie Korpsprijs K.S.O., 
2e korpsprijs scherp, Ie personeel K.S.O., M. 
Ebben, alsmede Ie kampioen J. Bouten, hoog
ste korpsschuttersprijs alsmede 4e personeel 
scherp. 

Ie. propaganda te maken voor het instituut 
Bijzondere Vrijw. Landstürm; 

2e. animo op te wekken bij de leden van 
den Landstorm; 

3e. de onderlinge band tusschen de leden te 
versterken. 

Spreker kon niet eindigen zonder nog een 
woord van dank te brengen aan de fanfare "St. 
Augustinus" en de zangvereeniging "Euterpe" 
die zoo welwillend waren geweest het feest 
door muziek en zang op te luisteren. 

Voorwaar een 
landstormers. 

De commandant Haenecour die daarna het 
woord kreeg, kon niet nalaten de gelegenheid 
waar te nemen, waar zooveel landstormers 
vereenigd waren, dezen nog eens aan te spo
ren trouwe leden te zijn, Een eerste vereischte 
van den Landstormer is schietvaardigheid. De
ze te beoefenen is het doel van dezen wedstrijd, 

schitterend succes van onze welke volgens spreker wel niet de eerste en 

GELEEN. 
Tournooi voor Landstormers. 

Begunstigd door een heerlijk zomerweer had 
in den lommerrijken boomgaard van den heer 
Keulers Rijksweg het tournooi plaats voor 
af_deelingen en leden van den Bij zonderen Vrij
willigen Landstorm, georganiseerd door de 
plaatselijke afdeeling Lutterade-Krawinkel. 
. De_ afdeelingsvoorzitter dhr. Beaumont riep 
m z1Jn openmgswoord een hartelijk welkom 
toe aan de pioniers van den Landstorm luite
nant-kolonel Haenecour en luitenant Jhr. 
Graafland. Verder aan de vele landstormers, 
die in zoo'n grooten getale waren opgekomen. 
Spreker dankte allen voor hun medewerking 
en sprak de hoop uit dat terrein en inrichting 
der schietbanen ingericht volgens aanwijzing 
van commandant llaenecour aller tevreden-

ook niet de laatste zal zijn. Misschien zou de 
vereeniging Haelen welke om haar schietvaar
digheid zoo bekend was wel het initiatief ne-
men een volgend jaar een dergelijken wedstrijd 
te organiseeren. Zoover het in sprekers macht 
was, verklaarde hij zich gaarne bereid, de hel-
pende hand te bieden bij een eventueel te or
ganiseeren tournooi. 

Vervolgens werd d~or een vijftal schoten der 
heeren Haenecour en Graafland de wedstrijd of
ficieel geopend. 

·we laten hieronder den uitslag volgen: 
Afd. A. Korpswedstrijd (5-tallen Bijz. Vrijw. 

Landstormers): 

Ie prijs Bemelen 233 p.; 2e pr. Spaubeek 
231 p.; 3e pr. Haelen 228 p.; 4e pr. Haelen 
225 p.; 5e pr. Elsloo 225 p. 

Afd. B. Vrije baan voor Bijz. Vrijw. Land
stormers: 

Ie pr. W. Benders, Schinveld, 50 p.; 2e pr. 
M. Duizings Spaubeek 49 p.; 3e pr. H.A. Theu
nissen Haelen, 49 p.; 4e pr. J. Beursgens Hae
len, 49 p.; 5e pr, P. Paegen Schinveld, 49 p.; 
6-e pr. J. W. Hensgens Dieteren, 49 p.; 7e pr. 
l•. Tux Born, 49 p.; 8e pr. Geilen Echt, 49 p. 

Afd. C. Vrije baan voor Landstormers, Bur
gerwachten en Particulieren: 

Ie pr. l\T. Duizings Spaubeek 50 p.; 2e pr. L. 
Vereussel Geleen 49 p.; 3e pr. L. Franssen 
Spaubeek 48 p.; 4e pr. A. Meijs Geleen 48 p.; 
5e pr. J. Welsen Spaubeek 48 p.; 6e pr. Bron
nen berg Sittard 47 p.; 7e pr. Lamberman Die
teren 47 p.; 8e pr. Paegen Schinveld 47 p. 

Afd. D. Vastè baan voor alle schutters: 
Ie pr. Driessen Elsloo 59 p.; 2e pr. Ben-
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ders Schinveld 59 p.; 3e pr. Souren Haelen 
58 p.; 4e pr. J. Wauben Lutterade 58 p. 

Afd. E. Eerewedstrijd voor Landstormers. 
Het eerekruis wordt bij loting tusschen Tux 

Born en Duizings Spaubeek aan eerstgenot:m
de toegewezen. 

De lauwertak geschonken door luitenant 
kolonel Hanecour viel bij loting ten deel aan 
Haelen. 

VRIJW. LANDSTORMKORPS 
,,MOTORDIENST." 

Op de Maaldrift te Wassenaar heeft de 
sectie Den Haag van de vereeniging van 
Vrijwilligers bij den Landstorm-Motordienst, 
op 4 Juli een behendigheidswedstrijd voor 
motorrijders gehouden. Het zeer zware par
cours bevatte niet minder dan 11 hinder
nissen. Er moest op tijd gereden worden. De 
hindernissen waren de volgende: 1. bel, 2. 
hek, dat geopend en gesloten moest worden, 
3. parapluieproef: het rijden met een onder het 
rijden op te steken parapluie, langs een slinger
pad, 4. roode en witte bal door een gelijkge
kleurden korf werpen, 5. het rijden over een 
platte, smalle plank, 6. het brengen van een 
kegel van het eene tafeltje naar het andere, 
7. een kurk van een flesch slaan, 8. een wip
plank, 9. een remproPf, 10. ringsteken en 
11 . een bel. Bij iedere hindernis zijn een be
paald aantal strafpunten vastgesteld. 

De belangstelling voor deze wedstrijden 
was vrij groot. Aanwezig waren o.a. luitenant
Kolonel Eringaard, oud-voorzitter K. N.M. V., 

luitenant-kolonel ter Broeke Hoekstra, als
mede een aantal reserve-officieren. 

Aan den wedstrijd werd deelgenomen door 
37 motorrijders en 3 rijders met zijspan, waar
voor eenige wijzigingen in het parcours waren 
aangebracht. In de solo-klasse waren 37 
deelnemers, in de zijspan-klasse 4. 

De uitslagen luiden als volgt: 
Solo-klasse: 1. Oudshoorn met 0 strafpunten, 

2. de Bode met 5, 3. Barbier met 20, 4. :Noten
boom met 30 en 5. Voorham met 35. 

Zijspanklasse: 1. H. Zuur met 5 strafpunten, 
De wedstrijden waren om 6 uur geëindigd; 

direct na afloop is de prijsuitreiking geschied, 

NIJVERDAL. 

De Bijz. Vrijw.: Landstorm afd: Hellen
doorn-Nijverdal hield 30 Juni j .1. een plaatse
lijken schietwedstrijd met K.S.O. geweer in de 
zaal van T. de Jonge te Nijverdal. 

De deelname was dit keer groot, en de 
uitslagen schitterend te noemen. Zwaar werd er 
o.a. gekampt om den 1 en en 2en prijs in klasse A, 
Na 6 keer kampschieten was de strijd beslist, 
Ook in klasse B werd herhaaldelijk om een 
prijs gekampt, De uitslag was als volgt. 

Klasse A. 
Ie prijs F. B. Pfijffers 49 punten; 2e pr. 

W. Doctor 49 p.; 3e pr. J. W. Fransen 49 p.; 
4e pr. H. J. Wolters 49 p.; 5e pr. R. Krom
mendijk 48 p. 

Klasse B. 
Ie prijs H. Ekkelkamp 49 punten; 2e pr. 

H. J. de Leeuw 49 p.; 3e pr. T. de Jonge 
49 p.; 4e pr. L. Harmelink 47 p.; 5e pr. Hendr, 
Krukkert 47 p. 

Seizoenwedstrijd maximum 500 punten, 
Ie prijs F. B. Pfijffers 485 punten; 2e pr. 
J. Broekmate 477 p.; 3e pr. W. Doctor 477 p. 

Rozenprijs F. B. Pfijffers met 37 rozen. 
Door den Edelachtbaren Heer Burgemeester 

van der Steen van Ommeren werd een zilveren 
medaille beschikbaar gesteld als 1 e prijs in 
klasse A. 

HARDENBERG. 

Onder Voorzitterschap van Burgemeester 
Bramer is in Hardenberg een vergadering 
gehouden van de Plaatselijke Landstorm 
Commissie en een tiental genoodigden. De 
Secretaris van de Gewestelijke Landstorm 
Commissie, de Heer J. Wynia uit Denekamp, 
was aanwezig ten einde de beteekenis van een 
plaatselijke Landstorm Commissie nader 1.üt
een te zetten. Het lid van de GewestehJke 
Landstorm Commissie Ds. Verrij uit Harden
berg was mede aanwezig. 

Herdacht werd het overlijden van den Heer 
B. Schuite, burgemeester, die den B.V.L. 
zoo'n warm hart toedroeg en veel heeft ge
daan voor de propaganda in de afdeeling 
Hardenberg. 

De aanwezige heeren waren bereid het 
lidmaatschap van de Plaatselijke Commissie 
te aanvaarden en deze bestaat nu uit de 
volgende leden: . 

Burgemeester Bramer, . Voorz1tte:; G. 
Draaier, gemeen te-secretans, Secretans-Pen
ningmeester; Ds. VernJ, Geref. Predikant; 
W. A. Prins; J. H. van der Hoeven, Hoofd 
U.L.O. school; I. A. Frank; G. Bruins; P. 
Wamelink, Wethouder. 

Besloten werd in een hiertoe bepaald bijeen 
te roepen vergadering te bespreken op welke 
wijze de propaganda zal worden gevoerd om 
een krachtige afdeeling te krijgen. 

MILL. 
Op 27 Juni had onder de leden van d_en 

Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm alhier 
een prijsverschieting plaats. 

De prij zen werden behaald als volgt: 
Ie pr. P. J. Ermers; 2e pr. J. Kuijpers; 3e 

pr. E. Gerrits; 4e pr. J. v. cl. f!-_oek; 5e pr. W. 
Henst; 6e pr. P. A. van D1Jk; 7e pr. H. 
Meulepas; 8e pr. P. van Rooij Mz.; 9e pr. W. 
van Rooij; !0e pr. J. Thijssen; ! Ie pr. M. 
Hendriks Jz.; 12e pr. A. J. Cop1er; 13e pr. J. 
M. Janssen; 14e pr. H_ v. cl. Zanden; 15e pr. 
W. Lange Jz.; 16e pr. M. de Klijn Cz. en 17e 
pr. P. de Klein Jz. 

SINDS 1 JANUARI 1931 WERDEN MEER DAN 

DRIE DUIZEND ABONNÉ'S 
VOOR HET LANDSTORMBLAD INGESCHREVEN 

MET HARTELIJKEN DANK HOUDEN W IJ ONS 
AANBEVOLEN VOOR VERDERE MEDEWERKING 
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broekmannetjes van zes jaar, en drie 
Friesche turven groot. Hein, het buur
jongetje, was een jaartje ouder, en een 
handbreed grooter. 

Ze speelden altijd samen, en gingen ook 
samen naar school. 

Hans en Herman keken geweldig tegen 
Hein op, niet alleen, omdat hij een half 
kopje grooter was, maar ook, omdat hun 
makker zoo verbazend geleerd was. Neen 
maar ! die Hein leek wel een soort pro
fessor. Hij wist zoo wat van alles. Hij kon 
zonder te haperen op een drafje ?zeggen: 
,,De kat die krabt de krullen van ae trap." 
Ook kon hij op den weg wel tien keer 
achter elkaar kopje duikelen, en een heel 
eind voortloopen op zijn handen, met de 
beenen in de lucht. Deze kunstjes had 
hij geleerd van zijn Oom, naar wien hij 
genoemd was. 

Vaandeluitreiking te Zwartsluis op 17 Februari. 
(Wegens plaatsgebrek eerst thans opgenomen). 

Oom Hein had vroeger op zee gevaren, 
en had een groot stuk van de wereld 
gezien. Zoo echt smakelijk wist hij te ver
tellen van verre landen en vreemde volken. 
Wanneer Oom Hein op z'n praatstoel zat, 
stond zijn naamgenoot tusschen z'n knieën 
met open mond te luisteren. 

Zoo kwam het, dat Hein veel meer wist, 
dan andere kinderen van z'n leeftijd. En 
wanneer de drie makkers naar school 
gingen, dan werden al die verhalen aan 
Hans en Herman in geuren en kleuren 
overgelepeld. En deze snaken smulden op 
hun beurt dan ook weer; dat begrijp je. 

DELFT. 
Bij gelegenheid van het tienjarig bestaan 

van de afdeeling Delft van den Bijz. Vrijw. 
Landstorm heeft de Plaatselijke Landstorm 
commissie haar leden een boottocht.naar Briel
le en naar het vliegveld te Waalhaven aan
geboden. 

Deze tocht is op 16 Juli onder begunstiging 
van goed weer, gehouden. Per trein ging het 
naar Schiedam, waar met de muziek van het 
2e Regiment Veldartillerie en het vaandel der 
afdeeling Delft voorop, naar de aanlegplaats 
van de IJssel I werd gemarcheerd. 

Zoowel te Schiedam, als te Brielle trok deze 
optocht zeer veel aandacht. Te Brielle werd het 
monument aan de Noorderpoort bezichtigd, 
waar de burgemeester van Brielle, Mr. F. J. D. 
C. Egter van Wissekerke, die tevens voorzitter 
is van de Gewestelijke Landstormcommissie 
" Monden der Maas" de Landstormers uit 
"Zuid-Holland-West" hartelijk toegesproken 
heeft, waarbij hij hen veel wetenswaardigs over 

JONGENS EN MEISJES. 

Nu voor de meesten van jullie de zomer
vacantie weer aanbreekt, of reeds aan
gebroken is, zal ik de opgaven eens niet 
al te ingewikkeld maken. Geniet maar 
volop van de vrijheid in de frissche 
buitenlucht! 

Hier volgen de namen der prijswinners: 

Tamme Afman, Ten Post; Johan Migo, 
Utrecht; Neeltje M. Knape, Sommelsdijk; 
Jac. Oosterhuis, Groningen; Jelle Nauta, 
Akkrum; Joh. Veltman, Ten Boer; Aagje 
Wever, Hoogwoud; Marie Westerdorp, 
Workum; Emmy v. Sluys, Middelburg; 
Dirk Kramer, N. Scharwoude. 

Groep A. 
(Beneden 10 jaar). 

Allerlei boeken. 
Leesboek, rekenboek, enz. 

deze historische plaats verteld heeft. Vervol
gens werd een tocht door het oude stadje ge
maakt; men trok langs het juist den vorigen 
dag onthulde monument van Koppelstock, be
zocht het Stadhuis, met de Raadzaal, de groote 
kerk, waarna ververschingen genuttigd werden 
in het oude woonhuis van Maarten Harpertszoon 
Tromp, het tegenwoordige hotel "De Nymph". 

Des middags trok men naar Waalhaven. 
Onderweg heeft de muziek van 2 R.V.A., onder 
leiding van opperwachtmeester L. de Ridder, 
zich verscheidene malen doen hooren. Onder 
de aanwezigen waren de leden van de Plaatse
lijke Landstormcommissie te Delft, d~ heeren 
J. N. van Boon, J. J. Eckebus, J. C. Groot, 
C. A. Pull, J. v. d. Sluijs en H. Valkenburg, 
zoomede de secretaris van de Gewestelijke 
Landstormcommissie, de heer D. J. Karres, uit 
Scheveningen. 

Aan het einde van den tocht werden in het 
bijzonder de heeren Eckebus en Van der Sluys 
gehuldigd voor hun voorbeeldige voorbereiding 
van dezen zoo welgeslaagden tocht. 

Laat me eens een paar dingen noemen, 
die Hein van zijn oom vernomen had. 

De paarden van onze Koningin hebben 
gouden hoefijzers. 

Prinses Juliana mag van haar Moeder 
iederen dag 12 dikke pannekoeken eten, 
met boter besmeerd, en met een ferme 
laag stroop of suiker, precies zooals ze 
zelf wil. 

Op Java zijn bergen, die kokende 
chocola uitspuwen. 

In Amerika leven vogels, die den kop 
van achteren en den staart van voren 
hebben. 

In onze Oost zijn vergiftige slangen 
van 35 meter lengte, met 7 koppen en 

' 12 paar vleugels. 
Uit deze staaltjes kun je wel bemerken, 

dat Oom Hein vaak knollen voor citroenen 
aan den luistervink verkocht. 

Maar neefje geloofde al die wonder-
1 baarlijke verhalen gul en grif. Dikwijls 
, werd hij om zijn lichtgeloovigheid uitge

lachen; doch dan hield hij met een nijdig 
gezicht stijf en strak vol: ,,Oom Hein 
zeit het!" 

Groep B. 
(Boven 10 jaar) . 

Beroepsnamen op ist. 
Bloemist, infanterist, enz. 
Voor nieuwelingen geef ik weer eens 

't adres: 

AAN OOM BERTUS, 

Postzegel 
van 

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

's-GRAVENHAGE. 

OOM HEIN ZEIT HET! 
,,Kijk 's, wat 'n dikke paal staat daar!" 

Door het hek van de wei stonden ze te 
turen met hun drietjes: Hans en Herman 
en Hein. 

Hans en Herman, twee broerkes, waren 

,,Kijk 's, wat 'n dikke paal staat' daar!" 
Door het hek van de wei stonden ze met 
hun drietjes te turen. 

Hé ja! wat 'n reusachtig dikke paal 
stond daar midden in de wei van Groene
veld ! Zou die daar pas gezet zijn? Of had 
die er misschien al lang gestaan? 

Dat wisten de knapen niet; maar in 
ieder geval zagen ze hem nu voor 't eerst 
midden in het groene gras. Langs den 
slootkant liepen een tiental koeien rustig 
te grazen. 

,,Waarvoor zou die paal toch zijn?" 
vroeg Hans. 

- ,,Voor de vogels natuurlijk, om uit 
te rusten!" verklaarde zijn broerke 
Herman; ,,kijk, nou zit er al een kraai op!" 

Hein schudde met diepe minachting z'n 
bleek, spits snuitje: ,,Herman, jij weet er 
niks van! Als 'n vogel wil uitrusten, dan 
kan ie overal wel op gaan zitten. Daar 
heeft Groeneveld toch geen paal voor in 
den grond te slaan!" 

En hij trok een paar diepe rimpeltjes 
tusschen z'n wenkbrauwen; dit deed 
Oom Hein ook altijd, als hem wat moei
lijks gevraagd werd. 

Toen nam op ernstigen toon Herman 
opnieuw het woord: ,,'t Is misschien 
wel voor de gimmelestie !" 

-,,Wat zeg jij daar nou weer voor 
gekkigheid?" schoot Hein met een scham
peren lach uit, ,,je mot zeggen: gimmele
stiek ! En wijs jij me dan 's de touwen en 
de ringen ! " 
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Herman, die anders niet zoo gauw uit 
't veld geslagen was, zat voor een oogen
blikje vast. Maar spoedig begonnen z'n 
oogen weer te tintelen; hij had wat anders 
bedacht: ,,misschien is die paal voor de 
koeien, om haasje over te doen!" 

Hein proestte het uit om zooveel on
noozelheid: ,,Wat 'n zotte praat toch! 
Verbeeld je, dat de koeien, net als wij, 
ook al haasje over gingen doen ! '' 

Herman werd nu een beetje nijdig, om
dat hij 't telkens zoo fijn bedacht had, en 

ook telkens weer werd uitgelachen. Hij 
blies zich als een kikker op, ~n viel boos 
uit: ,,nou aap! zeg jij 't zellevers dan 's, 
as jij 't beter weet!" 

"Bedaar toch, bedaar toch!" suste 
Hein als een ernstig, wijs vadertje; ,,'t zal 
wel voor 't elletrisch licht wezen! Want 
het zal 's nachts in den donkere voor de 
koeien ook niet zoo erg plezierig wezen; 
geloof dat maar gerust hoor!" 

Toen schoot Hans weer uit zijn hoekje 
van verlegenheid: ,,Hè, hè! daar is niks 
van aan! Want daar zitten heelemaal geen 
draden en witte potjes aan den paal!" 

Daarop lichtte Herman nadenkend z'n 
vlaskopje op: ,,de witte potjes??? ... En 
ik dacht, dat die voor de vogeltjes waren, 
om uit te drinken?" 

Hein begon weer te giechelen: ,,och, 
och! jij bent er me ook eentje hoor! Is 
't er soms geen water genoeg in de slooten, 
domoor?" 

Hans veegde een paar keer langs z'n 
neus, ofschoon er heelemaal geen drup
peltje aan zat. En Herman kuchte enkele 
malen, hoewel hij niet verkouden was. 

,,Weet je wat?" besloot Hein daarop; 
,,'k zal 't oom Hein 's vragen; die weet 
het wel!" 

Daarop ging het drietal stilzwijgend 
verder. , 

Den volgenden morgen wachtte Hein 
z'n beide schoolmakkertjes weer op. Uit 
de verte riep hij hun al toe: ,,Nou weet 
ik 't hoor! 't Is een wrijfpaal voor de 
koeien, om er tegen aan te schuren, als 
het jeukt ! " 

Gek toch: een vi;Jpaal ! " zei Hans met 
een ongeloovig gezicht; ,,vijf paal? en 't 
is maar één paal!" 

En Herman riep hoofdschuddend: ,,'t 
Is geen drij/paal! Da's onmogelijk; want 
de paal staat vast in de wei!" 

- ,,Och, jö !" antwoordde Hein op stug
gen toon: ,,luister dan goed: 't is een 
wrijfpaal! Oom Hein zeit het!" Ditmaal 
had Oom Hein z'n naamzegger eens niet 
wat op de mouw gespeld. 

Na deze korte woordenwisseling, ein
digde de kleine binnenlandsche oorlog, 
die weer dreigde te ontbranden. Hein gaf 
z'n makkers elk €en frisschen, gelen 
wortel. En zoo, al knabbelend en babbe
lend, liepen ze erg vredelievend weer 
samen naar school. 

OOM BERTUS. 
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GOUDA. 
Nadat de gewone zomerschietoefeningen 

weder met veel animo waren gevolgd, in het 
bijzonder ook door de jongere leden, werden 
deze oefeningen besloten met den gebruike
lij ken wedstrijd. Zooals gewoonlijk werden de 
schutters weder in twee klassen ingedeeld en 
wel in de A-klasse voor hen, die op de oefenin
gen totaal 340 of meer punten hadden behaald 
en in klasse B voor degenen, die of minder dan 
340 punten behaald hadden, of alle oefeningen 
niet hadden gevolgd. 

sidie van gemeente en bijdragen der burgerij, 
waarvoor de afd. zeer dankbaar is. 

Korpsbeker, St.-Annaland met 171 p., wis
selbeker, welke reeds in haar bezit was; Korps 
scherp, Scher_i::enisse 179 p., verg. zilv . med. 
van Burgem. Kleppe te St.-Philipsland; Stave
nisse 173 p.; St. Maartensdijk 172 p.; Poortvliet 
169 p., elk br. med. Korps K.S.O. Scherpenisse 
196 p., verg. zilv. med. van burgem. Klos, 
Scherpenisse; Oud-Vossemeer 195 p.; br. med. 
Insp. V.L.S.; St.-Annaland 193 p., br. med.; 
St.-Maartensdijk 192 p., br. med. Eerebaan 
scherp. C. Hartog, Scherpenisse 47 p., verg. 
zilv. med. N.L.S.; P . A. Goedegebuure, St.
Annaland 45 p., zilv. med. 0. M. J. J.C. van 
Dijk; J. v. d. Klooster, 0.-Vossemeer 45 p., 
br. med. Commissaris der Koningin. Eerebaan 
K.S.O., C. Hartog, P. A. Goedegebuure, J. 
Quaak te Scherpenisse en J . v. Poortvliet te 
Oud-Vossemeer, elk 50 p., bij loting een verg. 
zilv. med. van dr. Polderman te Scherpenisse 
en 3 br. med. Hoogste korpsschutter scherp: 

Adresveranderingen 

Op den wedstrijd werden de navolgende 
resultaten behaald: 
Klasse A: (Maximum 100 punten in 10 scho
ten). 

~ Dengenen, die "Het Landstormblad" ontvangen, wordt beleefd verzocht, 
na te willen gaan of hun adres, op den adresband vermeld, wel het juiste is. 
Indien dit adres niet volledig of foutief is, dan zal de Administratie van "Het 
Landstormblad" het ten zeerste op prijs stellen, wanneer zoo spoedig mogelijk 
onderstaand formulier - ongeteekend - maar nauwkeurig ingevuld, aan haar 
adres wordt toegezonden. Als drukwerk in ongesloten enveloppe zijn slechts 
1¼ cent portokosten verschuldigd. 

98 punten M. Binnendijk; 97 p. M. Both, B. 
Terlouw; 96 p. T . Radix; 95 p . J. P. de Kleyn, 
A. Ruygrok, L. A. Boot; 94 p. L. A. Rijnhout; 
93 p. T. C. Boot, R. Koelman, A.W. Kok, J. v. 
d. Schans; 
Klasse B.: 

94 punten W. ·A. de Goey, J. Hordijk, C. 

Aan de Administratie van "Het Landstormblad" 
te 's-Gravenhagé, Koninginnegracht 50. 

Nederhof; 93 p. P. den Hertog, H. de Jong; 
92 p. J. H. Brink, A. de Weger; 90 p. P. de 
Graaf, A. van Setten, H. C. v. d. Eng. 

C. Hartog, br. med. van N.L.S., bij loting. 
Hoogste korpsschutter K.S.O., J . v.d. Klooster, 
zilv. med. van N.L.S., bij loting. Vrije baan 
K.S.O., C. Hartog, 90 p. 21 x 30; P.A. Goede
gebuure 90 p. 20 x 30 enz. Vrije baan scherp: 

*) ...........•.... .. ......••...........•................. .. ......... 
Vaststelling van de juiste volgorde voor hen, 

die evenveel punten behaalden zal nader bij 
loting geschieden, terwijl de uitreiking der 
prijzen in een in het najaar te houden ver
gadering zal plaats vinden. 

P. A. Goedegebuure, 89 p. 4 X 28; J. v. d. 
Klooster 87 p. 3 x 28; G. K. Krijger te Poort
vliet 87, I x 28 enz. Personeel K.S.O., J. v. d. 
Klooster, J. v. Poortvliet, P.A. Goedegebuure, 
J. Quaak en C. Hartog, elk 50 p. Pers. scherp, 
J. v. d. Slikke, Stavenisse, 48-43 p.; J. C. 
Goedegebuure, St.-Annaland 48-41 p.; P. A. 
Goedegebuure 47-46 p.; A. M. Polderman, 
St.-Maartensdijk 47-46 p.; W. Keur, St.
Annaland, 47-45 enz. 

bericht, dat "Het Landstormblad" van juni gezonden werd naar: 

Vermeld mag nog worden, dat dit jaar twee 
leden het brevet voor Koningschutter behaal
den en wel de Heeren T. Radix en J. v. d. 
Schans. 

Naam der woonplaats: 

Straat en huisnummer: 

. .............................................. . 

. .............................................. . 
Met een paar weken vangen de Verbands

wedstrijden aan, waaraan alle tot het Verband 
G o u d a behoorende afdeelingen deelnemen. 
Datum en uur, waarop deze wedstrijden zullen 
worden gehouden, zal den leden nader worden 
bekend gemaakt. 

Het adres moet echter zijn: 

Naam der woonplaats: ................................................ 
SLOCHTEREN 

Straat en huisnummer: ................................................ 
OUD-VOSSEMEER. 

Door de.,.afd. Oud-Vossemeer van den Biy'z. 
Vriy'w. Landstorm is op 9 en 11 Juli j .1. op haar 
baan in den Vogelsangpolder een schietwed
strijd gehouden, waaraan deelgenomen is door 
de afd. in het eiland met den volgenden uitslag. 
Prijzen waren beschikbaar gesteld door ver
schillende autoriteiten en door de afd. zelf, 
daardoor in de gelegenheid gesteld door sub-

Op den, den 16 Juli 1.1., gehouden schiet
wedstrijd van de Afd. Slochteren van den 
B.V.L. was een onzer leden de Heer R. de 
Boer te Overschild zoo gelukkig het hoogst 
mogelijk aantal punten te behalen, n.l. JOO. 

*) S. v. pl. duidelijk naam en voorletters invullen. 

De uitslag van den wedstrijd was: 

R. de Boer 100 p.; J. R. Ridder 98 p.; 
Tj. Geertsema 92 p.; P. H. Winter 76 p. 

De Heer en Mevrouw VAN MECHELEN-BERGMAN 
geven frnet vreugde kennis van de geboorte van 
hun Zoon 

HARRY. 
GOUDA, Juni 1931. 

Markt 58. 

N.V. Stoomboot Onderneming "CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR ARNHEM. 

Da1relijkacbe Goederendienaten vanaf Arnhem naar Rotterdam v.v. 
Vanaf Arnhem en Nijmegen naar Amatet'dam en Zaanatreek v.v. 

vanaf Arnhem naar Nijmel'eD v.Y. 
Cerc1relde Goederendiensten van Arnhem naar Schiedam, Delft, Den 
Haag, Tiel, 'a-Hertogcnbosch, Lobith v.v. 
Verder naar alle aan vaarwater gelegen plaatsen in Nederland. 

DE DIRECTIE 

lti ~ode 
-1'.1 eerett 1iet 

MEDAILLES J: .J- 0,S 
;WEDSTRIJDPRIJZEN stee ~ste 

1Ns10N1:s ~ieö biÏ 
Nederlandsche ~ 

Nandel•:~T~!:!~appU N.V. KoNrNKLUKE•=Ï . EiE 
Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE VOOHOtOrrH Binnenweg Hoogstraat 

Jonkerfranutr. Y. d. Tautraat Vestigingen in Nederlandsch-lndië 
Straits-Settlements, Britsch-lndië, 
_ China, Japan en Arabië _ ALLE 

BANKZAKEN 
SA F E-O E P 0 SIT 
KOFFERKLUIS 

WED. KNOX & DORTLAND 

BANKIERS 

ANNO 1842 

GOUDA 
TELEFOON 
2244-2245 

ASSU RANTIE•BEZO RG ERS 

Behoort ons blad geen 

50"000 
abonné's te hebben 
onder de welgezinde 

burgers die geen 
Vrij williger 

zijn? 

ROTTEBDAISCIIE BOAZ BANK 1. V. 
P-p■nburg•ingcl 13 - Tclcfooa OIJH/6 
Groene Hilledijk 129 - Tclsfooa ,s60-t 

DEPOSITO Rente 1½--ti% 
REKENING COURANT 

ReDte 2% 
SPAARBANK Rente 3,6% 
EFFECTEN , COUPONS 

SAFE,LOKETTBN VANAF/ 3.- P.J. 

GOEQEWAAGENS 
KONINKLIJKE FABRIEKEN 

GOUDA 
Ned. Octrooi 12201 

BARONITE PIJP 
OOK UW PIJP! 

Verkoopsprijs f 1.-

HOTEL EN KOFFIEHUIS 

VAN NELLE~S 

CITY 

13 JEA HALF ON~ 

VAN DEN VOLKSBOND I._ _________ • 

TEGBN DRANKMISBRUIK 

Prin•engracht 120 - Den Haag 1.:-------------. 
Logies en Consumptie 
Goed en Goedkoop 

Adverteeren 
geeft succes! Van S.S. met de tramlijnen 6 en 13, 

van H.S. met de tramlijn JO te 
bereiken. 1 1------------

Denkt om de werving van onze jonge dienstplichtigen! 
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o. 8 AUGUSTUS 1931 Se JAARGANG 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

JONG BLOED. 
Een korpscommandant schrijft ons: 

Bij de toepassing van de registratie der 
Bijzondere Vrijwilligers is gebleken dat 
er reeds velen zijn die den 50-jarigen 
leeftijd bereikt hebben en daarom uit de 
sterkte moeten worden gevoerd. Van 
dezen zijn er die nog zoo jong van harte 
zijn en bezield met de noodige vaderlands
liefde en trouw aan Vorstenhuis dat zij 
het op prijs stellen hunne diensten in 
uren van gevaar te blijven aanbieden. 

2. Ieder, met eenig inzicht in de Duit- burgerwachten en de katholieke organisa
sche toestanden ziet in, dat daar een ties ter bescherming van katholieke eigen
heftige burgeroorlog gaat uitbreken tus- dommen in revolutietijd, door de regee
schen de sociaal-democraten en democra- ring gesubsidieerd dienen te worden op 
ten eenerzijds en fascisten anderzijds. denzelfden voet als de burgerwachten 

Het is noodig, dat de arbeidersklasse te 
1
e.d.g. 

... . 
~-~~ 

VAD E.IR 
lhoalt mh op een o~pJe van 1qn geliefkoosde tabak 

~~~ voren gedisciplineerde organisaties gereed Men ziet het dus: aan verregaande 
heeft staan, om de Duitsche kameraden vrijmoedigheid hebben de heeren geen 
te hulp te komen, wanneer zij er om gebrek! 
vragen. Ten opzichte van het groote ge
vaar doen wij goed ons Hollandsche ge
brek aan voorstellingsvermogen te be
strijden. 

MOE.l> IE~ 
Qeniet van de neerl4ke geur der STE.R-TABAK 

l>E I\IMllEN 

Dit moge blijken uit enkele antwoorden 
welke wij van 50-jarigen mochten ont
vangen. Zoo schrijft de vrijwilliger B. te E. 
het na volgende: 

"Tot mijn spijt heb ik dit biljet dan moeten 
"invullen. Gaarne had ik nog een jaar of wat 
,,mee willen doen voornamelijk in het schieten; 
,,ik ben nu al sinds September 1914 in het Ver
" band en voel me er best thuis. Maar het zal nu 
,. wel niet anders kunnen. Maar mogt het Vader
"land in gevaar komen door b.v. revolutie of 
"anderzins denkt U dan dat op ....... straat 
"No .... een oud vrijwilliger woont die zich 
,,nog alle dagen beschikbaar stelt om H.M. 
,,onze geeerbiedigde Koningin te helpen hand
,,haven. 

"Voor Koningin en Vaderland waakt iedere 
,, jongen mee. Als het moet!" 

3. Of de ouderen het nu goed vinden of 
niet, de jongeren willen marcheeren, 
demonstreeren en reëele machtsoefening, 
in plaats van veel papier, waarop wij 
na den oorlog vergast zijn. 

. Tegenover het fascisme, dat dezen 
drang voor zijn wagen spant, moeten wij 
een tegenzet doen door de bourgeoisie
j eugd, waaronder hier te lande nog zeer 
sterke democratische en pascifistische 
tradities leven, den weg te wijzen om te 
marcheeren, te demonstreeren en actief 
te zijn vbor democratie en vrede. 

Wij kunnen dit eerst doen, zoodra wij 
zelf een dergelijke organisatie in het leven 
hebben geroepen. 

Wij meenen daarom, dat een vooruit
ziende politiek van S.D.A.P. en N.V.V. 
de oprichting van een arbeidersmilitie 
met alle' middelen zal bevorderen. Van een anderen 50-jarige te B. ont

vingen we het volgend schrijven: 
Het partijbestuur der S.D.A.P. ver

Al heb 'k geen recht op pensioen klaarde "dit gedoe principieel en paeda
Toch zou ik mijn plicht nog heel goed doen. gogisch verkeerd te achten", terwijl op 
Doch nu 'k vijf kruisjes ga bereiken 
Nu mag 'k alleen maar toe gaan kijken; het Paaschcongres 1931 dezer partij de 
Doch denk erom, gaat het niet goed I Heer Albarda nog heeft gezegd: ,,Het 
Dan hebbend' ouden nog jong bloed. fascisme heeft in ons land geen macht, 

. maar wij moeten ons hoeden het den wind 
Mocht het 001t zoover komen dat een in de zeilen te blazen. Wij mogen het 

beroep wor1t gedaan op den B.V.L., geweld niet uitlokken. Ons streven moet 
moge dan blijken -~a~ ~e nam~n en adres- gericht zijn op het verdwijnen van ge
sen van zulke vnJwilhgers met vergeten wapende korpsen van anderen, zooals de 
ziJn. burgerwacht en den vrijwilligen landstorm. 

OOK NOG EEN ROODE MILITIE? 
Er is sprake van de vorming van een 

roode militie in ons land. 
Weliswaar heeft dit, zoo het schijnt 

niet de instemming van het partijbestuur 
der S.D.A.P. en van het bestuur van het 
N.V.V., aan den anderen kant evenwel 
zijn maatregelen om de oprichting te voor
komen achterwege gebleven. 

Het gevolg is, dat er is opgericht een 
propagandaclub voor de vorming van een 
vredeswacht der moderne ( d.i. socialis
tische) arbeidersbeweging. 

Reeds einde 1930 werd door de op
richters een circulaire uitgezonden om de 
zaak voor te bereiden. 

Omtrent de bedoeling van deze nieuwe 
organisatie schreven zij o.a. het navol
gende: 

1 . Zij is psychologisch noodig om het 
zelfbewustzijn der Hollandsche fascisten 
te temperen en dat der arbeiders naar 
buiten te demonstreeren. 

's-Morgens 
's-Middags 

's-Avonds 

Dit kunnen wij alleen met recht eischen, 
als wij ons onthouden van het vormen van 
gewapende korpsen". 1) 

Intusschen is de oprichting der arbei
dersmilitie een feit geworden en wordt er, 
naar gezegd wordt, reeds geoefend. 

Het bestuur zetelt te Amsterdam en 
zal een weekblad "Kameraadschap" uit
geven. 

De oprichters hebben de taak en orga
nisatie nog nader in stellingen uiteen
gezet. 

Daarin heet het : 
1 e. Een belangrijke taak der organi

-satie is het ontwerpen en publiceeren van 
wetten in concreten vorm, die morgen de 
bestaande wetgeving zouden kunnen ver
vangen en van wetten voor het geval van 
een revolutie, waarbij het ons zou geluk
ken hen, die het wettig gezag hadden 
omvergeworpen, te onderdrukken en zelve 
tijdelijk als wettig gezag op te treden, tot 
een nieuwe regeering is gekozen. In derge
lijke situaties ontbreekt de tijd tot het 
maken van wetten en deze moeten dus 
tevoren in concreten vorm gereed zijn. 

2e. Daar de organisatie o.m. ten doel 
heeft de bescherming van het wettig 
gezag tegen staatsgrepen van fascistische 
zijde en bescherming van arbeiderseigen
dommen als pers, vakvereenigingsgebè:m
wen en radio-zender, zal zij, evenals de 

1 ) Dit is van den heer Alberda een staaltje 
van handige tacktiek. Hier stelt zich de revolu
tionair gelijk met de Overheid en zegt: als gij 
U van Uw machtsmiddelen ontdoet, zal ik mij 
niet wapenen. 

HET BEGIN IS ER. 
Onder de heerschappij van de socia

listische beginselen hebben de regeerin
gen van Duitschland, Oostenrijk en België 
toegelaten, dat er gewapende, onwettige 
partijkorpsen werden opgericht. 

erblyden zich met het lezen der leerr>yl\e en 
eiende re15verhalen. be!,chreven in de mooie 

ibums welke zlj qrot,s ten qe,chenke ontvanqen 
Allen 

Oostenrijk is maar nauwelijks het ge
vaar van een geregelden strijd tusschen de 
Heimwehren en den socialistischen Schutz- vredesinstituut zijn warmen steun en har
bund te boven gekomen, en in Duitsch- telijke sympathie te schenken. 
land is de toestand zoo geworden, dat men Wat ziet men echter in deze dagen ge-
dit land thans noemt het land van "den beuren in het mode kamp? 
kleinen burgeroorlog." Stahlhelmmannen, Men heeft er een complete roode weer-
Hitlerianen, Roodfronters en Reichsban- macht in het leven geroepen. 
ners bestrijden elkander op de straten en Een roode Landstorm alzoo. 
in de vergaderzalen met schiet- en "Het Volk" heeft wel tegengesputterd 
steekwapens in de vuist. en spreekt zijn misnoegen over het ge-

De woorden, ,,overvalcommando" en beurde uit, maar niettemin is de roode 
,,zaalslag" typeeren de nieuw ontstane Landstorm een feit geworden. 
verhoudingen in het burgerleven. En deze Landstorm stelt zich ten doel: 

Dat deze dingen zoo konden groeien het_ beschermen en be_waken_ van verga
wijst op een verzwakkend besef der denngen, demonstraties, eigendommen 
regeeringen van hun eigen recht en roe- enz. der moderne arbei?e_rsbeweging tegen 
ping en van de toenemende vrijmoedig- 1 aanvallen v~n kwa~dwilhgen. 
heid der revolutionairen van links en De o~fenmgen ziJn reeds begonnen. 
rechts, die zich in dezen rechten gaan ~at is nu deze mode Lan?st~rm? . 
aanmatigen, welke slechts aan de wettige . ~iets ande:s dan een particulier socia-
overheid toekomen. hshsch legertJe, 

In ons land hebben wij nu reeds den Niet ten bate van het geheele volk, 
Roodfrontstrijdersbond der communisten, maa: alleen to~ het beschermen van de 
de roode militie der socialisten en de arbeidersbewegmg. 
nationalistische militie der fascisten. Het is nog maar kort geleden, dat Al-

Het begin is er dus. bar1a fel te keer ging tegen de militie der 
Men kan met dit onkruid tweeërlei fascisten. 

doen: het uittrekken of laten doorgroeien. Men zou eens wat zien, aldus de heer 
Albarda, wanneer in socialistische krin

WAT HET FRIESCH DAGBLAD 
ER VAN ZEGT. 

Wij weten, hoe al wat rood of rood ge
tint is, zich fel kant tegen onzen B.V.L. 

Elk jaar bij de behandeling van de be
grooting worden de fiolen van hun tegen
zin over het instituut van den B.V.L 
uitgegoten. 

Nu is onze B.V.L. niets anders dan 
een veiligheidswacht, waarover de Regee
ring in tijden van nood de beschikking 
heeft. 

Onze B.V.L. doet niets op eigen houtje; 
hij staat geheel in dienst van het Vader
land. 

Daarom dient dan ook ieder, die het 
wèl meent met "land en luyden" aan dit 

gen besloten werd, een korps op te rich
ten, dat oefeningen houdt in den wapen
handel en zich voorbereidt op gewapen
den strijd. 

Welnu, dat roode corps is thans pre-
sent. 

,,Het Volk" zelf vertelt het. 
Wat zullen we doen? 
Zorgen, dat ànze B.V.L. paraat blijft. 
De roode Landstorm verstoort den 

vrede. 
Onze B.V.L. waakt voor den vrede. 
Dát is het verschil. 

Friesch Dagblad. 

LANDSTORMKORPS VELUWZOOM. 
De gewestelijke Landstormcommissie heeft 

het initiatief genomen op aanbod van den 
Res.-Kapitein Dr. J. W. Wurfbain te Velp 
(G.) om een populair-wetenschappelijke voor
dracht te houden over den tiendaagschen Veld
tocht 2-12 Augustus 1831, te Arnhem. Be
halve de leden van den B.V.L. werden ver
schillende vereenigingen te Arnhem uitge
noodigd, w.o. Onze Vloot, Ons Leger, Ver
lofsofücieren, Mobilisatiekruis, gep. officieren 
van leger en vloot, Bendor, jeugdorganisatie 
tegen eenzijdige ontwapening. 

Omtrent den inhoud van de lezing zal hier 
geen verslag gegeven worden, omdat in alle 
nieuwsbladen deze tocht beschreven is. 
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Landstormdag te Rotterdam. 
De Coolsingel in het teeken van den B.V.L. 

De autoriteiten slaan het defilé van he(hordes van 
Rotterdam's schoone stadhuis gade. 

Landdag in Plaswijk Park. 

Rede o.m. van Minister Deckers. 

Zaterdag 18 Juli stond Rotterd_am, 
stond de Coolsingel, althans voor eemgen 
tijd, in het teeken van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. . . 

De Gewestelijke Landstormcommissie 
Rotterdam organiseerde voor dien dag 
een Landstormdag voor haar Gewest. 

Langs het Stadhuis. 

In het Beursgebouw verzamelden zich 
tusschen 2 en 3 uur de manschappen van 
de verschillende afdeelingen, benevens de 
manschappen van den Motordienst. Met 
de Rotterdamsche Harmonie, voorheen 
het Korps Kon. Scherpschutters aan 
het hoofd, marcheerde de troep naar 
den Coo1singel, waar voor de autoriteiter:i, 
die zich op het bordes van het Stadhms 

D e Landstorm troepen passeeren .met gestreken vaandel de autoriteiten. 

hadden opgesteld, ~e:d gedefileerd. Da_ar [ luitenant Boulogne als vertegenwoordi
w~r~n o.m. de mimster van defensie, gers dezer commissie. 
Mimster Deckers, de loco-burgemeester, Spr. wees er voorts op, dat de resul
mr. A. de Jong, en de wethouders L. de taten van den wedstrijd reden gaven tot 
Groot en F. L. D. Nivard,. mr. 1':-·. ~h. groote tevredenheid (applaus). 

legd voor den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm? Spr. wees op het drievoudig 
snoer: God, Nederland en Oranje, het 
snoer, dat niet licht verbroken zal worden. 

"Oranje boven", zoo besloot spr. is ~~t 
altijd geweest en zoo moet het altl]d 
blijven, wil het Holland goed gaan 
(applaus). 

Peiffer, chef van de afdeelmg milltai~e Volgende spreker was ds. De Vey 
zaken; overste Hoogenhuyse, van het reg1- Mestdagh, die het een groot voorrecht 
mentjagers,deheerenHessenRooden1:)l~rg, noemde een enkel oogenblik te mogen 
vertegenwoordigers van de Vereemgmg spreken tot ernstige mannen, die in tij
van Verlofsofficieren, de leden van het I den van nood klaar zullen staan "als het Dr. L. H.. Grondijs heeft er op gewezen, 
eere-comité de heeren: W. A. Engel- moet" om desnoods met de wapens in dat de machtige beweging van den Land
brecht, voorzitter van de Kamer van de vuist h~t gezag en de bestaande orde storm nimmer gebezigd zal worden tot 
Koophandel en Fabrieken;. F. H. van te verdedigen. Mannen, die niet meedo_en den aanval, doch slechts dient tot afweer 
Kempen, burgemeester van Hillegersberg:; aan dat dwaze idealisme, dat de heerhJk- en verdediging tegen de pogingen tot een 
kolonel J. Oele, commandant der man- heid van ons land wil opofferen voor een aantasten van de bestaande instellingen 
niers; luitenant-kol?nel H. W . J. Dutry utopie. en onze nationale cultuur. Dat zoovelen 
van Haeften, garmzoenscommandant te Spreker \'vees verder op de woorden, bereid zijn om alles· in te z~tten in de_n 
Rotterdam; kolonel Th. Veltman, com- welke vóór in het programma van den strijd tegen de elementen, die er op mt 
mandant van . de Burgerwacht te Landstormdag waren afgedrukt "Schraeg zijn de bestaande orde omver te werpen, 
Rotterdam; maJoor Van Schelve_n en als één eenig man den troon, En meng acht spreker een bewijs :v~n volksl~racht. 
luitenant Bouloç5n~ van de Nationale een wanklank in den toon, van 't oud Nog __ ste~ds is er ~~dreigmg. Er is een 
Landstormcommissie, en de le_de? van_ de g Oranje Boven!'' Zóó moet het blijven, partiJ, die er openhJk voor ui~komt, dat 
gewestelijke landstormcommissie l~Ite- ~00 riep spreker uit. het haar te doen is om verstormg van _de 
nant-kolonel H. ~- van Cappelle, maJoor Spr. releveerde vervolgens de gebeur- bestaa_nde orde, die een stelsel:r:riatige 
A.C. de Neeve, lmtenant F. D. v.d. Mast, te •ssen van het jaar 1672 de donkere ophitsmg geeft tegen de orde en die met 
G. Bicker Caarten, pate: Jos. Klessens, damen van November 19'18 . . . Toch openhartigheid zeg! slechts te wachten op 
H. G. J. de Monchy, lmtenant P. v. d. br!ngt November 1918 óók lichte dagen. lhet goede oogenbhk om gewape1:1de ben
Steeg en ds. P. G. de Vey _Mestdagh. .. Bleek niet treffend de trouw aan het den af te zenden. Wanneer zal dit oogen~ 

I?e le!ding van het defilé berustte biJ Wettig Gezag? Is niet de grondslag ge- blik zijn? Europa is nog steeds ten pro01 
maioor ir. J. M. Sweep. 

Op den Coolsingel had zich een groote 
schare verzameld, die het defilé met 
belangstelling gadesloeg. . . . 

Na het defilé werd den autonteiten 111 

het stadhuis een thee aangeboden. 

Naar Plaswijk Park. 

De troep marcheerde in dien tijd voort 
langs Schiekade O.z., Zomerhofstraat, 
Tollensstraat, Noordmolenstraat, Zwart
janstraat, 3de Pijnackerstraat, Benthui
zerstraat, Bergweg naar het Plaswijk
Park aan den Straatweg te Hillegersberg. 
Langs den geheelen weg bestond belang
stelling voor het voorbijtrekken van den 
troep en in het i-1aswijk-Park werden de 
landstormers reeds door velen opgewacht. 
Gemarcheerd werd naar het terrein van 
de ijsbaan, waar een plankier was opge
richt voor de autoriteiten en waar op een 
lange tafel de prijzen waren uitgesta~d, 
die bij de schietwedstrijden waren mt
geloofd. 

Toen de manschappen stonden opge
steld, de vaandelgroet was gebracht. en 
het Wilhelmus was gezongen, heeft lmte
nant-kolonel H. C. va·n Cappelle voor
zitter van de gewestelijke landstorm
commissie Rotterdam het spreekgestoelte 
beklommen. Hij riep een hartelijk woord 
van welkom toe aan den minister van 
<lef ensie en aan den Inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm, luitenant-gene
raal H. Borel. Hij drukte er zijn spijt over 
uit dat de voorzitter van de Nationale 
La~dstormcommissie, de heer L. F. Duy
maer van Twist door zijn verblijf buitens
lands verhinderd was tegenwoordig te zijn 
en begroette majoor van Schelven en 

De Commandant van het Landstormcornité wordt door Zijne Exc. 
Minister Deckers ontvangen. 

aan de gevolgen van den grooten oor!o_g. 
Wij leven in een tijdperk van cn~is, 
waarin het contact van de regeermg 
met het volk niet verloren mag gaan. En 
deze regeering zal haar taak slechts 
kunnen doen, als het contact bewaard 
blijft, als elke poging tot intimidatie 
wordt tegengegaan. Er bestaat een_~treven 
om 's lands weerkracht te ondermiJnen en 
spreker doet een beroep op allen zich d~or 
listige en huichelachtige propaganda met 
van den rechten weg te doen afbreng~n. 
Dat wij in 1918 den dans ontsprongen ziJn 
kwam doordat de aanvoerder was niet 
een v;cht-, maar een praatmajoor. Bij een 
volgende kans zullen de aanvoerders 
wellicht van over de grenzen komen en 
mannen zijn, die de tactiek van den straat
oorlog hebben bestudeerd. Tot de be
strijding van het gevaar is de Landstorm 
gereed! (Applaus). 

Minister Deckers aan het woord. 

Minister Deckers had niet de bedoeling 
gehad op dezen landstormdag het woord 
te voeren, maar toch acht hij het goed een 
enkel woord te zeggen. Van het begin der 
stichting af heeft hij het instituut van den 
bijzonderen landstorm met groote belang
stelling gade geslagen en het zij~~ tot de 
verdere ontwikkeling mogen bijdragen. 
Voor het zich bereid houden om steun te 
verleenen aan hen, die belast zijn met het 
dragen van het wettig gezag, brengt 
spreker gaarne zijn welgemeenden dank. 
Spr. verheugt er zich over, dat zoovelen 
bereid zijn offers te brengen, zonder te 
weten of zij er voor zullen worden be
loond. Juist die bereidheid van _het per
soonlijke offer is zoo sympathiek. Het 
doet zoo goed in dezen tijd van j ~cht naar 
voordeelen een voorbeeld te zien van 
onbaatzuchtigen offerzin. Dat werkt er 
toe mee de hoogere gevoelens onder ons 
volk hoog te houden en het hoogste der 
gevoelens is toch zeker de liefde voor ~et 
vaderland. In onze mooie nationale dne
kleur beteekent het rood moed, het wit 
oprechtheid, het blauw onverzwalde 
trouw; zij blijve het symbool van _eer~iJk
heid en hooge bedoeling. Spr. emdigde 
met een "Leve de Koningin!", wat door 
de aanwezigen geestdriftig overgenomen 
werd. 

Nadat Overste Van Cappelle nog een 
slotwoord had gesproken werd overgegaan 
tot de uitreiking van de prijzen. 

Uitslagen Schietwedstrijd. 

De uitslagen van de gehouden wed-
strijden luiden als volgt: .. 

Korpswedstrijd: Je KorpspnJS. Rotter
dam-Hillesluis met 245 punten; 2e Korps
prijs. Rotterdam-R.M.O. met 243 punten; 
3e Korpsprijs. IJsselmonde met 235 pun
ten; 4e Korpsprijs. Schiebroek met 231 
punten. .. .. 

EerebaanwedstnJd. 1 e PnJs. Rott~r
dam-Hillesluis met 146 punten; 2e PnJs. 
Rotterdam-R.M.O. met 145 punten 1. s. 9; 
3e Prijs. Rozenburg met l45"punten 1. s. 8. 

Personeele wedstrijden officieren. l. S. 
Bource 48- 46; 2. P. H. Berkelaar 47-47 ; 
3. N.H. E. v. Helten 47- 45; 4. J. v.d. 
Akker 46- 46; 5. W. Vermeer 46-45 ; 
6. A. Bronwasser 46- 44; 7. F. D. v. d. 
Mast 45- 42 ; 8. 0. Verdoorn 44--43 ; 
9. A. G. H. Nurks 44-41; 10. H. J. 
Broekveldt 43- 42; 1 1 . J. Kok 43-41 
12. N.W. Lingen 41 - 35; 13. L. Smulde; 
40-39; 14. G. B. F. Schröder 37-30 · 
15. J. Oldenburg 35- 33. 

Personeele wedstrijden. 1. v. Kan, 
Rotterdam, 50- 49; 2. Vogels, Rotter
dam, 50-49; 3. v. Breda, Rotterdam, 
50-49; 4. de Korte, Klaaswaal, 50- 48 · 
5. Thoutenhoofd, Rotterdam, 50- 48 ; 
6. den Harder, Rotterdam, 50-48; 7. v. 
d. Wilt, Rozenburg, 50-47; 8. Quist Jr., 
Rotterdam, 50- 47; 9. Y. Koornneef, 
Rozenburg, 50- 46; 10. Voorberg, Rozen
burg 49-49 · 11. W. K. Heijstek, Rot
terd~m, 49- 48; 12. A. Legerstee, Heinen
oord, 49-48; 13. J. G. v. d. Linden, 
Barendrecht, 49- 48; 14. Goossens, Rot
terdam, 49-48; 15. <le Wit, Rotterdam, 
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49-48; 16. K. Vuyk, Schiebroek, 49-48; 
17. A. v. Leenen, N. Beijerland-ZZ, 
49-48; 18. v. d. Kraats, Rotterdam, 
49-47; 19. M. J. Kleiwegt, Rozenburg, 
49-47; 20. A. P. v. Bellen, 0. Beijerland, 
49-47; 21. P. J. Gouweleeuw, Schie
broek, 49-47; 22. Cox, Rotterdam, 
49-47; 23. P. Witvliet, Westmaas, 49-
46; 24. L. Koornneef, Rozenburg, 49~46; 
25. Dudart, Rotterdam, 49-46. 
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TWENTSCH-VERBAND. 

Evenals verleden jaar zal voor de 
schutters in het Twentsch-Verband een 
schietwedstrijd gehouden worden om den 
zilveren wisselbeker welke in 1929 ge
wonnen is door den Heer W. F. Camijn te 
Almelo en in l 930 door den Heer W. A. 
Thomasson Jr. te Enschede. 

De wedstrijden zullen gehouden worden 
op de schietbanen te Heemse, Almelo en 
Enschede op den laatsten Zaterdag
namiddag in September (26 September). 
Aanvang 14.00 uur. 

Aan dezen wedstrijd mogen alleen die 
schutters deelnemen die bij de gewone 
schietoefeningen in 2 series van 5 schoten 
minstens 90 punten hebben behaald. 

In herinnering wordt gebracht dat 
men eigenaar van den beker kan worden 
door dezen tweemaal achter elkaar te 
winnen of driemaal in totaal. Vrijebaan wedstrijden. 1. den Harder, 

2. Cox, 3. Udo, 4. T. Roos, 5. de Wit, 
6. den Braver, allen Rotterdam; 7. v. d. 
Poel, Zwijndrecht; 8. v. Proosdij, Schie
broek; 9. v. Kan, Rotterdam; 10. v. 
Breda, Rotterdam; 11. Gouweleeuw, 
Schiebroek; 12. v. Naamen, Rotterdam; 
13. M. J. Kleijwegt, Rozenburg; 14. 
Vogels, Rotterdam; 15. Roozenbeek, Hil
legersberg; 16. Kooiman, Barendrecht; 
17. v. Vliet, Rozenburg; 18. Pols, Rozen
burg; 19. S. Ouwens, IJsselmonde; 20. 
L. D. Visser, 0. Beijerland; 21. v. Be
sooyen, Zwijndrecht; 22. M. Koster, 23. 
v. Schaften, 24. P. G. v. Pelt, allen 
Rotterdam; 25. v. Brummelen, Schiebroek. 

Op 7 Aug. is door de Afd. Noord-_Brabant en Zeeland v_an het Vri_jwilli_g Landstormkorps 
Motordienst tusschen Breda en Tilburg, met medewerkmg van vhegtmgen van de Lucht
vaartafd. èen oefening gehouden. Als leider trad op de Res. Eerste Luit. J.C. Persani. Snoep. 

Geluksbaan wedstrijden. 1. Udo, Rot
terdam, 420; 2. Estié, Rotterdam, 408; 
3. Vonk, Rotterdam, 403; 4. Cox, Rot
terdam, 403; 5. Vogels, Rotterdam, 401; 
6. v. 't Hof, Heinenoord, 400; 7. Noor
lander, Poortugaal, 400; 8. Goudswaard, 
N. Beijerland ZZ, 398; 9. Proosdij, Schie
broek, 398; I 0. E. F. de Jong, Rotterdam, 
398; 11 . W. Legerstee, Heinenoord, 397; 
12. Hengeveld, N. Beijerland, 396; 13. v. 
Steenselen, Westmaas, 390; 14. v. Boven, 
Rotterdam, 390; 15. den Otter, Baren
drecht, 390; 16. Mens, Rotterdam, 389; 
17. L. de Jong, Goudswaard, 385; 18. 
Luit. Kok, Rotterdam, 378; 19. Doolaard, 
0. Beijerland, 378; 20. C. v. d. Bijl, 
Heinenoord, 378; 21. v. d. Linden, 
Rotterdam, 377; 22. Gouweleeuw, Schie
broek, 377; 23. Beverloo, Rotterdam, 
377; 24. Vermeulen, Schiebroek. 374; 
25. v. d. Kley, Rotterdam, 373. 

licht, en de Oranje-lampions zullen worden 
ontstoken ... Te De Lier is 't weer héél anders, 
maar 't wordt daar ook zeker goed, en de oude 
Liersche toren zal, wanneer zij des avonds ver
licht is, ver in het Westland de boodschap 
brengen, dat de Landstorm - hier in innige 
samenwerking met de Liersche Oranjevereeni
ging - een van haar vredelievende wapen
schouwen houdt ... 

Veel voorbereiding hebben deze avonden ge
kost. Voor Alphen werd een groot Comité ge
vormd, onder eerevoorzitterschap van Burge
meester Lovinck, en onder voorzitterschap van 
den Heer Ten Cate Brouwer; naast de talrijke 
Burgemeesters, die in dit Comité zitting hebben 
willen nemen, merken we ook op de namen van 
den Rabbijn, den Deken, een der Hervormde 
Predikanten, en den Gereformeerden Predikant 
van Alphen, zoomede de namen der leden der 
Plaatselijke Commissie, onder aanvoering van 
den Voorzitter van onze Alphensche afdeeling, 
Kapelaan Sondaal. 

Voor De Lier zorgde een kleiner Comité, on
der leiding van Burgemeester Crezée van De 
Lier, en Burgemeester Elsen van Naaldwijk. 
Kon het aan betere banden worden toever
trouwd? 

Wat de mooiste avond wordt? Ik kan 't niet 
zeggen. Ik ga naar beide toe. Waarom zoudt 
Gij dat óók niet doen? Voor Alphen geldt: elk 
Legitimatiebewijs doet dienst als Bewijs van 
Toegang voor twee personen. En ieder is voorts 
welkom tegen betaling van 25 cent. Voor De 
Lier geldt: algeheele vrije toegang; bij te grooten 
toeloop (er is plaats voor 3000 à 4000 personen!) 
gaan houders van Legitimatiebewijzen voor. 

Na afloop hebben de leden van de Maar behalve deze twee tuinavonden is er 
·· · · 1 nog veel meer te vertellen. Donderdag 3 Sep-

g~westehJke_ commissie en enk~le ~asten tember is er een Tuinavond te Woubrugge; op 
zich vereemgd aan een maaltijd m het Vrijdag 28 Augustus zal door onzen Korps
restaurant Plaswijk, waaraan o.m. de ~omrnandant, Majoor Boots, te Zoeterme~_r
minister van defensie en de burgemeester Zegwaart een GewesteliJke schietwedstr!Jd 

· h F H des middags om 5 uur geopend worden. Op 
van Hillegersberg, de eer '· · van Zaterdag 12 September - niet op 5 Sepi.em-
Kempen het woord hebben gevoerd. ber, zooals aanvankelijk het voornemen was -

ZUID-HOLLAND: WEST . . ... 
De Vierdaagsche. - Tuin
avonden te Alphen aan den 
Rijn en te De Lier. - De nieu
we afdeeling Zwammerdam. 

Negen winnaars van het kruis van den vier
daagschen afstandmarsch behoorden tot het 
Landstormkorps Zuid-Holland: West. Zij wer
den Zaterdag 25 Juli op hartelijke wijze ont-1 
vangen op het Bezuidenhout, het bureau van 
den Korpscommandant, die hen gelukge
wenscht heeft met het behaalde resultaat. Ma
joor Boots bood ieder van hen een kruis in ver
kleind formaat aan. Een bijzonder woord van 
hulde richtte de heer Boots tot luitenant Poort
vliet, die de aanvoerder van dit clubje land
stormers was, en tot luitenant Bollen, die thans 
voor de 5e maal dezen tocht volbracht. 

Het Gewest organiseert dezen zomer twee 
tuinavonden voor onze B.V.L.-ers, Donderdag 
20 Augustus te Alphen aan den Rijn, en Dins
dag I September te De Lier. Deze avonden zijn 
voornamelijk van twee factoren afhankelijk, 
van het weer, en van de paraatheid van onze 
Vrijwilligers, om op te komen ... Dus slagen de 
avonden, als 't weer maar een beetje wil! . .. 

Veel van deze avonden vertel ik hier niet. 
Voorop stond, dat het gezellige avonden voor 
onze Landstormers moesten worden, dat men 
eens tijd heeft met elkander te spreken, dat 
onze Plaatselijke Leiders, onze Leden der 
Plaatselijke Commissiën, onze leden der Ge
westelijke Commissie weer eens levend contact 
met het geheele Gewest krijgen. 

vergaderen onze Plaatselijke Leiders met onzen 
Korpscommandant op het Korpsbureau Be
zuîdenhou t 185 te Den Haag, en het begin van 
deze samenkomst zal meegemaakt worden door 

onzen in December vertrekkenden Voorzitter, 
den Heer Krijger, met zijne echtgenoote, die 
daartoe speciaal uit Vriezenveen overkomen. 

Wij mogen hier nog enkele namen en adres
sen van nieuwe Plaatselijke Leiders noteeren: 

Hoek van Holland: P. B. Benard, Prins 
Hendrikstraat 77c. 

Den Hoorn en 't Woudt: W. v. cl. ·wilden, 
v. cl. Heimstraat 4 te Delft. 

Poeldijk: M. van Holst, Wateringscheweg 26. 
Schipluiden: A. van Santen, B 121. 
Zwammerdam: P. Beunder, Schoolstraat 99. 
Wij moeten besluiten. Kunnen slechts nog 

kort mededeelen, dat er nieuwe Plaatselijke 
Commissies werden opgericht te Poeldijk, onder 
voorzitterschap van Deken Maat, en te Zwam
merdam, onder voorzitterschap van Burge
meester Hoogenboom. In laatstgenoemde 
plaats werd een nieuwe afdeeling opgericht. 
Daarvoor heeft hard gewerkt de Heer C. van 
der Veer, uit Bodegraven, wien wij van deze 
plaats daarvoor hartelijk dank zeggen. 
Trcilerweg 66 
Scheveningen. D. J. KARRES 

LANDDAG TE 's-HEERENBERG. 
Op Zaterdag 29 Augustus 1 931 zal voor 

het Korps "de Veluwzoom" een landdag 
worden gehouden op het voetbalterrein 
aan den Zetdamscheweg te 's-Heerenberg. 

Des morgens van 9 tot 2 uur zullen 

Van Leo Lens verscheen in "De Rotter

dammer" het volgende Roffel-rijm: 

schietwedstrijden worden gehouden, om- VAANDELGROET. 
vattende: Personeele baan, Vrije baan en I Al ld B V L 
Eerebaan. s vo ragen . . .-er 

Om half drie zullen twee historische Eventjes een korte groet 
groepen worden opgevoerd. Aan de roode stormelingen 

Groep I. ( 1379) . Het verleenen van privi- Die gaan paffen - als 't niet 
legiën en stadsrechten aa!l 's-Heerenberg. Eenerzijds vind ik het aardig 

Groep II. (1813). Oranie boven. .. h d. d ·· 
Dit historische spel, waaraan 150 per- Dat WIJ ?erec tvaar ig ZIJn 

sonen hunne medewerking verleenen, is I En gezmverd van veel laster 
ontworpen door den Heer W. van Hobo- En onaangename schijn. 
ken te _Ap~ldoorn. . . Wij - dat zijn de B.V.L.-ers -

Muziek 1s op het terrem aanwezig. Hebben recht en orde lief, 

moet. 

Hebben daar ook wat voor over; 

Daarom maakte men een grief. 

En nu zijn we van de laster 

En de smetten vrijgepleit, 

Door een daad van moed en tevens 

Tastbare aanvechtbaarheid. 

Het partijsoldaatjespelen 

Wordt in Holland ingevoerd 

Door de menschen, die zoo treurig 

Turksch de trom hebben geroerd 

Over wat zoo doodeenvoudig 

Onverdacht-echt-Holland is, 

En geboren uit waardeering 

Van de landsgeschiedenis. 

Al het dwaas gebazel over 

Burgeroorlogkweekerij 

Leggen we rhet extra-nadruk 

Als verlakkerij terzij. 

Ziet hoe hier het roode leger 

Barsch de leiding commandeert: 

Hei! Geeft acht! Links richten! Numm'ren ! 

Achterwaarts - halt! Linksom - keert. 
Veel van deze avonden vertel ik niet. De om

geving zal zeker zeer prettig zijn. Te Alphen 
aan den Rijn wordt het terrein van de Martha-1 
stichting met eenige duizenden vetpotjes ver- De deelnemers van Zuid-Holland; Wesi. aan de vierdaagsche afstandsmarschen. (Nadruk verboden). (G. VANOEL, Delft). 
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STELLING VAN AMSTERDAM. 
Gewestelijke Landstorm Commissie. 
De heer Mr. C. M. J. F. Goseling, lid van 

de Tweede Kamer der Staten-Generaal en 
sedert vele jaren lid van het officierskorps 
van het Landstormkorps "Stelling van 
Amsterdam". heeft zich bereid verklaard 
het lidmaatschap van de Gew. Landstorm 
Commissie te aanvaarden. 

In de eerstvolgende vergadering, ver
moedelijk in September a.s., zal de heer 
Goseling worden geïnstalleerd. 

MUIDEN. 
In eene vergadering van de Plaatselijke 

Landstorm Commissie gehouden op 16 Juli 1.1. 
werden tot leden dier Commissie geïnstalleerd 
de heeren Dr. J. D. van Roon, Scheik. Ir en 
Dr. Jac. P. Niekerk, arts. 

Tot voorzitter werd met algemeene stemmen 
gekozen de heer A. C. Schouten, Directeur 
Scheepswerf. 

De Commissie is thans als volgt samen
gesteld: Eerevoorzitter, burgemeester J. L. 
de Raadt, Voorzitter A. C. Schouten, Secre
taris T. Dros, Leden pastoor H. J. M. Koevoets, 
Dr. J. D. van Roon , Jac. P. Niekerk, arts. 

De Commissie zal nog met enkele leden 
worden uitgebreid. 

ZWEELOO. 
Alhier had op 12 Juni de jaarlijksche schiet

wedstrijd plaats, welke goed werd èezocht. 
Voor het eerst werd geschoten volgens de 

nieuwe klasse-indeeling. 
De uitslag was: Scherpschutters : 1. J. Pen

ning, 2. A. Heling, 3. E. Oldengarm. Schutters 
1 e klasse: 1. H. Jacobs. Schutters 2e klasse : 
1. A. Fruin, 2. H. Sanders. 

Na afloop werden de prij zen met een toe
passelijk woord uitgereikt door den Heer 
Bangma, lid van de Plaatselijke Commissie. 

ZWAMMERDAM. 
Alhier is een zelfstandige Afdeeling van den 

Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm opge
richt. 

Als Plaatselijk Leider zal optreden de Heer 
P. Beunder, Schoolstraat 99 te Zwammerdam. 

Een Plaatselijke Commissie wordt gevormd; 
de Burgemeester van Zwammerdam, de Heer 
P. Hoogenboom is bereid gevonden als Voor
zitter dezer Commissie op te treden. 

Voor Jong-Nederland. 
JONGENS EN MEISJES. 

Zeker door de vacantie en 't mooie weer, 
is 't aantal deelnemers ditmaal niet groot 
geweest. Maar des te grooter waren de 
kansen voor de liefhebbers. De prijs
winners waren : 

Annie Klink, Zwolle; Dina Knape, Sommelsdijk; 
Gerrit Kramer, Z.-Scharwoude; Lena Mooyman, 
N. Hekkelaar I , Den Haag; Nico van den Bergh, 
Delft; Jac. v . d. Zouw, Ede; S. R. Veldman, Ten 
Boer; Saar de Rey, Middelburg; Agnes Duyves, 
N .-Scharwoude; Kl. J. Dijkema Jz., Garmerwolde. 

Voor dezen keer twee gemakkelijke Jan was veel liever lui dan moe; 
opgaven. Toch moest hij steenen sjouwen: 

Groep A. Want 's Zaterdags naar honkie toe 
(Onder de 10 jaar). Platzak, dat zou hem rouwen: 

1, 2 is je vader. Zijn Kee, een goed, maar dapper wijf, 
1, 2, 3, 4 is twee. Had flinke harken aan haar lijf. 
2, 3, 4 zit aan den top van een korenhalm. 
3, 4 is een pleziervoertuig in den winter. 1 Jan tobde met een droge keel: 
1, 2, 5 is een broertje van den kikvorsch. Dit kwam van 't stof der steenen; 
1, 2, 3, 4, 5 in zijn geheel is een viervoetig Eén slokje soms (meest één te veel) 

dier. Dit spoelde 't letsel henen; 
Groep B. Zoo kwam hij wel eens waggelend thuis, 

(Boven de 10 jaar). Z'n kroost tot schand, z'n vrouw ten 
1, 2, 3, 4, 5 is een snelvoetig dier. [kruis. 
2, 3 is een voorzetsel. 
7, 8, 9, 10 is een kasteel. 
4, 5, 6 is een nimmer dorre boom. 

De 10 letters vormen den naam van een 
beroemd Duitscher in onze dagen. 

ERWTEN-JAN. 
Toelichting. De Sint-Jans

kerk te 's-Hertogenbosch op 't 
eind der 13e eeuw gebouwd, is 
één der schoonste monumenten 
van den Gothischen bouwstijl. 
Deze prachtige cathedraal rust 
op 150 pilaren, heeft fraai ge
schilderde ramen, twee orgels, 
een koperen doopvont van 
1 250 Kilogram en tal van 
andere bezienswaardigheden, 
waaronder ook Erwten-] an. 

't Was in den goeden, ouden tijd 
Zeshonderd jaar geleden; 

Toen kon men voor een kleinigheid 
Zich reeden en zich kleeden ; 

Een os van duizend pond gewicht 
Verkreeg men voor een zuur gezicht. 

En zalm, die ving men bij de vleet! 
Schier elk kon daarvan smullen; 

Alleen, wie stond op streng diëet, 
Mocht 't maagje er niet mee vullen; 

Enfin! zoo'n sukkelaar hield maar moed: 
Straks deed ook hij zich braaf te goed. 

Nog maalt een ouderwetsche prent 
Wat Aagje is overkomen: 

Ze had, met 't loon zeer goed content, 
Een dienstjen aangenomen; 

Maar (dong ze) 'k raak niet graag van 
[streek: 

Zalm eet ik hoogst twee keer per week ! 

Toen leefde in Brabants grijze stad 
Een man met wijf en kinders; 

Dees waren hem een groote schat, 
Maar soms zijn grootste hinders: 

Want Jan stond vaak de muts verkeerd, 
Zooals ons dees historie leert. 

Jan sjouwde (schrik niet, als ge 't hoort!) 
Voor anderhalven stuiver, 

Van 't haangekraai tot taptoe voort; 
Wat loon voor zulk een fuiver ! 

Kee hield den boel toch aardig recht, 
Dit dient tot eer van haar gezegd. 

De torenklok van Sinter Jan, 
Juweel van Hollands kerken, 

Riep: ,,Schaft toch op uit pot en pan! 
,, 't Is noen uur! staakt het werken!" 

Jan gleed gezwind de ladder af, 
En toog ter steeg in sukkeldraf. 

Hij had dien middag razend trek, 
Z'n maag deed niets dan jeuken; 

Hij wreef z'n kin en stierennek 
Met grinnikend verkneuken: 

,,'k Heb heden honger als een peerd! 
,,'k Hoop, dat m'n wijf me flink 

[ tracteert ! " 

"Zeg Kee ! " schreeuwt Jan met schorre 
[borst, 

,,Wat valt vandaag te bikken?" -
- , , 0, erwtensoep man ! met een worst ; 

,,Me dunkt, dat kan wel schikken!" 
Doch Jan, hiermee niet 't minst voldaan, 

Vliegt op, als een kalkoensche haan. 

,,Wat?" brult hij met een stem voor tien, 
,,Noem jij dat nou tracteeren ! 

,, Ik, die zooveel per dag verdien, 
,,Ik zou die kost begeeren?" 

En, met van nijd gezwollen kop, 
Geeft hij den pot een fellen schop. 

De pot, die naast het haardvuur stond, 
Om tijdig af te koelen, 

Vloog door het huis verbijsterd rond, 
Al kon hij 't zelf niet voelen; 

De worst in heksen-rondedans 
Met d' erwten in haar vetten glans. 

N.V. Stoomboot Onderneming "CONCORDIA" GOEDEWAAGENS 

Kee stond aanvankelijk paf en bang, 
. Jan zwaaide met twee stoelen; 
Toen deed zij met een ijzeren tang. 

Hem klaar haar meening voelen; 
Nog spreekt de Bossche kerk er van: 

Een steen in 't front toont Erwten-] an. 

Want één der bouwliên bij de kerk 
Kwam nauw 't geval ter oore, 

Of door zijn kunstvol beeldhouwwerk 
Werd Erwten-Jan geboren; 

En zoo vereeuwde hij tezaam 
Dien ouden tijd en eigen naam. 

OOM BERTUS. 

DE ORANJEBOOM. 
Voor den Verjaardag van 

H.M. de Koningin. 
Ja, d'Oranjeboom blijft bloeien! 

't Rijsken teer, uit Nassauland, 
Door de hand des Allerhoogsten 

Eens op Hollands erf geplant. 

Ja, d'Oranjeboom blijft bloeien! 
En ons volk zit aan zijn voet 

Veilig in de koele schaduw, 
Bij zijn gulden overvloed. 

Ja, d'Oranjeboom blijft bloeien! 
Als de palmboom in den druk; 

Gul bela5.n met gouden vruchten: 
Vrede, vrijheid en geluk. 

Ja, d'Oranjeboom blijft bloeien! 
Spijt den snooden, rooden worm; 

En hij tart, al zegenspreidend, 
Zelfs den revolutiestorm. 

Ja, d'Oranjeboom blijft bloeien! 
In ons goede Vaderland ! 

Schut en stut, o Vorst der Vorsten! 
Deze planting Uwer hand. 

OOM BERTUS. 

HOOFDKANTOOR ARNHEM 
Dagelijkache Goederendiensten vanaf Arnhem naar Rotterdam v.v. 
Vanaf Arnhem en Nijmegen naar Amsterdam en Zaanstreek v.v. 

KONINKLIJKE FABRIEKEN 
GOUDA 

Ned. Octrooi 12201 
ROTTERDAMSCHE BOAZ BANK N.V. 

Vanaf Arnhem naar Nijmegen v.v. 

Geregelde Goederendiensten van Arnhem naar Schiedam, Delft, Den Haag, 
Tie], •s~Hertogenbosch, Lobith v.v. 

Verder naar alle aan vaarwater gelegen plaatsen in !\iederland. 
DE DIRECTIE 

: 

BARONITE PIJP 
OOK UW PIJP! 

Nederlandsche Verkoopsprijs f 1.-
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o. 9 SEPTEMBER 1931 

HElr 

KONINKLIJKE ~ 
ONDERSCHEIDINGEN EN ~ 

BENOEMINGEN. 

Bij Koninklijk Besluit is: 

benoemd tot Minister van Staat: 

Dr. J. Th. De Visser, oud
Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen; (Eere-Voor
zi tter der Gewestelijke Landstorm
commissie "Z. -Holland: West") ; 

benoemd tot Ridder in de Orde 
van den N ederlandschen Leeuw: 

J. H. Th. 0. K e t tl i t z, lid 
van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht; (Voorzitter der Gewes
telijke Landstormcomm. ,,Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie"); 

J. H. M a e n e n, lid van Ge
deputeerde Staten van Limburg, 
(lid der Gewestelijke Landstorm
commissie "Limburg") ; 

benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau: 

W. van Ingen Schouten, 
Reserve Luitenant-Kolonel b.d., 
Secretaris der Gewestelijke Land
stormcommissie ,,Veluwzoom''; 

benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau: 

J. Vlielander, lid der Pro
vinciale Staten van Zuidholland; 
(Voorzitter der Plaatselijke Land
stormcommissie Numansdorp) ; 

Ds. Dr. N. G. Veldhoen, 
lid van de Gewestelijke Land
stormcommissie "Zuid-H~lland: 
West"; 

L. J. D e n H o 11 a n d e r, 
Voorzitter der Gewestelijke Land
stormcommissie "Goeree en Over
flakkee"; Burgemeester van Mid
delharnis; 

F. W. van Beek, Voor
~i tter der Gewestelijke Landstorm
commissie "de Meijerij"; Burge
meester van Boxtel; 

A. D. van der Schans, 
lid van het Hoofdbestuur van 
den Christelijken Boeren- en 
Tuindersbond, Burgemeester der 
Gemeente Andel; (Eere-Voor
zitter der Plaatselijke Landstorm
commissiën Andel en Giessen
Rijswijk); 

P.A. Kuylaars, Voor
zitter van de R. K. Land- en 
Tuinbouwschool te Breda; 

met 

Karakter! ~~~ 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

30-jarig lidmaatschap van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

18 September 1901-18 September 1931 

Luitenant-Generaal tit. L. F. Duymaer van Twist 
Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie 

llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll1illllllllllllllllliilllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

door komt het 
dat er nog rockers zyn ~· , .. -~"" i. -= C 0 ,,. 

"-

HAK op den TAK springen 
Zy hebben het ware nag met ontdekt 

t\oopr du~ goede tabak 

V()OD UW 6Ell> 
en volgt het voorbeeld van de duizenden 
die reeds lang aMdekr hebben dat b4 

matigen prys 

§Tl:m 
TABAI\ 
.Jnovertrotfen •n kwaliteit •s' 

zijn de volgende titulaire rangs
verhoogingen verleend: 

de titulaire rang van Reserve 
Majoor: aan den eervol ontslagen 
Reserve Kapitein 

Dr. J. S e v e rij n, (lid der 
GewestelijkeLandstormcommissie 
,,Dordrecht"); 

de titulaire rang van Reserve 
Kapitein: aan den eervol ont
slagen tijdelijk Reserve Eerste
Luitenant 

P. H. Bo 11 en, (Plaatselijk 
Leider van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm te 's-Graven
hage). 

De tusschen haakjes vermelde func
ties staan niet in de Koninklijke Be
sluiten vermeld. 

[RED.] 

ALLE DREIGEN 
TEGEN DE OVERHEID IS 

REVOLUTIONAIR. 

Het komt den laatsten tijd nog 
al eens voor, dat op min of meer 
bedekte, soms zeer openlijke wijze 
de Overheid gedreigd wordt door 
personen en organisaties, van wie 
men dit in 't geheel niet zou 
verwachten. Zij worden ongedul
dig en ontevreden over wat de 
Regeering laat of doet en geven 
dan te kennen, dat als de Regee
ring hun "billijke verlangens, 
wenschen, eischen" niet inwilligt, 
zij er ook niet op moet rekenen 
in tijden van revolutiegevaar den 
steun te zullen ontvangen van 
de bevolkingsgroepen of organi
saties, wier wenschen ze thans 
nalaat te vervullen. 

Wij willen hiervan slechts dit 
zeggen, dat alle dreiging tegen 
de Overheid in wezen revolu
tionair is, en wijzen op het ge
vaar dat erin gelegen is, wan
neer men de goedwillende bevol
king vertrouwd gaat maken met 
revolutionaire taal en practijk. 
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Ministerieele beschikking van 

5 Aug. 1931, VIIde Afd., nr. 31 6 0. 

Zie ook L.O. 1931, nr. 160. 

Inlevering van g oederen door dienstplichtigen, 
die naar de aanvullingsreserve overgaan. 

Lichting. 
§ 1. 

1. De rijksgoederen, verstrekt aan de gewone 
dienstplichtigen der landmacht, die op 1 
October 1931 naar de aanvullingsreserve over
gaan, worden - met uitzondering van haar
kam, roskam, spons en zakboekje - in 
October 1931 ingeleverd, voor zoover de in
levering van deze goederen niet reeds eerder 
heeft plaats gehad. 

2. Tot de in het eerste lid bedoelde dienst
plichtigen behooren : 

a.. zij, die behoor en tot de lichting 1916, 
met uitzondering van hen, die de eerste 
oefening met een andere lichting hebben 
beëindigd (zie ook § 7 der Verlofgangersbe
schikking, L.O. 1926, nr. 399); 

b. de gewone dienstplichtigen van andere 
lichtingen, die met de lichting 1916 de eerste 
oefening hebben beëindigd, met uitzondering 
van hen, die reeds eerder naar de aanvullings
reserve zijn overgegaan. 

§ 2. 
Vrijstelling. 

1. Van de in § 1 bedoelde inlevering zijn 
vrij gesteld : 

a. de dienstplichtigen, die als "bij zonder 
vrijwilliger" zijn geregistreerd (zie L.O. 1925, 
nr. 461); 

b. de dienstplichtige vrijwilligers van de 
Vrijwillige landstormkorpsen Motordienst en 
Vaartuigendienst. 

2. De Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm verstrekt vóór l October 1931 de 
noodige opgaven betreffende de in het eerste 
lid bedoelde personen aan de hierbij betrokken 
indeelingsdistrictscommandanten, onder over
legging van de zakboekjes van die dienst
plichtigen. 

§ 19. 

Goederen "bijzondere vrijwilligers". 
1. De rijksgoederen, verst~ekt aan de in 

§ 2, eerste lid, a, bedoelde dienstplichtigen 
worden - met uitzondering van het zak
boekje - ingeleverd, zoodra de registratie als 
,, bij zond ere vrijwilliger" van deze dienst
plichtigen een einde neemt, hetzij ten gevolge 
van het bedanken als zoodanig vóór het einde 
van den dienstplicht, hetzij door het eindigen 
van den dienstplicht. Verbinden zij zich in 
aansluiting aan het einde van hun dienstplicht 
overeenkomstig het bepaalde in § 6, zesde 
lid, van de Vrijwillige-Landstorm-Beschik
king (L.O. 1927, nr. 262), dan geschiedt de 
inlevering overeenkomstig de in het algemeen 
voor vrijwilligers geldende bepalingen. 

2. De Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm draagt zorg, dat de inlevering, 
bedoeld in het eerste lid, eersten volzin, tijdig 
geschiedt, dat van de inlevering een aanteeke
ning in het zakboekje wordt gesteld en dat de 
goederen worden verzonden met inachtneming 
van het bepaalde in § 18. 

3. Komen de in het eerste lid, eersten volzin, 
bedoelde vrijwilligers in zoodanige omstandig
heden te verkeeren, dat een behoorlijke op
berging of behoorlijk onderhoud van de aan 
hen verstrekte rijksgoederen hun niet of niet 
meer mogelijk is, dan kunnen zij, indien zij 
naar de aanvullingsreserve zijn overgegaan, 
een verzoek tot inlevering van die goederen 
richten aan den commandant van het verband 
of korps, waarvoor zij worden geregistreerd. 
Deze beslist dan op dat verzoek en deelt zijn 
beslissing mede aan den verzoeker en aan den 
indeelingsdistrictscommandan t. Wordt het 
verzoek toegestaan, dan neemt deze comman
dant de goederen in ontvangst. 

TUINAVOND BIJZ. VRIJW. LANDSTORM TE ALPHEN AAN DEN RIJN. 
In den grooten, fraai aangelegden tuin van 

de Martha-Stichting te Alphen aan 1den Rijn 
hield de afç:leeling Zuid-Holland : West van den 
Bij zonderen Vrij willigen Landstorm op 20 Aug. 
j.l., onder groote belangstelling-er waren 
naar schatting een drieduizend bezoekers -
een welgeslaagden tuinavond. 

Onder de zeer talrijke aanwezige autori
teiten merkten wij de volgende heeren op: 

L. F. Duymaer van Twist, luit.-generaal
tit., voorzitter van de Nationale Landstorm
commissie, vergezeld van: K. A. van Schelven, 
res.-majoor, leider Nationale noodhulporgani
satie; res . luit.-generaal J. H. Borel, adjudant 
in b. d. van H. M. de Koningin, inspecteur 
van den Vrijw. Lar;idstorm, vergezeld van: 
kapitein A. J. M. M. Lohmeijer, van de in
spectie van den Landstorm; res.-luit.-kolonel 
J. C. Eringaard, van den Motordienst; luit.
generaal b.d. W. H. van Terwisga, oud
voorzitter van den Nationalen Bond Het 
Mobilisatiekruis, en kolonel M. J. E. Bos, 
secretaris van den Nationalen Bond Het Mo
bilisatiekruis . 

Van de Gewestelijke Landstormcommis
sie Zuid-Holland: West: 

de voorzitter: D. ten Cate Brouwer, voor
zitter van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor Rijnland, te Alphen a. d. Rijn; 
de eerste-secretaris: D. J. Karres, te Scheve
ningen; de tweede-secretaris : L. Verleun, se
cretaris van de Plaatselijke Landstormcom
missie te Alphen aan den Rijn, en plaatselijk 
leider van de Landstormafdeelingen Alphen 
aan den Rijn, Nieuwveen, Zevenhoven; de 
penningmeester: J. E. Boddens Hosang, bur
gemeester van Woubrugge. 

Alsmede de heeren: 
leden van de Gewestelijke Landstormcom

missie Zuid-Holland: West, o.a. J. P. Boots, 
res.-majoor, commandant van het Landstorm
korps Zuid-Holland: West, hoofdaalmoezenier 
J. Brouwer, Constant Boissevain, J. J. 
Eckebus, res.-majoor M. H. A. Juta, res.
majoor J. M. Kolff. 

Uit den omtrek waren tal van burge
meesters vertegenwoordigd, o.a. de heeren: 

Jhr. K. W. L. de Muralt, burgemeester van 
Ter Aar; mr. C. S. van Dobben de Bruyn, 
burgemeester van Bodegraven; M. J. E. 
Kwint, burgemeester van Koudekerk; P. A. 
Th. van der Weijden, burgemeester van 
Nieuwkoop; W. J. Bocxe, burgemeester van 
Zevenhoven; P. C. A. M. Wap, burgemeester 
van Zoeterwoude; J. L. Bosschieter, burge
meester van Rijnsburg. 

Uit Alphen aan den Rijn zagen wij de 
volgende heeren : 

L. de Graaf, directeur Alphensche Bank; 
H. Nieweg, Israëlietisch leeraar; J. M. Helle
gers, pastoor en deken; J. H. A. Bosch, Gere
formeerd predikant; E. de Goede, plaatselijk 
leider van de Landstormafdeelingen Ter Aar, 
Woubrugge en Hoogmade; M. W. Hoogen-

dijk, plaatselijk leider van de Landstormafdee
lingen Alkemade en Oud Ade; ds. A. W. 
Voors, directeur van de Martha-Stichting; 
A. C. Mijs, secretaris van de Alphensche Bur
gerwacht; L. van Beek, voorzitter van de 
afd. Alphen aan den Rijn van den Nationalen 
Bond Het Mobilisatiekruis; leden Plaatselijke 
Landstormcommissie te Alphen a. d. Rijn: 
H. J. L. M. Sondaal, kapelaan, voorzitter 
Plaatselijke Commissie, P. van Dijk, Joh. 
Boot, Th. J. Ketel, C. Koren, J. Pilkes, W. 
J. Sprey, J. C. Scheerder. 

Voorts de volgende genoodigden: 
A. Pieters, referendaris van Binnenlandsche 

Zaken; res.-majoor G. F. van Hoogenhuyze; 
mr. dr. H. H. A. van Gybland Oosterhoff, 
secretaris van de Indologische faculteit van 
de Rijksuniversiteit te Utrecht, bestuurslid 
van de Martha-Stichting; dr. H. L. Grondijs, 
bekend Rusland-kenner, privaat-docent te 
Utrecht; J. Derksen, voorzitter van de Ge
westelijke Landstormcommissie Gouda. 

Vrijwilligers van den Landstorm waren ge
komen, behalve uit de geheele Rijnstreek, uit 
Delft en Den Haag, uit Monster en Poeldijk, 
uit 's-Gravenzande en Wateringen, uit tal van 
plaatsen uit het Westland. 

Hoewel in vrijwel geheel Zuid-Holland 
\J.e regen den geheelen avond bij stroomen 
neerviel, is Alphen, althans gedurende de 
afwerking van het programma daaraan 
ontsnapt. Wel begon het, juist tijdens de 
pauze, even te druppelen, doch nauwlijks 
waren de eerste belangstellenden in de kerk
zaal van de Martha Stichting onderge
bracht, of de lucht klaarde weer op, zoodat 
ook het tweede gedeelte van het programma 
in den tuin afgewerkt kon worden. 

Het programma opende met een concert 
door de Christelijke Muziekvereeniging Arti 
et Religioni. De voorzitter van de afdeeling 
Alphen a. d. Rijn van den B. V. L., Kapelaan 
H . J. L. M. Sondaal, sprak vervolgens een 
welkomstwoord. Speciaal sprak hij zijn dank 
uit, dat zooveel autoriteiten aan de uitnoodi
ging gevolg hadden willen geven. In 't kort 
schetste spr. daarop het karakter van den 
B. V. L. hetwelk een groote bekoring uitoefent. 
Speciaal valt daarbij op, dat in dit lichaam 
alle gezindten vertegenwoordigd zijn, een 
duidelijk bewijs van saamhoorigheidsgevoel, 
dat een volk slechts ten goede kan komen. 

Nadat vervolgens door alle aanwezigen 
staande het Wilhelmus was gezongen, en de 
R.-K. Gemengde Zangvereeniging Oefening 
Baart Kunst, eenige nummers ten gehoore 
had gebracht, hield de heer D. ten Cate 
Brouwer, voorzitter van de K. v. K. voor 
het Rijnland een rede over: 

Landstorm en Vaderland. 

De heer ten Cate Brouwer sprak ongeveer 
als volgt: 

Wanneer de geschiedschrijver te boek zal 

stellen de kenmerkende eigenschappen van 
den tijd, waarin wij thans leven, dan zal hij 
zeker gewagen van het krachtig verlangen, 
dat zich in onzen tijd bij alle beschaafde 
volken openbaart, om onderlinge geschillen 
op vreedzame wijze te beslechten. Daar
over verheugen wij ons. Het matelooze leed 
van den oorlog heeft het menschdom het 
besef bijgebracht, dat de oorlog aan den 
oorlog verklaard moest . worden. Maar ook 
zal de geschiedschrijver groote aandacht 
wijderi aan het feit, dat er vooral in de laatste 
jaren belangrijke groepen van onze burgers 
bezig zijn de pijlers van ons volksbestaan, 
van onze volkswelvaart te ondermijnen, en 
onzen volksgeest te vergiftigen. Dat Nederland 
zijn belangrijke positie tusschen de volkeren 
kan innemen, dat Nederland's zonen pioniers 
konden zijn op wetenschappelijk, industrieel 
terrein, op het gebied van handel en scheep
vaart, danken wij niet in het minst aan de 
rustige atmosfeer, waarin wij hier leven en 
werken konden. De grondslag voor deze rustige 
atmosfeer is de erkenning van het wettig gezag. 

En wanneer wij letten op alles, wat rondom 
gebeurt, en dat is ook de plicht van eiken 
Landstormer, dan zien wij ,dat het commu
nisme over de geheele wereld, en ook over ons 
land met een zeldzame brutalitet optreedt. 

Zooals in November 1918 de revolutie van 
Duitschland over onze gren.zen kwam, doch 
door onze jongens - Gode zij dank - werd 
bedwongen, zoo zullen de communistische 
leiders hier ook klaar staan, wanneer het 
communisme in Duitschland mocht zegevieren. 
Wij, met onze - ik zou bijna zeggen dikwijls 
gevaarlijke - vrijheid van drukpers, vrijheid 
van vergadering, wij zien en tolereeren, dat 
men zich tegen ons vereenigt, tegen ons plan
nen smeedt en het eenige, dat wij daar
tegen doen, schijnt wel met een kinderlijke 
naïeveteit te hopen, dat dit alles zich zelf wel 
zal neutraliseeren. 

Maar Rusland, het groote machtige Rus
land, is het nooit uitgeputte arsenaal van 
communistische wapenrusting. De revolutie 
in elk land, de wereld-revolutie is het doel, 
waarnaar gestreefd, en waarvoor hard gewerkt 
wordt. Veel erger dan een vreemde bezetting 
is een communistische terreur. 

De organisatie van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm is een steeds groeiende 
organisatie. In bijna elk plaatsje van ons 
land is er een afdeeling. Al deze afdeelingen 
tezamen, ze zijn onder eminente leiding 
van Zijne Excellentie Generaal Duymaer 
van Twist, en zoo vele getrouwe medewerkers 
gegroeid tot één klit, en deze organisatie zal 
- dit kan ik u verzekeren - verhoeden, dat 
ons land - ons mooie Vaderland! - ten 
prooi zal worden aan socialistische of commu
nistische woelingen, en ook zal de Landstorm 
zijn plicht kennen, wanneer anderen begeerig 
de hand naar ons land zouden uitsteken. 

Na de pauze, die zooals gemeld, door den 
regen een eenigszins onregelmatig verloop 
had, gaven de trompetters van het zesde 
Reg. Veldartillerie te Leiden een Taptoe, 
welke zeer in den smaak viel. Aan de daarop 
volgende rede van den heer J. E. Boddens 
Hosang, burgemeester van Woubrugge, over 

Oranje en Vader land 

ontleenen wij: 
Oranje en Vaderland behooren bijeen. 

Nederland is sinds eeuwen zóó nauw aan 
Oranje verbonden, dat Nederland niet denk
baar is zonder Oranje, maar ook omgekeerd 
is de traditie der Oranjes zoo nauw samen
geweven met het volksbestaan, dat het zijn 
glans zou verliezen, als het van Nederland 
weggenomen zou worden. Oranje en Neder
land, persoonlijker gezegd: Wilhelmina en 
Nederland hooren bijeen. Dat mogen wij, 
Landstormers zeggen, want in den Land
storm is er maar een kleur, dat is Oranje, 
en er is maar één naam, en die is Wilhelmina! 

In deze woorden is ons geheele Instituut, 
als in één pennestreek geteekend, het is onze 
geschiedenis, ons wezen, ons bedoelen, onze 
toekomst. Wij zijn niet tegen iemand, niet 
tegen een groep of organisatie gericht, ons 
werken en willen richt zich niet tegen eenig 
sociaal begeeren of wenschen, wij 'lijn niet 
tegen .... , maar wij zijn vóór .... voor orde 
en gezag, voor vrede en rust, voor ontwik
keling en uitbouw, maar langs wettigen 
weg. Zooals wij hier bijeen zijn, al behooren 
we tot verschillende politieke partijen, wij 

hebben maar één kleur, Oranje, en we verstaan 
maar één naam, die diep in onze harten ge
plant is .... Waarom? Beseffen wij wel ge
noeg, welke beteekenis Koningin Wilhelmina 
voor Nederland heeft? Ge moet eens zien wat 
prof. Treub, of mr. Zimmerman, prof. den 
Hartog of dr. De Visser, Cremer of Asser, 
Lohman en Kuyper, wat door vooraanstaanden 
van elke politieke partij van onze Koningin 
gezegd wordt, en geschreven is in ondubbel
zinnige en duidelijke taal. Dan begrijpt ge 
iets van de beteekenis van onze Koningin voor 
ons Landsbestuur. En wilt ge zelf zien? Weet 
ge dan niet van het medeleven van onze 
Koningin bij watersnood of stormramp, in de 
mijnen en op de zee, in de woningen op het Loo, 
waar de Koningin op visite kwam ..... Dan 
voelt ge, welk leven klopt in het hart van de 
ware Moeder des Vaderlands. 

Neen, mijne hoorders, wij kunnen van 
onszelf wel eens vinden, dat wij veel voor 
anderen doen, wij kunnen voor onszelf wel 
eens meenen, dat wij in eenigen kring onzer 
samenleving nuttig zijn, wij kunnen ons wel 
verbeelden, dat wij den weg hebben te wijzen, 
waarlangs het bestuur geleid moet worden, 
maar we hebben in ons heele volk, ons groote 
volk van blanken en van bruinen maar één 
voorbeeld van opoffering en medeleven, maar 
één middelpunt van nationaal leven en be
leven, maar één lichtspoor in donkere dagen, 
maar één baken in zee, maar één beeld van 
eenheid, en dat is .... onze Koningin!! 

De beteekenis van onze Koningin mogen 
we zien als 

een diamant van groote waarde, 

een diamant, die ons volk toebehoort, ons 
allen; arm en rijk, oud en jong .... 

Bij al onze verdeeldheid op velerlei 
terrein, is dit toch ons aller overtuiging: 
Mijn Koningin is mij heilig, en van mijn 
Koningin: handen áf! .... Is dit een aan
sporing tot agitatie, is dit persoonsver
heerlijking? Neen, dat zit niet in onze Land
stormers, - maar dit mogen wij zeggen: 
Al zijn we niet dweepziek, al verwerpen wij 
verheerlijking, wanneer eerlijkheid ons gebiedt 
dankbaar te zijn, dan zijn we dat ondanks 
alles en allen, wat ons er van weerhouden wil, 
als de geschiedenis, als het heden en de toe
komst ons gebieden alleen uit dankbaarheid 
reeds te waken en te bewaren, dan kunnen en 
dan mogen, maar dan willen we die eeretaak 
niet aan ons laten voorbijgaan, dan zijn we 
één om den troon, één om ons geliefd Vorsten
huis, één van willen, één van denken, één van 
doen. Daarom zie ik onze taak zoo, dat als 
de Landstorm slechts bereiken kon, dat het 
Nederlandsche volk besefte, welken enormen 
dank wij als natie aan Koningin Wilhelmina 
verschuldigd zijn, als de Landstorm dat alleen 
maar bereiken kon, alleen dan al is die Land
storm waard, nog duizend jaar te bestaan. 

Op verzoek sprak generaal Duymaer van 
Twist ook nog een enkel woord. Spr. uitte er 
zijn groote vreugde over, dat men uit alle 
deelen van 't gewest in zoo grooten getale was 
opgekomen. Heel wat organisaties in Neder
land moeten voor een avond als deze weken 
van te voren op de groote trom slaan; voor den 
B.V.L. is zulks niet noodig. De Landstormers 
geven op het eerste teeken aan de roepstem 
gehoor. Spr. brengt dank aan allen die tot het 
welslagen van dezen avond hebben bijgedragen, 
speciaal aan het bestuur van de Martha Stich
ting, de burgemeesters, de generaals en offi
cieren met hun dames, die allen van hun be
langstelling hebben blijk gegeven. De B.V.L. 
leeft in het hart van ons volk; moge dat zoo 
blijven! 

Bij het vertrek van den oud-commandant 
Veldleger, den generaal van Terwisga, die 
even voor het einde wegging, hieven de aan
wezigen op voorstel van majoor Boot een 
driewerf hoezee aan op hun oud-commandant. 

Majoor Boots protesteerde vervolgens na
mens alle landstormers, tegen een dezer dagen 
door een volksleider te Utrecht gebezigde uit
lating, waarin deze er op zinspeelde, dat in 
tijden van gevaar de Landstorm ook zijn 
eischen zou weten te stellen. Een goed B.V.L.er 
stelt geen eischen of voorwaarden; hij gehoor
zaamt aan .de roepstem en daan:nee basta. 

Donderende hoera's begroetten deze woorden. 
Nadat vervolgens de R.K. Harmonie Ver

eeniging Leo XIII nog eenige nummers ten 
gehoore had gebracht, werd de avond besloten 
met de vertooning van de Landstormfilm: 
Met H.M. de Koningin op reis in 1930. 

Bij een bloeiende Landstorm
beweging behoort een bloeiend 

Landstormblad ! 
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H.M. de Koningin inspecteert de Afdeeling "Overijssel" van het Vrijwillige Landstormkorps "Motordienst" . 

Een aantal Officieren van de Afdeeling bevond zich op den rechtervleugel. 

H.M. de Koningin heeft op 2 September 
j .1. te Apeldoorn de Afdeeling "Overijssel" 
van het Vrijwillige Landstormkorps "Mo
tordienst'' geïnspecteerd. 

Hare Majesteit, te voet begeleid door Overste Mr. A. Baron van Heeckeren 
van Kell, inspecteert de langs den weg opgestelde sectiën. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Haarlemmermeer. 

Op initiatief van de pl. Landstorm commissie 
werd op 29 en 31 Augustus in de groote ver
gaderzaal van Hotel "De Beurs" te Hoofddorp 
een Oranjeavond gehouden voor de leden van 
den vrijwilligen landstorm in Haarlemmer
meer. 

De bijeenkomsten stonden onder leiding 
van den burgemeester Mr. A. Slob, als voor
zitter van de pl. commissie en werden bijge
woond door de heeren Dr. I. H. J. Vos en 
Res. Majoor K. L. Schell respectievelijk voor
zitter en secretaris van de Gew. Landstorm 
Commissie. 

Na een inleidende causerie door den heer 
Mr. A. Slob werd door Polygoon uit Haarlem 
een reeks aardige lichtbeelden vertoond, be
trekking hebbende op het huis van Oranje
Nassau. 

Het uitstekende weer voor landbouwwerk
zaamheden op 29 Augustus en de feesten met 
vuurwerk te Amsterdam op 31 Augustus 
bleken echter van invloed op de opkomst, 
zoodat de zaal in tegenstelling met andere 
bijeenkomsten niet gevuld was. 

Besloten is dan ook, wanneer de drukte in 
het landbouwbedrijf voorbij is, en de wedstrij
den in de verschillende afdeelingen zijn be
eindigd een ander maal een groote vergadering 
uit te schrijven. 

Commissie voor de Sint-Nicolaaswedstrijden. 

Een stroom van automobielen en mo
toren, die reeds omstreeks halfacht was 
begonnen, duurde voort tot 11 uur, toen 
zich op het daarvoor aangewezen gedeelte 
van de J achtlaan voor "Berg en Bosch" 
ongeveer 200 automobielen en 100 mo
toren hadden opgesteld. Te even half
twaalf arriveerde H.M. de Koningin met 
gevolg, allen te paard, tegemoetgereden 
door Overste Mr. A. Baron van Heeckeren 
van Kell, die H.M. te voet gedurende het 
defilé begeleidde. Aan het einde van de 
colonne hadden zich verschillende com
mandeerende officieren opgesteld en onder
hield H.M. zich met den Commandant 
van het Vrijwillige landstormkorps "Mo
tordienst", Overste B. ten Broecke Hoek
stra en den Commandant der Afdeeling 
"Overijssel", Mr. A. Baron van Heeckeren 
van Kell. Ook de Commandant der colonne, 
Kapitein Mr. D. van Welderen Baron 
Rengers, alsmede de Secretaris der 
Gewestelijke Landstormcommissie , , Ve
luwzoom", Overste W. van Ingen Schou
ten, waren hier aanwezig. 

H.M. verklaarde dat het Haar een ge
noegen wa~ den Motordienst te inspec
teeren en betuigde haar volle tevredenheid. 

H.M. de Koningin in gesprek met den Korpscommandant Luitenant
Kolonel B. ten Broecke Hoekstra. 

In de afdeelingen van het Landstormkorps 
"Stelling van Amsterdam" zullen dit jaar op 
uitgebreide schaal z.g. Sint-Nicolaaswedstrij
den worden georganiseerd. Om meer eenheid 
in deze wedstrijden te brengen en voor het 
geven van ad vies voor den opzet der wedstrij
den is op initiatief van de Gew. Commissie een 
adviseerende commissie samengesteld, be
staande uit leiders, officieren en pl. commissie
leden. 

Na afloop van het defilé reed het hooge 
gezelschap naar het Loo. 

Na de inspectie begaven de automo
bilisten en motorrijders zich naar De 
Steeg, waar zij ontvangen werden door de 
familie Van Heeckeren van Kell. 

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS 
,,DE IJSSEL EN VOLLENHOVE". 

Op 5 Augustus 1.1. werd door ongeveer 
400 leden van het V rijw. Landst. korps de 
IJssel en Vollenhove, met hunne familie
leden, onder leiding van den Heer F. 

Ontvangst van Officieren en Vrijwilligers op het landgoed "Rhederoord" te De Steeg. 

Jalink, per motorschip "W. F. v. d. 
Wijck" een bezoek gebracht aan de 
Zuiderzee-werken. Dank zij den organisa
tor van dezen boottocht, den Heer F. 
Jalink, hebben de leden een leerrijÎ<:en en 
genoeglijken dag, begunstigd door mooi 
zomerweer, doorgebracht. 

De Commissie hoopt de eerste aanwijzingen 
voor de wedstrijden in de maand October te 
kunnen verzenden. 

Leve de Koningin ! 
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DE SCHIETWEDSTRIJDEN-EN HISTORISCHE LANDSPELEN TE 'S-HEERENBERG. 

:\Iinister Deckers en Ge1wraal Duymac-r van Twis1. op den Landdag te 's-Heerenberg. 

Een kleurenrijk en schitterend geslaagd 
festijn. Tot de aanwezigen behoorden o.a. 
Z. Exc. Minister Deckers, Gen. Duymaer 

· van Twist en andere autoriteiten. 

Zaterdag jl. vonden te 's-Heerenberg de 
Schietwedstrijden en Historische Land
spelen plaats, georganiseerd door den Bijz. 
Vrijw. Landstorm L.S.K. ,,Veluwzoom", 
het Oranjecomité en V.V.V. te 's-Heeren
berg. 

Begunstigd door prachtig weer en onder 
zeer groote belangstelling van de zijde van 
het publiek hebben deze festiviteiten een 
uitstekend verloop gehad. 

Des morgens hadden op het voetbal
terrein aan den Zeddamschen grintweg, 

de schietwedstrijden 
plaats, waarbij omstreeks I I uur ook 
Z. Exc. de heer Deckers, minister van 
Defensie, arriveerde. 

Z.Exc. heeft voorts een bezoek gebracht 
aan Huis "Bergh", waar de heer J. van 
Heek vertoefde, en vervolgens de lunch 
gebruikt in hotel Burgers op de Markt. 

Er "·as groote belangstelling te 's-Heeren berg. 

Onder de zeer vele toeschouwers werden 
opgemerkt: o.m. Zijne Excellentie Mr. 
Dr. L. N. Deckers, Minister van Defensie, 
Luitenant-Generaal b. d. L. F. Duymaer 
van Twist, Voorzitter der Nationale 
Landstorm Commissie, Luitenant-Kolonel 
Mr. A. Baron van Heeckeren van Kell, 
Commandant v. d. Afdeeling "Overijssel" 
v. h. Vrijw. Landstormkorps "Motor
dienst", · Majoor F. J. J. Baron van 
Heemstra, Commandant v. h. Vrijw. 
Landstormkorps "Veluwzoom", Luite
nant-Kolonel W. van Ingen Schouten, 
Secretaris der Gewestelijke Landstorm
commissie "Veluwzoom", Majoor Prof. 
Mr. J. C. Kielstra en Ritmeester J hr. 
H. H. J. M. van de Poll, leden der Ge
westelijke Landstormcomm,, Yeluwzoom''. 

KAMPEN. 
Op 19 Augustus hadden a lhier onderlinge 

schietwedstrijden plaats van de Afd. Kampen 
van den Bijzoncleren Vrijwilligen Landstorm 
op de baan aan den Zandberg onder leiding 
van den Plaatselijk Leider Res. Ie luit. G. 
van den Oever. De uitslag was als volgt: Bij deze gelegenheid heeft Z. Exc. aan 

den heer W. van Ingen Schouten, Res. 
Luit.-Kolonel en secretaris der Gew. 
Landstormcommissie, de decoratie uit
gereikt tot officier in de Orde van Oranje
Nassau, welke hem dezer dage door H.M. 
de Koningin verleend is. 

Schilclwachtje wend je hoofd zoo niet, - 't Is Oranje, ' t blijft Oranje. 

1. P. van Marle; 2. W. de Vries; 3. H. A. 
van Doorn; 4. D. van Gaalen; 5. E. van 't Hul; 
6. H. Keppel; 7. H. Koekkoek; 8. H. Hielkema; 
9. J. Riezebos; 10. G. EJzenga; 11. J. L. 
Esenkbrink; 12. D. ten Hove; 13. J. Muller; 
14. H. J. Wester hof; 15. B. van den Belt; 
16. A. Schilder; 17. D. Ringenier. • 

Des middags te half drie vonden de zeer 
geslaagde 

Landspelen 
plaats, eveneens op het voetbalterrein aan 
den Zeddamschen grintweg. 

Deze historische spelen, bewerkt door 

den heer W. van Hoboken te Apeldoorn, 
stelden achtereenvolgens voor: 

1. Het verleenen, in 1379, van de stads
rechten aan 's-Heerenberg door Willem, 
Heer van Bergh; en : 

2. de moedige daad van het drieman
schap Gijsb. Karel van Hogendorp, Graaf 
v. Limburg Stirum en Van der Duyn van 

Het vogelschieten. 

Maasdam, die zich in 1813 met de Oranje
kleur op het Malieveld te 's-Gravenhage 
vertoonden en hiermede den eersten stoot 
gaven tot Neêrland's onafhankelijkheid. 

De historische costuums van het groote 
medespelende gezelschap, de fleurige en 
bonte kleuren vormden een prachtig en 
levendig schouwspel. 

Extra prijs voor de meeste rozen: Res. 
2e luit. H. Hielkema. 

Na afloop van den wedstrijd werden de 
prijzen, die uit kunstvoorwerpen bestonden, 
met een toepasselijk woord uitgereikt door 
den Korpscommandant, den Luitenant-Kolonel 
P. A. J. van Tienhoven, uit Arnhem, waarbij 
deze tevens nog eens op het doel en streven 
van den B.V.L. wees. 

De Lanclstormers clefileeren voor de autoriteiten. 
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DE VOORZITTER DER GEWESTELIJKE 
LANDSTORMCOMMISSIE IN 

WEST-BRABANT. 

12½ -Jarig ambtsjubileum van Burgemeester 
A. van Campen. 

Op 24 Augustus j .J. was de gemeente 
Fijnaart in v laggetooi . De Burgemeester 
A. van Campen, ijverige voorzitter der Ge
westelijke Landstormcommissie in West
Brabant vierde op dien dag zijn 12}-jarig 
ambt sj ubileum. Eenvoudig, maar spontaan 
en hartelijk heeft deze feeste lijke herdenking 
p laats gehad. 

's Avonds om 8 uur maakten zeer velen van 
de geboden gelegenheid gebruik om den 
j ubileerenden b urgervader en diens echt
genoote te complimenteeren en de beste 
wenschen uit te spreken voor de toekomst, 
daartij wijzend op het vele goede, dat dank 
zij het beleid van burgemeester Van Campen 
gedurende diens bestuur in de gemeente tot 
stand kwam en dank brengend voor de altijd 
vriendelijke medewerking, die de ingezetenen, 
onversch illig van welke godsdienstige of 
politieke overtuiging, van hun burgervader 
steeds mogen ondervinden. 

Namens de gemeentenaren werd den jubi
laris een prachtige bronzen statuette aange
boden, te rwijl velen h u n gelu kwenschen deden 
vergezeld gaan van een bloemenhulde, zoodat 
de fraaie raadszaal als het ware in een kleu
rigen b loementuin werd herschapen. 

Onder de velen, die ter receptie gingen, 
merkten wij op de beide heeren wethouders, 
al de raadsleden, ook de nieuwgekozenen, 
gemeentesecretaris en gemeente-ontvanger, de 
ZeerEerw. heeren predikanten, de ZeerEerw. 
heer pastoor en de WelEerw. heer kapelaan, 
Dr. De Visser, notaris Blomhert, dierenarts 
Snijders, de hoofden der scholen, het bestu ur 
der Bouwvereeniging en vertegenwoordigers 
van verschillende andere organisaties. 

Ten zeerste werd door den j ubilaris op prijs 
gesteld de aanwezigheid van een deputatie 
van 't Landstormkorps West-Brabant, d ie 
onder leiding van den commandant van dat 
Korps, den res. kapitein P. Asselbergs, 
burgemeester Van Campen, namens het kor ps 
een prachtige bloemenmand aanbood. 

Vele schriftelijke en telegrafische geluk
wenschen, waaronder een huldetelegram van 
den Secretaris der Gewestelijke Landstorm
commissie, den ZeerEerw. heer pastoor Jos 
van Genk, hadden in den loop van den dag 
den j ubilaris reeds bereikt. 

In den voormiddag mocht burgemeester 
Van Campen het genoegen smaken de per
soonlijke fe licitatie in ontvangst te nemen 
van den Commissaris der Koningin in Noord
brabant . 

Des avonds brachten de beide p laatselijke 
muziek vereenigingen. ,,De Unie" en "De 
Oranjevaan" eene serenade, die met een 
muzikale wandeling besloten werd. 

TUINAVOND VAN DEN BIJZONDEREN 
VRIJWILLIGEN LANDSTORM TE 

DE LIER. 

Met medewerking van de Liersche Oranje
vereeniging, organiseerde de afdeeling Zuid
H olland-West, van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm, op 1 September te De Lier 
zij n tweeden tuinavond in dit seizoen. 

De on tvangst te De Lier was alleraardigst. 
Toen de tram met de talrijke Haagsche deel
nemers aan dezen avond te De Lier arriveerde, 
stond daar opgesteld de Chr. Harmoniever
eenigin g Excelsior, die de Haagsche gasten 
onder vroolijke muziek naar het feestterre in 
bracht. 

Bij den ingang van het terrein werd gedefi
leerd voor den l uit-generaal b. cl. L. F. Duy
maer van Twist, die zich daarop aan het hoofd 
der colonne stelde, om gezamenlijk het feest
terrein op te trekken. Met hoera-geroep werden 
de gasten door de Liersche bevolking be
groet, terwij l de tamboers en pijpers van de 
mariniers het Wilhelmus speelden. 

Onder de talrij.ke aanwezige a u toriteiten 
merkten wij o.m. op: 

L. F . Duymaer van Twist, luit .-generaal tit., 
voorzitter van de Nationale Landstormcom
missie; K. F . E. Gerth van Wijk, luit .-generaal 
b.d., voorzitter van den Nationalen Bond Het 
Mobilisatiekruis; M. J . E. Bos, kolonel b. d., 
secretaris van den Nationalen Bond Het Mobi-
1 isatiekruis; hoofclaalmoezenier van Leger en 
Vloot; kolonel J . J. J. Noordman; J . P. Boots, 
res.-majoor, commandant van het Landstorm
korps Zuid-Holland : West; Jhr. C. J. van 
Acl r ichem Boogaert, luit.-kolonel, commandant 
van het reg. Grenadiers; dr. J. C. Erin gaard, 
res. lu it.-kolonel, commandant van de Afdee
ling Zuid-Holland van het Vrij w. L. S. Korps 
Motordienst; N. Tibo, kapitein, namens luit.
kolonel P. \ V. Best, directeur van den Etappe
en Verkeersdienst, commandant van het Vrijw. 
L. S. Korps Spoorwegdienst; A. Pieters, refe
rendaris aan het Depar tement van Binnenlancl
sche Zaken en Landbouw; mr. dr. H. H. A. 
van Gybland Oosterhoff, secretaris van de 
Indologische Faculteit van de Rijksuniversiteit 
te Utrecht; dr. H.L. Grondijs, Ruslandkenner, 
privaat-docent aan de Rijksuniversiteit te 
Utrech t; voorts de volgende burgemeesters: 
rnr. G. van Baren , Delft ; J. H. Crezée, De 

HET DANKBARE NEDERLAHD 
AAN TWEE WARME VADERLANDERS 

1, 
". LOU DE VISSER EN 

DAVID WtJNKOOP 

Naar aanleiding van de onthulling van het standbeeld voor den prediker van anarchisme 
en klassenstrijd F. Domela Nieuwenhuis op het Nassauplein te Amsterdam , doet zich 

de vraag voor, op welke plaats het hier weergegeven monument zal komen. 

Lier; Th. P. J. Elsen, Naaldwijk; J. Wieg
man, Wassenaar; W. J. H. J. M. Keyzer, Veur 
en Stompwijk; en de res.-majoors: L. F. Apol, 
Voorburg; G. F. van Hoogenhuyze, Den Haag; 
J. M. Kolff, Wassenaar. 

De volgende leden der Gewestelijke Land
stormcommissie waren aanwezig: D. J. Kar
res, secretaris; L. G. Royaards, R. Bordewijk 
Constant Boissevain, J. J. Eckebus, mr. P. 
Ch. L. Eschauzier, H. J. Lamers, ds. dr. N. G. 
Veldhoen, G. E. Veldhuyzen van Zanten, C. 
Wildenberg en J. Zandberg. 

Voorts waren er tal van p laatselijke leiders 
van Landstormafdeelingen uit de omgeving. 

Nadat de Chr. Hal'lllonievereeniging Excel
sior te De Lier eenige nummers ten beste had 
gegeven en de autoriteiten waren ontvangen, 
werd gezamenlijk het Wilhelmus gezongen. 
H ierop volgde een toespraak van den heer 
J. H . Crezée, burgemeester van De Lier. Terwijl 
alle aanwezigen zich van hun zetel verhieven 
en het hoofd ontblootten, herdacht spr. aller
eerst de nagedachteni_s van Mgr. Nolens. Ver
volgens stelde spr. voor, een hulde-telegram 
te zenden aan den nieuwbenoemden Minister 
van Staat dr. J . Th. de Visser. 

Spreker staat stil bij den verjaardag van 
H. M. de Koningin, en wijst op het 
groote voorrecht, dat ons volk ook dezen 
verjaardag weer spontaan en ongedwongen 
kan herdenken, een voorrecht, dat te grooter 
is, nu het aantal gekroonde Staatshoofden in 
de laatste jaren steeds k leiner is geworden . 

Van de vele uitmu n tende eigenschappen, 
die Koningin Wilhelmina sieren, hebben haar 
gevoel voor recht, en haar eerbied voor den 
godsdienst ongetwijfeld de groote meerderheid 
van ons volk steeds in bijzondere mate be
koord. Met voorbeelden uit de regeering van 
de Koningin werd dit door spr. nader belicht. 

Wanneer we di t a lles opmerken, clan durft 
spr. te zeggen: Volk van Nederland, dat zulk 
een Vorstin bezit, wat zijt ge een ingelukkig 
volk; - Let op uw saeck, .... vóór het te 
laat is! .... 

Spreker besluit met die strophe uit een onzer 
Vaderlandsche liederen, waarin de dichter 
biddende zingt: ,,Bescherm, o God, bewaak 
den grond .... " 

Nadat, onder leiding van den heer J. Boers, 
uit 's-Gravenzande, een aantal liederen was 

gezongen, waarmede allen uit volle borst 
instemden, sprak de heer Th. P . J. Elsen, 
burgemeester van Naaldwijk, over de taak 
van den B. V. L. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm houdt 
vanavond een soort congres, een demonstra
tief congres: we willen nl. weer eens toonen, 
dat we er zijn. Dit laten weten, dat we er 
nog zijn is ons hoofddoel: we willen niets 
liever, dan onze werkzaamheid hiertoe bepalen. 

Wij dagen dus niet uit, maar wel nemen wij 
veiligheidsmaatregelen. En dat heeft zijn 
grond. Wij zullen niet gelaten afwachten tot 
de moker der vernieling op ons neerkomt. 

Daarom wapenen wij ons: niet tegen hen, 
die naar sociale verbeteringen streven: niet 
tegen hen zelfs, die meenen de maatschappij 
te moeten hervormen en daartoe gerechtigde 
pogingen doen. Het gaat alleen tegen de 
vèrvormers, tegen de duistere machten, die 
zoeken te vernielen al wat in eeuwen van be
schaving en kerstening en nationale vrijvech
ting is opgebouwd. 

Spr. wijst vervolgens op de werking naar 
binnen van deze bijeenkomst. Zij demon
streert de saamhoorigheid tusschen gelijk
gezinde burgers, saamhoorigheicl tusschen de 
groepen over het heele Vaderland, groepen 
die de groote meerderheid van het Neder
landsche volk vertegenwoordigen en welker 
eenheid culmineert in de geëerbiedigde persoon, 
de groote figuur onzer Koningin, wier troon 
wij schragen en als het moet gewapend ver
dedigen tegen gewapend bruut geweld! 

Nadat gepauzeerd was, lieten de tamboers 
en pijpers van het Korps Mariniers te Rotter
dam, onder leiding van den Tamboer-Majoor 
C. \Nitteveen, de Groote Militaire Taptoe over 
het terrein schallen; een nummer dat als steeds 
zeer veel succes oogstte. 

De voorzitter van de Liersche Oranjever
eeniging, de heer G. H. de Visser, sprak ver
volgens over : 

Landstorm en Oranjevereeniging. Een ideale 
combinatie. Oranje! de kern van het wettig 
gezag. De B.V.L.: handhaving van het wettig 
gezag. Voor ons: geen wettig gezag zonder 
Oranje. Oranjeliefde sluit in: liefde voor den 
Landstorm; Landstormer zijn beteekent: 
trouw aanhanger van ons Vorstenhuis. 

Steeds driester is het optreden der revo-
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lutionair-getinte groepen; reeds zoover is het 
gekomen, dat hun leiders openlijk verklaren 
dat in tijd van nood op hen niet te rekenen 
valt. Men betitelt dit met den weidschen naam 
van "dappere ongehoorzaamheid". Toch kun
nen we niet dankbaar genoeg zijn voor dit 
kleurbekennen. De Regeering weet nu, waar 
zij aan toe is. En 't prikkelt ons tot meerdere 
waakzaamheid. En tegenover hun "dappere 
ongehoorzaamheid" stellen wij "de daad der 
gehoorzaamheid! ! '' 

Tijdens de mobilisatiejaren moet het eens 
gebeurd zijn, dat de toestand voor ons land 
zeer gevaarlijk was. Het oorlogsspook dreig
de ook ons in zijn klauwen te zullen st
grijpen, en mede te sleepen in den poel van 
verderf en jammer. En toen moet onze 
Vorstinne hebben geantwoord aan hen, die 
ons dreigden: ,,Doe wat gij wilt, maar weet 
wat ge doet, we zijn in Gods Hand!" 

En wij, wij willen dit Koninklijke woord 
maken tot het onze: Gij verwekkers van 
revolutie, en ondermijners van het wettig 
gezag; doe wat gij wilt, maar weet wat ge 
doet .... wij zijn in Gods Hand' 

De avond, welke door een naar schatting 
7 à 8000 menschen, waaronder zeer vele 
Hagenaars, bezocht was, werd besloten met 
de vertooning van de openluchtfilm: Met 
de Koningin op reis in 1930, gevolgd door 
eenige typisch Westlanclsche cultuurfilms. 

VELP (N.-B.) 

Op 6, 13 en 20 Sept. a.s. zal een groot 
nationaal schietconcours gehouden worden te 
Velp, N.-Br., door den Bijz. Vrijwilligen 
Landstorm en Burgerwacht, tot welk doel 
reeds een eere-comité is gevormd, waarvan de 
Burgemeester voorzitter is. Verschillende mooie 
medailles en eereprijzen zijn al beschikbaar 
gesteld en van verschillende zijden werd al 
toezegging van deelname gedaan. 

DUBBELDAM. 

Schietwedstrijden Bijz. Vrijw. Landstorm. 

Op Zaterdagmiddag 15 Augustus werd be
gonnen met de schietwedstrijden, uitgaande 
van den Bijzoncleren Vrijwilligen Landstorm 
Afd. Dubbeldam, op de bovenzaal van Eycken
donck alhier. Ter gelegenheid hiervan wapper
de de vlag van het gebouw en was de bovenzaal 
versierd. 

Alvorens met de wedstrijden een aanvang 
te nemen, roept om ± 2 uur de Voorzitter 
der Plaatselijke Landstormcommissie, de heer 
H. E. van der Leeclen, alle aanwezigen een 
hartelijk welkom toe, in het bijzonder den 
Eclelachtbaren heer P. L. de Gaay Fortman, 
Burgemeester van Dordrecht als Voorzitter 
der Gewestelijke Landstormcommissie, de 
beide Wethouders van Dubbeldam, (de Burge
meester van Dubbeldam was wegens uitste
digheid verhinderd aanwezig te zijn) en den 
heer A. Groenendijk, Propagandist der Ge
westelijke Landstormcommissie. 

Spreker wijst op de groote werkzaamheden 
verbonden aan de organisatie der wedstrijden, 
waarvoor hij de wedstrijdcommissie dankt, 
en wel in het bijzonder de heeren den Breker, 
van Driel en de Jong, alsmede den Secretaris
Penningmeester van de Plaatselijke La o
stormcommissie, den heer L. J. Vogelaar. 
Verder brengt spreker in herinnering hét doel 
van deze wedstrijden, reeds in het prov amma 
omschreven. 

Mochten we gedurende de laatste 2 jaren 
een succes boeken, wat de vermeerdering van 
het ledental betreft, spreker hoopt, dat in de 
toekomst nog meerdere personen zullen toe
treden tot den B.V.L., en spreekt den wensch 
uit, dat de wedstrijden een goed verloop mogen 
hebben en dat het beoogde doel bereikt inag 
worden. 

Hierna krijgt de Edelachtbare heer de Gaay 
Fortman gelegenheid een openingswoord te 
spreken. Spreker vermoedt, dat het den Eere
voorzitter der afdeeling, den Burgemeester 
van Du bbelclam wel zal spijten niet tegen
woordig te kunnen zijn, doch het verhe1 gt 
spreker hier een woord te mogen spreken. 
Hij denkt terug aan de Novembermaand 1918. 
Aan de voormannen van toen zijn we dank
baarheid verschuldigd en als we nu om ons 
heen zien, blijkt, dat er nog steeds moeilijk
heden zijn, zoodat we paraat moeten blijven. 

Spreker herdenkt het 12{ jarig bestaan der 
afdeeling Dubbeldam, zegt den leden dank voor 
alles, alsmede den Voorzitter voor zijn werk
zaamheden gedurende die 12~ jaar en vindt 
het een goede gedachte dit jubileum te vieren 
door schietwedstrijden te houden. 

Na de wedstrijden een goed verloop en 
succes te hebben toegewenscht, hoopt spreker, 
dat de mannen van den B.V.L. steeds pal 
staan voor ons Vorstenhuis. 

De Voorzitter dankt den Burgemeester van 
Dordrecht voor zijn goede wenschen en ver
zoekt hem het eerste schot te willen lossen, 
waaraan de Burgemeester voldoet. 

Hierna namen de wedstrijden een aanvang. 
De eerste dag geeft voor de afdeeling reden 

tot tevredenheid. Tot laat in den avond kwa
men de afcleelingen van elders om deel te 
nemen aan de wedstrijden en op de bovenzaal 
van Eijckenclonck heerschte een gezellige 
drukte, 
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SCHIETOEFENINGEN EN 
WEDSTRIJDEN. 

REGELING SCHIETOEFENINGEN EN 
WEDSTRIJDEN BIJ DEN BIJZONDEREN 

VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 
INSPECTEUR VAN DEN 

VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

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

1. Algemeen. 

deeling aan den Secretaris van de betreffende 
Gewestelijke Landstorm Commissie . 

7. Taak Instructeurs. 

De instructeurs treden tevens op als . baan
commandant. 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. 

Is dit niet mogelijk (b.v. het te voren plaat
sen van vlaggen of bij het gebruik van banen, 
die niet aan het Rijk behooren) dan kan per
soneel te werk worden gesteld tegen de ter 
plaatse geldende betaling. 

Voor het schieten met margapatronen op 
plaatsen, waar niet met scherpe patronen 
No. 1 kan worden geschoten , is geen hulp van 
personeel noodig. Eventueele opbewaring van 
margamaterieel en patronen kan worden èe
loond. 

Overleg met de betreffende commissiën kan, 
in verband met hare plaatselijke bekendheid, 
leiden tot het bekomen van personeel, dat de 
werkzaamheden tegen geene of zeer geringe 
vergoeding verricht. 

Eén der middelen om te komen tot de ge
wenschte consolidatie van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm is het houden van 
schietoefeningen en wedstrijden, waardoor te- 9. 
vens de schietvaardigheid der betrokken dienst
plichtigen wordt bevorderd. In overleg met de 
Nationale Landstorm Commissie is daartoe de 
navolgende regeling vastgesteld: 

Tijdstippen waarop oefeningen en wed
strijden plaats vinden. 

In overleg met de deelnemers en de betref
fende commissie, c.q. instructeurs worden 
vastgesteld de data en de uren waarop en de 
plaatsen waar de schietoefeningen en wed
strijden worden gehouden. 2. Grondslag, indeeling en regeling. 

De korpsen en verbanden van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm worden be
schouwd als grondslag voor de indeeling en de 
regeling, waardoor samenwerking mogelijk is 
van de Commandanten der korpsen en vertan
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 Commandant 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 munitie-verbruik. 

4. Plaatselijke leiders en instructeurs. 
De Gewestelijke Landstorm Commissiën 

hebben in de verschillende plaatsen in haar ge
bied plaatselijke leiders aangesteld, gekozen uit 
de afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm ter plaatse. Aangezien deze plaat
selijke leiders meestal een rang in het leger 
vervullen en veelal bij mobilisatie van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm tot hand~ 
having van orde en rust en tot steun van het 
wettig gezag, eene functie als commandant 
dier afdeeling vervullen, komen zij in de eerste 
plaats in aanmerking om op te treden tevens 
als instructeur bij de schietbijeenkomsten. 
Alleen wanneer de korps- of verbandcomman
dant 't niet met zijn verantwoordelijkheidsge
voel overeen zou brengen, kan hij een instruc
teur (baancommanclant) aanwijzen naast den 
plaatselijken leider, waartoe hij (binnen de 
grens van zijn verantwoordelijkheid) bij voor
keur dien persoon aanwijst, op wiens medewer
king de des betreffende commissie het meest 
prijs stelt. Hierbij mag evenwel uit een zuinig
heidsoogpunt slechts bij uitzondering ver
plaatsing of vervoer van de eene plaats naar 
de andere worden toegestaan. Met deze be
perking van keuze dient bij het overleg van 
den commandant en de betreffende commissie 
rekening te worden gehouden. 

5. Taak Commandanten. 
De commandanten van korpsen en verban

den verleenen hunne medewerking tot het be
schikbaar stellen van: 

a. banen; 
b. personeel ter bediening van de schijven; 
c. geweren; 
cl. pa tronen ; 
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 wedstrijden. 

Zij verleenen hun tusschenkomst voor het 
doen van betalingen voor zoover aangaat de 
technische uitvoering der oefeningen en wed
strijden. 

6. Taak der plaatselijke leiders. 

De plaatselijke leiders zijn belast met: 
a. het versterken van de saamhoorigheicl 

der bijzondere vrijwilligers hunner afcleeling: 
b. het opwekken tot deelname aan de 

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

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

d. het opgeven van mutatiën bij hunne af-

10. Bijeenkomsten commandanten met 
plaatselijk leiders. 

De korps- en verbanclcommanclanten houden 
jaarlijks één of zoo nooclig 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 gemiclclelcl 25 
schutters wordt hoogstens 2 uur instructie
toelage per oefeningsclag uitgekeerd. (Het 
doen schieten van 2 of meer verschillende 
klassen na elkaar op eenzelfclen dag is ge
oor loof cl). 

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

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

12. Schietwedstrijden. 
Er kunnen plaatselijk, zoowel a ls ver

bands- (korps-) gewijze schietweclstrijclen wor
den gehouden. 

Het al clan niet houden van korps- en 
verbanclsweclstrijclen behalve de plaatselijke 
wedstrijden en het al clan niet plaatselijk 
schieten der eventueele korps- en verbancls
weclstrijclen wordt overgelaten aan het oordeel 
van de betreffende gewestelijke commissiën, 
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 ver bands- (korps-) wedstrijden door 
aan een belangrijker wedstrijd niet te doen 
deelnemen, clan nadat bij een vorigen (minder 
belangrijken) wedstrijd een bepaald aantal 
punten is behaald. 

13. Prijzen schietwedstrijden. 
De Nationale Landstorm 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.O. 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 miclclels aanvragen in 
twee-voucl aan de K. M. A. worden aange
vraagd. 

De verstrekking van kogelgatpleisters en 
schietlijsten geschiedt - op aanvrage - door 
clezerzijdsche 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 p er baan 
niet meer dan twee geweerschijven worden 
gebruikt. 

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

15. Vrijwillige L. S. K. Motordienst en Vaar
tuigendienst. 

De vrijwilligers bij de landstormkorpsen 
Motordienst en Vaartuigendienst kunnen deel
nemen aan de schietoefeningen en wedstrijden 
van de afdeeling Bijzondere Vrijwillige Land
storm in hunne woonplaats. 

COMPTABELE EN ADMINISTRATIEVE 
BEPALINGEN. 

Algemeen. De verantwoording der kosten, 
verbonden aan de schietoefeningen en wed
strijd en van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm moet geheel afzonderlijk worden 
gehouden van die van andere uitgaven en 
moeten aan d e hand van het rondschrijven 
No. 191 van 17November 1922, (2ebladzijde), 
kolommen 3, 4, 5 en 6 worden opgemaakt . 

De verantwoordingsstukken 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 koi:ps- en verbandcommandanten een 
begrooting van kosten betreffende de te hou
den schietoefeningen en wedstrijden op het 
Inspectiebureau van den Vrijwilligen 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, schietplaatsen en schietmid
delen; 

cl. overige kosten. 

Wanneer een indruk verkregen is van het 
totaal der door de korps- en verband com
mandanten noodig geachte gelden, wordi: 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 
tusschenkomst van de betrokken Gewestelijke 
Landstorm Commissie een halfjaarlijksche 
vergoeding. 

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

ad 6. D e Instructeur wordt beloond op de 
wijze als dit voor het overige instructie
personeel van den Vrijwilligen Landstorm is 
voorgeschreven. 

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

Uit deze beschikbare gelden dienen te wor
den betaald alle kosten aan de vergaderini,en 
verbonden, t.w. zaalhuur, eene eenvoudige 
consumptie, alsmede reis- en noodzakelijk te 
maken verblij:'!kosten van de ter vergadering 
aanwezigen. 

De korps- en verbandcommandanten dienen 
na afloop dezer vergaderingen de quitantiën, 
die op de gehouden vergadering betrekking 
hebben, in bij de Nationale Landstorm Com
missie. Bij accoorclbevinding worden de uit
gegeven bedragen gerestitueerd. 

Wellicht ten overvloede wordt medegedeeld, 
dat cl,e uitgaven op de gebruikelijke w ijze die
n en 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 a lle maatregelen 
enz . geboden. 

Uiterlijk den 15clen 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 overleggin g van 
een overzicht der besteding der geleien, ver
deeld als in punt 3 voor de begrooting van den 
Vrijwilligen Landstorm is opgegeven (R. No. 
19 1, 17 Nov. '22). 

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

AANVULLENDE REGELING 1 ) 

voor het schieten van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

I. ALGEMEENE BEPALINGEN. 

aanverwante Korpsen uit het geheele land 
kunnen deelnemen. 

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

D eze aanvraag moet vóór 1 Mei bij d e 
Nationale Landstorm Commissie worden inge
diend. 

Art. 4. Geen wedstrijd kan worden uitge
schreven door Plaatselijke Afcleelingen clan 
die, op welker aanvrage gunstig is beschikt 
door den Verbandscommandant in overleg m et 
de Gewestelijke Commissie. 

II. VOORSCHRIFT OMTRENT HET 
HOUDEN VAN WEDSTRIJDEN. 

Art. 5. De wedstrijden worden ondersch ei-
den in: 

a. P laatselijke wedstrijden; 
b. Ver bands- of Korpsweclstrijclen; 
c. Algemeene wedstrijden . 
Art. 6. Deelneming. Op het wedstrijdter

rein moet, op aanvraag, h et legitimatiebewij s 
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 
uitgekom en. 

Art. 7. Wapens. Op de banen zijn goed 
ingeschoten geweren aanwezig. Het is niet 
geoorloofcl 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 zich 
op het schietterrein geheel gedragen naar de 
door de wedstrijd-Commissie en den baan~om
manclant te geven aanwîjzingen. Er mag zich 
vóór den baancommandant 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
mandant, op verzoek van den aan het schot 
zijnden schutter, dit verbod opheft. Het is ver
boden een wapen van een anderen schutter aan 
te raken zonder diens toestemming. 

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

Art. 13 . Hulpmiddelen. Alle hulpmiclclelen, 
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 t e rollen of op andere wijze daarmede 
aan het wapen een steunpunt te geven. 

D e wedstrijdcommissie of de baancomman
clant is echter bevoegd een kussen, mat of 
iets dergelijks te verstrekken, waarop geknield 
wordt. Het opvullen van de ruimte tusschen 
voet, onder- en bovenbeen en zitvlak m et kus
sens of wat dan ook is verboden. 

Art. 14. Gebruik der wapens. De schutter 
moet zijn wapen zelf laden en niet voordat de 
baancommandant daartoe aanwij zing geeft. 
Bij h et 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 
zijn opvolger, doch hij wordt weer toegelaten 
zooclra het gebrek is opgeheven of hij zich van 
een 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. E lke 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 den observatiepost is verboden, 
doch ingeval de commissie zulks nooclig m ocht 
achten, zal van harentwege een onderzoek wor
den ingesteld. 

D e aanwijzing van een schot op d e vrije ba.an 
is niet voor reclame vatbaar. 

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

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. 

oopvan ee 
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Art. 2. Algemeene schietwedstrijden zijn 
wedstrijden waaraan de vrijwilligers van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en de 
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Art. 18. Verstrekken van munitie. Voor de 
Plaatselijke en Gewestelijke wedstrijden wordt 
gebruik gemaakt van de van Rijkswege aan de 
Verbanden 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 geo:pend 
en de monding van den loop naar boven gencht. 

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 a lle 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 schietoefeningen 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 JO) 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: 

Je. Eerste JO patronen plus tweede JO pa
tronen (samen 20); 

2e. Tweede JO patronen plus derde 10 pa-
tronen (samen 20); • 

3e. Derde 10 patronen plus vierde 10 pa
tronen (samen 20). 

Men heeft alzoo na de eerste 20 patronen 
(waarbij eerste beoordeeling plaats heeft) nog 
tweemaal gelegenheid in hetzelfde schietj aar 
tot een hoogere groep te worden bevorderd. 
In het volgende voorbeeld 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 omschrij ving 
ad Ie, 2e en 3e): 

Je. 45 plus 46 plus 43 plus 47 = 181 p.; 
2e. 43 plus 4 7 plus 46 plus 48 = 184 p.; 
3e. 46 plus 48 plus 44 plus 49 = 187 p. 

tueel, hoogstens 5 series zijn gescho en op de 
vrije baan. 

Elke P laatselijke 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 
afgevaard igde, klassen waarvoor wordt uitge
komen, plaats en datum van den te houden 
wedstrijd en handteekening van den Afdee
lingscommandant of Plaatselijk 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 1 0 schoten 

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

naar: 
1. Het hoogste 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 hoogste 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. 

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

De prijzen moeten zooveel mogelijk ter 
plaatse worden aangekocht. 

R. 217 blijft van kracht, voor zooveel de 
bepalingen daaruit door deze aan vullende 
regeling niet worden opgeheven. 

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

DE INSPECTEUR VAN DEN 
VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

OOSTKAPPELE. 

ZEIST. 

In hotel Boschlust had Woensdagavond 
5 Augustus een tweede bijeenkomst plaats, 
om te komen tot de oprichting van een plaat
selijke afdeeling, waartoe op een eerste bijeen
komst reeds in beginsel besloten was, terwijl 
toen de heer Dijkstra tot algemeen secretaris 
was aangewezen. 

Vele actief gediend hebbenden, waaronder 
verscheidene die een vorige vergadering niet 
hadden meegemaakt, waren ditmaal aanwezig 
en werden verwelkomd door mr. v. Geldorp 
Meddens uit Utrecht, Secretaris van de 
_gewestelijke commissie Hollandsche Water-
1inie, waartoe Zeist behoort. 

Nadat door den heer Dijkstra vervolgens 
was uiteengezet, wat door hem gedaan was in 
verband met de oprichting eener afdeeling, 
werden door enkele aanwezigen vragen ge
steld welke door mr. v. Geldrop Meddens 
werden beantwoord. 

Voor het houden van schietoefeningen 
die de saamhoorigheid bewerken, is de op
richting van een plaatselijke afdeeling onder 
een plaatselijk leider gewenscht. Waar Zeist 
reeds vele vrijwillige landstormers heeft, 
werd tot oprichting van een afdeeling be
sloten. 

Inlichtingen zullen gaarne door mr. v. 
Geldorp Meddens te Utrecht of door den heer 
Dijkstra, Slotlaan alhier, worden verstrekt, 
welke beide heeren de mogelijkheid voor 
Zeist van het houden van schietoefeningen 
zullen overwegen, waarna een en ander op een 
vergadering, in de wintermaanden te houden, 
zal worden besproken. Contributie wordt niet 
geheven en men is niet verplicht de oefeningen 
bij te wonen. 

Verschillende aanwezigen gaven zich op. 
Mr. v. Geldorp Meddens sloot met een dank
woord. 

DOESBURG. 
Op Vrijdagavond 21 Aug. 1.1. heeft in de 

zaal van hotel Gelria de feestavond plaats 
gehad van· de afd. Doesburg van den Bijz. 
Vrijw. Landstorm. De opkomst was goed; 
ook waren aanwezig de dames en kinderen, 
die meegewerkt hebben aan den landstormdag 
te Brummen. Voorzitter was wethouder 
D. J. Meijer. 

Het woord werd gevoerd door den propagan
dist, den heer F. J alink. De prijsuitdeeling van 
den schietwedstrijd had plaats door den 
reserve-luit.-kolonel F. J. J. baron van 
Heemstra, commandant van het landstorm
korps. Bij muziek en zang bleef men gerui
men tijd gezellig bijeen. 

BEDUM. 
Men kan wel bevorderd worden tot een De a!deel1'ng ,,Oostkapelle" van den B1·1·z. "k Af 
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DIEPENVEEN EN LETTELE. 
De uitslagen van de schietwedstrijden voor 

de afdeelingen Diepenveen en Lettele hadden 
het volgende resultaat: 

Koningsschutters: J. Jansen; 1 e prijs; G. J. 
Evers, 2e prijs . 

Scherpschutters: J. Nijhof Ie prijs; W. 
Oosterwechel 2e prijs; J. A. Bloemenkamp, 
3e prijs. 

Je klasse: J. H. Siemelink Je prijs; Gooiker, 
2e prijs; J. Haver kamp, 3e prijs. 

Bevorderd werden tot koningsschutter: 
J. Jansen met 196 punten en tot Scherpschut
ter: J. Nieuwenhuis met 186 punten. 

Prijsuitreiking had des avonds na afloop 
der wedstrijden plaats op 8 Augustus in 
Cafe "de Lindeboom", welks eigenaar, de 
heer Koerkamp, zeer zeker een woord van dank 
namens den B.V.L. gebracht moet worden 
voor de aangename samenwerking en het 
gratis gebruik maken van de schietbaan. 

De uitslagen van de schietwedstrijden te 
Deventer hadden het volgende resultaat: 

Koningsschutters : J. M. Ellen broek 1 e pr. ; 
H. J. Koers 2e pr.; G. J. Evers 3e pr. 

Scherpschutters : H. J. Volkerink Je prijs; 
C. W. Kusters 2e pr.; J. W. Palm, 3e pr. 

Je klasse: G. J. Blaauw Je prijs; G. J. Jansen 
van Laar 2e pr.; A. Fremouw 3e pr. 

2e klasse: ]. _ _Dijkgraaf Je prijs; G. Heppen
huis 2e pr . ; H. Harmsen 3e pr. 

Bevorderd werden tot schutters Je klasse: 
J. Dijkgraaf, A. Vink en H. F. Bokstart. 

De prijsuitreiking had plaats op 26 Augustus 
in het "St. Joseph" gebouw te Deventer. 

GLANERBRUG. 

Op Zaterdag 15 Augustus j.l. werd een ver
gadering gehouden van de afdeeling en werd 
gesproken over de mogelijkheid, dat alle 
leden het Landstormblad ontvangen. De 
plaatselijke leider, A . Boxem, deed de ver
rassende mededeeling, dat hij in het bezit was 
van gelden, teneinde een 70-tal abonnementen 
te nemen, zoodat alle landstormers in Gla
nerbrug het Landstormblad vanaf heden 
franco in huis krijgen . 

,,Iedere Landstormer abonné op het Land
stormblad" is in Glanerbrug bereikt en zal 
dit feit anderen afdeelingen ten voorbeeld zijn! 

Besloten werd nog, indien mogelijk, den 
Landdag in 's-Heerenberg te bezoeken en 
werd het jammer gevonden, dat in Twente 
geen landdagen worden gehouden. Hierna 
werd een aan vang gemaakt met de te houden 
schietoefeningen, waarna een foto werd .~e
maakt als herinnering aan deze belangnJke 
bespreking. 

De heer J. Wynia, Secretaris van de Ge
westelijke Landstorm Commissie, was aan
wezig en dankte de leden voor de bij zonclere 
belangstelling en den plaatselijken leider 
A. Boxem voor zijne activiteit. 
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13 (K.S.O.). De Voorzitter der Commissie de heer Sj. de 

D. Schutters 2de klasse: Zij die aan boven-========================================= Groot, reikte met een toepasselijk woord de 
staande eischen nog niet hebben voldaan. prijzen uit. Daarna maakten de deelnemers, 

Art. 23. De schutters gaan over naar een met de muziek voorop, een marsch door het 
volgende klasse, wanneer zij voldoen aan de dorp en welgemoed zocht ieder zijn woning 
eischen, voor die klasse vastgesteld . De resul- weer op. Het was een echt kameraadschappe-
taten, verkregen op een schietwedstrijd, lijke middag voor den B:V.L. van Barradeel. 
komen hiervoor niet in aanmerking, uitgezon
derd bij plaatselijke wedstrijden. 

Art. 24. Bij 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 h et programma te worden 
vermeld en te geschieden als onderstaand 
voorbeeld: 

7 

6 

5 

8 

9 Nationaal 

JO Oranje 

4 

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- De Afdeeling Glanerbrug van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

BEEKBERGEN. 
27 Juli 1.1. had de eindschietwedstrijd met 

K.S.O. plaats van onze afd. De afgeloopen 
oefeningen werden dezen zomer beter bezocht 
dan het vorige jaar. Met veel ambitie werd 
geschoten en er werden een 2 tal schutters be
vorderd tot koningsschutter. 

De uitslag was als volgt: 
P. Kraay pl. leider 100 punten (max.) (bui

ten mededinging). R. W. Wilbrink 99 p . Je prijs 
T. G. P. Brenkhoven 99 p. 2e prijs ; H . J. 
Wilbrink 97 p. 3e prijs; L. Wil brink Hzn. 
95 p. 4e prijs; T. v. d. Zandschulp 94 p. 5e 
prijs; W. v. Engeland 94 p . 6e prijs; J.v .Beek 
93 p. 7e prijs; R. Hartgers Rzn . 92 p. Se prijs; 
G. Hartgers Gzn. 90 p. 9e prijs; G. Hartgers 
Ezn. 90 p. !0e prijs. 

WAALWIJK. 
De Plaatselijke Afdeeling van den Bij

zonderen Vrijwilligen Landstorm hield op 
Zaterdag 29 Augustus j .1. onder leiding van 
haar Commandant, den heer P. v. d. Schans, 
een onderlingen schietwedstrijd, waarvoor 
aardige prijzen waren uitgeloofd. 
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HASSELT. 

In d e plaats van den heer J. Haasjes, die 
als zoodanig bedankt had, is als commandant 
van de afd. Hasselt van den B.V.L. benoemd 

. de heer R. van Assen, alhier. 

SCHINVELD. 

Sehietwedstrijd Bijz. Vrijw. Landstorm. 

De afdeeling Schinveld van den Bijz. Vrijw. 
Landstorm hield op 15 en 16 Aug. den plaatse
lijken wedstrijd. Uitslag als volgt. Te behalen 
punten 100. 

Scherpsch u ttersklasse. 1 Jansen J. 98 pun
ten; 2. Benders W. 97 p.; 3 Fagen F. 97 p.; 
4 Hanzen W. 95 p . ; 5. Suylen K. 94 p.; 6. 
Hendriks J. 94 p.; 7. Dohmen J. 94 p.; 8. 
Dohmen N. J. 93 p.; 9 Dohmen A. 90 p.; 10. 
Sevens L. 90 p.; 11 Dohmen Th. 90 p. 

Eerste klasse: 1. Jacobs J. A. 91 p.; 2. 
Walraven A. 89 p.; 3. Dohmen F. 88 p.; 
4. Cremers J. 86 p.; 5. Scheeren J. C. 85 p. 

Tweede klasse: 1. Hamann J. 77 punten; 
2. Beumers J. 73 p . 

SURHUIZUM. 
De B.V.L., afd . Surhuizum, kwam op 31 Juli 

in bijzondere vergadering bijeen, om afscheid 
te nemen van den plaatselijken leider, den 
heer J. Looijenga . 

In z'n openingswoord schetste de heer R. 
L. Luinstra het doel van deze bijeenkomst, 
waarna enkele huishoudelijke zaken werden 
behandeld. 

De schietwedstrij cl werd bepaald op VVoens
dag 9 en Zaterdag 12 September. 

De heer Looijenga werd daarna toegespro
ken door den heer J. Helder, die hem dankte 
voor zijn werk als plaatselijk leider van de 
afd. Surhuizum. 

De voorz. der regelingscommissie sprak den 
heer Looijenga daarna toe en overhandigde 
den heer Looijenga als blijk van waardeering 
een ebbenhouten wandelstok met zilveren hand
vat, waarin gegraveerd het beeld van den 
Landstorm; een man in rust, doch waakzaam. 

Hierna sprak de heer Looijenga een woord 
van afscheid tot de afd. Hij dankte in tref
fende woorden voor het aangeboden ge
schenk. Het gezellige samenzijn werd afge
wisseld door 't zingen van Vaclerlandsche 
liederen en voordrachten van den bekenden 
declamator H. Hoekstra. 

Voor Jong-Nederland 
JONGENS EN MEISJES. 

In het volgend nummer van het blad 
zullen de prijswinnaars worden ver
meld. 

De nieuwe opgaven zijn: 

Groep A. 
(Onder de 10 jaar). 

Raadsel. 

Als gij slaapt, blijf ik toch wakker, 
Als een trouwe kamermakker; 
Zonder drank en zonder spijs; 
Altijd thuis en nooit op reis; 
Zonder mondje kan ik praten, 
Wat ik voor geen mensch wil laten; 
Zonder voeten kan ik gaan, 
Zonder handen kan ik slaan; 
Altijd moet ik staan of hangen, 
Dagen, maanden, jaren lange; 
't Is maar zelden, dat ik stok; 
Want ik ben de trouwe ...... ! 

Groep B. 

(Boven de 10 jaar). 
Raadsel. 

We zijn tezaam een twaalftal heeren, 
Die fier als koningen regeeren; 

Maar ieder doet dit op zijn beurt, 
Hetzij men 't goedvindt of betreurt. 
Vier van ons, die den schepter zwaaien, 
Doen niets dan licht en warmte zaaien, 
En bloemen strooien, gul van hand, 
En vruchten, lekker voor den tand. 
Maar d' acht, die op dit viertal volgen, 
Hoe schoon soms, zijn vaak zeer verbolgen; 
Zij razen dikwijls met geweld 
Van storm en regen over 't veld; 
Zij rennen, rukken in hun toorn. 
Elk doet dit door z'n r reeds hooren; 
Zie zoo ! d' oplossing ligt al klaar: 
We zijn de ...... van het ...... ! 

BIJ DEN GEWONDEN SOLDAAT. 
Twee jaar geleden werd de soldaat 

Berfelo bij de legeroefeningen in het kamp 
van Oldenbroek ernstig gewond. De onge
lukkige werd ter verpleging overgebracht 
naar het Sophiaziekenhuis te Zwolle. 

Juist in dien tijd werd in Overijsels 
hoofdstad een groote Landbouwtentoon
stelling gehouden, die vereerd werd met 
een bezoek van onze Koningin en Prinses 
Juliana. Na afloop van het bezoek keerden 
de Vorstelijke personen per auto naar het 
Loo terug; maar niet rechtstreeks. 

H. M. had gehoord van het ongeluk, 

dat één Harer soldaten, getroffen had, 
en besloot den gewonde persoonlijk 
Hare deelneming te gaan betuigen. Het 
bezoek geschiedde in alle stilte. In het 
ziekenhuis mochten geen bijzondere maat
regelen voor Hare ontvangst genomen 
worden, zooals gewoonlijk bij Hare komst. 
Daar werden geen loopers uitgelegd; 
daar was geen juichende menigte ter 
begroeting; daar stonden geen rijen ver
pleegsters als eerewacht opgesteld. 

Bij het binnenkomen van de zaal was 
onze Vorstin zichtbaar ontroerd door den 
aanblik van den patiënt. Een aangrijpend 
oogenblik was het, toen H.M. geruisch
loos schreed naar het bed van den soldaat, 
die daar neerlag met het stompje van éénen 
arm op het dek, terwijl uit zijn lichtlooze 
oogen een dikke traan rolde. Op het 
sneeuwwitte laken boven z'n hijgende 
borst blonk een groote, fleurige oranje
strik, om hierdoor uit te drukken, wat er 
in zijn trouwe hart leefde voor zijn Vorstin, 
die tot hem kwam. 

1 ••• • 
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Eer de Koningin naar Zwolle gereden 
was, had zij reeds met teere zorg aan 
den ongelukkige gedacht. Bloemen mee
brengen? Maar wat zou de arme soldaat 
hieraan hebben? Door het springen van 
een kanon moest hij nu immers voor altijd 
het gebruik zijner oogen missen. Een 
prachtige ruiker zou hem het gemis zijner 
oogen nog maar des te pijnlijker doen 
gevoelen. Neen! de Koningin schonk hem 
geen bloemen; Zij had voor hem meege
bracht een kistje heerlijke druiven uit de 
broeikassen van Haar paleis. En deze 
schitterende, sappige trossen vertolkten 
hem, dat de gedachten van zijne Koningin 
zich ook met hem bezig hielden buiten dit 
onvergetelijk bezoekuur. 

H.M. bleef ongeveer een half uur rustig 
zitten praten bij z'n ledikant, evenals 
een pleegzuster bij het bed van haar 

patiënt; neen! als een moeder bij de 
sponde van haar lijdend kind. 

BeJangstellend informeerde H.M. naar 
den toestand van den gewonde; naar 
z'n werk, en naar zijn ouders. Zij sprak 
met hem ook over het komende, moeilijke 
leven, en wees hem op de Bron van troost 
en kracht, die hem alleen in staat kon 
stellen, om dit groote leed te dragen. 

Dit gesprek in de stille ziekenkamer, 
tusschen de Koningin en den eenvoudigen 
zoon van Haar volk, heeft' een onuitwis
baren indruk nagelaten op den zwaar 
beproefden jongeman. 

Daarna heeft H.M. zelf nog onze 
Prinses Juliana naar het ziekbed geleid. 
Want Zij wilde ook Haar koninklijke 
dochter gelegenheid geven, om hare be
langstelling te toonen. En ook het hart 
der Koningsdochter trilde van aandoening 
in de vragen, die zij tot den zwaar ver
minkte in alle eenvoudigheid richtte. 

Maar nu moest er ook een eind komen 
aan het bezoek; want een langer onder
houd zou den patiënt t~ veel vermoeid 
hebben. 

Thans, bij het afscheid, kwam voor onze 
Koningin nog even een oogenblik van 
ontroerende verlegenheid. Zij zou den 
armen jongeman een hand willen geven, 
om daardoor uitdrukking te geven aan 
alles, wat daar voor dezen soldaat in 
Haar koninklijk hart leefde - maar .... 

1 ach! hij heeft geen handen ! Toen legde Zij 
Haar hand op den nog altijd gespierden 
bovenarm van dezen jongen, die eenmaal 
zoo sterk was. 

Ook dB Prinses volgde het voorbeeld 
van Haar Koninklijke Moeder. Op dit 
aangrijpend oogenblik stond bij beide 
Vorstelijke bezoeksters de bewogenheid 
des harten op het gelaat te lezen. 

Nogmaals drukte de Koningin met 
Haar laatste woorden Haar blijvende 
belangstelling uit. Zij wenschte gaarne 
voortdurend op de hoogte gehouden te 
worden van 's lijders toestand en te ver
nemen, wanneer hij het ziekenhuis zou 
mogen verlaten, en waarmee hij zich dan 
nog zou kunnen bezig houden. 

Jongens en meisjes! begrijp je nu, 
waarom onze Landstormers er zoo trotsch 
op zijn, om, als 't noodig mocht wezen, 
voor Oranje te wapen te snellen? 

OOM BERTUS. 
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No. 10 OCTOBER 1931 

IElf 
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

ABONNEMENTSGELDEN. 
We schrijven October en de aanvangsdatum van den negenden Jaargang 

van "Het Landstormblad", 1 Januari 1932, komt al in zicht. 
Abonné's, die het abonnementsgeld per postwissel of per giro wenschen 

te betalen, verzoeken wij beleefd dit zoo spoedig mogelijk te doen, liefst vóór 
10 December 1931. 

Wie vóór 10 December a.s. gireert of postwissel zendt, bespaart de nood
zakelijke incassokosten ten bedrage van 13 cent en bezorgt ons groot gemak. 

Wie ná 10 December a.s. gireert 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. 

's Gravenhage, 
Koninginnegracht 50. 

"STORM." 1 

Ondanks de vele ontkenningen van 
socialistische zijde, is door niemand min
der dan Troelstra in "Storm", het vierde 
deel zijner Gedenkschriften, bevestigd, dat 
het in Nederland in November 1918 wel 
degelijk de bedoeling was om te komen tot 
revolutie. 

Ook zonder deze erkenning waren de 
feiten zelve voldoende sterk, om ieder 
onbevooroordeelde ervan te overtuigen, 
dat in dien tijd het lot van ons volk aan 
een zijden draad heeft gehangen. 

Troelstra heeft in "Storm" voor wat de 
feiten betreft een redelijk objectieve ver
melding gegeveri van de gebeurtenissen, 
waarin hij in November 1 918 zelf zulk een 
groot aandeel heeft gehad. He_t hoofdstuk, 
in dit deel zijner gedenkschnften aan de 
Novemberdagen gewijd, is zeer lezens
waard en geeft op vele punten belangrijke 
aanvulling van de beste geschiedbron, 
welke over deze revolutieperiode is ver
schenen, nl. ,,Novemberalarm" *) van den 
schrijver G. van As. Het is evenwel niet 
te veel gezegd, wanneer men verklaart, 
dat het Novemberhoofdstuk uit "Storm" 
slechts half te verstaan is, indien men 
het werk van Van As er niet bij kan na
slaan. 

Intusschen blijken niet alle mededee
lingen door Troelstra in zijn vierde ge
denkschrift gedaan, volkomen betrouw
baar te zijn. Zoo komt op blz. 200 de vol
gende passage voor: 

1 

Na het vertrek der Rotterdammers 
be;ichtte onze Haagsche partijgenoot 
Hoejenbos mij, dat hij op verzoek een 
bijeenkomst had bijgewoond van hoo_g_e 
militairen, waaronder een gewezen mili
tair minister en een generaal die den 
Boxeropstand had helpen dempen. Ook 
in dat officieuze komitee heerschte de 
revolutie-stemming: dat er hier e_en 
revolutionaire beweging plaats zou vm~ 
den stond voor de heeren vast en z1J 
riep'en de medewerking van Hoejenbos 
en van onze beweging in, om de 
voortzetting van d e gewone diensten, 
gas, electriciteit enz. en de ver-

*) Uitgeversm. J. Kok te Kampen. 
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zorging van de ziekenhuizen te waar
borgen. Van het organiseeren van kontra
revolutionair verzet was geen sprake. Ook 
Hoejenbos gaf het juiste antw?ord, nl. 
dat hij zonder overleg met z1J~ orga
nisatie niets kon toezeggen en h1J stelde 
mij van het gebeurde op de hoogte." 

Troelstra concludeerde ten onrechte 
destijds hieruit, dat ook de hoogere leger
leiding in November 1918 tot de over
tuiging was gekomen, dat een omwente
ling in ons land niet meer te keeren was. 

Deze passage heeft tot gevolg gehad, 
dat er een tweetal verklaringen zijn ver
schenen in het orgaan van den Neder
landschen Bond van Vrijwillige Burger
wachten, ,,Nederland Vooruit" van 11 Sep
tember 1931, welke wij hier beide in haar 
geheel laten volgen. 

Een Burgerwacht-vergadering op 10 No
vember 1918. 

Gep.-kolonel G. N. 1) schrijft in "DeHaag
sche Burgerwacht": 

In het vierde deel van Troelstra's Ge
denkschriften 2) wordt een ruime plaats 
gegeven aan wat de revolutie van Novem
ber 1918 had moeten worden. In een om
standig verhaal van de gebeurtenis op 9 
en 10 November, waarin Rotterdam ruime 
aandacht krijgt, komt ook (blz. 200) een 
zinsnede voor, .waarin een stukje geschie
denis van het ontstaan der Haagsche 
burgerwacht opgesloten ligt, al is dit uit 
het daar geschrevene niet op te maken. 
Zij luidt: 

Na het vertrek der Rotterdammers 
be;ichtte onze Haagsche partijgenoot 
Hoejenbos mij, dat hij op verzoek een 
bijeenkomst had bijgewoond van hoog_e 
militairen, waaronder een gewezen mili
tair minister en een generaal, die den 
Boxeropstand had helpen dempen. Ook 
in dat officieuze komitee heerschte de 
revolutie-s'temming : dat er hier een 
revolutionaire beweging plaats zou vi~~ 
den, stond voor de heeren vast en ZlJ 
riepen de medewerking van Hoe jen bos_ en 
van onze beweging in om de voortz~t~m_g 
van de gewone diensten, gas, elektnc1teit 
enz. en de verzorging van de ziekenhuizen 
te waarborgen. Van het organiseeren van 
kontra-revolutionair verzet was geen 
sprake. Ook Hoejenbos gaf het juiste 
antwoord, nl. dat hij zonder overleg met 
zijn organisatie niets kon toezeggen en 
hij stelde mij van het gebeurde op de 
hoogte." 

I) G. Nijpels. 
2

) Em. Querido's Uitg. Mij., Amsterdam, 1931 

Het is voor dit gedeelte dat ik speciaal 
de aandacht wensch te vragen, maar om 
het dadelijk in de omlijsting weer te geven, 
waarin Troelstra het gegroepeerd heeft, 
voeg ik de twee zinnen er aan toe ~ elke 
in het boek er op volgen, zonder hierop 
echter verder in te gaan. Zij luiden: 

"In den loop van den middag bereidde 
ik de beslissende avondbijeenkomst voor 
door een program op te stellen, dat, in 
overeenstemming m et d e besprekingen 
van dien ochtend, een uitgesproken 
revolutionair karakter droeg. Ik heb dit 
stuk helaas uit handen gegeven en niet 
terug-ontvangen, zoodat ik het hier niet 
kan weergeven. 

Daarop vertrokken wij naar Rotterdam . 
Daar had inmiddels 's middags een plaat
selijke besturenvergadering plaats gehad , 
waar men overtuigd bleek van de nood
zakelijkheid, de leiding van de onafwen~
bare beweging der Rotterdamsche arbei
ders te nemen. De noodige voorbereidin
gen waren daar getroffen, voor het geval 
de vergadering van dien avond tot door
zetten van de aktie zou besluiten ." 

Toen over het ontstaan der Haagsche 
Burgerwacht geschreven zou worden in 
November 1923, dus bij het5-jarigbestaan 
van onze instelling, hebben commando en 
redactie van het orgaan der H.B.W. zich 
gewend tot eenige heeren, die in een of ander 
opzicht hebben meegewerkt om tot de op
richting van een burgerwacht te komen. De 
vrij uitvoerige gegevens, welke hierdoor ter 
beschikking kwamen, werden, met het
geen uit dagbladen van dien tijd te putten 
was, verwerkt tot een overzicht. Dit is op
genomen in het orgaan der H.B.W. van 
28 November 1923, terwijl het nummer 
van den 14en t.v. reeds een en ander 
bevatte over de burgerwacht, welke van 
1914 tot 1918 bestaan heeft. 

Daarin werd ook iets gemeld over de 
door Troelstra bedoelde bijeenkomst. Ik 
laat hier volgen het gedeelte van het over
zicht van 28 November 1923, waarin de 
namen voorkomen van de "hooge mili
tairen" en het doel der Zondagsche ver
gadering wordt aangegeven. 

9 November. 

De Duitsche keizer verklaart afstand te 
doen van den troon. De sociaal-democraat 
Ebert wordt rijkskanselier. In alle Duit
sche staten treden de vorsten af of worden 
vervallen verklaard. Daar doen overal 
arbeiders- en soldaten-raden zich gelden . 

Gep. luitenant-generaal G. J. W . Koole
man Beijnen stelt zich in verbinding met 
den gep. luitenant-generaal W. A. F. de 
Meester, lid van den gemeenteraad v'.'1-n 
den Haag, om over het dreigend revolutie
gevaar te spreken. Dientengevolge gaat 
laatstgenoemde naar den burgemeester, 
om hem aan te sporen de bestaande 
burgerwacht te mobiliseeren en te ver
sterken. Hij hoort van den burgemeester 
over het plan-Doorman. 

Dit leidt tot een samenkomst op 10 
November van eenige heeren, waarbij, 
behalve de beide vermelden, ook generaal 
R. G. Doorman en de gep . schout bij nacht 
W. J. Co hen Stuart, voorzittn van de 
commissie der sedert 1914 bestaande, 
doch geleidelijk verzwakte burgerwacht, 
tegenwoordig zijn . Daar wordt over ver
sterking dezer burgerwacht gesproken, 
zonder dat men tot een bepaald besluit 
komt. Generaal Doorman is versterkt in de 
opvatting, dat het vormen van een nieuwe 
organisatie urgent is. 

Tot zoover de aanhaling uit het orgaan 
der H.B.W. van 1923. Wat met het p1an
Doorman bedoeld werd, weten zij die de 
geschiedenis der H.B.W. kennen. Wie 't 
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nog eens lezen wil, vindt het vermeld in 
hetzelfde orgaanartikel, bij de data 4 en 
5 November. 

De bovenvermelde bijeenkomst is ook 
door den heer Hoejenbos bijgewoond, 
zooals zoo dadelijk nader vermeld zal 
worden, andere heeren zijn er overigens 
niet bij geweest. 

Uit de woorden in Troelstra's boek zou 
men kunnen lezen, dat de heer Hoejenbos 
in een bijeenkomst van "hooge milit3:ir_en" 
is geweest, en dat deze zelfs "een officieus 
komitee" zouden hebben gevormd. De 
aanwezigen waren gepensionneer~~ mili
tairen: de generaals Koolemans Beiinen en 
De Meester hadden in het leger h.t.l., 
generaal Doorman in dat in N.-I. gediend, 
de gep. schout bij 1:acht Cohen St~art was 
minister van manne geweest. Z1J waren 
niet bij elkander gekomen als een off~
cieus militair komité, maar als een offi
cieus burgerwacht-komité. Hiermede wordt 
niet gezegd, dat hetgeen in Troe1stra's 
boek staat onwaar of onjuist is. Oud
militairen worden immers nog wel "mili
tairen" genoemd en een gewezen marine
minister is zoo ook een militair, maar 't 
lijkt toch niet overbodig aan te geven hoe 
de tekst van Troelstra's boek, wat de aan
wijzing der personen betreft, gelezen moet 
worden. 

Een generaal, ,,die den Boxeropstand 
had helpen dempen", is onder de aan
wezigen niet geweest. Hier zal wel een 
misverstand of een geheugenfout in 't spel 
zijn. Generaal Doorman heeft als _kolonel 
militair-commandant te SoerabaJa, een 
zeer actief aandeel gehad in het dempen 
der J ong-Chineezenrelletjes, welke die 
stad in beroering hebben gebracht. Dat 
is iets geheel anders dan de Boxeropstand 
in China, in het begin van deze eeuw. 
Maar de mogelijkheid bestaat, dat de 
generaal bij de samenkomst van 10 No
vember 1918 over zijn optreden te Soera
baja gesproken heeft, en dat dit bij verder 
mondeling overbrengen, dan wel in de 
herinnering van den schrijver verward 
werd met den Boxeropstand, welke van 
meer algemeene bekendheid is. 

Nu de bijeenkomst van 10 November 
1918, ten huize Koolemans Beijnen ge
houden, door het boek van Troelstra tot 
een gebeurtenis geworden is, die ook bui-
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ten de burgerwachtkringen aandacht ge- Hier onderbreek ik de (zooals gezegd, 
kregen heeft en in de toekomst nog wel verkorte) weergave van het verhaal van 
eens aandacht trekken zal, lijkt mij 't den gep. generaal Koolemans Beijnen, 
oogenblik gekomen, om t.z. 't een en om een paar aanteekeningen te maken. 
ander te publiceeren uit een der mede- Het is juist dat de heer Hoejenbos de 
deelingen, welke in 1923 reeds door ver- vergadering op verzoek heeft bijgewoond, 
schillende heeren ter beschikking van de zooals in Troelstra's boek staat, maar op 
redactie der H.B.W. werden gesteld, en verzoek van één der heeren. In de (te 
waaraan deze, zooals gezegd, destijds ge- mijner beschikking gestelde) mededee
gevens ontleende voor haar korte wor- lingen der andere heeren is verbazing 
dingsgeschiedenis der Haagsche Burger- uitgedrukt over zijn aanwezigheid. 
wacht. De aangelegenheid, waarover de be-

De gep. generaal Koolemans Beijneri sprekingen zouden loopen en hebben ge
schreef toen het volgende (bekort weer- loopen, is toen geweest: de taak van een 
gegeven): burgerwacht. Daarover hadden de heeren 

,,De publieke zaak heeft altijd mijn be- Koolemans Beijnen en De Meester ge
langstelling getrokken en de geschiedenis sproken, daarom waren de commandant 
leerde mij, dat als oproerlingen meester der bestaande en de voorsteller der 
zijn van het stadhuis het oproer veel kans nieuwe burgerwacht er bij gevraagd. 
heeft in een opstand over te gaan. Heb ik mij voor het weergeven van het 

Deze beide omstandigheden hebben mij verloop, in het voorafgaande bepaald tot 
er toe gebracht in November 1918 mede hetgeen voorkomt in de meest uitvoerige 
alarm te roepen - hetgeen geleid heeft tot der te mijner beschikking staande be
de vergadering te mijnen huize, waarom- schrijvingen, voor hetgeen op dien Zondag
trent gij inlichtingen vraagt. j voormiddag besproken is, meen ik niet 

Toen ik uit de courantenberichten be- alleen uit die ééne bron te moeten putten. 
greep, dat er iets gaande was, heb ik Zater- Zooals doorgaans het geval is, wanneer 
dag (9 Nov.) ongeveer half elf generaal De verschillende personen, na jaren, weer
Meester opgebeld en hem, als lid van den geven wat in een bijeenkomst te berde 
Gemeenteraad, gevraagd in hoever er werd gebracht, loopen ook nu de ontvan
maatregelen genomen waren om het stad- gen mededeelingen nogal uiteen. Zij 
huis te verzekeren tegen een dreigende komen niet met elkander in tegenspraak, 
overvalling. vullen elkander eerder aan, maar de een 

Dit leidde er toe, dat De Meester spoedig zwijgt over hetgeen een ander naar voren 
te mijnent kwam. Het ging over de moge- brengt, zoodat men onwillekeurig geneigd 
lijkheid van een burgerwacht in actie te is tot de opmerking: ,,maar hebben de 
stellen. Er bestond een burgerwacht onder anderen dit dan niet gehoord of die be
commando van schout bij nacht Cohen teekenis er niet in gezien?" Daarom meen 
Stuart. Wij kwamen tot de conclusie, dat ik, dat het verkeerd zou zijn alleen de 
De Meester naar burgemeester Patijn zou lezing van één der aanwezigen weer te ge
gaan en dezen zou aanmanen de bestaande ven en stel ik liever waarschijnlijkheden 
burgerwacht te mobiliseeren, openlijk een vast, die wel niet vèr van de waarheid 
oproeping tot vrijwillige dienstneming te zullen staan. 
doen en verder te nemen maatregelen zou De ouél-militairen zijn bijeengekomen 
voorstellen. om te beraadslagen over de wijze, waarop 

Hij zal tegen half een teruggekomen zijn vele goedgezinden zouden kunnen worden 
met het bericht, dat, toen hij bij den bur- bijeengebracht om de veiligheid en goede 
gemeester binnenging, de hoofdcommissa- orde te verzekeren. Bij de besprekingen is, 
ris van politie uit de kamer kwam. De behalve aan de directe veiligheid van per
burgemeester deelde mede, dat deze met sonen, ook gedacht aan het bewaken van 
gelijk doel bij hem was gekomen, naar de gasfabriek, de telefooncentrale, zieken
aanleiding van een aanbod, dat generaal huizen enz. De heer Hoejenbos heeft doen 
Doorman hem gedaan had, om terstond uitkomen, dat een dergelijke beweging 
een veiligheidsmacht van oud-Indische niet bij voorkeur van oud-militairen moest 
gedienden te vormen. uitgaan. De middenstand en de arbeiders-

De burgemeester wilde toen nog geen klasse moesten daarbij betrokken worden. 
openlijke maatregelen nemen, maar er kon Daar dit beaamd werd en hij t.z. geen 
getracht worden de burgerwacht te ver- beslissing of to-ezegging kon geven, nam 
sterken en zich gereed te houden. de heer Hoejenbos op zich de zaak met 

Het uitvoerend gezag was dus van twee Troelstra te bespreken. Dinsdag, den 
kanten op dezelfde aangelegenheid ge- 12den, zou men opnieuw samenkomen 
wezen. voor nader overleg. 

Om verder te bespreken wat met de Bij deze besprekingen had generaal 
burgerwacht te doen, belegden wij een Doorman zich zeer gesloten gehouden; hij 
vergadering den volgenden ochtend (Zon- vond in de aanwezigheid van het S.D.A.P.
dag 10 November), waartoe De Meester gemeenteraadslid, vriend van Troelstra, 
zou uitnoodigen Cohen Stuart en ik en in diens houding allerminst aanleiding 
Doorman. om op het bescheid van Dinsdag te wach-

Op die vergadering bracht De Meester ten, maar sprak deze opvatting niet uit. 
ook Hoejenbos, het sociaal-democratisch Uit het boek van Troelstra weet men 
gemeenteraadslid, mede, aan wien hij niet dat de heer Hoejenbos zonder verwijl aan 
had medegedeeld, waarover gehandeld de gedane toezegging heeft voldaan en als 
zou worden. zijn indruk weergaf, dat "van het orga-

mseeren van kontra-revolutionair verzet ! vóór 10 November '18 de eer had een 
geen sprake was". i onderhoud te hebben over het vormen van 

Hiermede heb ik verteld, wat ik meende een gewapend Vrijwilligerskorps, samen
alsnog in het midden te moeten brengen I gesteld uit beproefde oud-militaren, tot 
naar aanleiding der publicatie van Troel- steun van het wettig gezag, ontving ik 
stra's herinnering betreffende den !Oen een uitnoodiging om 10 November, des 
Nov. 1918. v.m. 10 uur, tegenwoordig te willen zijn 

Is de nieuwsgierigheid hierdoor gaande bij een bespreking, welke ten huize van 
gemaakt voor het verder verloop na den den oud-generaal K.B. zou plaatsvinden, 
1 Oen, dan verwijs ik de belangstellenden z1ûlende die bespreking verband houden 
weer naar het meergenoemd artikel: Het met mijne plannen. 
ontstaan der H.B.W., in het orgaan der Op het aangegeven tijdstip trad ik het 
H.B.W. van 28 Nov. 1923. Daar vindt "vergaderlokaal" binnen. Niet weinig was 
men vermeld, dat de heer Cohen Stuart ik verwonderd onder de aanwezigen het 
denzelfden Zondag n.m. een bijeenkomst socialistisch raadslid Hoejenbos te zien. 
voor de bestaande burgerwacht uitschreef Al spoedig werd mij het woord verleend 
op den volgenden dag: dat deze vergade- en gaf ik -- voorzichtig door de aanwezig
ring ook plaats vond, bijgewoond door den heid van H. - slechts in ruwe trekken te 
burgemeester en den hoofdcommissaris kennen, welke mijne plannen waren. 
van politie; dat intusschen van andere Na deze aangehoord te hebben, zeide R. 
zijden reeds een tegenrevolutionaire actie letterlijk: ,,Daarvoor is het te laat! Er 
was ingezet; dat in den n.m. van 12 No- hebben zich reeds Soldatenraden gevormd." 
vember de heeren Koolemans Beijnen, Deze mededeeling werkte - wat ver
Cohen Stuart en De Meester ten huize van moedelijk de bedoeling was - dermate 
laatstgenoemde bijeenkwamen, (Hoejen- verbluffend op een der aanwezigen (oud
bos en Do9rman vonden geen aanleiding generaal K.B.), dat deze het dringend 
meer om daar te verschijnen); dat zij daar verzoek tot H. richtte, . om toch bij Troel
tot de overtuiging kwamen dat zij het stra te bewerken, dat althans de vitale 
beste deden door hun bemoeienissen te I gemeente-instellingen als: licht, water
doen samenvloeien met die van andere leiding enz. onaangetast zouden blijven. 
zijden in het werk gesteld; dat de ver- Waren wij daarvoor bij elkaar gekomen? 
eende pogingen den 13en leidden tot de Om te soebatten? -Toch zeker niet! 
oprichting eener nieuwe H.B.W., waarin Het werd mij duidelijk, dat H. ter ver
de oude opging, met generaal Doorman als gadering was verschenen (gezonden?) om 
commandant. mijne plannen, waarvan hij reeds wist, te 

Uit hetgeen over het verloop van zaken verhinderen. 
in de dagen van 9 tot 16 November is Ik liet mij niet in het minst intimi
vastgelegd, blijkt wel heel helder hoe zeer deeren - heb trouwens van Soldatenraden 
het toen gespannen heeft. Wordt de betee- niets bemerkt - en antwoordde H. slechts 
kenis van het instellen van de burger- met een minachtenden grijnslach, waaruit 
wacht en van den bijzonderen vrijwilligen een goed opmerker heeft kunnen out
landstorm door Troelstra niet uitdruk- waren wat er in mij omging. 
kelijk naar voren gebracht, zij is in zijn Ik bewaarde verder het stilzwijgen, 
boek tusschen de regels voor iedereen toch doch besloot door te zetten. Het kostte 
duidelijk te lezen." wat het wilde! Door niets en door nie-

De waarheid en de vergadering op 
10 November 1918. 

In het vierde deel zijner gedenkschrif
ten geeft de oud-leider der socialistische 
partij, mr. Troelstra, een verhaal over 
hetgeen is voorgevallen in bovengenoem
de bijeenkomst, welke voor hem blijkbaar 
niet zonder beteekenis was. 

Hetgeen die gedenkschriften daarover 
bevatten, is echter niet in overeenstemming 
met de werkelijkheid en zou, zooals het daar 
geschreven staat, bij den onbevangen 
lezer allicht den indruk kunnen verwek
ken, dat die "hooge" (lees: oud-)mili
tairen in d:: onder "de revolutie-stemming" 
belegde bijeenkomst beraadslaagd hebben 
over een compromis en niet over tegen
weer. 

Troelstra zegt immers o.a.: ,,Ook in dit 
officieuze komite heerschte de revolutie
stemming" en verder: ,,Zij riepen de mede
werking in van H oefenbos en van onze 
beweging om de voortzetting van de gewone 
diensten, gas, electriciteit, waterleiding enz. 
te waarborgen" en ten slotte: ,, Van het orga
niseer en van kontra-revolutionnair verzet 
was geen sprake". 

Een en ander heeft den oud-kolonel 
G. N. naar zijn vaardige pen doen grijpen 
en in het orgaan der Haagsche Burger
wacht (No. 17 van 19 Aug. j.l.) zet hij 
breedvoerig uiteen, dat er aan die bijeen
komst wel degelijk eene actie tot tegen
revolutie ten grondslag lag. 

Terecht zegt schr., dat die bijeenkomst 
tot een gebeurtenis is geworden, welke in 
de toekomst nog weleens c;1,andacht zal 
trekken. 

Indien dit inderdaad zoo mocht zijn, 
dan behoort een relaas daarover de waar
heid en ook alléén de waarheid te bevatten. 

Geheel instemmend met hetgeen het 
artikel van den kolonel N. bevat, acht ik 
het van belang de door hem gegeven 
voorstelling te versterken door een 
sprekend feit te vermelden, dat schr. 
blijkbaar niet bekend was. 

Ik z;:.,l daarvoor het werkelijk verloop 
der bijeenkomst hieronder schetsen. 

Vanwege den burgemeester van 's-Gra
venhage, met welke autoriteit ik reeds 

mand zou ik mij laten weerhouden de 
tegenrevolutie te ontketenen, daar ik de 
vaste overtuiging had, dat, mits de noo
dige spoed werd betracht, mijn plannen 
- de Soldatenraden ten spijt - zouden 
gelukken. Daarvoor kon ikte zeer op mijn 
reeds gekozen mannen rekenen. 

Ik ging heen en wist wat mij te doen 
stond. 

Uit het bovenstaande moge afdoende 
blijken hoe onaannemelijk het is, dat H. 
in de bijeenkomst den indruk zou ver
kregen hebben, dat van 't organiseeren 
eener contrarevolutie, zooals Troelstra 
zegt, geen sprake was. 

Heeft H. in dien zin gerapporteerd, dan 
getuigt dat van weinig kijk te hebben ge
had op de houding van ondergeteekende 
niet alleen, maar dan heeft H. de rol van 
dwarskijker, waarvoor ik hem in die ver
gadering hield, al bizonder slecht vervuld. 

Er bestaat m.i. meer ruimte voor de 
meening, dat H. wel anders zal gerappor
teerd hebben. Het paste zóó echter beter 
in het in de gedenkschriften opgedischte 
verhaal. Er moest in worden goedgepraat, 
dat de uitvoering van het voor dien avond 
opgemaakte programma niet kon door
gaan, omdat T. dit stuk uit handen ge
geven en niet terugontvangen had!? 

Aan den lezer van het voorgaande, om 
te oordeelen of er al dan niet op de be
doelde bijeenkomst sprake is geweest van 
een contra-revolutionair verzet en of in 
verband daarmee dat gedeelte der ge
denkschriften moet worden gebrandmerkt 
als een voor de historie waardeloos ver
haal! 

's-Gra venhage, Augustus 1931. 

R. G. DOORMAN,I 
Oud Generaal-Majoor 
van het Indisch Leger. 
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DE TELEGRAAF IN NOVEMBER 1918. 
Aanbod om regeeringsorgaan te worden 

van "Staatspresident Troelstra". 
Schaper minister van Arbeid. 

Hoe het in revolutiedagen gaat, leert 
ons het aanbod van De Telegraaf, om 
regeeringsorgaan te worden van de partij, 
waarvan men in de kringen van dit blad 
de overtuiging had, dat zij in Nov. 1918 
aan de macht zou komen. 

Het typeert tevens hoe velen in kri
tieke dagen bereid zijn, met pak en zak 
naar den vijand over te loopen. 

Naar aanleiding van een bericht in de 
Residentiebode een drietal jaren geleden, 
deelde de heer Vliegen in Het Volk mede 
(de feiten zijn later door de Telegraaf 
toegegeven): 

De eenvoudige waarheid is deze: op 
l 3 November 1 918 kreeg ik tegen half
twaalf 's avonds een telefoontje van de 
hoofdredactie van De Telegraaf, of ze 
mij nog even kon spreken. Op mijn be
vestigend antwoord zijn daarop bij mij 
gekomen de heeren J. C. Schröder en 
H. Louis Israëls, de eerste toenmaals 
hoofdredacteur, de ander politiek mede
werker van De Telegraaf. Ze kwamen mij, 
blijkbaar in mijn kwaliteit van voorzitter 
der S.D.A.P. mededeelen, bereid te zijn, 
met De Telegraaf, maar vooral met be 
Courant steun te verleenen aan een revo
lutionair bewind, op één voorwaarde. Die 
voorwaarde was niet van financieelen, 
doch van politieken aard. 

Mijn antwoord doet weinig ter zake. 
Genoeg zij het te vermelden, dat wij on
verrichter zake uiteen zijn gegaan. 

In verband met deze publicatie schreef 
Oud-Minister Aalberse in het Centrum: 

Kwamen er in November 1918 niet 
politici bij de regeering smeeken om toch 
onverwijld eenige sociaal-democraten in 
het ministerie op te nemen? 

Had de burgemeester van Rotterdam 
zich er al niet aanstonds bij neergelegd, 
dat er een Arbeidersraad het gemeente
bestuur in handen zou nemen? Dit is de 
ware beteekenis van het boven door 
Het Volk gerelateerde onderhoud ten 
stadhuize met Heijkoop en Brautigam. 

Waren er geen groot-werkgevers, die 
aanstonds den ·achturendag met 44- of 
45-urige werkweek invoerden, en meen
den goed te doen, om dit aan Schaper te 
melden, ,,omdat deze toch over enkele 
dagen als minister van Arbeid zou optre
den?" 

Voorwaar, November 1918 gaf vele 
vreemde dingen te zien. Ze te weten en te 
onthouden is van groote beteekenis. 

DE VERGISSING. 
,,Ik heb mij vergist in de machtsver

houdingen en in mij zelf." Ieder weet, dat 
dit de verklaring is door Troelstra zelf 
gegeven van de resultaten zijn revolutie
poging in 1918. 

Zijn partijgenoot Duys wist het echter 
beter dan zijn vroegere leider. 

Volgens de Zaanlandsche Courant van 
24 :!\' ov. 1928 sprak de heer Duys tot een 
zaal vol arbeiders: ,,Zeker, hij heeft zich 
vergist, in de arbeiders. Nog vandaag is 
het een vergissing van ons, omdat wij meen
den, dat gij naar buiten gekomen zoudt zijn". 

Dit zei de man, die bij bezoek aan de 
Zeeuwsche-Vlaamsche grens, tijdens de 
mobilisatie, in een sloot kroop, toen er in 
de omgeving werd geschoten. 

Revolutieheld zijn is een heel ding, als 
men 't zelf moet doen. 

GROF. 
Een socialistische professor in Ned.

Indië ontving onlangs een Koninklijke 
onderscheiding. 

De geleerde heer zal wel tot het slag 
der salonsocialisten behooren, d.w.z. tot 
hen, die gaarne coquetteeren met de 
socialistische ideeën, doch die den neus 
ophalen voor een flinken arbeider in een 
werkkiel. 

De professor accepteerde de onder
scheiding, met het gevolg, dat daarover aan 
het Volk lastige vragen werden gesteld. 

(Men weet, dat de Belgische Eerste
Kamerleden wel koninklijke onderschei
dingen aanvaarden; in Engeland is het 
precies eender gesteld). Het Volk zat met 
de vragen danig verlegen en antwoordde 
den vragers: ,,De partiigenoot in Indië 
vond het niet de moei; waard om de 
ridderorde te weigeren." 

DE KRUIK GAAT ZOOLANG TE 
WATER . .. . .. . 

,,Het Volk" in de militaire cantines verboden. 
In "Het Volk" wordt een schrijven af

gedrukt van Minister Deckers, gericht aan 
de directie van de N.V. ,,De Arbeiders
pers", waarin wordt medegedeeld, dat de 
Minister, mede in verband met het artikel 
"Een van de Infanterie" in het nummer 
van I September jl., zich genoodzaakt 
heeft gezien, het ter lezing leggen van 
"Het Volk" en "Het Haagsche Volk" in 
de militaire cantines te verbieden. 

Het is bekend genoeg, dat Minister 
Deckers tegenover de pers, ook tegenover 
de roode pers, steeds een ruim standpunt 
heeft ingenomen. 

Hetgeen evenwel voor de socialistische 
heeren geen reden opleverde, om eenige 
matiging in acht te nemen. 

HOE EEN COMMUNIST DENKT OVER 
HET DOOR ALGEMEENE STAKING EN I TUINAVOND TE DE LIER. 

SABOTAGE BELEMMEREN VAN (Het verslag van dien avond is opgenomen in ons vorige nummer). 
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LEGERMOBILISATIE. 
. . j ten oorlog te trekken en zorg te dragen, als werd deelgenomen door de leerlingen van 

Nu de komkommertIJd al weer lang een goed aaneengesloten geheime internationale het Vooroefeningsinstituut van het rayon 
voorbij is en wij ons alweer kunnen ge- l organisatie van communistische arbeiders te Veghel. 
reedhouden, om, zooals de laatste jaren I kunnen optreden, ter ondermijning van den Op 11 September bracht de Inspecteur 
regel is geworden, nieuwe verklaringen en oorlog. De voorbereiding voor zulk een orga- van den Vrijw. Landstorm, de Luit. 

h ld · 1 d d nisatie vereischt grondige kennis van den Generaal Borel, een bezoek aan de deel-op e enngen. over " e appere onge- . . d • 
. ,, . mternat10nalen toestand, veel moed en veel tact. nemers te Veghel. Z.Ex. sprak e adsp1-

hoorzaamheid te ontvangen, is het voor Wij kunnen den wereldoorlog niet beter rant-soldaten toe en gaf zijn voldoening 
een meerdere kennis van zaken misschien herdenken dan in deze beteekenis een groote te kennen over het tenue, uiterlijk voor
niet ondienstig om aan de communis- internationale propaganda en agitatie te komen en marschvaardigheid der Vrij
tische idee in dezen aandacht te wijden. voeren, uitgaande van de overtuiging, dat de willigers. 

v\ïj vinden hun revolutionaire opvat- communisten het uitbreken van een nieuwen Op 18 en 19 dezer werd eveneens de 
wereldoorlog niet kunnen verhinderen. Het 50 km. afgelegd door de vriJ"willigers van 

ting weergegeven in een artikel van eenige · ··d ·dd 1 d 1 · 
eemge strij mi e tegen en oor og is een het rayon Gennep, ook ditmaal evenals 

jaren terug in "De Tribune", dat in alle illegale internationale organisatie van alle aan te Uden onder commando van den Je 
geval het voordeel heeft duidelijk te den oorlog deelnemende revolutionnairen tegen Luit. van de Ven te Blerick. 
zeggen, wat van dien kant is te ver- den oorlog. Op deze wijze zal de oorlog om- Op 18 Sept. werd deze marschgroep be
wachten. gezet worden in een burgeroorlog, respectieve- zocht door den Luit. Kol. Kesler uit Nij-

lijk in een wereldrevolutie. Dit is de ernstige megen en den Commandant van het Land-
Het gedeelte, dat voor ons beteekenis d · d' L · ·· d d 

raa gevmg,. ie enm nog voor zlJn °0 aan stormverband, kapitein de Lange te Venlo. 
heeft, laten wij hieronder volgen. het_ proletanaat van Europa gegeven heeft. Op 19 Sept. circa 3 uur werd te Beugen 

Lenin heeft zich in de laatste jaren van zijn Stel hiertegenover nu. de resolutie der de groote rust gehouden en plotseling 
leven zeer ernstig beziggehouden door de Amsterdamsche Internatwnale te \Veenen I verscheen daar in 2 luxe auto's de tam
factoren te analyseeren, die naar alle men- over het oorlogsgevaar en de maatregelen tegen boers- en pijpersclu b van het St. Martinus
schelijke berekening, tot een nieuwen wereld- den oorlog, voorgesteld doo_r · · · J ouhaux; _een patronaat te Gennep, bestaande uit 2 vlag
oorlog moeten leiden. En de groote realist en resolutie, waann eener~lJds een verphch~ dragers, 4 tamboers, 2 trompetters en 
strateeg van den proletarischen klassenstrijd scheidsgerecht wordt geeischt, anderzijds bij 8 pijpers, allen uitgedoscht in mooie witte 
kwam tot de conclusie, dat wanneer in de het naderen van het oorlogsgevaar aanbevolen costuums die de soldaten over de laatste 
groote kapitalistische landen zich niet snel staking in de _munitiefabrieken, staking trans- 5 km. in' afwisseling van trompetgeschal, 
een proletarische revolutie ontwikkelt, d.w z. port, economische boycot en_ tot slot mter- tromgeroffel en pijpers-muziek, op hun 
vóór een nieuwe wereldoorlog uitbreekt, de natwnale _algemeene -'•erkstakmg. marsch zouden vergezellen. 
groote arbeidersmassa's op een gegeven mo- .. Over dit program _zou heel wat te zeg~en Deze medewerking werd zoowel van 
ment plotseling weer komen te staan voor de zij~, gez~en dat de leidm~ van een dergehjke de zijde van burgers als militairen ten 
kwestie van de verdediging van het Vader- agitahe m handen zou z1j_n van steunpilaren zeerste gewaardeerd. 
land, welke (om Lenin's eigen woorden te d_er bourgeoisie m de regeenngen_-_ \Vel~e garan- De heer H. Goërtz, sergeant-klassen
gebruiken) onvermijdelijk door de overwegende be bestaat er _dat Jouhaux en Zijn vnenden m leider van den Vrijw. Landstorm, tevens 
meerderheid van de arbeiders ten gunste van de a'.le landen bij het mtbrnken van den oorlog mede-leider van genoemd patronaat al
bourgeoisie zal worden opgelost. met precies dezelfde houdmg ten opzichte van daar was ten zeerste verrast door de wijze 

Nadat in de laatste jaren de halve wereld ~aderlandsverdediging zullen ~annemen als waa;op de WelEerw. heer Stoot, kapelaan 
is ven,oest en tien millioen offers zijn ge- m_ 19 14: Gezien de samenwerkmg der refor- en directeur van genoemd patronaat te 
vallen is dit een zeer harde waarheid. Maar misten m de_ ~roote landen, zoowel m econ_o- Gennep, van zijn belangstelling deed blij
niettemin heeft Lenin volkomen gelijk, dat '.111sch als politiek opzicht met de bourgeoisie, ken. Onder opwekkende muziek toog men 
slechts de domste en hopeloos verleugendste is er geen ~nkele garantie. . . naar het eindpunt: Rijkevoort. 
massa's er nog aan gelooven kunnen, dat de B~v_endien wat beteekent sl~iting der Aldaar aangekomen werd de dappere 
arbeiders op een oorlog met een algemeene 

I 
mumtief_abneken op -~e~ oogen~hk dat een tamboers- en pijpers-club toegesproken 

werkstaking of een revolutie zouden kunnen oorlog mtbreekt, terwijl m den tijd van vrede door den Commandant den Ie Luit. van 
antwoorden. ; het maken van munitie en van alle technische de Ven voornoemd wa~rin deze te kennen 

De massa's kunnen zich nog altijd geen I oorlogsmiddelen r~stig voor~geze~ word t. Wat gaf de prestaties d~r club op hoogen prijs 
levendige voorstelling ma.ken, hoe een oorlog de I.V. V. foans m vredeStljd met kan ver- te stellen en hun dank bracht tevens aan 
kan uitbreken. De zwakke socialistische pers hi~deren,_ kan zij ongetwijfeld nog veel minder Directeur en leiders voor de m'edewerking, 
staat hiertegeno 1er volkomen machteloos, des bij het mtbreken van den oorlog .. Al~emeene tot het welslagen der marschen verleend. 
te meer nog door het volkomen verkeerde werkstakmg, massale dienstweigenng · Weten In een daverend driewerf hoera! be
stand punt, dat de socialisten en de Amster- de h_eeren wel wat dat beteekent? Revolutie, tuigden zoowel soldaten als omstanders 
damsche internationale vakbeweging (I.V.V.) en_ mets anders. Maar er 1s geen slechter oogen- hunne instemming. 
in vredestijd ten opzichte hiervan innemen. bhk denkbaar om de proletansche revolutie Na het inrukken werd de club door 

In de gegeven situatie is een algemeene te leginnen en door te voeren, __ dan bij het u_it- Luit. v. d. Ven op een versnapering ont
werkstaking of een revolutie (wat dan onge- breken van een oorlo_g'. op het tijdStlp namelijk, haald en toog men ten zeerste voldaan 
veer hetzelfde is) bij het uitbreken van den waarop de bourgc01s1e, die de macht heeft, huiswaarts. 
oorlog, eenvoudig onmogelijk. Toch worden de geheele staatsmacht dictatoriaal in handen Zoowel de soldaten als de voornoemde 
de arbeiders door het reformisme opgevoed in neemt. club hebben een goeden indruk op de 
het vaste geloof dat de oorlog van 19 14 de Waarom, vragen wij, dan de revolutie niet aanwezigen gevestigd. 
laatste oorlog is geweest en de arbeiders ge- vroeger, thans reeds, op een veel geschikter Wat de soldaten betreft, kunnen we 
looven er zelf aan, als zij bij massa's deelnemen moment voorbereid, om tijdig den komenden meedeelen, dat allen den afstand van 
aan de pacifistische demonstraties onder de oorlog onmogelijk te maken. 50 km. hebben afgelegd, zonder uitzon
leuze: .,Nooit meer oorlog". Slaapmiddelen zijn het, anders niets, om <lering, wat, gelet op de temperatuur 

En door de revolutionaire energie van het de arbeiders rustig te houden. waaronder de marschen geloopen zijn, 
proletariaat te hoog aan te slaan, begaan ook PRIJZENSWAARDIGE SAMENWER- een prestatie is, die door een ieder gezien 
de communisten vaak de fout hun eigen krach- KING TUSSCHEN VOLK EN LEGER. mag worden. Het Vooroefeningsinstituut 
ten te overschatten. Wat zij in de gegeven heeft ook hier weer bewezen dat het niet 
omstandigheden te doen hebben is, bij het Op 11 en I 2 September werden weder- weinig kan bijdragen tot de physieke 
uitbreken van den volgenden wereldoorlog er om de tweedaagsche examen-marschen ontwikkeling en weerbaarheid van Nee1 -
niet Mn denken dienst te weigeren, doch mede van 50 km. te Uden gehouden, waaraan land's Jongelingschap . 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 
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Landdag voor het Vrijwillige Landstormverband "Gouda" te Reeuwijk 
op 5 September 1931. · 

Officiecle ontvangst ten Gemeentehuize. Colon ne-gc" eer van Onderofficieren van het 8c ea I 9e Regiment I nfan tcric. 

De Voorzitter en Secretaris der Gewestelijke Land
stormcommissie "de l\feijerij", de Heeren F. V\/. van 

Beek en L. B . .:\l. van Agt. 

Overzicht der aanwezigen. 

Een zeer geslaagde landdag. Veel belangstelling 
van de zijde der autoriteiten. Niettegenstaande de 
regen een goed verloop en een "vroolijk slot". 

Een vies motregentje dreinde neer, toen op Zaterdag 
5 September j.l. de Landdag te Reeuwijk een aanvang 
nam. En al werd de vreugde door dien regen eenigszins 
getemperd, de vreugde wegnemen kon hij niet. Met 
groot enthou.siasme werd te 10 uur een aanvang ge
maakt met de schietwedstrijden, welke tot 5 uur in 
den namiddag voortduurden. 

Te kwart voor 12 werden de autoriteiten en genoodig
den door het Gemeentebestuur van Reeuwijk officieel 
ten Gemeentehuize ontvangen. Onder de aanwezigen 
·merkten we o.m. op: Zijne Excellentie Mr. Dr. L. N. 
Deckers, Minister van Defensie, oud-minister J. J. C. 
Van Dijk, Luitenant-Generaal E. F. lnsinger, Comman
dant van het Veldleger, Luitenant-Generaal b.d. L. F. 
Duymaer van Twist, Voorzitter der Nationale Land
stormcommissie, Reserve-Luitenant-Generaal J. H. Bo
rel, Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, Jhr. 
Mr. Dr. N. C. de Gijselaar, Lid van de Eerste Kamer, 
Jhr. Prof. Dr. B. C. de Savornin Lohman, Lid van de 
Eerste Kamer, Mr. F. L. J. E. Rambonnet, Burge
meester van Schoonhoven, P.A. Troost, Burgemeester 
van Waddinxveen, P.A. Colijn, Burgemeester van Bos
koop, F. W. Van Beek, Burgemeester van Boxtel, Voor
zitter van de Gewestelijke Landstormcommissie "de 
Meijerij ", voorts de Tweede Kamerleden A. Zijlstra 
en Mr. Dr. E. J. Beumer, de heer J. Dercksen H.Mzn, 
Voorzitter der Gewestelijke Landstormcommissie "Gou
da", en tal van andere autoriteiten en officieele per
sonen. 

Burgemeester Lucasse heeft namens Reeuwijks 
Gemeentebestuur de aanwezigen in een hartelijke toe
spraak welkom geheeten, er Reeuwijks hartelijken 
dank over uitsprekend, dat juist Reeuwijk voor 
dezen Landdag werd uitgekozen. 

,,Onze beide Generaals." 

Zijne Exçellentie Minister Deckers, Luitenant-Generaal Insinger en de leden der Tweede 
Kamer J,lJ· C. van Dijk en Dr. Beumer, begeven zich naar "Elfhoeven". 
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Watersleeën op de Reeuwijksche Plas. 

. Zijne Excellentie de Minister van Defen
sie, Mr. Dr. L. N. Deckers,sprakongeveer 
als volgt: 

. ,_,Dames en heeren, Uit het feit dezer of
ficieele ontvangst leiden we af, dat hier 
groote belangstelling bestaat voor den 
B.V.L. Die belangstelling is volkomen 
terecht. Gij kunt bij voortduur ervan 
verzekerd zijn, dat de B.V.L. elk uur 
bereid is, het_ wettig gezag te steunen. 
J?e B.V.L. _is ?-et vredesinstituut bij 
mtnemendheid, immers hij waakt voor 
~e heiligste goederen onzes volks. Het 
is een voorrecht om in uw mooie Ge
meente te verblijven. Weliswaar had het 
weder gunstiger kunnen zijn, maar de 
Hollander geniet het schoon van zijn land 
ook wel als het regent. Ondanks ook dezen 
regen zijn de Reeuwijksche Plassen een 
bezoek_. overwaard. Wij hopen, dat het 
Reeuw11k onder uw leiding burgemeester 
wèl ga". (Applaus). ' ' 

De_s namiddags te 2 uur zou een demon
straüe met watervliegtuigen gegeven wor
d~n, edoch ... tot __ aller teleurstelling werd 
dit punt van het nJk gevarieerde program
ma afgevoerd, aangezien bericht ingeko
men was, ':1at ~et ongunstige weder de 
dcmon~trahe met toeliet. De grootste 
C:'11 ~001ste attractie bleef alzoo achterwege. 

~adat het bestuur van de Roei- en 
Zellvereeniging koffie had aangeboden in 
haar schoon gelegen clubgebouw werd 
de namiddag doorgebracht op het ter
ras van het Recreatieoord "Elfhoeven", 
van waar de verschillende spelen van de 
Landst.?rmers werden gadegeslagen. De 
wedstnJden werden ook bijgewoond door 
J~r. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, Mi
n~st~r van Staat, Commissaris der Konin
gin in de Prov. Zuid-Holland. 

De heer J. Dercksen H.Mzn. hield een 
t~espraak, die met _groote belangstelling 
~ erd aangehoord. Hierop volgde: colonne
geweer door onderofficieren van het Se 
en 19e regiment infanterie uit Arnhem 
on<;Ie_r l~iding van den adjudant-onder~ 
officier-instructeur H. Rekker. Een bui
tengewoon interessant schouwspel bood 
het steekspel op roeibooten en water
sleeën, terw_~jl de da_arop volgende roei- en 
canowedstnJd zeer in den smaak viel van 
de vele honderden toeschouwers die zich 
doo~ een buitje regen niet van 'hun met 
mo~ite verkregen plaatsen lieten verjagen. 

1 e k~art voor zes had de prijsuitreiking 
plaats in de groote tent. 

Vermelden we t~n slotte nog dat de land
dag werd opgelmsterd door muziek der 
t~mboe~s en pijpers van het korps Mari
mers mt R?tter~lam, onder leiding van 
sergeant-maioor-instructeur C. Witteveen 
Verder werd medewerking verleend doo; 
het fanf~r~corps "Juliana" uit Reeuwijk, 
onder leiding van den dir. P. J. Oom es te 
Rotterdam. 

De landdag _kan, ondanks de ongunstige 
weersomstandigheden, schitterend ge
slaagd heeten. 

LANDSTORMKORPS ZUID-HOLLAND
WEST. 

Vergadering van plaatselijke 
leiders te 's-Gravenhage. 

Zater~ag 12 September is in het Land
stormhms Bezuidenhout 185 te 's-Gra
venhage een vergadering gehouden van 

der.i. commändant van het landstormkorps 
Zmd-Iiolland-West, met de plaatselijke 
leiders uit dit gewest. 

"Het begin van deze sàTt1enkorr1st werd 
b:Jgewoond door den afgetreden voor
zitter van de gewestelijke létndstorm
commissie Zuid-Holland-West den heer 
J. M. Krijger Jr., en zijn familie. 

Na opening door majoor Boots heeft de 
nest_or_ van de plaatselijke leiders, res. 
kapitein J. J. Eckebus, den heer Krijger 
namens deze leiders toegesproken en hem 
bedankt voor hetgeen hij bijna 12 1 jaar 
voor de land~tormbeweging van he/begin 
af_ geweest 1~ .. Namens de plaatselijke 
leiders bood h_iJ den heer Krijger het door 
den kunstschilder Goedhart uitgevoerde 
po~!ret zijner echtgenoote aan. De heer 
KnJger dankte voor dit geschenk, dat 
hem zeer heeft getroffen. 

Nadat de familie Krijger - aan me
vrouw Krijger werden bloemen aange
~?den - vert~okken was, ving de ei1:;en
hJke vergadenng aan. Aan minister jhr. 
mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck werd het 
volgende telegram verzonden : 

Plaatselijke leiders van het landstorm
korps Zuid-Holland-West, heden in hun 
Landstormhuis, Bezuidenhout 185 in 
vergadering bijeen, mede om afscheid te 
nemen van vo?rz_itter van gewestelijke 
landstormcommissie, den heer Krijger, 
v~rzekeren Uwe Excellentie bij hernieu
wing voortdure:1d~ en onvoorwaardelijke 
t~ouw aan Koningin en regeering en hul
digen Uwe Excellentie voor uwe moed
gevende woorden gericht tot raad van 
beheer Jaarbeurs. w.g. Boots, comman
dant; Karres, secretaris. 

Als antwoord op dit telegram ontving 
de commandant van het korps het na
volgend schrijven: 

. '~-Gr~venhage, 14 September 1931. 
M1mstene van 

Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw. 

Aan 
het Landstormkorps Zuid-Holland, 

Landstormh uis 
Bezuidenhout 185 

te 
's-Gra venhage. 

Mijne Heeren, 
De inh_oud van Uw telegram van 

Zaterdag J .1., 12 September heeft mij zeer 
aangenaam getroffen. 

U gaaft daarin opnieuw blijk van Uwe 
gevoelens van voortdurende en onvoor
waa~del~ke trouw aan Hare Majesteit de 
Komngm en Hare Regeering. 

_Deze betuiging van de plaatselijke 
leiders van het Landstormkorps Zuid
Holland ~e~ft hare bijzondere waarde. Zij 
zou aanleidmg kunnen zijn tot het ander
maal spreken en schrijven van moed
g~ven~e '_1/oorden, t~t_ een ieder, die nog 
m_et_ wist m welke veilige handen bij U de 
leidmg van het overgroote ordelijk deel 
v~:1 ons volk berust. Hieruit moge U 
bhJken, hoezeer de Regeering Uwe recht
geaarde gevoelens op prijs stelt. 

Aanvaardt met mijnen dank mijne 
gevoelens van oprechte hoogachting. 

(w.g.) Ruijs de Beerenbrouck. 
Minister van Staat 

Voorzitter van den Ra;d van 
Ministers. 

De bruiloft "die in het water viel" . 

LANDSTORMKORPS "FRIESCH 
VERBAND". 

Vaandeluitreiking. 
?aterdag 19 September 's middags om 

drie uur, heeft in de zalen Schaaf te 
Leeuwarde1;- de aanbieding plaats gehad 
van een meuw vaandel aan het Friesch 
Verband van den Vrijwilligen Landstorm, 
commandant reserve-kapitein H.C. la Roi. 

Tot d_e b~jwonin& dezer plechtigheid 
w_ar~n mtslmtend mtgenoodigd degenen, 
die m ~~ kos~en hadden bijgedragen, de 
plaatsebJke leiders, de officieren van het 
v_er?and, alsmede eenige militaire auto
n_teiten, t.w. luitenant-kolonel G. J. C. 
Zimmerman, commandant van het in
de_elingsdistrict Leeuwarden, reserve-kapi
t~m ~r. D. van W elderen baron Rengers, 
distncts-commandant van het vrijwillige 
l~ndstormkorps Motordienst, kapt. H.A. A. 
Sitsen, commandant van den vrijwilligen 
lan~st?rm, afdeeling Leeuwarden, en de 
kapite_ins P.A. Ban~e, en_C. J. B .• Boekwijt. 

Bencht van verhmdenng was_o.m. inge
komen van de heeren mr. P. A. V. Baron 
van Harinxma thoe Slooten, commissaris 
der Koningin, luitenant-generaal b. d. 
L. F. D_uymaer van Twist, jhr. mr. J. M. 
van Be1Jma, burgemeester van Leeuwar
den, mr. J. J. Croles en prof. mr. P. S. 
Ger brandy. 

Verder merkten we op ds. P. Bootsma 
legerpredikant, alsmede majoor K. A. va~ 
Schelven uit 's-Gravenhage; de laatste als 
vertegenwoordiger van de Nationale Land
stormcommissie. 

Nadat de muziek een potpourri van 
N ederlandsche liederen ten gehoore had 
gebracht, werd het openingswoord ge
sproken door den heer T. Nauta, burge
meester van Dantumadeel en voorzitter 
van het Friesch Nationaal Comité. Deze 
heette de aanwezigen hartelijk welkom 
en bracht mr. J. W. Tijsma dank voor 
alles wat deze gedaan had tot het ver
krijgen van een nieuw vaandel. 

Na de rede van den burgemeester zon
gen de aanwezigen twee coupletten van 
het Wilhelmus. 

Hierna was het woord aan den heer mr 
J. W. Tijsma, kantonrechter en lid va~ 
het Friesch Nationaal Comité. 

Mr. Tijsma, die de beteekenis van den 
~y.L. _in korte woorden schetste, sprak 
z1Jn bhJdschap ~ro"'.er uit, dat hij het 
vaandel mocht mtreiken aan kapitein la 
Roi, dien hij had leeren kennen en waar
deeren als een flinken commandant en 
die hem zoo dikwijls had vergezeld op de 
tochten naar de verschillende plaatsen tot 
het voeren van propaganda. 

Tevens verklaarde spreker zich ver
heugd over het feit, dat het vaandel ge
dragen zal worde.n door den heer J. W. J. 
Santema van Oosterend, een man, die zich 
op velerlei gebied verdienstelijk heeft ge
maakt jegens den B.V.L. 

Alvorens tot uitreiking van het vaandel 
werd overgegaan, namen de Officieren van 
het Fri~~c~_Yerband op het tooneel plaats 
en terw_I_Jl ziJ het vaandel het verschuldigde 
eerbewiJS brachten, bood mr. Tijsma het 
vaandel aan met de woorden: 

En hiermede, kapitein la Roi, over
h'.:ndig ik l: dit vaandel en ik spreek daar
bij den wensch uit, dat het nooit anders zal 

gebru_ikt worden dan voor vredelievende 
doelemden ! Alle aanwezigen, die zich van 
hun ~etels verheven hadden, zongen daar
op mt volle borst: ,,Bescherm, o God! 
bewaar de grond". 

Het_ vaandel is een prachtig doek, ver
vaardigd door Gebr. Van Oven te 's Gra
venhage. Aan de eene zijde is het Neder
landsche" Wapen aangebracht, aan de 
andere ziJde het wapen van Friesland en 
Leeuwarden eh een kroon boven een ver
gulde W., terwijl de inscriptie luidt: 
,,Landstormkorps Friesch Verband" 

Speciaal de kroon is schitterend be.;erkt 
Kapitein la Roi dankte mr. Tijsma voor 

de waardeerende woorden tot hem gericht, 
aanvaardde het vaandel voor het Friesch 
Ve~b~nd en op zijn vraag, gericht tot de 
Officieren en plaatselijke leiders of zij 
trouw beloofd~n a_an het Vaandel, volgde 
een veelstemmig: Ja. Ook dit moment was 
ontroerend schoon. 

Majoor van Schelven wenschte namens 
d_e Na,tionale Landsto_rmcommissie, spe
ciaal namens den voorzitter, den luitenant
generaal Duymaer van Twist, het Friesch 
Verband geluk met de verkrijging van dit 
vaandel. 

N~dat_ d~ heer Santema een keurige im
provisatie m de Friesche taal had gehou
den, waarbij hij wees op de trouw aan het 
vaandel verschuldigd, sprak burgemeester 
N auta het slotwoord, waarin hij allen dank 
zegde voor hetgeen zij hadden gedaan tot 
het we_lslagen van de bijeenkomst. De zeer 
plechtige en intieme bijeenkomst werd 
besloten met het zingen van twee cou
pletten van het Friesch Volkslied. 

De muziek, onder leiding van den heer 
Kreeft, kweet zich op verdienstelijke wijze 
van haar taak. 
. Naar wij vernemen ligt het in de bedoe

ling het vaandel aan de manschappen van 
den B.V.L. te presenteeren in een of meer 
tot dat doel te beleggen v€rgaderingen. 

LEEUWARDEN. 
(?P 31 Augu~tus werden op de gemeentelijke 

scluetbaan alhier, ter gelegenheid van den ver
iaardagvan de Koningin, wedstrijden gehouden 
door de leden van den vrijwilligen landstorm 
afdeeling Leeuwarden. ' 

Om 2 uur heette de voorz_itter, de heer Joh. 
Pars, de aanwezigen hartelijk welkom en ver
zocht den commandant van het Friesch Ver
band, reserve-kapitein H. C. la Roi, door het 
sclueten van de eerste serie de wedstrijden te 
openen. 

Het was reeds halfacht geworden toen de 
hee_r I. Salverda, commandant der afdeeling, 
de zeer _druk bezochte wedstn3den sloot en den 
aanwezigen verzocht een driewerf hoera op de 
Konmgm aan te heffen, waaraan spontaan 
werd gevolg gegeven. 

Nadat twee coupletten van het Wilhelmus 
waren. gezongen en de heer Salverda den 
kap1te11: la _Ro1 clank had gebracht voor diens 
aanwez1ghe1d, alsmede de verschillende heeren 
voor het beschikbaar stellen van prijzen werd 
overgegaan tot_ de uitreiking daarvan. ' 

De mtslag 1s als volgt (maximum 100): 
1. K. Bronger 97; 2. F. F. v. d. Weij 95; 3. 
J. Grondstra 92; 4. H .. Bronger 91; 5. M. Sal
verda _91; 6. TJ. Bruma 90; 7. Joh. Pars 89; 
8. S. S1kkema 89; 9. J. Visser 88; 10. H. Bremer 
87; 11. D. Metz 87. Troostprijs J. Taekema 86. 

NIEUWE HOLLANDSCHE WATERLINIE 
Aangesteld tot plaatselijk Leider der afd. 

Doorn de heer H. J. Bakhuizen, Sterken
burglaan 40, Doorn. 

Aangesteld tot plaatselijk Leider der afd. 
Culemborg de heer Th. v. Avezaath Markt 
Culemborg. ' ' 
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WOUBRUGGE. 

Propaganda-Tuinavond Bijzondere Vrij
willige Landstorm. 

In den met vetpotjes en lampions feëriek 
verlichten tuin, welwillend beschikbaar 
gesteld 'door Dr. Loth, heeft op 4 Sep
tember j .1. onder groote belangstelling van 
de zijde der burgerij de propaganda-tuin
avond van den Bijz. Vrijw. Landstorm 
en de Burgerwacht plaatsgevonden. 

Nadat de autoriteiten, welke ten huize 
van den Burgemeester door de besturen 
dezer corporaties ontvangen waren, per 
versierd schip, begeleid door vroolijke 
marschen van de pijpers en tamboers der 
Mariniers het terrein bereikt hadden, 
heette de Burgemeester alle aanwezigen 
welkom. In het bijzonder gold dit den 
Luit.-Gen. van Terwisga, de majoors J. 
P. Boots, korpscommandant, Juta en 
Brouwer, leden der Gewest. Comm., kapt. 
Boissevain, kapt. Snijders, Majoor van 
Mens, Luit. Boulogne, secr. der Nat. 
Commissie en vele anderen. Spreker dank
te ook de plaatselijke Fanfare, de Mando
line-club en de Gemengde Chr. Zaugver
eeniging voor de muzikale illustratie, welke 
zij aan den avond geven wilden en de 
kranige tamboers, wier prestaties een 
ieder met spanning verbeidde. 

Nadat gezamenlijk het Wilhelmus ge
zongen was, sprak het eerst de Lt. Bou
logne, secr. der Nat. Landst. Comm. Spr. 
richtte een ernstig woord van opwekking 
tot allen om pal te staan voor de hand
having van orde en rust. Spr. vraagt zich 
af wat men er van denkt dat dezer dagen 
in Amsterdam onder groote belangstelling 
een monument is onthuld voor den groot
sten anarchist, welken Nederland ooit 
kende. In heel het land groeit het 
verzet, in heel het land staan echter 
ook de 70.000 landstormers gereed om 
troon en gezag te verdedigen. Is het echter 
genoeg dat die mannen er zijn, dat de 
wapenen gereed liggen? Slechts door het 
oog te slaan op de bron van alle gezag, 
zullen de landstormers een middel in 
dienst van het gezag kunnen zijn. 

Luid applaus betuigde de instemming 
der honderden aanwezigen. Nadat de Man
dolineclub vervolgens eenige nummers ten 
gehoore had gebracht, sprak Kap. Snij
ders namens den Inspecteur der Burger
wachten. 

Spr. richtte zich v.n. tegen de revolutie 
van den geest welke allerwege waarneem
baar is. Met voorbeelden uit het leven 
zijn betoog toelichtende, toonde spr. aan 
hoe een burgerwacht geen schietvereeni
ging is, doch een korps van getrouwen aan 
wie in dagen van woelingen de verzorging 
der vitale behoeften en de levensmidde
lenvoorziening moet kunnen worden op
gedragen. HeL plaatselijk fanfarecorps, 
hetwelk met eenige vroolijke marschen de 
stemming er goed ingebracht hàd, maakte 
toen plaats voor de tamboers en pijpers 
der Marine, welke onder leiding van den 
Majoor-tamboer Witteveen een in elk op
zicht schitterend geslaagde taptoe ten 
gehoore bracht. Nu eens fijn, dan weer 
krachtig klonken de signalen, roffels en 
melodieën!door de met Bengaalsch vuur 
beschenen hooge oude boomen. Nadat de 
Res. Ie Lt. Landré met eenige welgeslaag
de goochelexperimenten de aanwezigen 
aangenaam bezig had gehouden, richtte 
Kapelaan Sandaal uit Alphen aan den Rijn 
een krachtig woord van opwekking tot de 
aanwezigen. In een gloedvolle rede zette 
spr. de beteekenis van het gezag uiteen 
opwekkende om de hoogste goederen van 
het volk met overtuiging te verdedigen. 
Ook op deze met overtuigingskracht uit
gesproken rede volgde luid applaus. 

De tamboers en pijpers der mariniers op den tuinavond te Woubrugge. 

Nadat Lt.-Ge_neraal v. Terwisga nog en- 91 p.; 5. A. Terpsters 88 p.; 6. F. D. Slagman 
kele woorden van dank gesproken had 85 p.; 7. S. S1kkema 85 p.; 8. W. v. Gorkum 

b ht d Z 
. . . ' 83 p.; 9. A. v.d. Graaf 83 p. 

rac e angvereemgmg nog eemge Schutters 2e klasse. 
nummers ten gehoore, waarmede de zeer 1. G. Vegter 87 punten; 2. W. Doek 85 p.; 
geslaagde avond besloten werd. Zeer 3. E. J. Tuykschot 85 p.; 4. N. Teunissen 
voldaan keerde een ieder huiswaarts. 84 P_.; 5. A. ~~een 81 p. .. 

Uitslag Vn1e baan wedstnJd Ie klasse. 
1. J. Aarsen 146 punten; bij loten beslist; 

2. A. W. Kloet 146 p.; 3. H. Meijers 142 p.; 
WOLFHEZEN. 4. B. Pelster 141 p.; 5. J. Janse 141 p.; 6. Gaas

beek Snr 141 p.; 7. J. d. Waal 141 p.; 8. A. 
Uitslag van de schietwedstrijden gehouden Terpstra 138 p. 

op 22 en 24 Augustus. 2e klasse. 
Scherpschutters. 1. W. v.d. Berg 142 punten; 2. S. Sikkema 
1. A. W. Kloet 98 punten; 2. J .J anse 96 p.; 135 p.; 3. A. Steen 135 p.; 4. E. J. Tuykschot 

3. J. Aarsen 93 p.; 4. B. Pelster 92 p.; 5. H. 133 p.; 5. A. Kaptein 129 p. 6 ;. I. v. Sluis 
J. v.d. Veen 91 p. 129 p.; 7. Gaasbeek Jr. 129 p.; 8. Tj. Alkema 

Schutters Ie klasse. 128 p. 
1. S. v. d. Bosse 95 punten; 2. H. Meijers De prijsuitreiking zal plaats hebben op een 

94 p.; 3. J. G. Tjoonk 94 p.; 4. R. B. Dam later vast te stellen datum. 

LANDSTORMFILMS. 

LANDSTORMKORPS 
,,STELLING VAN AMSTERDAM". 

Met ingang van I Oct. 1931 is de Reserve
Luitenant-Kolonel C. M. DüNCK be
stemd voor de functie van aangewezen 
Commandant van het Vrijwillige Land
stormkorps "Stelling van Amsterdam". 

Aalsmeer. 
Onder presidium van burgemeester Kaste

lein vergaderde op 10 September 1.1. ten 
Raadhuize de plaatselijke Landstorm Com
missie. 

Vertegenwoordigd waren de afdeelingen 
Kudelstaart en Aalsmeer Dorp. De leider van 
de afdeeling Aalsmeer Oosteinde was niet 
opgekomen. 

Van de Gewestelijke Commissie was aan
wezig de secretaris, Res. Majoor Schell. 

Besloten werd in het najaar een Sint
Nicolaaswedstrijd voor de afdeelingen Aals
meer Dorp en Kudelstaart te organiseeren en 
de prijsuitreiking te doen geschieden op 25 
November a.s. te Kudelstaart. 

Bij afwezigheid van vertegenwoordigers 
van de afdeeling Aalsmeer Oosteinde kon voor 
deze afdeeling nog geen besluit worden ge
nomen. 

Purmerend. 
In de op 25 September onder leiding van 

Burgemeester Cramwinckel gehouden ver
gadering van de plaatselijke Landstorm Com
missie werd tot lid dier Commissie geïnstalleerd 
de heer G. de Wolf te Purmerend. 

Na afloop van deze bijeenkomst vond een 
schiei.wedstrijd voor de leden der afdeeling 
plaats, welke wedstrijd goed was bezocht. 

Vreeland. 
Tot lid van de plaatselijke Landstorm 

commissie is toegetreden de heer Scheurwater 
te Vreeland. Genoemde heer was zoo welwil
lend een gelegenheid aan te bieden, waar de 
plaatselijke afdeeling in het najaar haar 
schietbijeenkomsten zal kunnen houden. 

Monnikendam. 
Onder dankbetuiging voor de bewezen 

diensten is aan den heer F. Nagelhout eervol 
ontslag verleend als plaatselijk leider der 
afdeeling Monnikendam. In de vacature zal 
zoo spoedig mogelijk worden voorzien. 

-------------------
LIJST VAN BESCHIKBARE LANDSTORMFILMS. 1 VOORTHUIZEN. 

Aanvragen te richten tot den Secretaris der Gewestelijke Landstormcommissie. Vijf dagen hebben de B.V.L.ers uit het 

~=======================~===~===~==== · Veluwsch Verband in vriendschappelijken - kamp gestreden om de fraaie collectie prijzen 

No. 

8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29a 

30 
31 
32 

Titel 

Oranje-films 
Neerlands Vreugdefilm (Koninginne-film) .. 
Prinses Juliana -film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Met de Koninklijke Familie op reis in 1926 . 

1928. 

,, ,, ,, 1928. 
,, ,, ,, 1929. 
,, ,, ,, 1930. 
,, ,, ,, 1931 

Nationale Landstormdag te 's-Gravenhage 

1929. 
Landdag te Apeldoorn .................. . 
Landdag te Boskoop ................... . 
Schietwedstrijden Limburg en Zeeland .... . 
Eerewacht te Enschede ................. . 
1930. 
Nationale Schietwed$trijd te 's-Gravenhage . 
Schietwedstrijd te Leeuwarden ........... . 
Vaandduitreiking "Veluwzoom" te Velp .. . 
Landdag te Nieuw-Helvoet .............. . 
Landdag te Oisterwijk .................. . 
Landdag te Urk ........................ . 
Landdag te Assen ...................... . 
Landdag te Elst ....................... . 
Eerewachten te Alkmaar - Dordrecht - Hulst 
1931. 
Plaatselijk Leidersdag te Utrecht. ........ . 
Intergewestelij ke Schietwedstrijd te Breda .. 
Vaande]uitreiking "Veluwe" te Barneveld .. 
10-jarig bestaan Afdeeling Delft ......... . 
Landdag te Brummen .................. . 
Landdag te Rotterdam . . · ............... . 
Landdag te 's-Heerenberg ............... . 
Landdag te Reeuwijk ...... ............. . 
Landdag Noord-Friesland te Driesum .... . 

Motordienst. 
Oefening Motordienst Harskamp 1930 .... . 
Oefening Motordienst Zeeland 1931 ..... .. . 
Inspectie door H.M. de Koningin te.Apeldoorn 

Acten 

2 

2 
1 
1 

Le_ngte 
111 

meters 

485 
421 
373 
398 
387 
462 
421 

839 

298 
329 
156 
78 

855 
148 
157 
335 
314 
303 
263 
192 
134 

156 
428 
166 
118 
298 
102 
210 
244 
160 

430 
136 
162 

Huurprijs 
per 

voorstelling 

f 2,45 
"2.15 
" 1,90 
,,2,-
" 1,95 
"2,35 
"2,15 

"4,20 

" 1,50 
" 1,65 
"0,80 
"0,40 

"4,30 
"0,75 
"0,80 
" 1,70 
" 1,60 
" 1,55 
" 1,35 
"1,-
" 0,70 

"0,80 
"2,20 
"0,85 
;, 0,60 
" 1,50 
"0,55 
" 1,05 
" 1,25 
"0,80 

"2,15 
"0,70 
"0,85 

die deze afd. beschikbaar had gesteld voor het 
schietconcours. Dank zij o.m. den steun van de 
N.L.C., van den commandant v. h. Veluwsch 
Verband en van den Res. lste Luitenant D. G. 
Sanders, is deze wedstrijd uitnemend geslaagd 
en een uitstekend middel geweest om den band 
die ons als landstorm ers verbindt, te versterken. 
Voor den zóóveelsten keer hebben de Veluwnaars 
getoond goede schutters te zijn. In den korps• 
wedstrijd met scherp behaald·e de afd. Barne
veld den 1 sten prijs met niet minder dan 237 
punten (max. 250). Hoogste korpsschutter 
G. v. Spankeren met 50 punten. Het zou te 
veel plaatsruimte vragen om den geheelen uit
slag te publiceeren in ons blad. Daarom alleen 
het volgende: De medaille van den Verbands
Commandant voor het hoogste korps met 
scherpe patronen no. 1. werd gewonnen door 
de afd. Barneveld, die voor het hoogste korps 
met K.S.O. door de afd. Putten. 

De Ie prijs personeel scherp G. v. Span
keren. Barneveld, 49 p. 

De 2e prijs personeel scherp E. Bouw, Ben
nekom, 49 p.; 

De l pr. vrije baan scherp Hamer, Nunspeet, 
90 + 17 X 30. (Gazelle Rijwiel no. 1). 

De 2e pr. vrije baan scherp J. W. v.d. Brink, 
Barneveld, 90 + 14 X 30. 

Bij de prijsuitreiking heeft de pl. leider, de 
heer E. Zandbergen, voor de vele belangstel
lenden het bestaansrecht en de bestaans
noodzakelijkheid van ons instituut duidelijk 
uiteengezet. 

De afd. Voorthuizen kan mei. voldoening 
op dezen wedstrijd terugzien. Den hartelijken 
dank die de pl. leider bracht aan allen die hun 
medewerking verleenden, niet het minst aan 
de afd. Barneveld en aan den serg.-maj. J. v. 
Geffen, was wel verdiend. 

C. M. VAN !DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS - BEKERS 

MEDAILLES - VLAGGEN 
Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 

.. 

lin 
we 

4J 
Ee 
Ad 
Slt 

zie 
plé 
1ne 
lar 

tijc 

nn 
re 
Bu 
vei 

ba1 
ste 
101 
noi 
noc 
rin 
uit 
G. 
Ra 
me 
Asi 
var 
wo, 
sec 
COIJ 

op 
\ 
1 

zih 
en 
L1j1 

2 
ten 
van 
1ne, 

3 
pur 

4 
t.~n 
doo 
dan 

5 
tèn 
doo 
lijk( 

6 
tèn 
tere 

7, 
mee 
Du! 

8, 
ten 
Zijn 
Con 
Zuic 

g, 
ten~ 
M., 

V 
!, 

2e 
P. 
Bali 
Dut 
Dor 
8e 
Kri( 
Oud 
12e 
J. f 

VI 
i< 

2e 
J. J 
Hoc 
·,in1 
Dor, 
<lam 
9e I 
T. I 
pers 

D 
baai 
den 
m d 
pun 



e-

te
en 
m-

an 
er

, m-
erd 

en 
mg 

rm 
ter 
il
de 

aar 

zen 
ol 

der 
zal 

het 

.een 
1ds
mct 
loor 
rps 

an-

len-

eet, 

. v. 

BEKERS 
INSIGNES 

ENHAAG 
TEL:10013 

HOF. ENR!JKS 
LEVE.RANClf: 

NIEUW- EN St. JOOJLAND. 

Op I Augustus hield bovenvermelde afdee
ling van den B. V.L. haar jaarlijkschen schiet
wedstrijd. 

De uttslag was: 
l. J. cle Klerk 50 p.; 2. S. H. van Zweden 

4.:l p.; 3. C. A. Walraven 48 p.; 4. L. van 
Eenennaam 48 p.; 5. I. J oosse 48 p.; 6. A. 
Adnaanse 47 p.; 7. J. A. Wisse 47 p.; 8. L. 
Sluimer 46 p.; 9. J . J oosse 46 p. 

Na afloop van den wed::;Lnjd verzamelden 
zich de deelnemers voor de pnj::;uitreiking, welke 
plaats vond door den eere-voorzitter, Burge
meester Baron thoe Sch wart zen berg en Hohen
lans berg. 

Na de prijsuitreiking bleef men nog eenigen 
tijd gezellig bijeen. 

HASSELT. 
Alhier werd op 11 September een vergade

ring gehouden van de leden van den B. V.L. 
bè Hasselt, onder voorzitterschap van den 
Burgemeester, den heer J. P. Roijer. Deze 
vergadering was voornamelijk belegd om den 
band tusschen de leden van deze afdeeling 
sterker te maken. Na overleg met de Plaatse
l ijke Commissie werd het wenschelijk gevonden 
nog een commissie uit de Vrijwilligers te be
noemen ter inzameling van geiden en bevorde
ring der propaganda. Deze commissie be_staat 
uit de heeren: C. L. v. d. Klocht, voorzitter; 
G. J. Schotkamp, vice-voorzitter; P. van 
Raalte, secretaris, J. W. van Hasselt, pennmg
mees ter; R. van Assen, lid. De heer R. van 
Assen is als leider der afdeeling ambtshalve lid 
van het bestuur. De vergadering werd bijge
woond door den heer mr. de Bruin te Kampen, 
secretaris van de gewestelijke Landstorm
commissie "Drenthe". 

DUBBELDAM. 
Uitslag van de gehouden Schietwedstrijden 

op Zaterdagen 15, 22 en 29 Augustus 1931. 
Wedstrijd A. Korpswedstrijd. 
Ie prijs. Afdeeling Oudewater, 486 punten: 

zilveren krans met 5 zilveren draagmeda1lles 
en als eereprijs: medaille, geschonken do_or 
L1jne Excellentie den Minister van Defensie. 

2e prijs. Afdeeling Ridderkerk I, 485 pun
ten: verzilverde beker (geschonken door C. M. 
van Diemen te Dordrecllt) en 5 zilveren draag
medailles. 

3e prijs. Afdeeling Dubbeldam II, 484 
punteil.: zilveren tak. 

4e pnjs. Afdeeling Dordrecht I, 483 pun
t~n: verguld zilveren medaille (geschonken 
door G. F. de Roo, Burgemeester van Dubbel
dam). 

5e prijs. Afdeeling Dubbeldam I, 479 pun
t ~n: verguld zilveren medaille (geschonken 
door H. E. van der Leeden, Voorzitter Plaatse
ltjke Landstormcommissie te Dubbeldam). 

6e pnjs. Afdeeling Numansdorp, 477 pun
tw : medaille (geschonken door "Groot H.ot
terdam" te Rotterdam). 

7e prijs. Afdeeling Hoornaar, 477 __ punten: 
medaille (geschonken door W. Le13dens te 
Dubbeldam). 

8e prijs. Afd0 eling Molenaarsgraaf, 4 75 pun
ten: bronzen legpenning (geschonken door 
Zijne Excellentie, den Minister van Staa_t, 
Commissaris der Koningin in de Prov111c1e 
Zuid-Holland). 

9e prijs. Afdeeling Dordrecht II, 474 pun
ten~ verzilverde medaille (geschonken door 
M:. A. de Meij te Dordrecht). 

Wedstrijd B. Vaste baan wedstrijd. 
Ie prijs G. J. Groene-veld te Dordrecht; 

2e pr. A. Biesbroek te Ridderkerk; 3e pr. 
P . J. Hecker te Dordrecht; 4e pr. N. P. 
Bakker te Dordrecht; 5e pr. J.J. de Jong te 
Dubbeldam; 6e pr. G. A. Hoogenboom te 
Dordrecht; 7e pr. H. van Driel te Dubbeldam; 
Se pr. A. Braamker te Dordrecht; 9e pr:. P . 
Kriekaard te Sliedrecht;, !Oe pr. W. Verme1J te 
Oudewater; 11 e pr. T. Baan te Alblasserdam; 
l 2e pr. J. Billet te Dubbeldam; 13e pr. 
J. P. Krook te Oudewater. 

Wedstrijd C. Vrije baan wedstrijd. 
Ie prijs G. J. Groeneveld te Dordrecht'. 

'2e pr. N. P. Bakker te Dordrecht; 3e pr. 
J. J. de Jong te Dubbeldam; 4e pr. G. A. 
doogenboom te Dordrecht; 5e pr. A. C. van 
, int te Ridderkerk; 6e pr. P. J. Hecker te 
')ordrecht; 7e pr. J. den Breker te Dubbel
•'am; 8e pr. J. F. Krook te Oudewater; 
1Je pr. H. van Driel te Dubbeldam; !0e :pr. 
·,~. Baan te Alblasserdam; ! Ie pr. D. Schip
pers te Alblasserdam. 

De door de afdeeling Dubbeldam beschik
baar gestelde zilveren beker is gewonnen door 
den heer G. J. Groeneveld te Dordrecht, die 
in de afdeelingen A, B en C het hoogst aantal 
punten heeft behaald. 

EEN NAGEKOMEN FOTO. 

Inspectie van de Sectie Kampen van het Vrijwillige Landstormkorps "Motordienst" 
door den Heer Commissaris der Koningin in Overijssel, ter gelegenheid van het JO-jarig 

bestaan der Sectie op 27 April 1931. 

AAGTEKERKE. 
Uitslag schietwedstrijd gehouden op 8 

Augustus 1 931. Maxim urn 100 punten. 
J. de Visser Cz. 95 punten; P. de Visser Pz. 

94 p.; A. Provoost 94 p.; A. Verhage 94 p.; 
J. de Visser J z. 93 p.; S. Wisse Lz. 93 p.; 
A. Verhage Jz. 92 p.; Jac. Jobse 92 p.; L. 
Bosselaar 91 p.; J. Adriaanse 91 p.; W. Bim
mel 91 p.; L. Meijers 91 p.; P. Maljaars J z. 
90 p.; D. Kodde 89 p.; W. Bakker 89 p.; H. 
Peper 88 p.; D. Hugense 88 p.; S. Blaas 87 p.; 
A. J obse 87 p.; A. Dekker 86 p.; S. de Visser 
Lz. 86 p.; M. v. d. Driest 85 p.; J. Simonse 
85 p.; Joh. Dekker 85 p.; Chr. Dekker 85 p.; 
J. de Lange 81 p.; J. Dekker Kz. 79 p.; 
J. Vos 74 p. 

Door bijdragen van het gemeentebestuur 
en enkele ingezetenen van de gemeente was 
de Afd. B. V.L. in staat voor eiken schutter 
een prijs beschikbaar te stellen. 

Uitslag bekerwedstrijd gehouden op 9 
September 1931. 

Winnaar van den beker is geworden de heer 
L. Bosselaar met 193 punten. Maximum 
200 punten. 

HEEZE. 
Vrijdagavond 11 September had alhier een 

druk bezochte en goed geslaagde feestver
gadering plaats voor bestuur en leden der 
afdeelingen van den Vrijwilligen Landstorm 
in de gemeenten Geldrop, Heeze, Leende, 
Maarheeze, Soerendonk en Budel. 

Nadat allen zijn verwelkomd neemt de 
districts-kapitein het woord en geeft in vloei
ende bewoordingen een duidelijke lezing over 
den Belgischen opstand van 1830-' 31 . De 
heer A. Bosmans, te luitenant, schetste op 
overtuigende wijze de groote noodzakelijkheid 
van het militaire wezen: niet dat Nederland 
den oorlog wil, integendeel, doch om steeds 
paraat te zijn tegen eventueele invallen van 
vreemde legers. (Applaus). 

hield Zaterdag 5 September op de schietbaan 
alhier haar laatste schietoefening, tevens prijs
verschieting. 

Verschoten werden 5 patronen, max. aantal 
punten 50. 

De uitslag was als volgt: 
Groep 1. H. v. cl. Water 47 p.; R. Jacobs 

44 p.; M. Vissers 43 p.; J. v. Berkel 41 p.; 
H. Immers 38 p.; J. Buertes 34 p. 

Groep 2. M. Dominicus 45 p.; M. v. Gaal 
44 p.; M. Bongaards 44 p.; P. v. d. Burgt 
43 p.; Jac. Kersten Az. 43 p.; F. Dominicus 
41 p.; H. Koeken 39 p.; W. C. Oliemeulen 
38 p.; M. v. Rossum 37 p. 

Groep 3. Jac. Kersten Gz. 43 p.; M. T. v. 
Dijk 39 p.; H. Reijs 32 p.; P. Lange 6 p.; M. 
Manders 10 p. 

HUMMELO. 

Op 24 September 1.1. heeft alhier een 
onderlinge schietwedstrijd plaats gevonden 
onder leiding van den plaatselijken leider 
D. J. Luimes, waarvoor aardige prijzen waren 
beschikbaar gesteld. 

De commandant van h e t landstormkorps 
"de Veluwzoom", de reserve-luitenant-kolonel 
F. J. J. Baron van Heemstra, deelde de prijzen 
met een toepasselijk en opwekkend woord uit 
en hoopte dat de twee schutters die op één 
punt na koningsschutter zouden geworden zijn, 
een volgenden keer fortuinlijker zouden zijn. 
Eenige leden van het Afdeelingsbestuur, daar
toe uitgenoodigd, waren aanwezig, zoodat de 
onderlinge band versterkt werd. De voorzitter 
dankte den korpscommandant voor diens 
tegenwoordigheid en voor het uitreiken der 
prijzen en sloot de bijeenkomst met het uit
brengen van een driewerf hoera voor den 
nieuwen korpscommandant. 
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ZIJDEWIND. 

Vanwege de afdeel~~g Oude- en __ N_ie~we 
Niedorp van den B13zonderen Vn3w11hgen 
Landstorm werd een schietwedstrijd georga
niseerd op Maandag 14 September. 

Na afloop werd een daarop volgende ver
gadering geopend door den heer Burgemeester 
van Oude Niedorp, waarbij tevens tegenwoor
dig waren de commandant, de heer W. H. 
Bierman, de secretaris, de heer F. C. J ong en 
Ie bestuursleden, de heeren Burgmeijer en 
Van der Stoop. 

De prijzen werden toegekend als volgt: te pr. 
Jac. Jong Jz. met 97 p.; 2e pr. Jn. Ligt.hart Pz. 
met 96 p.; 3e pr. P. Brink m et. 95 p.; 4e pr. Cas p. 
Stroet met 94 p. ; 5e pr. J n. de Boer Sz. met 
92 p.; 6e pr. W. H. Bierman met 90 p.; 7e pr. 
J . Wit Jr. met 90 p.; 8e pr. N. Wit Jacz . met 
90 p.; 9e pr. P. Wit Jz. met 85 p.; lepr. H. 
Tamis met 83 p.; 1 Ie pr. Th. H. Schiebroek 
met 83 p. 

De prijsuitreiking geschiedde met een zeer 
toepasselijk wo.ord door den secretaris van 
het verband Alkmaar, den heer P. J. Oolders, 
waarna met een gezellig samenzijn werd be
sloten. 

OEFFELT. 

Op 29 Augustus had vanwege de afd: 
Beugen van den Bijz. Vrijw. Landstorm, b1J 
gelegenheid van haar 12½-jarig bestaan~op de 
schietbaan der Oeffeltsche Burgerwacht een 
schietwedstrijd plaats, waaraan 40 prachtige 
prijzen verbonden waren. 

LANDSTORMKORPS 
,,DE IJSSEL EN VOLLENHOVE". 

Wijzigingen in de Plaatselijke Leiders. 
Als nieuwe Plaats. Leiders zullen optreden: 
Afdeeling Vaassen: A. M. Bosch. 
Afdeeling Klarenbeek: A. M. Donkers. 
De heer D'onkers blijft voorloopig nog belast 

met de Afdeeling Voorst. 

BIGGEKERKE. 
Zaterdagmiddag 12 September had de ja_ar

lijksche schietwedstrijd plaats van de afdeelmg 
van den bijzonderen vrijwilligen landstorm. 
Winner van den wisselbeker van het Verband 
werd op de baan van 150 m met 49 punten, 
H. Kaljouw. Prijswinners van een kunstvoor
werp waren te. A. de Witte, 2e. P. de Lange, 
3e. L. Harpe, 4e. J. Konraad, 5e. H. Ver
schuure en 6e. A. Arendse. 
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DENKT OM DE WERVING 
VAN ONZE JONGE 
DIENSTPLICHTIGEN! 
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De bekende fanfare "St. Nicasius" onder 
leiding van den directeur Smulders uit Nuenen, 
zorgde voor eenige mooie muzieknummers. 
Ten slotte bracht de heer A. Bosmans dank aan 
allen die het hunne er toe hebben bijgedragen 
dezen feestavond zoo goed mogelijk te doen 
slagen. 

Voor Jong Nederland. 
MONTFOORT. 

Onder groote belangstelling had in de zalen 
van Hotel .,de Zwaan" de prijsuitreiking plaats 
van de schietwedstrijden van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm alhier. 

De voorzitter, de heer S. Kijzer, opende met 
een welkomstwoord de vergadering en gaf 
directdaaropden eere-voorzitter der afdeeling, 
burgemeester J. B. Kemme, gelegenheid tot 
het houden van een toespraak. 

Een daverend applaus volgde op deze rede, 
waarop door alle aanwezigen staande het 
'yVilhelmus werd gezongen. 

Hierna richtte de eere-voorzitter een wel
komstwoord tot majoor Barrik Bles, korps
commandant,luitenantLeeflang, voorzitter der 
plaatselijke commissie te Utrecht, de feest
commissie, het bestuur der Burgerwacht en 
anderen, waarna tot de prijsuitreiking werd 
overgegaan. 

Na afloop werden] deJ deuren der Kolfbaan 
geopend en kon men genieten van de ver
schillende attracties, welke aldaar aanwezig 
waren. 

Het verdere van den avond werd in een 
zeer aangenaam samenzijn besloten. 

HERPEN. 

De plaatselijke afd. van den Bijz. Vrijw. 
Landstorm alhier, leider de heer J. v. Schaijk, 

Groep A. 

(Beneden de !Ojaar). 
Dierenraadsel. 

Plak naast elkaar: 

den kop van een 

den kop van een 

den kop van een 

den kop van een 

den kop van een 

den kop van een 

Welk dier krijg je nu? 

Groep B. 
(Boven de 10 jaar). 

Wie kan de Hoofdstad van Nederland 

schrijven met : 4 letters; 
met : 7 letters; 
met: 23 letters. 

JONGENS EN MEISJES, 
Er begint weer leven te komen in de 

brouwerij. Ik heb een heelen stapel briev,,,, 
ontvangen met oplossingen van oude en 
nieuwe kennissen. 
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Een prijs voor oplossing van de raadsels 
in het Augustus-nummer werd verzonden 
aan de volgende deelnemers. 

Eerst werd ze ioo nijdig als een spin; maar 
toen ze over het gevalletje nadacht, moest 
ze er toch smakelijk om lachen. 

Zie zoo! het meeste meubilair, dat nog 
geen waarde vàn 25 gulden vertegen
woordigde, was reeds naar het nieuwe M. Aarnoutse, Koudekerke ; H . Borg

dorff, Overschie; G. Bonsema, Leek; 
M. Klink, Vaassen; Nelly Knape, Som
melsdijk; Jolkje Nauta, Akkrum; M. 
Schoolmeester, Nieuwdorp; Jo Ton, Mid
delburg ; Mart.a Veldman, Ten Boer; 
A. Vlaardingerbroek, Loosduinen. 

De Bedelaar. adres getransporteerd. 

een handje te helpen ? Dat kun je net 
begrijpen! Zoo'n bullebak kon in een 
leelijke, jaloersche bui wel eens met opzet 
de klok ergens beschadigen. 

Z'n vrouw dan? Maar die was temidden 
van de opwindende verhuisdrukte al één 
klompje zenuwen. Ja, als hij van z'n schat 
nou een hoop spaantjes en scherven wou 
maken, dan zou dat wonderbest gelukken! 

Ring-ting-ting! Daar ging de bel. . (n nu kwam de klok aar:i_ de beurt/ Ja, 
Omdat de dienstbode uit was, ging , Ja· . de beroemde en bemJde. klok · De 

Mevrouw zelf naar de deur en zag daar antieke gangklok. met draaiende zon, 
een schamel 0 ekleeden man staan bibberen ~aan en sterren m het gebeeldhouwde 

o 1ront ! 
van de kou. 1 Kort en goed! Er komt geen mensch 

met z'u vingers aan. Ik, Pieterse ! ben 
mans genoeg, om dat logge varkentje 
alleen te wasschen. • 

De oplossingen moeten binnen 14 dagen 
worden ingezonden. 

Janus Simpel. 
Janus Simpel slenterde langs de Hoog

straat in Rotterdam, en stapte een winkel 
binnen, waar brillen verkocht werden. 

Hij had hooren zeggen : daar worden 
brillen verkocht om te lezen. Nu! dat was 
juist iets voor hem! meende hij. 

Een vriendelijke juffrouw hielp hem. 
Janus begon met de verschillende soor

ten te probeeren, die hem voorgelegd 
werden. 

"Probeer eens, of u die letters daar 
kunt lezen!" zei ze telkens. En Janus 
tuurde met een deftig gezicht op een 
groote kaart, waarop letters van allerlei 
grootte stonden afgebeeld. 

,,Gaat het, meneer?" 
En hoofdschuddend klonk iederen keer 

het antwoord: ,,'k kan er niks van lezen, 
juffer!" 

De juffrouw zuchtte van verlegenheid. 
Janus had al wel vijf en twintig verschil
lende brillen op z'n neus gehad. En telkens 
weer was het korte, teleurstellende ant
woord : ,, 'k kan er niks van lezen ! " 

Op 't laatst vroeg de juffrouw, ietwat 
zenuwachtig: 

"Maar, goeie man! kun je dan wel 
lezen?" 

Toen zette Janus groote oogen en zei 
met een flauw glimlachje: ,,Kaik, juffie! 
dat is 't 'm juist nou! Ik kan niet lezen! 
Maar nou dacht ik, dat jij me aan 'n 
brilletje kon helpen, waarmee ik 't kon 
leeren ! Maar als 't niet kan, dan kan het 
niet! Dan wel bedankt voor al de moeite! 
Atjuus!" .... En Janus Simpel stapte 
weg. 

Wat zette de juffrouw groote oogen op! 

WED. KNOX & DORTLAND 

"Mevrouw! mag ik asjeblief een stuk 
koek?" smeekte de bedelaar op klagend en 
toon. 

Mevrouw keek den vrager vol verwon
dering aan en zei: ,,Beste vriend! wat 
zeg je daar? Een stuk koek? Hoe kom je 
er bij? Als je nou nog om brood vroeg!" 

De bedelaar veegde enkele pareltjes 
van z'n paarsen neus, en antwoordde op 
nederigen toon : 

"Ach, m'n lieve Mevrouwtje! anders 
ben ik met een stuk brood tevreden; maar 1

1 

nou kan dat niet: want ik ben vandaag 
jarig!" 

Dan liever een polshorloge. 
Pieterse ging verhuizen van de eene 

straat naar de andere. Met een handwagen 
brac_ht hij z'n inboedel naar de nieuwe 
wonmg over. 

Maar met één ding was hij dubbel voor
zichtig: met z'n mooie ouderwetsche. 
staande gangklok. 

't Was voor de buurt altijd een raadsel, 
hoe zoo'n arme slokker, die met petroleum 
ventte, toch aan zoo'n kostbaar pronk
stuk gekomen was. 

Allerlei gissingen werden gemaakt. Ge
stolen hier of daar! Alsof het maar een 
lucifersdoosje was, dat je in je zak kon 
steken, als de politie je op de hielen zat! 

Geërfd van een rijken bloedverwant 
misschien? 

Gekocht van z'n spaarduitjes? Goeien 
morgen ! ga daar maar eens aan beginnen 
met een gemiddeld inkomen van 15 gulden 
per week! 

Maar, hoe hij ook aan die antieke 
reuzenklok gekomen was, eerlijk of on
eerlijk, Pieterse had ze in alle gevallen. 
En hij was op z'n schat, dien heel de buurt 
hem benijdde, dan ook niet weinig trotsch. 

AN N O 1842 
VAN NELLE'S 
CITY GOUDA 

TE L EFOON 
2244- 2245 

BANKIERS 
ASSURANTIE-BEZORG ERS 

--

Nederlandsche 
Handel-MaatschappU N.V. 

AMSTERDAM 
Agentschappen te ROTTERDAM en ·s-GRAVENHAGE 
Vestigingen in Nederl andsch- lnd ië 
Straits-Settlements, Britsch-lndië, 
_ China, Japa_n en Arabië _ ALLE 

BANKZAKEN 
SAFE-DEPOSIT 
KOFFERKLUI S 

ADVERTE EREN 1 
DOET VERKOOPEN ! 

ROOD 
13 JER HALF ONS 

J. PRONK - ROTTERDAM 
NIEUWS T RA AT 31 

POSTZEGELH .A NDEL 

♦ 

Ruime collectie Nederland 
en Koloniën Series, enz. 

Yrijw. Landstormer, onderofficier, ge
huwd, 27 jaar oud, werkzaa m ge wees t 
als Chef de bureau op buitenlandsch 
handelsbm eau, goed boekhouder, ge
wend leiding te geven, beschikt over 
uitstekende certificaten en refere ntië n, 
wegens crisis bulten betrekki ng, 

zoekt hem passende positie. 
Brieven onder letter J. L. B. aan het 
bureau van het Landstormblad. 

LEGEjR IN NEDERLANDSCH-INDIË 
DIENSTN EMI N G V OOR ONGEHUWDE NEDER LANDERS als "AANBEVOLEN-MILITAIR" bij het wapen der 
IN FANTERIE ter opleiding voor den rang van sergeant. 
De opleiding tot B RIGADIER-T ITULAI R heelt te N ijmegen, de verdere opleiding tot den Onderofficiersrang in 

I 
IN DIË plaats en kan na ongeveer 2 jaar worden bereikt. 

Leeftl)d 17 tot en met 2 3 jaar, volledig met vrucht genoten onderwijs vereischt. Premie f 3C0.-. 
De cursus begint 1 Januari 1932. Aanmelding schriftelijk onder toezer ding der vereischte bescheiden tot 
uiter llJk 20 October a.s. bij den Commandant der Koloniale Reserve te NijmeP.en, die gratis op aanvrage 

• prospectus met inlichtingen betreffende soldij, kleeding, voeding, bevorderingska nsen, pensioenen enz. ze ndt. 

M.dtf 

Een, twee, d rie! z'n ruwe handen in de 
gauwigheid nog eens gesmeerd met het 
bruine uittreksel van z'n tabakspruim. 
En daar stapt Pieterse heen . de straat op, 
de klok zorgvuldig in de armen geklemd, 
voetje voor voetje, angstvallig om zich 
ziend, evenals een moeder, die met haar 
baby een druk plein moet oversteken. 

Hou je maar goed, Pieterse ! 't Schiet 
al op! Nog tien huisnummers verder, 
en dan ben je er! 

En nou zouden jullie natuurlijk alle
maal willen, dat de kostbare vracht in 
gruzelementen sloeg onderweg. Maar, o 
wreedaards! dit gebeurt nu eens lekker 
niet. Luister maar verder! 

Pieterse zwoegt voort met een hoofd als 
een gekookte biet. Maar nu dient hij toch 
even uit te blazen. 

Nou opgepast, Pieterse ! Man ! bega nou 
geen domme streek! Voorzichtig, voor
zichtig aan! Als dit kunststuk, dit pronk
stuk een knauw kreeg, dan kreeg de 
eigenaar vast een dubbelen knauw van 
schrik en smart, misschien wel voor z'n 
heele leven. 

Heel behoedzaam zet hij den zwaren 
last op het trottoir neer. Hij wischt met 
z'n mouw het angstzweet van z'n stoppel
baard, en dan bekijkt hij nauwkeurig het 
kostbare front, of dit niet geschaafd is, 
want hij ging rakelings langs een mast 
van het electrische licht . 

Juist komt daar een juffertje langs 
t rippelen. Vol verwondering beschouwt ze 
den man, die naar die reuzenklok kijkt. 

Maar Pieterse was niet van gisteren. 
Hij had de zaak al lang te voren rijpelijk 
overwogen. En hij had het nu netj es voor 
mekaar. Natuurlijk niet op een wagen! 
Verbeeld je: wie zou er een dierbaren 
bloedverwant aan wagen, dat al z'n teere 
ingewanden op de hobbelkeien onher
stelbaar door elkaar gekarnd werden? 

Grinnikend schudt ze haar polka-kopje 
en overlegt bij zich zelve: ,,Och, och! wat 
'n zotte kerel is dat! als je op zoo'n manier 
moet weten hoe laat het is, dan ben je 
wezenlijk toch ook nog niet gelukkig! 

ee, nee! dan liever 'n polshorloge!" 
Dragen dat was de aangewezen weg. En proestend van lachen, trippelde ze 

met haar neus in den wind verder. Maar dat zou ook niet meevallen . Want 
het gevaarte was ongeveer anderhalven 
Meter hoog. Dus een buurman vragen, om 
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HElf 

VAN TWEE KANTEN VOORAL GEVAAR. 
In den ernstigen tijd, dien wij beleven, 

nu ook het "gouden kalf" van z'n hooge 
voetstuk is gevallen, komt van twee 
zijden een leering opdagen, die, als zij bij 
de massa gaat inslaan, tot schrikkelijke 
gevolgen kan leiden. 

In de eerste plaats is daar de Russische 
propaganda over het werk der sowjet
mannen. Hun vijfjaren-plan, dat gigan
tisch van opzet, Rusland in 5 jaren tijds 
moet brengen aan de spits der Europee
sche volkeren, wordt door talloos velen, 
zonder eenig nader onderzoek, als geslaagd 
beschouwd. 

Het geraffineerde propagandasysteem 
der Sowjet, ondersteund door de z.g. 
,,vrienden van Rusland" in het buiten
land, heeft groot succes gehad en vele 
bladen, die in 't geheel niet met de bols
jewisten sympathiseeren, hebben indruk
wekkende gegevens over het vijfjarenplan 
gepubliceerd. 

Belangrijken steun ontvingen daarbij de 
bolsjewisten van de regeeringen en de 
groote zakenlieden uit landen als Amerika, 
Duitschland, Italië, Frankrijk en Enge
land, welke, naijverig op elkander om aan 
de Russische "orders" klinkende munt te 
verdienen, het sowjetbestuur aan ont
zaglijke leeningen geholpen hebben en nog 
steeds voortgaan, om het vijfjarenplan te 
financieren. 

Zij allen hebben, wat duidelijk is, belang 
bij het geheel of gedeeltelijk slagen van 
den opzet van Stalin om aan Rusland in 
recordtijd een moderne economische struc
tuur te geven. 

Vandaar de triomftocht door de wereld 
van het 5-jarenplan. 

Nu de werkloosheid in Europa hand 
over hand toeneemt en de toestand steeds 
erger dreigt te worden, juichen de com
munisten in heel de wereld, ook ten 
onzent: ,,In Rusland gaat het goed, dáár 
is geen werkloosheid. Neem een voorbeeld 
aan het Sowjetbewind !" 

Van andere zijde komt een mentaliteit 
te voorschijn, die even gevaarlijk is. Zij 
komt van de zijde van hen, die steeds 
aanbidders ~eweest zijn van het gouden 
kalf, zich een veilige plaats hadden 
weten te veroveren en die, nu zij hun 
gouden fundament onder de voeten voelen 
wegzinken, thans in wanhoopsstemming 
tot de massa zeggen: ,,de oude maat
schappij deugt niet meer, verbreek haar en 
schep ons een nieuwe orde". 

Tegen deze gevaarlijke mentaliteit heeft 
Professor Gerbrandy in Driesum met 
klem gewaarschuwd. 

Hij heeft er met ontroerde stem zijn 
gehoor op gewezen, hoe in Rusland nog 
heden als' t ware met menschenlevens wordt 
gesmeten om de sowjetmachinerie onder 
den hoogsten druk te laten draaien, 
niet alleen bij de Witte Zee in de hout
hakkerskampen, waar de laatste resten 
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der "bourgeoisie" in den dood worden 
gejaagd, maar ook in Zuid-Oost Rusland 
"waar men Kirgiezen meer dan genoeg 
vindt." 

De eenvoudige christen weet, dat op de 
goddeloosheid nooit zegen kan rusten en 
dat de Rechter der gansche aarde het 
vergoten bloed weer afeischen zal van de 
hand dergenen, die het koelbloedig als 
water hebben doen stroomen. Maar velen, 
die al hun hoop op aardsche schatten heb
ben gevestigd, trekken naar Moskou, waar 
hun een aantal model-inrichtingen wor
den getoond en komen daarn,a waan
wijs als "Rusland-kenners" terug. Doof 
voor de kreten en angstgeluiden, die 
van Archangel, Kaukasië en Siberië 
toch nog doordringen tot West-Europa, 
prijzen zij de sowjet aan als de lichtende 
ster voor een verdoold Europa, verge
tende, dat het naar het Eeuwige Woord 
alleen de gerechtigheid is, waardoor een 
volk zal verhoogd worden en blind als zij 
zijn voor de eenvoudige waarheid, dat 
het fijne weefsel onzer maatschappij, 
hetwelk onder hooger bestel, twintig 
eeuwen noodig had om te worden wat het 
is, eenmaal vernield zijnde, wellicht nooit 
kan worden hersteld. De geschiedenis 
van de Egyptische, Grieksche en Ro
meinsche cultuur is daar een sombere 
aanwijzing voor. 

SLAPPE BESTRIJDING. 

Zien wij het goed, dan vindt de slappe 
bestrijding van de revolutionaire actie 
in ons land en in Indië, haar oorzaak in 
het feit, dat zoo weinigen welbewust 
tegenover het revolutionaire beginsel het 
hunne kunnen stellen. Er zijn ook in 
ons land zooveel menschen, die half socia
listisch zijn opgevoed en vanzelf daardoor 
tegenover revolutionaire aanmatiging 
geen steunpunt hebben. 

Dit is de kracht van de revolutie-idee! 
Vandaar dat een regeering, die uit 

bekwame ernstige mannen bestaat, dik
wijls zoo weinig degelijken steun uit de 
bevolking ontvangen kan. 

Ter bestrijding van de revolutiemannen 
heeft in 1920 de toenmalige Regeering de 
anti-revolutie-wet tot stand gebracht. 
Zij heeft deze wet er rriet veel moeite 
door weten te halen en had toen nog het 
voordeel, dat velen den ernst van den 
toestand duidelijk voor oogen stond en dat 
zij zelve in die jaren nog niet leed aan de 
,,chronische extra-parlementaire ziekte". 

Wij hebben gezien, dat onlangs na veel 
tobben, op waarlijk niet verheffende wijze, 
door een confessioneel man als Minister 
Terpstra de Tribune uit de openbare lees
zalen is verwijderd, met geen ander 
resultaat, dan dat door Wijnkoop een 
interpellatie in de Tweede Kamer is 
gehouden, zoo tergend, zoo geraffineerd, 
veel en veel erger dan heidensch, en dat 
op 't oogenblik de Tribune-redactie op 
nog goddeloozer wijze bezig is te trachten 
hoever zij gaan kan met de godsdienstige 
gevoelens van ons volk en zijn liefde voor 
het Oranjehuis te krenken. 

Hiertegenover willen wij plaatsen het 
woord van Dr. Beumer, gesproken ter 
~elegenheid van de gedachtenwisseling 
m de Tweede Kamer over de viering van 

het 700-jarig sfadsbestaan van Jijmegen, 
bij welke gelegenheid H.M. op eisch van 
een socialistisch wethouder niet werd 
uitgenoodigd tot een bezoek, nl. : Drie 
kwart van de Nederlandsche natie heeft 
er recht op, in z'n monarchale (en chris
telijke, zoo voegen wij erbij) gevoelens niet 
te worden gekrenkt. 

S, S en S. 
Suze Groeneweg sprak in November 1918: 

., Vi7ij zullen zonder geweld ons doel bereiken 
en de mogelijkheid is er, maar zoo niet, dan 
met onze volle kracht erop los!" 

Mr. Sannes: 

"Dit zeg ik U: als allen hun plicht doen, ook 
de soldaten als het noodig is, is d e macht door 
ons te winnen . Dan zal zij komen in de handen 
van wie er recht op heeft, in Uwe handen". 

Schaper in Het Volk van 4 December '18 
noemde Troelstra een revolutiemaker en 
spreekt niet slechts van een "vergissing", 
maar van ,,'n gruwelijke verrassing" en 
schrijft voorts: 

,, Wij 1:iebben •(door ons optreden) de bour
geoisie een machtig wapen tegen ons in handen 
gegeven, wij hebben er ons bovendien be
lachelijk mee gemaakt als de aanstokers eener 
operette-revolutie, die reeds verloren was, 
aleer zij was begonnen. De waarheid is niet 
anders", 

echter, toen de verkiezingen van 1922 in 
zicht raakten, tapte dit Kamerlid uit 
een geheel ander vaatje en schreef: 

"De troef is verouderd en heeft geen kracht 
meer. De onwaarde is reeds lang gebleken. Het 
is alles nutteloos om lang te spreken over 
hetgeen de S.D.A.P. of Troelstra of de Kom
munisten wilden. De zaak is, dat in Nov. '18, 
toen de burgerwachten en de landstorm 
werden bij elkander geharkt en op een hoop 
gedreven met partikulier en landsgeld om "de 
orde" te redden, er van revolutie in den meest 
verzachten vorm zelfs geen sprake meer was . 
Toen de Rotterdamsche meeting in het Circus 
werd gehouden, was zelfs bij den meest opge
wondene geen gedachte meer aan wat naar een 
staatsgreep of iets dergelijks geleek. Reeds 
lang daarvóór was dit duidelijk .... Al dat 
ge blaaskaak over die "revolutie", om de 
uitgaven van burgerwacht enz. te motiveeren, 
is vruchteloos ... . " 

maar deze deur is door Troelstra zelf in 
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TWENTSCH-VERBAND. 

Meer dan honderd schutters hebben 
aan den wedstrijd om den zilveren wissel
beker op 26 September j .1. deelgenomen. 
Voor dezen wedstrijd bestond evenals 
vorige jaren groote belangstelling. Een 
van de voorwaarden is nl. dat alleen die 
schutters mogen deelnemen die bij de 
gewone schietoefeningen in twee series 
van 5 schoten minstens 90 punten hebben 
behaald. Van deze prima schutters dus, 
waren er ruim honderd opgekomen om 
elkaar te bekampen en te probeeren 
eigenaar te worden van den mooien 
beker. De resultaten waren prachtig. 
Al de namen op te geven van hen die in 
dezen wedstrijd meer dan 90 _ punten 
behaalden zou te veel plaatsruimte ve -
gen. We volstaan met op te geven de twee 
hoogste schutters nl.: B. A. in 't Veld 
van de afdeeling Hengelo (0) en G. J. 
Timmermans van de afdeeling Heemse. 
Dezen behaalden nl. 96 punten. Door loting 
is uitgemaakt dat de vrijwilliger B. A. 
in 't Veld, gedurende 1931 eigenaar is 
geworden van den beker. De beker wordt 
definitief eigenaar wanneer deze tweemaal 
achter elkaar of driemaal in totaal 
gewonnen wordt. 

ABONNEMENTSGELDEN. 
We schrijven November en de aanvangsdatum van den negenden Jaargang 

van "Het Landstormblad", 1 Januari 1932, komt al in zicht. 
Abonné's, die het abonnementsgeld per postwissel of per giro wenschen 

te betalen, verzoeken wij beleefd dit zoo spoedig mogelijk te doen, liefst vóór 
10 December 1931. 

Wie vóór 10 December a.s. gireert of postwissel zendt, bespaart de nood
zakelijke incassokosten ten bedrage van 13 cent en bezorgt ons ioot gemak. 

Wie ná, 10 December a.s. gireert 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. 

's Gravenhage, 
Koninginnegracht 50. 

DE ADMINISTRATIB. 
Giro No. 7656. 
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DE LANDSTORM IN 1813 
LA NDSTORM EN KOZAKKEN 

P 24 November 1813 verschenen 200 kozakkenruiters voor de 
poorten van Amsterdam; zonderling uitziende wezens, die vetkaarsen 
en klare boter aten. 
Naarden, Muiden, Utrecht, Woerden, Gorcum enhetZuidenen Oosten 
van ons land waren nog in bezit van de Franschen. 
Al een week tevoren - hoe hebben zij het durven bestaan -· hadden 
Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam en Van Limburg 
Stirum de onderdanigheid jegens den Franschen adelaar afgeschud en 

de Oranjebanier ontplooid op een tijdstip, toen de Fransche Generaal Bouvier zich 
nog met 500 goed gewapende soldaten en twee kanonnen in den Haag bevond, in die 
dagen vergelijkenderwijs een sterke macht. 

In deze ééne kloeke daad (want buitendien is er weinig verricht en ontbrak het 
zelfs aan de gelegenheid om veel te verrichten) is, met afwending van velerlei ge
vaar door de onmiskenbare hand Gods een on bereken baren zegen gelegd voor de zelf
standigheid van het herrezen Nederland. 

De Verbonden Mogendheden hadden Napoleon verslagen en achtervolgden zijn 
legers op den terugtocht. Prins Lapupkin met zijn kozakken behoorden daarbij en 
waren Groningen en Friesland binnengevallen, totaal ongeveer 4 à 500 man. 

Tweehonderd zijner ruiters zond hij, op dringende bede, dwars door het nog bezette 
gebied naar Amsterdam, dat tot nog toe gedraald had, openlijk de zijde van Oranje 
te kiezen. De komst van de kozakken gaf den doorslag. Amsterdam, dat daarvoor 
reeds geruimen tijd voorbereidingen had getroffen, wierp het Fransche juk af. 

Vijf dagen later kwam de commandant van de Russische voorhoede, Prins Narisch
kin, met 2000 man voor de poorten van Utrecht en trokken 1200 kozakken Amsterdam 
binnen, waar Generaal Krayenhof reeds het bevel over de stad in handen had genomen 
in naam van den Prins van Oranje, die gelukkig den volgenden dag, 30 November, 
te Scheveningen voet aan land zette. Nederland en Oranje waren hereenigd. 

Op 2 December namen de kozakken Vianen in en op 10 December Breda. 
Nog waren Naarden, Muiden, Gorcum, 's-Hertogenbosch, Deventer, Koevorden, 

Delfzijl en Den Helder in handen der Franschen en zouden eerst in het volgend jaar 
worden ontruimd. De Souvereine Vorst was nog niet onverdeeld in bezit van ons 
land. 

Zijn onmiddellijk werk was geweest de geldzaken des Rijks te regelen en orde te 
stellen op de Defensie, want er was geen geld en er was geen leger. 

In het eerste werd voorzien door een vrijwillige opbrengst, die, gezien den toestand 
van verarming, waarin de Franschè overheersching ons had gebracht, schitterend 
slaagde. Veertien tonnen gouds bracht het vrijheidlievende volk in korten tijd bijeen. 

Voor de beveiliging des lands werd bij publicatie van 20 Dec. 1813 de oprichting 
van een Landstorm gelast, bestaande uit alle weerbare mannen van 17 tot 50 jaar, 
bewapend met geweren, jachtgeweren en ganzenroeren (voorzoover deze er waren), 
overigens met pieken. 

In de steden werd een deel van dezen Landstorm geformeerd tot schutterij, om 
stadsdiensten te verrichten en op geregelde wijze den wapenhandel te beoefenen. 

Door loting werd uit den Landstorm een militieleger getrokken van 16000 man 
Infanterie en 4000 man Artillerie, om den vijand van den vaderlandschen bodem te 
verdrijven. 

In April 1814 had men op die wijze een nieuw leger van 25.000 man bij elkaar 
gekregen. Lang heeft deze Landstorm niet bestaan, want, bij de wet van 27 Februari 
1815 werden de Schutterijen opgericht; de "dienstdoende" in de steden en de "rus
tende" op het platteland, om in tijden van oorlog te dienen als een landstorm ter 
verdediging van het vaderland. 

De oefeningen in den wapenhandel en de excercitiën zouden plaats vinden des 
Zondags tusschen kerktijd. Veel orde en discipline mocht men van dit uit den grond 
gestampte leger niet verwachten. De uniform liet ook veel te wenschen over. Eigenlijk 
was er heelemaal geen uniform. De officieren droegen geen jassen, maar gewone 
rokken (fracs) en grijze broeken (pantalons), die in de laarzen werden gedragen. Dat 
was eigenlijk het gewone costuum van de heeren uit die dagen. Als onderscheiding 
droegen ze nog een oranje-armband om den linkerarm en waren ze met een degen 
gewapend. Alle officieren droegen den driekanten militairen hoed. Sommigen van de 
heeren droegen een broek à la Wellington, die na de omwenteling van 1813 een 
tijdlang in de mode is geweest en ook van grijs laken was, maar over de laarzen werd 
gedragen met sous-pieds. 

Kon de uniform van de heeren officieren er nog bij .door, met de manschappen 
was het treuriger gesteld. Die kwamen in hun dagelijksch pakje, om aan de Zondagsche 
excercities deel te nemen. Wel hadden de onderofficieren ook meestal een driekanten 
hoed, maar dien hadden ze zich zelf aangeschaft of het was er nog eentje, die van· de 
vroegere schutterij of nationale garde afkomstig was. Sommige korporaals waren ook 
in het bezit van zoo'n militair hoofddeksel. Het kader had als uitmonstering een paar 
strepen van oranje-passement op de rechter-mouw. 

Aan de bestrijding der Franschen heeft de landstorm van 1813 op verschillende 

punten deelgenomen, zoo in Noord-Holland als in het Zuiden en Oosten van ons land. 
Pruisische hulp en het schrikaanjagend optreden der kozakken waren daarbij een 

zeer te waardeeren steun. 
De vijand werd in alle sterke plaatsen, die hij bezet hield, door den Landstorm 

geblokkeerd. 
Zoo nam o.a. de Loosdrechtsche landstorm deel aan de belegering van Naarden 

en die uit den Gelderschen Achterhoek aan de omsingeling van Deventer. 
Onderstaande brief uit dien tijd geeft een beeld, met welke gebrekkige midde

len onze vrijheidsstrijd moest gevoerd worden: 

No. 1, 
van 7 Jan. 1814. 

A 
De Commisaris Collonel 

van den Landstorm 
aan 

Den Burgemeester van Aalten., 
Mijn Heer! 

Om de thans ter insluijting van Deventer werkzame manschappen van den 
Landstorm af te lossen gelieve UEd. te zorgen, dat 75 weerbaare manschappen, 
goed gekleed uit Uwe gemeente, zoo veel doennelijk met geweeren en anders met 
geschikte instrumenten tot verdeediging, het zij pieken, gaffels of greepen als 
andersints, zich te Zutphen bevinden en zig aldaar aanmelden bij den pruissischen 
Commandant, ten einde zich aldaar onder bevel van Hollandsche Officieren met 
meer anderen troupes te vereenigen, om hun have en goed tegen de uitvallen 
van het vijandelijk garnizoen van Deventer te verdedigen. - UEd. kiest zoo 
veel mogelijk vrijwilligers, en requireert naar billijkheid de overrige tot com
pleteering van het getal volgens UE. best dunken; in geen geval mag deze last 
verzuijmt worden, en ik stel UEd. personeel verantwoordelijk, indien het gere
queerde getal zich niet den bepaalden tijd te Zutphen bevinden. 

P.S. 

Ik verzeker UEd. mijne achting, 
A.P. R. C. v. D. BORCH. 

U.E. komt zelve met deze manschappen te Zutphen en doet die verzellen 
door alle gepensioneerde militairen, van wat rang ook, welke zich in U.E. 
gemeente bevinden en in geen anderen actieven dienst gesteld zijn. 

Hoe meer manschappen zich hier te paard willen bevinden, hoe aange
namer dit zijn zal. 

Kozakken in 1813. 

In weerwil van de tegen den vijand genomen maatregele:e, hield de be~etting van 
Deventer het uit tot 26 April, Coevorden tot 3 Mei, Naarden, door 2000 Franschen 
verdedigd, tot 12 Mei, Delfzijl tot 28 Mei van het jaar 1814. 

In dien tijd heeft de Landstorm zich nog op andere wijze verdienstelijk gemaakt, 
nl. door de bevolking tegen de kozakken te beschermen en hen als lastige vreemde
lingen uit ons land te verwijderen. 

De hulp van deze troepen was met gemengde gevoelens door de bevolking gadege
slagen. Zij leefden geheel op hun zwaard en eischten van de gemeenten en van de 
plattelandsbevolking op ruwe wijze af, wat zij voor hun onderhoud verlangden. 
Het verschil in taal verhoogde daarbij de moeilijkheden aanmerkelijk. 

Men moet niet meenen, dat deze vlugge ruiters nog eenigszins geleken op het 
kozakkentype, zooals ieder dit van een prent of plaat of mogelijk door eigen aan-

,,.. schouwen, wel kent. Op hun tochten van duizenden kilometers, uit de landstreken 
111~_.bllllliliij~~i\3&.....,..II van Don, Koeban en Dnjepper naar de West-Europeesche vlakten, telkens in strijd 

-----

Op de loopplaats. 

met de legers van Napoleon, had hun uiterlijk groote verandering ondergaan. Hun 
kleeding, uitrusting en bewapening hadden zij aangevuld met die van verslagen of 
gevangengenomen soldaten en gaven een bonte mengeling te zien van hetgeen d_~ 
krijg en de requisities ten plattelande hun hadden opgeleverd. Allen droegen ZIJ 

evenwel pistolen. Kieskeurig waren deze krijgers in 't minst niet en naar het verhaal 
gaat, deden zij peper in onze genever, om daaraan wat meer pittigheid te geven. . 

Deze omstandigheden maken het onderstaand rapport van den toenmahgen 
commandant van den landstorm te Tiel, die met zijn mannen een bende kozakken 
in Zoelen overrompelde, meer verklaarbaar. 

Dit officieele stuk luidt als volgt: 
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Rapport aan den Heer Generaal, comman-/ Beek vermist werden. Deze hebben met twee piekeniers 4 Kozakken tot bij Utrecht 
deerende de 6de Militaire Divisie, hoofdkwartier vervolgd en gevangen genomen en den volgenden dag te Tiel opgebracht, zoodat het 
te Zalt-Bommel. 1) getal gevangen Kozakken bedraagt 78 man, welke aan U.H.E.G. zijn opgezonden. 

Mijnheer de generaal. Ingevolge de orders, welke UHEG. mij ter voldoening aan Vijf Kozakken hadden zich des morgens zeer vroeg van Zoelen verwijderd om, daar de 
eene aanschrijving van Z.E. den Heer Commissaris-Generaal van Oorlog wel heeft boerén hen uitgekocht hadden, andere kwartieren op te zoeken. Deze zijn, zooals ik 
willen geven, heb ik den 14en April 1814 de Kozakken, welke zich in het dorp Zo e- ingelicht ben, te Zalt-Bommel aangehouden, zoodat al de 84 Kozakken, die zich te 
1 en ophielden, opgelicht en gevangen genomen. Zoelen onthouden hebben, belet zijn hunne strooperijen elders uit te oefenen en dus 

In den avond van den 13en ging ik, vergezeld van mijn adjudant en den Heer aan de bedoeling van Zijne Hoogheid, onzen geëerbiedigden Souverein is voldaan 
Burgemeester van Zoelen, de huizen opnemen in welke de Kozakken waren inge- geworden. En hiermede zou ik mijn rapport kunnen eindigen, ware het niet, dat ik 
kwartierd. Ik vond dezelve meer dan een en een half uur uit elkander gelegen, en nam, mij een plicht maakte nog eenige bijzonderheden aan U .H.E.G. mede te deelen, 
na met de plaatselijke gesteldheid volkomen bekend te zijn, de volgende maatregelen: welke ik vertrouw, dat oorzaak geweest zijn, dat men geweld tegen de Kozakken 

Den Heer Kruijthoff, commandeerende den landstorm te O c h t e n, verzocht heeft moeten gebruiken. 
ik om in den morgen van den 14en, zoo vroeg mogelijk, met eenige manschappen de De Heer Luitenant-Kolonel Van Rouveroy had 's morgens in plaats van de hem 
wegen van Zoelen en Echteld te bezetten. Den Heer Rouveroy, Luitenant-Kolonel aangewezen posten te bezetten, met zijne manschappen vóór mijn aankomst door 
van den landstorm te B u r e n, verzocht ik de wegen naar Buren en Rijswijk te Zoelen gemarcheerd. Ik vond hem met twee compagniën aan den molen, alwaar hij 
doen bewaken; dan, ZEd. hierin zwarigheid makende, niettegenstaande ik hem de zich met zijne manschappen den geheelen morgen heeft opgehouden. 
origineele order toonde, deed ik hetzelfde verzoek aan den Heer van Brakel te Gelder- Dit had oorzaak tot onderzoek gegeven en een paar boerinnen, die iets vernomen 
malsen, terwijl ik door de compagnie landstorm van Ophemert en Varik, het dorp hadden, hadden de maîtressen van de Kozakken hiervan onderricht, zoodat, wanneer 
Avezaath en de uitwegen langs de Linge deed bezetten. ik met mijne schutters niet zeer spoedig ware aangekomen, alle Kozakken zeker 

Intusschen vervoegde zich de Luitenant-Kolonel Rouveroy des nachts circa 2 uur gewaarschuwd zouden geweest zijn, en óf meerderen tegenstand geboden, óf zich 
ten mijnen huize en gaf, op aandringen van eenige inwoners van Buren te kennen, door de vlucht zouden gered hebben. 
dat hij wel eenig deel wilde nemen in de expeditie. Ik deelde hem mede, dat zijne Het zij mij voorts nog geoorloofd de goede gezindheid van de door mij aangevoerde 
weigering mij had genoodzaakt andere schikkingen te maken, doch dat ik gaarne schutters aan U.H.E.G. te doen kennen. Zij zijn het, welke na de ontmoeting aan de 
toestond, dat hij aan onze onderneming deel nam, ZEd. verzoekende met eenige brug, het dorp zijn ingedrongen, zonder eenig gevaar te ontzien. 
manschappen post te nemen aan het Klaphek en bij Heeskamp, hetgeen hij aannam. De Luitenant-Kolonel Kruijthoff heeft mij met zijn landstorm voortreffelijk bijge-

Zoodra ik rapport ontvangen had, dat de Heer Kruijthoff aan de Groote Brug staan en op het hooren der snaphaanschoten, de Kozakken in het achterste gedeelte 
was aangekomen, marcheerde ik met I 37 schutters van Tiel naar Zoelen, alwaar van Zoelen naar den kant van Maurik gevangen genomen. 
ik had doen verspreiden, dat eene inspectie zou plaats hebben; voornemens zijnde, Ik heb de eer met eerbiedige hoogachting mij te teekenen, 
ingevolge gemaa~t overleg met den Heer Burgemeester, het gr_ootste &"edeel~e d~r Mijnheer de Generaal, 
schutters en eemge manschappen van den landstorm te doen mkwarheren m die U.H.E.G. zeer onderdanige en gehoorzame dienaar, 
huizen, alwaar kozakken waren, teneinde op een te geven teeken met de klok, dezelve W. A. VAN LITH DE JEUDE Luitenant-Kolonel 
te overvallen en naar de kerk op te brengen. T 1 l 7 A 1 1814 d s h tt · · ' 

Ik had aan elk schutter eenige scherpe patronen doen uitdeelen, hen echter ver- ie' pn · er c u enJ. 
manende niet dan in den hoogsten nood daarvan gebruik te maken; daar ik hoopte in 
stilte en zonder eene openbare aanval de Kozakken en hun buit meester te worden. 

Dan, zulks mislukte mij ten eenenmale, want nauwelijks was ik dé Zoelensche brug 
génaderd, of ik ontmoette 3 à 4 Kozakken, die last schenen te hebben ons waar te 
nemen. Zij retireerden achter het brughuis en eenige schutters op hen aanloopende, 
loste één van hen zijn pistool voor de woning van den bouwman Willem de Haas. 

Ik veranderde dadelijk van plan, daar ik bespeurde, dat de Kozakken over ons 
voornemen ingelicht waren, en gelastte den Kapitein Van Wessem zich met zijne 
compagnie naar het Slot te begeven, alwaar de voornaamste buit bewaard werd, 
hetzelve te overmeesteren en de Kozakken te ontwapenen en te bewaren. Met de 
overige manschappen trok ik het dorp Zoelen binnen, en gaf order in de huizen 

Bij dien landstorm van 1813 was nog een voorschrift van kracht, dat ons al heel 
vreemd moet voorkomen. De officieren werden door de manschappen uit hun midden 
voor een benoeming voorgedragen. Maar we moeten niet vergeten, dat het in die 
dagen heel anders toeging dan nu, dat de menschen anders waren en het regeeren 
gemakkelijk. De verlossing van het Fransche juk was oorzaak geweest, dat iedereen 
veel voor Nederland voelde. Men had niet alleen respect voor de overheid, men droeg 
ze op de handen. Alles, wat de overheid gelastte, was goed. Ook al steunde het soms 
niet op het geschreven recht. Al waren het geen geoefende garde-grenadiers, die 
landstormers van het jaar '13, goede vaderlanders waren het zeker. 

te gaan, en alle Kozakken, die men vond, gevangen te nemen. In persoon begaf ik REVOLUTIONAIRE PRETENTIE. 
mij naar de woningen van den Majoor en van een Kapitein. De Majoor vond ik met "Al onze energie, heel ons leven, zeggen 
zijn paard bezig; hij gaf zich gevangen. Bij de woning van G. G. Heuff, alwaar de de communisten, zijn er aan gewij'd, de 
Kapitein gelogeerd was, zaten 5 Kozakken te paard, die zich verweerden. Hier viel een arbeiders op te wekken tot strijd tegen de 
kort gevecht voor, wordende een Kozak gevangen genomen en de vier overigen op de burgerlijke maatschappij en den kapita
vlucht gedreven. Deze zijn door den landstorm van Ochten aangehouden en opge- listischen staat. Wij zijn de predikers van 
bracht. Van daar trok ik met weinige schutters naar het Kasteel, en ontving de den klassenstrijd, wij organiseeren en 
aangename tijding, dat hetzelve be2et was en men aldaar 15 Kozakken gevangen had bezielen het verzet der arbeiders tegen 
gemaakt. Ik deed de Kozakken naar de kerk brengen en liet mijn adjudant, den Heer uitbuiting en onderdrukking, wij verkon
Vethake, die van een Kozak een sabelslag op zijn rechterschouder had ontvangen, met digen het evangelie van den opstand. 
eenige schutters op het kasteel, om den aldaar zijnde buit te bewaken. Doch daarom nog zijn wij geen opruiers. 

Ik ging vervolgens weder terug en nam mijn intrek in de pastorie, waar ik mij de De staat, met zijn justitie, politie en hun 
rapporten deed brengen. helpers , die zijn de opruiers, welke het 

Al spoedig ontving ik bericht, dat vele Kozakken waren gevangen gemaakt en historisch groeiproces naar de wereld
opgelicht, en dat verscheidene paarden, door de schutters genomen of door de boeren revolutie en naar den communistischen 
uit de stallen gejaagd, in het dorp rondliepen. Ik gaf last de Kozakken in de kerk te staat willen tegenhouden en ons, die dit 
brengen en de paarden op te vangen en naar het kasteel te voeren, en stelde tevens proces willen bevorderen, achtervolgen en 
order, dat de goederen, aan Kozakken behoorend, en welke al veel uit de huizen werden verdrukken. 
gedragen, terwijl mijne schutters de Kozakken gevangen namen, zooveel mogelijk Naar de theorie van Marx, leeraren zij: 
werden beschreven. Men berichtte mij ook dat een Kozak, welke, na zich verzet te "wij maken den klassenstrijd niet, maar hij 
hebben, was ontvlucht, en voornemens scheen te zijn, zijne makkers op eene buiten- wortelt in de maatschappelijke verhou
bouwing gelogeerd, te waarschuwen, was gesneuveld; en dat twee schutters en een dingen, hij ontstaat uit de maatschappij 
Kozak waren gekwetst. Ik deed deze verzorgen en ging zelf in de kerk om ten opzichte zelf. De klassenstrijd der arbeiders valt 
der gevangen Kozakken de noodige voorzieningen te bevelen, willende dat dezelve samen met den noodwendigen groei der 
wel naar behooren werden bewaakt, maar tevens met alle menschelijkheid behandeld. maatschappij van kapitalisme naar com-

Ik kan niet af zijn, bij deze gelegenheid de goede diensten van den Heer Cornelis munisme. 
Campagne, een ingezetene van Tiel, loffelijk te gedenken, die mij in deze van zeer Het is de arbeidersklasse, die daarbij 
veel hulp en bijstand is geweest. een "historische" taak heeft te vervullen 

Nadat 67 Kozakken waren opgebracht en ik onder- en wij, communïsten (de socialisten zeggen 
richt werd, dat de overigen waren ontvlucht, verza- precies hetzelfde) trachten de arbeiders-
melde ik mijne manschappen en verzocht den Heer klasse in dit proces van strijdend groeien, 
Burgemeester van Zoelen om bij publicatie alle inge- voor deze taak sterk en krachtig, helder en 
zetenen te vermanen, de wapenen, kleederen, gelden, moedig te maken. 
papieren en andere goederen der Kozakken, welke Als er sprake is van opruiïng, dan is 
zij onder zich mochten hebben, te brengen aan het dit aan den kant van den staat en zijn 
huis van den Heer Denier van der Gon, predikant te trawanten, die ons daarbij weerstaan". 
Zoelen, een man, dien ik volkomen meende te kun- Het bovenstaande is een zuiver socia-
nen vertrouwen en van wien ik zeer veel hulpvaar- listische theorie, welke wij in de revolutio-
dirheid heb ondervonden. naire practijk steeds weer kunnen terug-

Tk keerde vervolgens naar Tiel terug, de gevangen vinden. 
Kozakken met mij voerende, die ik in een behoor- Ook wanneer de socialistische pers de 
lijk lokaal deed bewaken, en verzocht den Heer _,/--""1!l!l!~!H justitie en politie aanvalt met verwijten 
Burgemeester · dezer stad, dezelven van levensmid- ' van provocatie en terreur en de relletjes-
delen te voorzien. Ook werden vele goederen naar makers verdedigt, wanneer zij de Indische 
de stad gebracht en op het raadhuis in zekere be- regeering de schuld geeft van de politieke 
waring gesteld, daar zeer veel los en niet ingepakt moord-beramingen inNederlandsch-Indië; 
was. bij al haar anti-monarchale uitingen, ja 

Dienzelfden avond werden nog 7 Kozakken, die bij elk harer acties, berust haar geheele doen 
zich over het bouwland en slooten hadden trachten - ----=-- en laten op bovenstaande Marxistische 
te redden, opgebracht, die door den landstorm theorie. 

·k Officier van den Landstorm-! 813. H • waren gevangen genomen; en 1 ontving naricht, un actie tegen het leger en den Land-
dat de sergeant J. Baars en de schutter J. Op ten storm, tegen alles, wat de Overheid doet, 

1) Verschillende Fransche uitdrukkingen zijn terwille van de duidelijkheid door Nederlandsche ver- gaat uit van hun geloofsstuk : de wereld 
va.ngen. 1 groeit onweerstaanbaar naar de socialis-

tische (communistische) maatschappij, en 
zij die zich daartegen verzetten: vorsten, 
staten, justitie en burgers, aan hun kant 
is het onrecht ; zij allen zijn de "bour
geoisie" met hare trawanten. Daarentegen 
zij, die dit groeiproces aanvaarden als een 
natuurwet en het zelfs bevorderen, aan 
hun kant is het recht. 

Wij kunnen dadelijk vooropstellen, dat 
vele socialisten en communisten dit ge
loof in de rechtvaardigheid van hun zaak 
met een oprechtheid aanhangen, een 
betere zaak waardig. Zij strijden ervoor 
met een volharding en een vuur, die 
waarlijk velen lauwen onder ons tot een 
voorbeeld mochten strekken. 

Niettemin is het van belang niet slechts 
op de hoogte te zijn van de strijdwijze der 
revolutiemannen, doch ook te weten uit 
welk beginsel hun actie opkomt. 

Zij staan op den grondslag van het 
"historisch materialisme" , waarvan een 
der hoofdbeginselen is de leer : klassen
strijd is natuurwet. Hun beginsel is 
derhalve anti-christelijk, anti-nationaal en 
in z'n diepste wezen revolutionair. 

Dit geldt voor den socialist evengoed 
als voor den communist. 

Als de Heer Albarda de "vredeswach
ters" vermaant van hun pogen af te 
laten, opdat hij dan met recht van de 
Regeering kan eischen den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm en de Burgerwach
ten af te schaffen, dan gaat hij daarbij uit 
van het bovenomschreven socialistische 
beginsel. 

Dan bedoelt hij daarmede: volgens de 
socialistische leerstelling sta ik tegenover 
deze kapitalistische regeering in mijn 
historisch recht, wanneer ik van haar 
eisch, zich te ontdoen van de instrumen
ten, die de burgerlijke en tot ondergaan ge
doemde maatschappij moeten beschermen. 
Zoo lang de machtsverhoudingen voor 
mij nog ongunstig zijn, sta ik in dien eisch 
sterker, wanneer mijn t egenpartij zich 
niet kan beroepen op bewapening mijner
zijds. 

Zoo hebben in onzen tijd recht en 
onrecht stuivertje gewisseld en maar al te 
velen zijn er, die o, in 't geheel geen 
socialist willen zijn, en die toch, mogelijk 
onbewust, aan deze pretentie der rev0lu
tiemannen hun fiat geven. 
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12! jaar leiding van de Nationale Landstormcommissie 
' In onzen veel bewogen tijd leven de 
menschen snel en behooren vele gebeur
tenissen al spoedig tot de "geschiedenis". 
Twaalf en een half jaar is in het leven van 
een modern instituut als de B.V.L. nog 
wel niet heel lang, doch lang genoeg om 
vele historische gegevens kwijt te raken, 
vooral van den tijd der oprichting. Dezen 
nog eens voor den geest te halen en een 
keten te scheppen, waaraan ieder, die in 
de Landstormbeweging een plaats heeft 
ingenomen, zijn herinneringen vasthaken 
kan, is de bedoeling van het korte histo
risch overzicht, dat hieronder volgt en dat 
uitteraard geen de minste aanspraak 
maakt op volledigheid. 

De spontaniteit, waarmede de vnJ
willigers in 1918 opkwamen, om hun 
trouw aan Volk en Vorstenhuis met de 
daad te bewijzen en de gevaren, welke 
van revolutionaire zijde bleven dreigen, 
waren voor de Regeering einde I 9 I 8 
begin 19 I 9 oorzaak, om de totstandkoming 
van een blijvende militaire afweer-orga
nisatie te bevorderen. 

Reeds op 23 November 1918 had den 
Heer COLIJN aan de Regeering een me
morandum doen toekomen over de nood
zakelijkheid, om een instituut, als de Bij
zondere Vrijwillige Landstorm gewor
den is, te vormen en daarvoor den be
staanden Vrijwilligen Landstorm uit te 
bouwen door een vaste regeling te schep
pen voor de toetreding van militie- en 
landweerplichtigen met verlof. Tevens 
werden door hem ook richtsnoeren aan
gegeven voor de ontwikkeling en uitbrei
ding der Burgerwachten. 

Op 15 Januari 1919 had over het 
scheppen van een blijvende formatie 

Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruijs 
de Beerenbrouck, tijdelijk 
Voorzitter van den Minis-

terraad in 1918. 

op verzoek van den toenmaligen Minister 
Jhr. ALTING VON GEUSAU, een overleg 
plaats tusschen het Departement van 
Oorlog en den Heer DuYMAER VAN 
TWIST, terwijl omstreeks dienzelfden tijd 
dit plan werd overwogen in een samen
komst ten huize van den Heer H. COLIJN 
te 's-Gravenhage. De Heeren H. COLIJN 
en Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN 
werden namens de saamgekomenen ge
machtigd het denkbeeld bij de Lands
regeering aan te bevelen. In een confe
rentie met den tijdelijken Voorzitter van 
den Ministerraad en den Minister van 
Oorlog werd de verzekering van instem
ming en medewerking der Regeering 
ontvangen met het resultaat, dat om
streeks Paschen een drietal vooraan
staande Kamerleden, de Heeren DuvMAER 
\'AN TWIST, Dr. L. N. DECKERS en J. R. 
SNOECK HENKEMANS, het land doorreis
den , om de toetreding tot den Landstorm 
te bevorderen. 

Aan den toenmaligen Inspecteur van 
den Vrijwilligen Landstorm, Kolonel G. 
C. A. F ABIUS, werd opgedragen, daarvoor 
een militaire organisatie voor te bereiden 
en op grond van L.O. 15 November 1918 B 
No. 366, waarvan de eerste paragraaf 
luidde : 

DE NATIONALE LANDSTORMCOMMISSIE. 

Dr. H. Colijn, 
Eere- Voorzitter. 

L. F. Duymaer van 
Twist, Voorzitter. 

;\Jr. A.G. A. Ridder 
van Rappard. 

Res. Luit.-Gene
raal J. H. Bo rel. 

J. R. Snoeck 
Henkemans. 

A. N. Fleskens. G. F. Boulogne, 
Secretaris. 

"Voor gewezen militairen bestaat ge- Voor wat de militaire maatregelen van 
legenheid zich aan te Kolonel F ABIUS aangaat , moet worden ge
melden bij den "Vrij- tuigd, dat deze bekwame officier blijken gaf 
willigen Landstorm". van een onovertroffen organisatietalent. 

Dienstplichtigen en Wat ontbrak, dat was centrale leiding, 
zij, die behooren tot welke in dezen moeilijk van de militaire 
het reserve-personeel autoriteit, i.c. den Inspecteur van den 
die in het genot van Vrijwilligen Landstorm, kon uitgaan. 
groot verlof zijn, kun- De werving en propaganda was 
nen met machtiging een zaak, welke voor elke streek van ons 
van den Minister van land moest worden gevoerd overeenkom
Oorlog onder de wa- stig den aard der bevolking en waarbij 

Jhr. Mr. A. F. de penen komen bij den onmogelijk de invloed van leidinggevende 
Savornin Lohman. Vrij willigen Land- peronen uit burgerlijke kringen kon wor

storm, zonder daarbij den gemist. 
een verbintenis aan te gaan". De wijze, waarop de propaganda in 

maatregelen te treffen om over voldoende dezen eersten tijd werd gevoerd, leidde 
bijzondere 1) vrijwilligers de beschikking al spoedig tot versnippering van kracht 
te verkrijgen. Een aantal reserve- en en arbeid. Het duurde slechts kort of de 
landstormofficieren werden voor dit doel t ovengenoemde Heeren en de door hen 
bijzonderEik onder de wapenen gehouden. uitgezonden vertrouwensmannen _werkten 

In Friesland was het Friesch Nationaal tegelijkertijd of vlak na elkaar in hetzelde 
Comité onder haar kloeken Voorzitter gebied, waardoor vanzelf het inzicht baan 
Mr. J. J. CROLES, met het oog op moge- brak, dat het geheele werk, voor zoover 
lijke gebeurtenissen blijven voortbestaan. dit niet tot het militaire arbeidsveld be
Het bleef in geregeld contact met den hoorde, centraal moest worden geleid. 
Heer DuYMAER VAN TWIST, om te allen I Dit voerde, in overleg met de Regeering, 
tijde opnieuw paraat te kunnen zijn. tot de oprichting der Nationale Land-

Ook de Groningsche voormannen had- storm Commissie, waarover de Regeering 
den de bajonet niet afgeslagen, doch op 3 Mei I 919 in een missive aan de leden, 
maatregelen getroffen, om de vrijwilligers, die zich bereid verklaard hadden de 
die zich in de Novemberdagen ter be- Commissie te vormen, mededeeling deed. 
schikking hadden gesteld, bijeen te hou- Op 7 Mei 1919 constitueerde zich de 
den. Nationale Landstorm Commissie in hare 

Op 20 Januari 19 I 9 meldde de Res. eerste vergadering. 
Kapitein Dr. J. DE JoNG, Rector van het Korten tijd daarna verscheen het offi
Willem Lodewijk Gymnasium te Gronin- cieele bericht van de samenstelling dezer 
gen den Heer DuYMAER VAN TWIST, dat Commissie in de Legerorder 1919 B 
700 vrijwilligers gereed stonden en dat dit No. 215, luidende: 
aantal nog zou uitbreiden. 

De vrijwilligers uit de Peel, die in de Comité ter bevordering van de toetreding 
Novemberdagen hadden getoond uit welk tot den Vrijwilligen Landstorm. 
hout zij waren gesneden, bleven daartoe 
aangespoord o.a. door de Heeren J. 
PoELS te Venray en Mgr. Dr. H. A. 
PoELS te Heerlen met vele andere enthou
siaste Limburgers bereid zich opnieuw als 
't moest ter beschikking te stellen van het 
Wet tig Gezag. 

In tal van andere plaatsen waren parti
culieren in hun omgeving bezig geweest, 
om rond te zien naar mannen, die met 
liefde voor de goede zaak bezield waren. 

Ook op de vrijwilligers van de bestaande 
Landstormkorpsen, van wiens snelle op
komst in de Novemberdagen zulk een 
kracht was uitgegaan, kon gerekend 
worden, zoodat de Kolonel Fabius, die 
met de organisatie werd belast, niet met 
leege handen behoefde te beginnen. 

1) Toenmaals nog "buitengewone''. genaamd. 

"Er heeft zich met instemming van de 
Regeering een comité gevormd dat zich 
ten doel stelt de toetreding tot den Vrij
willigen Landstorm van zoogenaamde 
buitengewone vrijwilligers te helpen be
vorderen. 

Dit comité, onder Eerevoorzitterschap 
van den Heer H. COLIJN, Lid van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal, be
staat uit de Heeren: 

L. F. DuYMAER VAN TwrsT, Lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Voor-
zitter. • 

Mr. P. A. DIEPENHORST, Hoogleeraar 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

J. R. SNOECK HENKEMANS, Lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

A. G. A. RIDDER VAN RAPPARD, Lid 
van , d~ T~eedf_ Kamer der Staten
Genèfaal. · 
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Dr. L. N. DEC KERS, Lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, en 

G. C. A. FABIUS, Inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm. 

De militaire autoriteiten worden uitge
noodigd aan voornoemd comité, voor 
zoo veel dit voor het beoogde doel noodig 
is, hunne medewerking te verleenen." 

Als Secretaris der Commissie fungeerde 
de Landstorm Ie Luitenant P. VAN REES, 
die vóór 7 Mei 1919, in samenwerking 
vooral met den Kapelaan P. VAN DORP in 
het gebied van het Landstormkorps "Stel
ling van Amsterdam" voor de uitbreiding 
van den Landstorm had geijverd en 
daarbij blijken had gegeven van groote 
propagandistische kracht. 

De Heer VAN REES werd in April 1921 
opgevolgd door den Reserve Ie Luitenant 
der Artillerie G. F. BouLOGNE, vóórdien 
werkzaam voor de propaganda in het 
Landstormverband "Dordrecht". 

De opvolgende Inspecteurs van den 
Vrijwilligen Landstorm waren qualitate 
qua lid der Nationale Landstorm Com
missie. Zoo heeft de Nationale Landstorm 
Commissie in haar midden gehad : 
tot I Aug. 1920: Kolonel G. C.A. FABrus,1) 
van 1 Aug. 1920-1 Oct. 1923: Gen. Maj. 

j. L. TEN BOSCH,') 
van 1 Oct. 1923-30Sept. 1926: Gen. Maj. 
G. W. FRIS en 
van 30 Sept. 1926- heden: Res. Luit. 

Gen. J. H. BoREL, 
die thans nog Inspecteur van den Vrij
willigen Landstorm is en het lidmaatschap 
der Nationale Landstorm Commissie be
kleedt. 

Wegens ophooping van werkzaamheden 
bedankte Mr. P. A. DIEPENHORST in 1924 
als lid der Commissie, terwijl in 1929 Mr. 

Jhr. G. A. A. Alting von 
Geusau, Minister van Oor

log in 1918. 

Dr. L. N. DECKERS aftrad, als gevolg van 
zijne benoeming tot Minister van Defensie. 
In zijn plaats werd benoemd de Heer 
A. N. FLESKENS, Lid van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal. De Regeering 
hechtte aan deze benoeming hare goed
keuring. 

De nieuwe samenstelling der Commissie 
werd gepubliceerd bij Legerorder 1930, 
No. 317. 

Op I 5 December I 920 verbond de 
Nationale Landstorm Commissie aan haar 
bureel als Administrateur den Res. 1 e 
Luitenant (thans Res. Kapitein) G. VAN 
SITTEREN, die tevoren belast was met de 

I) Thans Luitenant-Generaal b.d. 

Dr. L. N. Deckers, Min. van Defensie. 
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Bijeenkomst met de Gewestelijke Secretarissen en Propagandisten op 24 October 1927. 

administratie van het Korps "Kennemer
land" en met het secretariaat der Gewes
telijke Commissie "Kennemerland" 

Met ingang van Januari 1921 werd 
door de Regeering de post ten behoeve 
van de propaganda, werving en consoli
datie van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm overgebracht van de Oorlogs
begrooting naar de begrooting van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en werd de 
Nationale Landstorm Commissie, die tot 
nog toe slechts met ingezamelde bijdragen 
haren arbeid moest bekostigen , belast met 
de besteding van dezen post voor de ge
noemde doeleinden. 

Aangezien de handhaving der binnen
landsche orde een onderdeel vormt van de 
werkzaamheden van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, werden in Januari 1923 
ook de militaire uitgaven voor den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm op de 
begrooting van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw gesteld. 

De Nationale Landstorm Commissie is, 
na haar oprichting, onmiddellijk aange
vangen met het in het leven roepen van 
gewestelijke Landstormcommissiën, welke 
op haar beurt tot taak 
kregen in alle gemeen
ten plaatselijke Land
stormcommissiën te 
vormen, tengevolge 
waarvan de Nationale 
Landstorm Commissie 
thans in den lande de 
medewerking onder
vindt van ongeveer 
vijf duizend vooraan
staande personen uit 
de burgerij. 

Nu zijn er 21 Ge
westelijke Commissiën, 

Kolonel 
G. C. A. Fabius. 

1037 Plaatse1ijke Commissiën en 1131 
Plaatselijke Leiders der Afdeelingen. 

Het totale aantal vrijwilligers heeft de 
70.000 overschreden, waartoe behooren 
1861 Res. Officieren. 

Overzicht der sterkte. 
1 Maart 1919 16181 vrijwilligers. 
7 Mei 1919 26792 
1 December 1 919 38895 
1 Januari 1920 41983 
1 Januari 1921 46395 
1 Januari 1922 46200 
1 Januari 1923 46565 
1 Januari 1924 48965 
1 Januari 1925 52176 
1 Januari 1926 55120 
1 Januari 1927 56499 
1 Januari 1928 58050 
1 Januari 1929 65950 
1 Januari 1930 69824 

Op verzoek van de Regeering stelden 
zich de Nationale Landstorm Commissie 
met hare organen tegen het einde-van 1920 

beschikbaar om de oprichting van het 
vooroefeningsinstituut (Gewone Vrijwil
ligè Landstorm ge naamd) bij de bevolking 

bekend te maken en 
in alle plaatsen klas
sen van vooroefenen
den op te richten. Een 
groot deel van den ar
beid en de gelden der 
Landstormcommissiën 
werd hiervoor in de 
jaren 1920 en 1921 in 
beslag genomen, geluk
kig met het verblijdend 

Gen.-Majoor J. L. resultaat, dat als 't 
ten Bosch. ware met één slag in 

meer dan 500 gemeen
ten des lands voorgeoefend werd door 
ruim 10.000 gewone vrijwilligers. 

Omstreeks dezen tijd werd echter ook 
het besluit genomen, om met het instituut 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm een anderen koers in te slaan. 
Teneinde de steeds meer dreigende be
gripsverwarring, welke het gevolg was van 
de dooreenmenging met het Vooroefe
ningsinstituut, te ontgaan, werd er sinds 
dien naar gestreefd om den Bijz. Vrijw. 
Landstorm een eigen plaats te geven. 
Gewone Landstorm, Buitengewone Land
storm, Bijzondere Lands'orm, Kaderland
storm, Landstorm-
motordienst, Land

storm-vaartuigen
dienst, Landstorm
spoorwegdienst, Land-

storm-luchtwacht
dienst , vrouwelijke 
vrijwilligers bij den 
Landstorm, het waren 
altemaal namen, die 
het spoor bijster deden 
worden, terwijl in me
nig opzicht de tal- Mr. P. A. Diepen-

. horst. rijke veranderingen, 
welke op het Vooroefe-
ningsinstituu t werden toegepast, den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm dreigden 
te desorganiseeren. Thans is de Bijzon-

1 dere Vrijwillige Landstorm zoowel in ad
ministratie als bevelvoering gescheiden 
van het Vooroefeningsinstituut. Aan dit 
laatste werd indertijd , om de lijnen zuiver 
te trekken , elk karakter van afweerorga
nisatie te zijn, ontnomen. 

Van groote beteekenis is het gebleken, 
dat de Nationale Landstorm Commissie, 
toen zij op I Januari 1921 belast werd 
met de besteding van de door het Rijk 
voor de werving en propa-ganda beschik
baar gestelde gelden, onmiddellijk aan zich 
verbond een twaalftal Heeren, die meer 
bijzonderlijk met de propaganda en den 
administratie- en registratie-arbeid van de 
Gewestelijke Commissiën werden belast. 
Op 27 Dec. 1920 werden deze Heeren uit
genoodigd voor een vergadering in Restau-

rant "Riche" te 's-Gravenhage. Het waren 
voornamelijk de hierboven reeds ver
meldereserve- en land-
stormofficieren, die op 
deze bijeenkomst aan
wezig waren en welke 
allen zich bereid ver
klaarden op het voor
stel van de Nationale 
Landstorm Commis
sie in te gaan. In dien 
tijd werden aan de Na-

tionale Landstorm 
Commissie verbonden 
de Heeren: 
voor Limburg: Jhr. J. 
A. I. H. GRAAFLAND, 

P. van Rees. 

voor de Meijerij: L. B. M. VAN AGT, 
voor Zeeland: P. G. LAERNOES, 
voor Dordrecht: G. F. BouLOGNE, 
voor Zuid-Holland: West: L. VAN PELT,t 
voor Stelling van Amsterdam: K. L. 

SCHELL, 
voor Alkmaar: P. J. ÜOLDERS, 
voor den Helder: J. DE JONG, 
voor West-Friesland : K. SCHUTTEN, 
voor Bodegraven: Mr. J. L. J. A. VAN 

MECHELEN, (later voor Rotterdam later 
voor Gouda), 

voor Groningen: D. DE JONGE, 
voor de IJssel en Veluwzoom: F. JALINK. 

Later werden daaraan nog toegevoegd 
of traden op als plaatsvervangers de 
Heeren: 
voor Drenthe: J. DE BRUIJN,t 
voor Kennemerland: C. ELDERMANS, 
voor Nieuwe Hollandsche Waterlinie: Mr. 

J. G. A. VAN GELDORP MEDDENS, 
voor Dordrecht: J. BONTEN, 
voor Friesland: L. HEUKELS Nzn., 
voor Rotterdam: A. GROENENDIJK (later 

voor Dordrecht en Rotterdam; nog 
later alleen voor Dordrecht), 

voor de Meijerij: Ds. A. DARAN, t 
voor Zuid-Holland: West: D. J. KARRES, 
voor Twente: J. W. KATERBERG, 
voor Rotterdam: F. D. VAN DER MAST, 
voor Drenthe: Mr. E. I. F. DE BRUIJN, 

5 

Sinds de eerste vergadering in "Riche" 
heeft de Voorzitter der Nationale Land
storm Commissie telken jare deze Ge
westelijke Secretarissen en Propagandisten 
eenige malen tot een bijeenkomst samen
geroepen. 

Het vruchtdragend gemeenschappelijk 
overleg dat door deze vergaderingen moge
lijk werd gemaakt, stelde de Nationale 
Landstorm Commissie in staat om over 
het geheele land éénzelfde gedragslijn bij 
de werving en propaganda te verkrijgen, 
terwijl de uitwisseling van gedachten er 
niet weinig toe heeft bijgedragen, om 
de Secretarissen en Propagandisten ( en 
middels hen de Gewestelijke Commissiën) 
op de hoogte te stellen van elkandeff 
ervaring. 

In Mei 1922 werd ten bureele dei 
ationale Landstorm Commissie geplaats, 

de Heer K. A. VAN SCHELVEN als Secre
taris der ?\ationale Noodhulp Organisatie 
welker voorbereiding door de Regeering 
werd opgedragen aan de Nationale Land
storm Commissie. 

Het bureel der Nationale Landstorm 
Commissie was tot 28 October 1920 ge
vestigd: A lexanderplein 27 ; daarna tot 
14 Juni 1923: M esdagstraat No. 8 en tot 
heden Konînginnegracht 50 te 's-Gra
venhage. 

Tot 8 October 1926 had de Inspectie 
van den Vrijwilligen Landstorm steeds 
in hetzelfde gebouw haar bureel. 

BERICHT AAN DE AFDEELINGEN. 

Ter herdenking van het 12½-jarig be
staan der Nationale Landstorm Commis
sie, zal de Commissie op 6 November a.s., 
om 3 uur namiddags met deputaties der 
Gewestelijke Landstormcommissiën sa
menkomen in huize Voorhout, Lange 
Voorhout 19, Den Haag. 

Namens de Gewestelijke Landstorm
commissiën zal het woord gevoerd worden 
door den voorzitter der Gewestelijke 
Landstormcommissie "Monden der Maas", 
Mr. F. J. D. C. Egter van Wissekerke, 
burgemeester van den Briel, en namens 
de Landstorm Vrijwilligers door een der 
Vrijwilligers, aan te wijzen door het 
Landstormkorps "De Meijerij". 

LUCHTWACHTDIENST. 

Bij Koninklijk Besluit is aan der, 
Majoor-tit. M. G. LABREE eervol ontslag 
uit den militairen dienst verleend, onder 
gelijktijdige bevordering tot Luitenant
Kolonel-tit. 

Generaal-Majoor 
G. W. Fris. 

voor Monden der Maas ( deel V oorne 
Putten): J. VAN DER w AL, en 

voor Monden der Maas (deel Goeree 
Overflakkee): A. A. HOGEWEG. 

Overste LABREE voerde van April 1922 
tot Juli 1923 het commando over het 
Vrijwillige Landstormkorps "Zuid-Hol

en land: West". Vanaflaatstgenoemden datum 
was Z.H.E.G. gedetacheerd bij het Vrij

en willige Landstormkorps "Luchtwacht
dienst". 

G. van Sitteren. 

K. A.v. Schelven. 

Het resultaat van jarenlangen 
arbeid: 1216 afdeelingen van 
den Bijzonderen Vrijwilligcm 

Landstorm. 



Van links naar. rechts: de heeren J. W. Santema, Prof. Mr. P. S. Gerbrandy en T. Nauta. 

NOORD-FRIESCHE LANDDAG VAN DEN 
B.V.L. OP "RINSMA.STATE" TE DRIESUM. 

Een uitgezochte, zonnige herfstdag. 
Een prachtige boschrijke omgeving, 

waarvan de wondere kleurenmengeling 
der najaarstinten, belicht werd door de 
koesterende zonnestralen. Een groote en
thousiaste schare B.V.L.-ers. 

Een rij geestdriftige sprekers. 
Ziedaar in enkele woorden saamgevat 

onze totaalindruk van drn in: het prach
tige bosch van "Rinsma-State"t te Drie
sum gehouden Noord Friesche landdag 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. 

* * * 
Zoo we reeds schreven was er veel 

belangstelling voor dezen landdag. 
Eert belangstelling die groeide, naardat 

het later werd. Want zij die bij den aan
vang niet aanwezig konden zijn, die kwa
men een uur, desnoods 2 uur later. Maar 
den landdag bijwonen, dat zouden ze. 

Bijzonder de landstormers van Dantu
madeel, wier afdeeling deze beweging ook 
had op touw gezet, hebben zich kranig 
gehouden. 

En, ze kwamen niet alléén. 
Neen, de vrouwen moesten en wilden 

mee. 
* * * 

Te ongeveer twee uur opende luitenant 
F. Staüdt den landdag. 

Hij heet al de aanwezigen hartelijk 
welkom. Inzonderheid Luitenant Boulog
ne als vertegenwoordiger van Luitenant
generaal Duymaer van Twist, Burge
meester Nauta, Ds. Bootsma, Prof. Mr. 
P. S. Gerbrandy, Kapitein van Straten 
en Kapitein van der Wal. 

Vv1 oorden van dank worden gesproken 
tot regenten van Rinsma-State voor het 
belangeloos afstaan van dit mooie bosch 
voor den landdag. 

Openingsrede Burgemeester Nauta. 

Spr. begint met te zeggen dat deze 
landdag geen feestdag is. Ons land, volk 
en provincie verkeeren thans geenszins 
in een feeststemming. Daar zijn de tijden 
niet naar. 

Des te meer verblijdt spr. de groote 
ambitie en geestdrift der landstormers 
voor dezen landdag. Ze getuigen dat de 
B.V.L. in Friesland leeft. 

Trots de tijdsomstandigheden, trots de 
malaise die ook ons volk treft, blijft men 
inzien het groote nut van den B.V.L. 

Die geestdrift voor den B.V.L. is 
kenschetsend. Ze leeft in het hart van 
ons volk in niet mindere mate dan in de 
Novemberdagen van 1918. 

En haar noodzakelijkheid van bestaan 
is er nu als toen. 

Zoo juist is gezongen - aldus spr. -
"Zij zullen het niet hebben", het mooie 
lied van Da Costa. 

Waarom zullen ze ons niet hebben, 
ons Friesche B.V.L.-ers i9- het bijzonder 
niet? 
Omdat: ,,Myn schild en myn betrouwen, 

,,Zijt Gij o God, mijn Heer." 
Geen zelfvertrouwen spreekt uit het 

"Zij zullen het niet hebben", maar wel 
betrouwen op God, óók van deu B.V.L. 

Al worden de tijden dan nog zoo be
nauwd, al zal er nog meer strijd en 
ontwrichting komen, zoolang wij staan 
op dezen grondslag, staan we sterk, staan 
we[op het standpunt van het geloof. 

Korpsschietwedstrijd voor "Vollenhove" te Steenwijk op 8 October 1931. 
De Burgemeester, de heer Mr. A. H. Goeman Borgesius spreekt de openingsrede uit. 

Overzicht der aanwezigen. 

Aan God hebben wij te danken, dat tot 
op dit oogenblik Nederland is, wat het is. 

Niet alleen is het in den oorlog ge
spaard, óók ná den oorlog heeft het 
vele zegeningen ontvangen. 

Als dan alles zoo vredig is, als alles 
pais en vrede is, wat doen we dan met 
het instituut van den B.V.L.? · 

De B.V.L. is niet om den buitenland
schen vijand te keeren, maar om den stroom 
uit het binnenland, die zich wil vergrij
pen aan kroon en troon, hierin tegen 
te houden. 

Bijzonder de Friesche B.V.L.-ers zijn 
zoo warm voor hun zaak. 

Zij stellen zich beschikbaar, zoodra op 
hen wordt gerekend. 

Laat ons, hoe men ook op andere plaat
sen en deelen van ons land over den 
B.V.L. moge denken, blijven staan op 
het van 1918 af ingenomen standpunt. 

Pal staan om en voor den troon van 
Oranje! 

Pal staan voor het wettig gezag! 
Niet in eigen kracht, maar in betrou

wen op God. 

Rede Prof. Mr. P. S. Gerbrandy. 

Prof. Mr. P. S. Gerbrandy van Am
sterdam, hierna het woord verkrijgende, 
acht het zich een voorrecht dezen dag 
in zijn oude provincie, die hij hier onder 
zulk een scho0ne belichting ziet, onder 
de Friesche B.V.L.-ers te mogen vertoeven 
en voor hen te spreken. 

De trouw en aanhankelijkheid aan vor
stenhuis en vaderland is van Uw gezich
ten af te lezen - aldus spr. - en ik 
zal dit oogenblik niet spoedig vergeten. 

Zooals de eminente voorzitter van Uw 
provinciale organisatie van den B.V.L., 
Burgemeester Nauta, - met wiens bezit 
ik den Frieschen B.V.L. · kan geluk
wenschen, - reeds heeft gezegd, geven de 
tijdsomstandigheden geen reden om feest 

te vieren. De wereldtoestand is buiten
gewoon zorgwekkend. 

In China komen millioenen om van den 
honger; in Zuid-Amerika trilt alles; in 
Rusland ligt alles op den kop! 

Met menschenlevens wordt dáár niet 
meer gerekend. 

63000 studenten zijn van de Russische 
universiteiten tot dwangarbeid naar Si
berië verbannen omdat zij aan het 
Marxisme geen trouw wilden zweren. 

In Duitschland vreest men, dat het aan
tal werkloozen dezen winter zal stijgen 
tot 7 millioen, d.i. 'n derde van de wer
kende bevolking. 

Ook in Nederland en in het verdere 
deel van Europa heeft de economische 
crisis de alpentoppen van het bedrijfs
leven bereikt. Het water is tot aan de 
lippen gekomen. 

Zóó is de wereldtoestand op dit oogen
blik. 

Erkende ons volk nu maar dat dit al
les ons van Godswege toekwam. Gelukkig 
zijn er velen die dit zeggen, maar over 
't geheel is er 'n mentaliteit die zegt: Stort 
deze samenleving maar inéén. 

Dit wordt gezegd door hen, die in 
die samenleving het veiligste plekje heb
ben en die van elke positie der samenle
ving het meeste profijt trekken. 

Die stem is echter dóór en dóór on
christelijk, maar óók dóór en dóór anti
sociaal. 

Ineenstorting der samenleving is 't op 
gewelddadige wijze verscheuren van het 
fijne weefsel dat is geweven tusschen God 
en menschen. Het brengt leed en ellende 
over millioenen. De B.V.L. is er om voor 
de waardij van dat weefsel paraat te zijn. 
Als 't moet met inzetting van zichzelf. 

B.V.L.-ers, gij hebt dien rondwarenden 
geest te bestrijden. 

En evenals in 1918, toen gij weinigen 
waart tegenover een meerderheid, maar 

Op de K. S. O.-banen. 
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door Uw moed en trouw met Gods hulp 
hebt getriomfeerd, zoo zij ook thans Uw 
houding. Niet zelfbewust, maar vertrou
wend op God. 

Telegram aan H. M. de Koningin. 
Het volgende telegram wordt onder 

daverend applaus afgezonden: 
,,Koningin Wilhelmina 't Loo. Majes

teit, De B.V.L. Noord Oostdeel Friesland 
in landdag bijeen op Rinsma-State te 
Driesum, betuigt zijne aanhankelijkheid 
en onverbrekelijke trouw aan Uw door
lucht huis en bidt U Gods rijken zegen 
toe. Commandant Staüdt. 

Friesche rede J. W. Santema. 
Spr. zegt een woord van hart tot hart 

te willen spreken. 
Als landstormer tegenover landstormer. 
Als spr. een onderwerp boven zijn 

speech zou zetten, dan zou hij het noe
men: Enkele gedachten van een B.V.L.-er. 

Deze tijd is een tijd waarin het natio
naal gevoel wordt ondergraven. 

Een tijd, waarin de nationale deugden: 
het hooghouden der religie en beginselen 
het gaaf houden van het gezinsleven, 
worden ondermijnd. 

Geschetst wordt wat gezond nationalis
me is. 

a. Van den vergrijsden Frieschen emi
grant in Amerika, die hunkert naar z'n 
bakermat en wiens gedachten steeds te
ruggaan naar z'n jeugdjaren. 

b. Van Nehemia. 
Nationalisme is een geestelijk goed in 

tegenstelling met den revolutiegeest die een 
materialistische tendenz ademt. Die niet 
eerbiedigt de geestelijke beginselen en de 
vrije persoonlijke overtuiging. 

Revolutie is opgebouwd op de materie 
op stof en techniek. Godsdienst acht ze 
opium voor het volk. 

Dat durft men zelfs te Rotterdam te
genover kerkdeuren te schilderen. 

De leden van den B.V.L. beseffen welke 
groote schatten er voor hen op het spel 
staan: 

Nationale goederen, ons door onze voor
ouders achtergelaten. 

Twee werelden staan voortdurend met 
elkaar in strijd: licht en duisternis. 

Ook Nationale ontwapening, gepropa
geerd door menschen, gedreven door het 
menschelijk sentiment, kan eindigen in 
tooneelen van verschrikking en ellende. 

De taak van den B.V.L. is: hiervoor te 
waken. 

Met een kernachtige opwekking tot 
trouw aan vorstenhuis en vaderland be
sluit spr. zijn met vuur in de Friesche 
taal uitgesproken rede. 

Het Defilé. 
Nadat door eenige onderofficieren van 

den B.V.L. afd. Dokkum onder leiding 
van den 1 en luitenant C. Hoekstra een 
colonne-geweer was uitgevoerd, werd voor 
de autoriteiten door de landstormers ge
defileerd. 

C. M. VAN DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS BEKERS 

MEDAILLES - VLAGGEN 
V e~vaardiger der Regimentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 

Aan dit defilé verleende de brigade 
Dokkum der Kon. Marechaussee, onder 
leiding van opperwachtmeester Thorbrug
ge, medewerking. 

Rede ds. Bootsma. 
Hierna wordt het woord gevoerd door 

den legerpredikant ds. Bootsma, van 
Zwolle" die door vele oud-soldaten harte
lijk wordt toegejuicht. 

Spr. zegt dat in de B.V.L.-ers leven 
en pit zit. Vuur en geest zit er in onze 
menschen. Dat blijkt ook op dezen enthou
siasten landdag. 

En dat is noodig ook, want de B.V.L. 
krijgt concurrentie van den Rooden Vrif
willigen Landstorm, die zich openbaart in 
de pas opgerichte Nederlandsche Arbei
ders Vredeswacht. Deze zoekt samenwer
king met dergelijke organisatie's in an
dere Europeesche landen om te komen 
tot de vorming der kern van een inter
nationaal Europeesch Volkenbondsleger. 

Dat komt van menschen waar onze 
jongens niet anders dan met de politie 
konden worden ingekwartierd. Wie goed 
internationaal wil zijn, moet beginnen 
met goed nationaal te zijn. 

Zal hij de wereld redden door z'n inter
nationalisme die, als de nood aan den man 
komt, eigen gezin, eigen land en volk 
prijs geeft? 

Néén, onze kostelijke nationale goede
ren: onze ideeele goederen, die ons van 
Godswege door onze vaderen zijn nage
laten, willen wij niet missen. Tegen geen 
enkelen prijs. 

De B.V.L. houdt wacht bij onze 
nationale goederen. Hij stelt zich in dienst 
van de wettige regeering om het ge
heele N ederlandsche volk te dienen. 

Dat is de eere van den B.V.L. 
In dienst van het ge he e 1 e Neder

landsche volk. Niet in dienst van brand
kast en kapitaal. 

Niet in dienst ook alleen van de ar
beiders of middenstanders. 

Neen, van het geheele Nederlandsche 
volk in al zijn gelederen. 

De B.V.L. vraagt van haar mannen 
het welbewust offer: als 't moet zich 
veil te hebben voor vorstin en vaderland. 

De onmondigen begeert zij niet. Maar 
ze moet zelfbewuste mannen hebben. 

Weest op Uw hoede. 
Schaart U man aan man, om een dam 

te vormen tegen den stroom van inter
nationalisme die over ons land wil golven, 
zonder onze nationale goederen te be
waren. 

Het nationaal belang vóór het inter
nationale. Daarmee verrijkt ·ge de wereld. 

Door slaven te maken, zooals de revo
lutie van Rusland één groote slavenplantage 
heeft gemaakt, daarmee verarmt ge het 
nationale leven. 

De B.V. L. is in den nood geboren, 
toen ons volk stond aan den rand van 
het graf. 

Sindsdien is de organisatie steeds vaster 
geworden. 

Goddank bestaat de band Nederland
Oranje nog heden ten dage. 

En, mocht zich een hand uitstrekken 
om dien band door te snijden, dan zal de 
B.V.L. éénparig de wacht betrekken 
rondom de troon onzer geliefde vorstin, 
in wien wij zien de verpersoonlijking on
zer zelfstandige en heiligste goederen. 

Die met ons neerknielt voor den Aller
hoogste. 

Die, óók in deze tijden van grooten af
val, durft belijden: mijn schild, en mijn 
betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer." 

Nationaal blijven wij, omdat wij in de 
historie zien de hand van onzen God. 

God wil de bewaring van zijn werk 
en ons menschen heeft hij op deze aarde 
gezet als wachters. 

God zegent ons Nederlandsche volk als 
schier geen ander volk op aarde. Liever 
willen wij in dienst van het wettige gezag 
God dienen, dan leven en dit alles prijs 
geven en daarmee onze ondankbaarheid 
-betoonen. 

Met God, pal staan voor Koningin 
en vaderland. Als 't moet, tot in den 
dood, met de bede op de lippen: ,,Mijn 
God ontferm U over dit land en volk", 
maar daardoor óók met den kreet op de 
lippen: Oranje boven! 

Vervolgens wordt nog het woord ge
voerd door den bij de Friesche B.V.L.
ers zoo bekenden Mr. J. W. Tijsma van 
Leeuwarden, die op de hem eigen humo
ristische wijze een keurig propaganda
speechje houdt; door den commandant der 
afd. Dokkum den eersten Luitenant S. Cam
ping en door ds. P. v. d. Marel, Ger. Pred. 
te Driesum, die een slotwoord spreekt. 

Aan dezen landdag was een schietwed
strijd verbonden voor de afd. Dantuma
deel. 

De uitslag hiervan was als volgt: 
Afdeeling A : Korpsschieten: 
1 e prijs afd. Janum (verguld zilveren 

medaille aangeb. door het Friesch Nat. 
Comité); 2e pr. afd. Veenwouden (ver
guld zilveren medaille, aangeboden door 
Burgemeester Nauta). 

Afd. B : Scherpschutters : 
1 e prijs verguld zilveren medaille (aan

geboden door commandant Staüdt): 
J. v.d. Heide, Veenwouden, 47 punten; 

2e B. Reitsma, Birdaard, 47 p.; 3e J. 
Wijnsma, Dantumawoude, 46 p.; 4e P. 
Meyer, Rinsumageest, 46 p.; Se G. King
ma, Janum, 46 p.; 6e Joh. Monsma, 
Janum, 46 p.; 7e P. Talsma, Rinsuma
geest, 45 p.; 8e C. Taderp.a, Birdaard, 
45 p.; 9e P. Banga, Veenwouden, 45 p.; 
1 0e H. J. Dijkstra, Murmerwoude, 45 p.; 
11 e H. Top, Rinsumageest, 45 p.; l 2e B. 
de Vries, Driesum, 45 p.; 13e E. Kingma, 
Birdaard, 44 p.; 14e J. Braaksma, Wou
terswoude, 44 p.; !Se J. Hovius, Broek, 
44 p.; 16e M. v.d. Meulen, Zwaagwest
einde, 44 p. 

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS "SPOORWEGDIENST". 

Luitenant-Kolonel P. W. Best, Comman
dant van het Vrijwillige Landstormkorps 

,,Spoorwegdienst". 

Majoor W. M. C. J. Hafkemeyer, welke 
van zijn tewerkstelling bij het Vrijwillige 
Landstormkorps "Spoorwegdienst" eer-

vol is ontheven. 
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Afd. C. (Vrije deelname). Je prijs ver
guld zilv. medaille aangeboden door den 
Voorzitter van "Dorpsbelang Driesum": 
J. G. Postma, Zwaagwesteinde met 49 
punten; 2e T. Buwalda, Janum, 49 p.; 
3e G. Hulzinga, Rinsumageest, 47 p.; 
4e H. Schreiber, Wouterswoude, 46 p.; 
Se A. de Vries, Rinsumageest, 45 p.; 
6e J. de Vries, Wouterswoude, 45 p.; 7 e Tj. 
Germeraad, Rinsumageest, 45 p.; 8e T.H. 
Zuidema, Broek, 44 p.; 9e M. Feenstra, 
Veenwouden, 44 p.; lüe A. G. Raap, 
Driesum, 44 p.; l Ie A. Posthumus, Rin
sumageest, 43 p.; 12e G. Hellinga, Wou
terswoude, 43 p.; 13e Joh. Stellingwerf, 
Driesum, 43 p.; l 4e S. Talsma, Rinsuma
geest, 43 p.; l Se W. L. Braaksma, 
Murmerwoude, 43 p.; 16e de Jong, Veen
wouden, 42 p.; l 7e A. Straatsma, Veen
wouden, 42 p.; 18e B. Reitsma, Wouters
woude, 42 p.; l 9e J. L. Kooistra, Rinsu
mageest, 41, p.; 20e R. Douma, Veenwou
den, 41 p.; 2le A. Kloosterman, Rinsuma
geest, 41 p.; 22e J. Leistra, Rinsumageest, 
41 p.; 23e M. Postuma, Rinsumageest, 
41 p.; 24e T. R. Verhaag, Birdaard, 41 p.; 
25e W. Dijk, Birdaard, 40 p. 

De prijzen bestonden uit luxe voor
werpen en werden met een toepasselijk 
woordje door Mr. Tijsma uitgereikt. 

De eerste Noord-Friesche landdag van 
den B.V.L. is een waar succes geweest. 

Het Chr. Fanfarecorps "Excelsior" te 
Driesum-Wouterswoude (Dir. de heer 
Wouda te Ede) verleende zeer gewaardeer
de medewerking tot het welslagen van 
dezen dag, vooral bij het begeleiden der 
vele vaderlandsche liederen die werden 
gezongen. 

Op 2 October werd 't volgende telegram 
van H. M. de Koningin ontvangen: 

Staüdt, Commt. B.V.L., Driesum. 
Hare Majesteit de Koningin draagt mij 
op, den B.V.L. N.-0.-deel van Fries
land, Hoogstderzelver dank te betui
gen, voor de gevoelens en zegenbede, 
uitgedrukt in uw telegram. 

De Adjudant van Dienst, 
Storm van 's-Gravenzande. 

LANDSTORMKORPS 
,,KENNEMERLAND". 

Afdeeling IJmuiden-Oost. 
De door de Afdeeling IJmuiden-Oost ge

organiseerde onderlinge schietwedstrijd mocht 
zich in groote deelname verheugen. 

De Commandant van het Korps, de reserve 
Luitenant-Kolonel P. S. Hartogh Heijs van 
Zouteveen, reikte op 14 September j.l. in de 
zaal van den heer van Enthoven, met eenige 
toepasselijke woorden de fraaie prijzen uit. 

De uitslag was als volgt: 
Ie prijs de Ruijter; 2e pr. van Kooten; 3e pr. 

Derks; 4e pr. Ramaker,; 5e pr. Wijker; 6e pr. 
van Dij ck; 7 e pr. de Ridder; Se pr. van Laer; 
9e pr. Zwanenburg; IOe pr. Eskes; ! Ie pr. 
van Tongeren; 12e pr. van den Burg; 13e pr. 
Haver en 14e pr. Logger. 

a de prijsuitreiking bleef men nog eenige 
uren gezellig bijeen. 

Ongetwijfeld heeft deze bijeenkomst er toe 
bijgedragen dat zich dezer dagen weder eenige 
nieuwe leden bij de afdeeling hebben aan
gemeld. 

WINSUM. 
Op 16 Sept. 1931 werd de jaarlijksche 

schietwedstrijd gehouden voor de leden van 
den B.V.L. in Baarderadeel, bijgewoond door 
den heer Commandant van het Friesch Ver
band, Kapt. La Roi. De prijzen, fraaie luxe
voorwèrpen, werden behaald door de navol
gende schutters: 1. Jan Fekkes 96 punten; 
2. H. F. de Jong 96 p.; 3. G. Lettinga 96 p.; 
4. H. Schukken 95 p.; 5. G. Faber 95 p.; 
6. W. Buwalda 93 p . ; 7. J. Feenstra 93 p.; 
8. B. N. Kalma 92 p.; 9. A. S. de Jong 92 p.; 
I 0. Jac. Fekkes 91 p. De wedstrijd werd ge
sloten met een woord van dank door den 
Voorzitter der Plaatselijke Commissie, dhr. 
S. Miedema en het zingen van ons Wilhelmus
lied. 
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VOOR JONG NEDERLAND. 
JONGENS EN MEISJES. 

Eerst geef ik hierbij de oplossing van de 
opgave voor B. van den vorigen keer. De 
Hoofdstad van Nederland schrijven met 23 
letters. - Nu, dit staat er al! 

Met 4 letters: A'dam. 
Met 7 letters: 

Jammer, dat de plaats
ruimte niet toelaat, om 
telkens de oplossingen te 
geven. 

Eén van de oplossers 
schreef me, dat hij tel-

R S kens met z'n Vader mee-
gaat naar de schietoefe-

E T ningen van den Land-
storm. En verder, dat 
zijn Vader net zoolang 

bij den Landstorm blijft, tot de jeugdige brief
schrijver zelf Landstormer mag worden. 

Flink zoo, m'n zoon I l\Iaar Vader en Zoon 
mogen gerust later ook samen Landstormers 
zijn, hoor! 

Een prijs wordt verzonden aan de volgende 
jongelui: Marie Daalder, Oosterend; Alma 
Dacheine, Biervliet; Rienus Alblas, Rijsoord; 
Trijntje Meylcs, Andijk; Hendrik Noordman, 
Kampen; Jan Veen, Capelle a/d. IJssel; Dirk 
Vortman, i\lidwolda; Rigte Wiegman, Stads
kanaal; Geert v.d. Wal, Den Helder; Johanna 
Zwaan, Opperdoes. 

En hier volgen de nieuwe raadsels: 

Groep A. (Onder de l0jaar.) 
Moeders Wensch. 

:\['n engeltje! M'n engeltje! 
Ja, ja! dat ben je hoor! 

'k Hoop, dat je 't lang zult blijven! 
'k Zet liefst geen . er voor. 

Groep B. 

Een groot Verschil. 
Dikwijls noemt mijn Moesje 
Kleine zus haar ...... ; 
't Is dan ook zoo'n schat! 
Allerliefste snoesje, 
Blijf jij maar ons ... . 
En wordt nooit een ...... ! 

(Boven de 10 jaar.) 
Elk z'n eigen geluid. 

De motor rinkelt. De bij kabLelt. 
De klok snort. De pen ritselt. 
De kogel rammelt. De krekel klettert. 
De sabel piept. De kachel luidt. 
De pendule kraakt. De schoen tikt. 
Het beekje zoemt. De sirene knarst. 
Het loover krast. De stoomfluit suist. 
De bergstroom knalt. De vuurpijl bruist. 
De zaag loeit. De ketting fluit. 
Het koeltje gilt. De glasruit ronkt. 

AAN DE BLIJDE BRUID! 
Alle Landstórmers-kinderen aantreden op 

4 .Nov. a.s.! .... 
Allemaal present? .... 
Eén, twee, drie, . . . . marsch ! 

In dichte gelederen opgerukt naar Scheve
ningen, Duinstraa t 12 ! 

Wat is er toch aan 't handje, Oom Bertus? 
- Wel, nieuwsgierigerds ! Daar is in deze 

dagen een Dame de Bruid; en deze gaan we nu 
met elkaar feliciteeren. 

l\faar met hoevelen bennen jullie wel? 
4, 8, 12, 20, 100, 200, 1000, 2000 .... Och, 
m'n lieve tijd! Dat wordt al te kras! Neen, 
neen! daar kan niets van komen, hoor! 

Miep de Feijter (want dit is de blijde 
Bruid!) zou zoo'n groote bende zien aankomen 
op haar stoep! Dat kan je net begrijpen! 

Miep de Feijter??? 
- Ja, ja! Miep de Feijter ! 
Jullie weet toch allemaal: als er in onze 

Jeugdrubriek zoo'n fijne teekening voorkomt, 
of zoo'n stel leuke plaatjes, zooals nog pas 
in het laatste Landstormblad, dan staat er 
in een hoekje zoo heel bescheiden onder: 
M. de F. 

Welnu! dit is de afgekorte naam van de 
begaafde Dame, die met haar vaardige, 
kunstvolle pen altijd klaar staat, om allerlei 
beesten en snoezige kinderkopjes en groote 
menschen op 't papier te tooveren. 

Maar nu gaat Miep de Feijter met den ge
lukkigen Bruidegom naar 't stadhuis, om haar 
naam voluit te zetten op de huwelijksacte. 

Dus, nu zal ik maar uit jullie aller naam de 
blijde Bruid gaan gelukwenschen ? 

Hooggeachte Bruid, 
Wij vinden 't allemaal erg fijn, dat U gaat 

trouwen. 
We wenschen U met Meneer K oretzky, 

Uw aanstaanden Echtgenoot, een recht geluk
kig, gezegend Huwelijk toe! 

Mogen we eens een kiekje van U zien? 
En dan zouden we nog wat willen vragen. 

Nu U in 't huwelijk treedt, zult U ons toch 
niet in den steek laten? Dat zou verbazend 
jammer voor ons zijn. Want we vinden het 
altijd zoo prettig, dat U voor ons zulke fijne, 
leuke plaatjes teekent. 

U moet het maar eens vragen aan Uw 
Bruidegom. Die zal 't vast wel goed vinden; 
want hij houdt veel te veel van U, om U iets te 
weigeren. 

Ten slotte wenschen wij U samen recht 
aangename Bruidsdagen toe. 

Uit naam van alle Landstormers-kinderen, 
Uw toegenegen 

OOM BERTUS. 

HET GODSOORDEEL. 
In 't Kaapsch Museum staat een stoel, 

Een stoel als Goddelijk teek en ; 
Gij, zwoeger in dit aardsch gewoel, 

Houd stil! die stoel gaat spreken: 

De man, wien 'k eenmaal ruste bood 
Tot in zijn allerleste, 

Die man was Gouverneur Van Noot, 
Van Kaapstads oude veste. 

Was ik als zetel zacht en zoet, 
Begeerlijk tot verkwikking, 

Hard was mijn meesters stug gemoed 
Voor 't krijgsvolk ter verschrikking. 
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dat niets zoozeer de behaag
lijke rust bevordert als Uw 

STEENEN PIJP 
na den dag vol inspanning? 

Vaak schoof hij rusteloos op en neer, 
Met grimmige gebaren; 

Dan gingen d'aangeklaagden weer, 
Of zij verpletterd waren. 

- Eens droeg ik weer mijn boos gewicht; 
Mijn meesters oog schoot vonken: 

Een zevental stond ten gericht, 
In boeien wreed geklonken. 

Zij waren lang genoeg geplaagd, 
En van soldij verstoken; 

Zij hadden lang vergeefs geklaagd, 
En van hun leed gesproken. 

In 't eind was 't stoute plan gesmeed, 
Om 't garnizoen t'ontsnappen; 

Doch één verbrak zijn duren eed, 
En ging 't complot verklappen. 

Straks staan de zeven voor den stoel, 
Vervuld met schrik en vreezen ; 

Hun hart bekruipt een bang gevoel: 
De dood zal 't vonnis wezen! 

Nog rilt hun rug van 't ruwe koord, 
Dat rauw hun leden pijnde; 

Nu wachten zij op 't wichtig woord, 
't Begin van 't bitter einde. 

Hun voorspraak had vol vuur gepleit, 
Om hen naar d'Oost te zenden; 

- Daar schreeuwt Van Noot, het hart vol nijd: 
,,Ik zal mijn plicht niet schenden!" 

,,Dees muiters krijgen muiters-straf: 
,,Zij zullen morgen hangen; 

,,Neen! (zweer ik) daar gaat niets van af!" 
- En paars blies hij zijn wangen. 

Het zevental werd weggevoerd, 
Om in den tronk te beiden; 

Om, fel geprangd en diep ontroerd, 
Ter dood zich te bereiden. 

Zij openen saam het Woord van God, 
Om voor 't gefolterd harte, 

Bij 't sidderen voor hun bitter lot, 
Te vinden heul in smarte. 

Nu wellen tranen in hun oog; 
Dan vouwe11 zij hun handen; 

En straks ruischt 't loflied naar omhoog, 
Langs kille kerkerwanden. 

Zoo gaat de donkere, nare nacht 
Voorbij in rusteloos peinzen, 

Totdat de zon in gouden pracht, 
Het duister weg doet deinzen. 

De roffel rolt! 't Schavot staat klaar 
Bij '_t vroolijk hemel blauwen; 

Reeds dringt op 't plein een dichte schaar, 
Om 't droeve pleit t'aanschouwen. 

Daar schrijden onder streng geleî 
De zeven ten gerichte! 

In 't hart des volks trilt medelij : 
... Och, of Van Noot nog zwichtte! 

Doch onvermurwbaar bleef Van Noot, 
Gezeteld in de veste; . . .. 

.... Wee, wee! reeds zes zijn in den dood! 
Nu wacht nog d'allerleste ! 

Standvastig k limt hij naar omhoog; 
't Doet velen 't har te breken; 

Hij smeekt den beul: ,,Och vrind! gedoog, 
Dat 'k nog een woord wil spreken!" 

't Wordt hem verleend. - Hij wendt zijn b lik 
Vol ernst naar 's rechters woning, 

En spreekt: ,,In mijnen jongsten snik 
,,Daag 'k u voor d'Opperkoning!" 

,,Geef rekenschap, o gij, Van Noot! 
, , Van uwe en onze ziele ! 

,,Ik daag voor God u in den dood, 
,,Om wie onschuld ig vielen!" 

De schaar' ontzet - de beulsknecht wach t, 
En beeft van schrik en haas te; - .... . 

Eén wenk! .... het koord is aangebracht ... . 
Zóó viel ook d'allerlaatste ! 

Getuigen togen naar Van Noot, 
Om d'afloop te vermelden; 

Doch, hoe hun spraak en moed ontvlood! 
Hoe doodelijk zij ontstelden! 

Verwrongen stond 's mans aangezicht; 
Gods wraak was neer gekomen, 

En had terzelfden stond gericht! 
Hern 't leven plots ontnomen. 

Van Noot, nog slechts een uur geleên, 
In volle kracht van 't leven, 

Voor 's Konings Rechterstoel verscheen, 
Om rekenschap te geven! 

En weldra juichten klein en groot 
In blijde feestgezangen: 

,,Geen nood, geen nood! Van Noot is dood! 
,,Hij heeft zijn loon ontvangen!" .. .. 

Nog staat in Kaapstad dees zijn stoel, 
Zijn stoel a ls Goddelij k teeken; 

0, wend u af van 't boos gejoel, 
En hoor den stoel slechts spreken ! 

OOM BERTl.'S. 

1 ~!~,~!!s~j!~!!~ 
1 standigheden zonder betrek king 
gekomen , zoekt w erkkring als 
concierge, huisknecht of zet
baas. Goed m et paarden k u n n en
de om gaan. Brieyen onder let t. 
J .W .N. aan h et Bureau van het 
Landstorm blad. 
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DANKBETUIGING. 

Bij de herdenking van het 12½-j arig be
staan der Nationale Landstorm Commissie, 
mocht de Commissie een zoo groot aantal 
blijken van waardeering en sympathie ont
vangen, dat het haar niet goed doenlijk is, 
deze alle persoonlijk te beantwoorden. 

Inzonderheid de aangeboden hulde
blijken van Vrijwilligers en Gewestelijke 
Commissiën hebben ons opnieuw het 
bewijs geleverd, hoe de voorbijgegane 
jaren een sterken band van saamhoorig
heid en eensgezindheid hebben gevlochten 
tusschen de Nationale Landstorm Com
missie en het instituut van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm. 

Gaarne maak ik daarom van het Land
stormblad gebruik, om U allen mijn 
hartelijken dank en dien van mijn mede
leden te betuigen voor de waardeering, 
welke de arbeid der Nationale Landstorm 
Commissie bij U heeft mogen ondervinden. 

De Voorzitter der Nationale 
Landstorm Commissie, 

L. F. DUYMAER VAN TWIST. 

EEN VAN DE 70.000. 

De Heer C. v. d. Langenberg, _een onzer 
Landstormers, uit de afdeeling Boxtel, 
heeft - zoo men elders in dit blad leest -
bij de huldiging van de Nationale Land
stormcommissie, ter gelegenheid van haar 
12½-jarig bestaan, Generaal Duymaer 
van Twist namens alle leden van den 
B.V.L. toegesproken en hem een herinne
ring aan dezen dag - een plaquette -
aangeboden. 

De Heer Duymaer van Twist verzocht 
v. d. Langenberg zijn zeer hartelijken 
dank aan alle Landstormers over te 
brengen .... 

Om deze taak te vervullen, moge Het 
Landstormblad hem de helpende hand 
bieden. Hier volgt zijn schrijven: 

Aan alle Vrijwilligers van 
den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm. 

Dankbaar voor de op mij gevallen keuze 
deel ik U mede, dat ik mij van de op
dracht, om Zijne Excellentie Duymaer 
van Twist de plaquette op den 6den 
dezer te den Haag aan te bieden, zoo goed 
mogelijk heb gekweten. 

De Heer Luitenant-Generaal Duymaer 
van Twist zeide getroffen te zijn door onze 
daad, stelde dit op hoogen prijs en ver
zocht mij U allen zijn bijzonderen dank 
voor het geschenk te willen overbrengen, 
wat ik gaarne bij dezen doe. 

Na de korte rustpauze van het herden
ken van het 12½-j arig bestaan van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm het 

Een 

Rijkdom 
der Tropen! 

VERSCHIJNT ELKE MAAND Se JAARGANG 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS f1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

ideaal met energie weer opgevat, voor 
wettige regeering, vorstin en vaderland: 
krachtig standgehouden! 

C. v. D. LANGENBERG, 
Landstormer. 

Boxtel, 9 November 1931. 

OM DEN TROON VAN ORANJE. 

Door de Nationale Landstorm Com
missie is op den dag, waarop het 12½-jarig 
bestaan dezer Commissie herdacht werd, 
het volgende telegram aan Hare Majesteit 
de Koningin gezonden. 

Aan Hare Majesteit de 
Koningin, 't Loo. 

De Nationale Landstorm Commissie, 
heden herdenkende den dag, waarop zij 
vóór 12½ jaar werd ingesteld om leiding te 
geven aan de werving en consolidatie van 
het Instituut van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm, betuigt Uwe Majes
teit, namens Gewestelijke Landstorm Com
missiën, Plaatselijke Landstorm Commis
siën en vrijwilligers, eerbiedige hulde en 
onverzwakte trouw. 

De Voorzitter, 
DUYMAER VAN TWIST. 

Op dit telegram mocht het volgende 
schrijven worden ontvangen: 

Het Loo, 8 November 1931. 
Ingevolge de bevelen van Hare Majes

teit de Koningin heb ik de eer de Natio
nale Landstorm Commissie Hoogstder
zelver dank over te brengen voor de -
mede namens de gewestelijke landstorm
commissiën, plaatselijke landstormcom
missiën en vrijwilligers - geuite gevoe
lens van hulde en trouw, bij de herdenking 
van den dag, waarop eerstgenoem.de 
Commissie voor 12½ jaar werd ingesteld. 

• De Adjudant van Dienst 
van H. M. de Koningin, 

o/1. De Ordonnans-Officier 
van H. M. de Koningin, 

(w.g.) R. RÖMER. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Vergadering Gewestelijke Landstorm 

Commissie. 

In een nagenoeg voltallige vergadering 
van de Gewestelijke Landstorm Commissie 
op 31 October 1931 in het Carlton Hotel 
te Amsterdam gehouden, is het lid van de 
2e Kamer der S.G., de heer Mr. C. M. J. F. 
Goseling door den Voorzitter, Dr. I. H. J. 
Vos in een hartelijke toespraak tot lid van 
de Commissie geïnstalleerd. 

Tot Overste Donck, den nieuw opge
treden commandant, die qualitate qua in 
de plaats van den Majoor de Veer zitting 
neemt in de Gew. Commissie, sprak de 
Voorzitter eveneens hartelijke woorden, 
waarbij hij de verwachting uitsprak dat 
de samenwerking tusschen Commandant 
en Gew. Commissie van even aangenamen 
aard zal blijven als tot dusverre het geval 
is geweest. 

12½ jarig bestaan Gew. frmdstorm Com
mÎ3sie Stelling van Amsterdam. 

Naar aanleiding van verschillende vra
gen om het 12½ jarig bestaan van de Gew. 
Landstorm Commissie "Stelling van Am
sterdam" feestelijk te vieren, wordt mede
gedeeld, dat eene dergelijke viering niet 
in het voornemen ligt van de Commissie. 

De Commissie meent, dat het onder de 
tegenwoordige omstandigheden niet ver
antwoord is om de leden tot dat doel op 
extra uitgaven te brengen. Dit besluit 
is op de vergadering der Gew. Commissie, 
op 31 October 1931 gehouden, algemeen 
goedgekeurd. 

EEN GEPAST ANTWOORD. 
't Gebeurde tijdens de manoeuvres m 

den Gelderschen Achterhoek. 
H. M. de Koningin inspecteerde de 

troepen en stelde verschillende vragen 
aan onze jongens. 

Zoo vroeg Zij o.a. aan een soldaat van 
de Koloniale Reserve of het eten goed was, 
en kreeg hierop een bevestigend antwoord. 

Toen Hare Majesteit gepasseerd was, 
maakte een burger, die vraag en antwoord 
gehoord had, de opmerking tot den sol
daat: ,.Als het eten niet goed geweest 
was, had je dat toch niet durven zeggen." 

De soldaat keerde zich om en ant
woordde met nadruk: ,,Als 't eten niet goed 
geweest was, had ik dat óók gezegd.Het N e
derlandsche leger stelt het volste vertrouwen 
in de rechtvaardigheid van zijn Vorstin." 

BEZOLDIGING IN GEVAL VAN 
OPKOM3T ONDER DE WAPENEN. 

.Zoo nu en dan blijkt, dat niet ieder er 
mede bekend is, dat de bezoldiging der 
vrijwilligers, voor het geval dat deze 
worden opgeroepen, volledig geregeld is. 

Inderdaad is deze regeling reeds bij de 
oprichting van den B.V.L. op afdoende 
wijze getroffen, nl.: 

Soldij. Elke vrijwilliger ontvangt de 
soldij, verbonden aan zijn militairen rang. 

Toelage per dag. Behalve soldij, ont
vangen de officieren een toelage per dag 
van / 5,40; alle andere vrijwilligers / 3,60 
per dag. 

Verhoogde toelage. Voor gezinshoofden, 
of hen, die daarmede gelijk gesteld kunnen 
worden geacht, wordt de toelage per dag 
verhoogd met f 1,80. 

Kostwinnersvergoeding wordt volgens de 
bestaande regeling uitgekeerd. Bij de 
vaststelling der kostwinnersvergoeding 
wordt geen rekening gehouden met de 
bovenvermelde toelagen. 

Pensioen. Van Rijkswege zal worden 
zorg gedragen voor een behoorlijke uit
keering bij eventueele invaliditeit of bij 
overlijden aan weduwen en weezen. 

De officieele tekst der bepalingen om
trent het bovenstaande vindt de lezer 
afgedrukt op pag. 6 van dit nummer. 

A. C. VAN DRIMMELEN t 
Ons bereikte het bericht van het over

lijden van den heer A.C. van Drimmelen, 
in leven oud-Burgemeester van -Klundert 
en Eerevoorzitter der Gewestelijke Land
storm Commissie West-Brabant. 

l>l I\WJill 
* van 

een merk 
* rooktabak 1s * meer waard dàr, 
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hem in aanraking kwamen. Een goed 
vaderlander, een geloovig christen. Hij 
mocht den leeftijd van 77 jaar bereiken. 

DRENTHE. 
Benoemd tot Eerelid der Gewestelijke 

Landstorm Commissie "Drenthe'.', de heer 
Mr. H. SMEENGE, Lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal. 

ONDERGRONDSCH. 
Aan het nieuwe socialistische Tweede 

Kamerlid Ds. Faber worden sinds eenigen 
tijd geregeld, van persoonlijke vijand
schap getuigende, schotschriften gezon
den, welke zijn ingevouwen in een exem
plaar van ons Landstormblad. 

Ds. Faber heeft, geheel tegen de 
usantie, in de Kamer mededeeling gedaan 
omtrent dit anonieme gedoe. 

Wij willen er slechts dit van zeggen, dat 
het misbruik, hetwelk van het Land
stormblad wordt gemaakt, naar wij aan
nemen, door geen Landstormvrijwilliger 
geschiedt. · 

Landstormvrijwilligers strijden met 
open vizier. 

Abonnementsgelden 
DANKBETUIGING EN VERZOEK 
Wij danken de talrijke lezers, die zoo 

vriendelijk waren om het abonnements
geld ons per postwissel of per giro te 
doen toekomen. 

Eerstdaags zal onzerzijds over het 
abonnementsgeld verhoogd met f 0, 13 
incassokosten bij onze overige abonné's 
per postquitantie worden beschikt. 

Vriendelijk verzoeken wij, om ver
warring te voorkomen, ons thans geen 
postwissels of girostortingen te doen 
toekomen. 

Op hoogen prijs zal worden gesteld, 
indien onze abonné's het abonnements
geld van te voren willen gereed leggen, 
opdat bij mogelijke afwezigheid een ver
geefsche aanbieding kan worden voor
komen. 

De Voorzitter van de Nationale Land
storm Commissie, Luit-Generaal L. F. 
Duymaer van Twist was met den heer 
G. F. Boulogne mede ter vergadering 

__ 4 _ ____ ____________ l aanwezig. 

De Heer Van Drimmelen was in breeden 
kring geliefd wegens zijn zachtaardige en 
vriendelijke bejegening dergenen, die met DE ADMINISTRATIE. 
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GRONINGEN. 
Het Landstormkorps "Groningen" 

hield op Zaterdag 10 Oct. 193 I op de 
banen achter de Infanterie-kazerne een 
zeer geanimeerden schietwedstrijd voor 
H.H. officieren op het pistool M. '25, 
eventueel gesteund door een serie vaD 
10 schoten met het geweer M. '95. 

vaandel financieel mogelijk gemaakt 
hebben. 

De resultaten waren zeer goed te noemer 1 
De prijzen werden gewonnen als volgt: 
Ie prijs Res. Majoor A. A. van Heerde 

met 72 punten (maximum aantal); 2e pr. 
Res. Ie Luitenant der Mil. Adm. N. J. v.d. 
Wal met 71 p.; 3e pr. Res. Kapitein 
L. J. Prins met 7 I p.; 4e pr. Res. 1 e Luite
nant H. A. Turkstra met 70 p.; Se pr. 
Res. Ie Luitenant P. Pluyter met 69 p.; 
6e pr. Res. 2e Luitenant A. J. Drenth 
met 68 p.; en 7e pr. Res. Ie Luitenant 
H. J. de Vries met 66 p. 

Onmiddellijk na afloop werden de 
prijzen met een toepasselijk woord op de 
hem eigen wijze door den Secretaris der 
Gewestelijke Landstormcommissie, den 
heer D. de Jonge, Res. Kapitein der 
Infanterie, in het café "Boschhuis" uit
gereikt. 

Het was een goede middag, die den 
kameraadschappelijken band, voor zoo
ver zulks nog noodig mocht zijn, hechter 
heeft gemaakt. 

LANDSTORMKORPS "KENNEMER
' LAND". 

Aanbieding van een vaandel. 
In de feestelijk versierde cantine van de 

Infanteriekazerne aan den Koudenhorn is, 
zooals wij vermeld vonden in de Oprechte 
Haarlemsche Courant van 30 October, 
door den voorzitter van de Gewestelijke 
Landstormcommissie Kennemerland een 
vaandel aangeboden aan het Landstorm
korps Kennemerland. Bij deze plechtigheid 
waren onder anderen aanwezig: generaal 
Duymaer van Twist, voorzitter van de 
Nationale Landstorm-commissie; luite
nant Boulogne, secretaris van die com
missie; luit.-kolonel Gorter, garnizoens-

Kap. Eldermans, luit. Hooy en sergeant 
De Korte traden hierna met het vaandel 
naar voren. De heer N orel richtte zich nu 
tot overste Hartogh en zeide, dat het 
vaandel een symbool was voor de eenheid 
en de trouw van het regiment. Wat de 
vlag is op een oorlogsschip, is het vaandel 
voor het korps. Spreker reikte het vaandel 
over, de hoop uitsprekende, dat het nooit 
moge vallen in handen van hen, die de 
vijanden zouden zijn van de Koningin en 
van het wettig gezag. 

Het vaandel bestaat uit een oranje fond, 
waarop een in goud uitgevoerde gekroonde 
W. en de wapens van Haarlem en van 
Kennemerland voorkomen. 

Nadat alle aanwezigen staande de eerste 
twee coupletten van het Wilhelmuslhadden 
gezongen, dankte overste H a r t o g h 
voor het fraaie vaandel, een waardevol 
bezit, dat de saamhoorigheid en den groei 
en den bloei van het korps zou bevorderen 
en voor de eer waarvan allen zoo noodig 
zouden strijden. 

a een driewerf hoera op de Koningin 
wenschte de heer C. Maarschalk het korps 
geluk met het nieuwe vaandel. ,,De over
heid vertrouwt op uw steun in moeilijke 
tijden. God verhoede, dat uw taak meer 
behoeft te zijn dan voorbereiding." 

Ook de heer Duymaer van Twist bood 
zijn gelukwenschen aan en zeide, dat de 
Landstormbeweging meer en meer be
langstelling onder de ingezetenen krijgt. 
"Wij beleven", aldus spr., ,,thans slechte 
tijden, maar wat ook valt, de Landstorm 
staat pal. Wij laten den moed nooit 
zinken, wij zijn ten allen tijde bereid het 
recht en het gezag te helpen handhaven." 
Spr. dankte den heer N orel voor hetgeen 
hij voor den Landstorm heeft gedaan en 
wees tenslotte op de preventieve beteeke
nis van den Landstorm. Met een driewerf 
hoera op het vaderland besloot spreker 
zijn rede. 

Nadat de heer Norel nog de nieuwe 
leden had toegesproken, was de plechtig
heid ten einde. 

LANDSTORMKORPS "DE IJSSEL EN 
VOLLENHOVE". 

Door het Landstormkorps "De IJssel 
en Vollenhove" werd op 17 October jl. 
eene vergadering gehouden voor officieren, 

1 

die in geval van mobilisatie van den 
B.V.L. een commando zullen vervullen 
als bataljons- of compagniescommandant. 
Tevens waren daarbij aanwezig de luite
nant-adjudanten en verplegingsofficieren. 

commandant van Haarlem; de heer C. 
Maarschalk, burgemeester van Haarlem 
en eere-voorzitter van de Gewestelijke 
Commissie; benevens vele officieren en 
anderen. 

De heer D. 0. Norel, voorzitter van de 
Gewestelijke Commissie, opende de bijeen
komst met een woord van welkom aan 
den heer Duymaer van Twist, die twaalf 
en een half jaar deze nationale beweging 
heeft geleid, aan den heer C. Maarschalk, 
aan den commandant van het korps, 
overste Hartogh Heys van Zouteveen 
en aan de officieren en plaatselijke leiders 
der Afdeelingen. Overste Hartogh, aldus 
spreker, heeft door zijn ijver nieuw leven 
in de plaatselijke commissies gebracht. 
Spr. hoopte, dat het hem gegeven mocht 
zijn, nog velen te bewegen, zich bij den 
Vrijwilligen Landstorm aan te sluiten. 
Tenslotte bracht de heer Norel dank aan 
degenen, die de aanschaffing van het 

Op deze vergadering werd door den 
Korpscommandant, Luitenant-Kolonel 
Van Tienhoven, behandeld: de mobili
satie van het Korps, de daaruit voort
spruitende handelingen en te nemen 
maatregelen. 

Met zeer veel animo werd het verhan
delde besproken en waar noodig de ver
eisch te toelichting gegeven. Een 26-tal 
officieren nam aan deze vergadering deel. 

De bijeenkomst werd bijgewoond door 
den Voorzitter der Gewestelijke Landstorm 
Commissie "De IJssel", Res. Kolonel b.d. 
N. J. Lavaleije. i 

FRIESLAND. 

Gaarne deelen wij nog mede, dat het 
aardige verslag van den Noord-Frieschen 
Landdag, opgenomen in ons vorig num
mer, is ontleend aan de Nieuwe Dockumer 
Courant. 

WEST-BRABANTSCH VERBAND. 
Jaarvergadering 

van plaatselijke leiders te Achtmaal. 

Op Woensdag 28 Oct. werd te Acht
maal, gemeente Zundert, onder voor
zitterschap van den Heer van Campen, 
burgemeester van Dinteloord en Fijn
aart, de jaarlijksche algemeene ver
gadering van plaatselijke leiders van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in 
West-Brabant gehouden. 

Van de 45 afdeelingen waren 39 ver
tegenwoordigd. Als nieuw lid van de 
Gewestelijke Landstormcommissie werd 
geïnstalleerd dhr. C. Dane Gzn., te 
Willemstad, lid van de Prov. Staten van 
N.-Brabant. 

In de vergadering, die een zeer geani
meerd verloop had, werden verschillende 
zaken betreffende de consolidatie, pro
paganda, schietoefeningen en wedstrijden 
enz. besproken. 

Het prachtige, nieuwe Korpsvaandel, tot 
welks aanschaffing alle vrijwilligers van het 
Verband hebben bijgedragen, werd der 
vergadering getoond en met een spontaan 
aangeheven "Wilhelmus" begroet. 

Besloten werd in Mei 1932 t e Bergen op 
Zoom een Landdag te houden, zoo moge
lijk in samenwerking met het Zeeuwsch 
Verband. 

Na een zeer geanimeerde rondvraag, 
waarbij de steeds ijverige secretaris der 
Gew. Landstormcommissie, de ZeerEerw. 
Heer Pastoor van Genk, alle gewenschte 
inlichtingen gaf, werden eenige films 
vertoond. 

ZUID-HOLLAND : WEST. 

Het sluitstuk van de installatie-commissie. 
Aanbieding van het ~eschilderd portret 
van den Voorzitter der Nationale Land
storm-commissie, op 14 November 1931. 

In het Gebouw van het Landstorm
korps Zuid-Holland: West, te 's-Graven
hage, is namens de installatie-commissie 
van dit Landstormkorps het door Gerard 
Van Hove vervaardigde schilderij van den 
voorzitter der Nationale Landstorm Com
missie, den Luitenant-Generaal L. F. 
Duymaer van Twist, aangeboden . 1 

De plechtigheid geschiedde in tegen
woordigheid van Minister Deckers en 
mevrouw, Generaal Duymaer van Twist 
en mevrouw, leden van de Nationale 
Landstorm Commissie en de Gewestelijke 
Landstorm Commissie en voorts nog ver
schillende andere militaire autoriteiten. 

De schilder Gerard Van Hove was 
eveneens aanwezig. 

Kapitein C. Boissevain hield een toe
spraak, waarin hij dank bracht aan den 
schilder en als laatste werk van de inst al
latie-commissie het portret van Generaal 
Duymaer van Twist aanbood. 

Generaal Duymaer van Twist sprak 
vervolgens woorden van dank en wekte 

overigens op met het Landstormwerk 
voort te gaan. 

Namens Zuid-Holland: West, aanvaard
de de Majoor J. P. Boots de schilderij als 
een personificatie van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

De afdeeling 's-Gravenhage. 
Zoo:3-ls b_ekend, _is de afdeeling 's-Graven

hage m VtJf d1stncten verdeeld. Wij mogen 
nal:Ilen en adressen van heeren Plaatselijke 
Leiders van deze districten hier nog eenmaal 
laten volgen: 

Centrum: Res. Majoor G. F. van Hoogen
huyze, Laan van l\leerdervoort 399. 

Sportkwartier: Res. Kapitein J. Kruls, 
Larixlaan 42. 

Scheveningen: Res. Kapitein Th. L. S. 
Leistikow, Sneeuwbalstraat 128. 

Laakkwartier: Res. 1 e Luit. R. Borclewijk, 
F ij n jekade 15. 

Boschkwartier: Res. Ie Luit. l\Jr. G. H. L. 
Arriëns, Van Hoytemastraat 44. 

De _winteractie van de afdeeling 's-Graven
hage 1s mgezet met vergaderingen in de vijf 
districten, d ie alle - zonder onderscheid -
uitnemend zijn geslaagd. In ieder dezer 
samenkomsten spraken andere sprekers, met 
mtzonderrng van den heer Zandberg, den 
Secretaris en motorische kracht van de 
Haagsche afdeeling, die in ieder dezer wijk
vergaderingen een goed-opbouwend woord 
heeft gesproken. 

Wij noemen den heer Zandberg met opzet, 
om mede in herinnering te brengen, dat hij 
dezer dagen in den kring der Plaatselijke 
Commissie op feestelijke wijze gehuldigd is, 
omdat hij 12½ jaar Secretaris van de Haagsche 
afdeeling was. 

Wij hebben dien avond tot ons leedwezen 
n iet mee kunnen maken, maar bieden hem 
hier - ook a l ging een donkere wolk over zijn 
h ms heen - onzen hartelijken dank aan 
voor de stuwkracht, die hij steeds voor de 
Haagsche afcleeling heeft willen zijn. 

Algemeen verzoek. 
Aan onze leden, die een formulier ter invul

ling kregen, noodzakelijk voor een goede 
registratie, mogen wij wel verzoeken dit 
vooral terug te zenden, desnoods gedachtig 
aan 't welbekende "Beter laat clan nooit!" 

Treilerweg 66, 
Scheveningen. 

D. J. KARRES, 
Secr. Z.H.W. 

AARLE-RIXTEL. 
De op 18 Octo ber j 1. georganiseerde onder

linge jaarl ijksche schietwedstrijd van de af
deeling Aarle-Rixtel mocht zich in groote 
deelname verheugen. 

Op 3 1 October d.a.v. zijn de prijzen uitge
reikt door den Pl. Leider, den heer Fr. Rutten. 
De Voorzitter der Plaatselijke Commissie 
sprak tevèns eenige toepasselijke woorden . 

Na de prijsuitreiking bleef men nog eenige 
uren gezellig bijeen. 

RADIO 
LUISTERAVOND 

VOOR DBN 
B. V. L. 

Woensdag 27 Januari is uitgekozen voor het organiseeren 
van een Radio.- uitzendavond, teneinde de plaatselijke 
afdeelingen in de gelegenheid te kunnen stellen 

LUISTERBijEENKOMSTEN 
te be· eggen. De uit te zenden vergadering zal gehouden 
worden in het 
CONCERTGEBOUW TE AMSTERDAM 
v oor de vrijwilligers van het Landstormkorps ttStelling 
van Amsterdam." Het ligt in de bedoeling dien avond 
een v iertal voorname sprekers het woord te doen voeren 
en een programma van nationale liederen en muziek ten 
gehoore te brengen. 
De afdeelingen worden opgewekt tijdig de noodige v oor" 
bereidingen te treffen. 
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Hierboven: De Plaatselijke_ Landstormcommissie te Poeldijk, onder voorzitterschap van 
Deken G. !\1. Maat. Hiernaast: Landstormdag te Poeldijk op 15 October 1931. 

SCHIETWEDSTRIJD ZUIDHORN. 
Op 17 November werd door de afdeeling 

van den B.V.L. hie~_ ter plaatse een geani
meerde sch1etwedstnj d gehouden in de zaal 
van den heer .Bennema. Dank zij het vlotte 
verloop was men in staat 20 patronen per man 
Le _laten verschieten, terwijl op de geluksbaan 
dne schoten per man werden gelost. Voor dit 
laatste was een haas als prijs beschikbaar 
gesteld door den heer Bennema. Behalve 
diverse leden . waren oo_k aanwezig Burge
meester de Vnes, Voorzitter Pl. Commissie, 
cle heer Rozema, lid van idem, Overste 
Kamerl~ng en_ Kapitein de Jonge. Daar de 
plaatselijke leider, luitenant Wijcleveld dezen 
avond afscheid nam, voerden verschillende 
heeren het woord. 

BEDUM. 
[n het gebouw Concordia had onder leiding 

van Kapt. De Jonge een schietwedstrijd 
plaats van de afcleeling Bedum. · 

Van de scherpschutters behaalde een prijs 
F. Wiersma, met 91 p. 

Van de eerste klas schutters: H. Klooster 
met _97 p., J. Oudman, met 91 p., S. Ubels, 
F. Dijkstra, en G. Groenewolcl, ieder met 88 p. 

Van de tweede klas schutters: _s_ Winter 
met 77 p., D. Brouwer met 75 p. en K. \Val
raven en H. Oudman, ieder met 74 p. 

Na afloop van dezen goed bezochten wedstrijd 
werden de prij zen door Kapt. De Jonge, met 
een toepasselijk woord uitgereikt. 

Beke:1d werd gemaakt, dat de volgende 
wedstnJd zal worden gehouden in Decemt.er. 

TILBURG. 

De rij der sprekers werd geopend dour 
Overste Kamerling, die de B.V.L.-ers h e r
innerde aan hun belofte in verband met den 
nood der tijden en enkele zeer waardeerende 
woorden sprak aan het adres van den heer Zaterdag 26 Septemèer werd voor deze 
\Yijdeveld. Daarna reikte Kapitein de Jonge afdeelmg een schietwedstrijd georgani~eerd, 
een brevet van scherpschutter uit, waarna de I waaraan door rmm 50 schutters werd deel
uitdeeling der prij zen volgde. Deze vielen ten genomen. De prijsuitreiking vond plaats op 
deel a_an: I. H. Sennema, 183 punten; 2. 1. , 14 October d.a.v. 
van Til; 3. P. Staal; 4. M. Bennema; 5. J. \V. Aanwezig waren: de Korpscommandant 
Luth; 6. J. Kooistra en voor de geluksbaan: J. G. Lutz, de Voorzitter der Pl. Comm. 
J. Nijland. Burgemeester Dr. Vonk de Bath, Burgemeester 

Daarna richtte de Kapitein het woord tot van Beek en de Heer L. B. M. van Agt, resp. 
~len heer Wijcleveld, dien hij schetste a ls Voorz. en Secr. der Gew. Comm., Rector 
iemand die steeds vol ijver voor den B.V.L. Mackelen~ergh,_ Wethouder van de Mortel, 
gewerkt had zoowel hier als elders. Hij over- J • van Rijen'. Lid Ged. Staten,', E. J. H. Schut, 
hand1gde hem mede namens Overste Kamerling Secr. Vereemgmg "Ons Leger en Van Haaren, 
een paar p~_achtige Japansch koperen vazen. 1 Voorzitter N.-Br. Chr. Boerenbond. 
De heer vV1jclevelcl dankte voor dit blijk van . Na een openmgswoord van Luitenant Bax 
waardeering. Hierna installeerde de kapitein hield Burgemeester Vonk de Bath een boeiende 
de Jonge den vaandrig Hankema als nieuwe redevoenng. Kolonel Lutz reikte vervolgens 
plaatselijke leider, waarna de heer I. van Til de behaalde prijzen aan de winnaars uit. Een 
nam_en~ de afcleeling den heer v\' ijdeveld een breve t voor scherpschutter werd verstrekt aan 
fraaie s1_garenlnst aanbood. Bewogen dankte de den Lmtenant Bax en aan de heeren Trier. 
heer W1jdeveld voor deze blijvende herinnering. Pulskens en Donders. 
~adat hierna de nieuwe leider enkele woorden Ook Burgemeester van Beek sprak de 
had gesproken, nam Burgemeester De Vries vergadenng toe. 
het woord. Hoewel Nederland een rustig en Na de pauze werden enkele films vertoond , 
kalm land was vergeleken bij sommige zijner waarna het s_lot_woord we,rd gesproken door 
l:iuren, kon spreker toch niet nalaten in verband den Res. Kapitem A. Rompelman. 
met den ernstigen economischen toestand de 
B.V.L.-ers de voordeelen voor te houden die 
de B.'\:_.L. aan de regeering en daarmee 
m1clclelhj k ook aan de Burgemeesters biedt. 
Hij wekte hen daarom op steeds trouw te 
blijven aan den B.V.L. Ook de Burgemeester 
bracht nog naar voren hoe de vertrekkende 
Pl. Leider, de Ie Luitenant Wijdeveld niet 
alleen hoog stond .. aangeschreven bij den 
B.V.L., doch ook bij de bevolkincr van Zuid
horn .. Hij wenschte hem in· zijn ~lieuwe he
trekking van leeraar te Hilversum alle goeds. 
Hierna werd de vercracJering cresloten door 
l(apitein cle Jonge. 

0 0 

;,es. LniL-h:oi r. l\f . Uonck, de nieuw op
getreden Commandant van het Landstorm

korps "Stelling van Amsterdam". 

DUBBELDAM. 
Donderdag 8 October jl. was de afdeeling 

Dubbeldam van den B.V.L. in feestver
gadering bijeen. 

De Voorzitter, de Heer H. E. van der Lee
clen, opende de vergadering met een hartelijk 
woord van welkom en reikte daarna de prijzen 
van de op 15, 22 en 29 Augustus jl. gehouden 
schietwedstrijden uit. 

Hierna hield de Luitenant Groenenclijk een 
gloedvolle propaganda-rede. 

Een brevet van Koningsschutter werd 
uitgereikt aan J. J. de Jong en brevetten van 
scherpschutter aan C. H. van Efferen, A. 
Brand, J. van Gemert, C. A. Bil let en \\'. 
van der Laan. De door de afcleeling Du bLeldam 
beschikbaar gestelde zilveren 1:eker werd 
uitgereikt aan den hoogsten korpsschutter 
G. J. Groeneveld. 

De Chr. Gem. Zangvereeniging "Soli Deo 
Gloria" verleende op dezen avond hare mede
werking. 

ZWOLLE. 
De Plaatselijke Landstorm Commissie te 

Zwolle is thans als volgt samengesteld: Ds. 
H.A. Munnik, Voorzitter. Leden: R. G. A. Z. 
Baron Van Haersolte, J. P. Jongejan, G. J. 
v. cl. Noordaa, R. -Steenstra, R. J. J. i\I. 
Tellegen, Ds. H. Visser, Pastoor A. B. Wee
nink en H. D. v.d. Kouwe, Plaatselijke Leider. 

SUA WOUDE-,'I'IET JERK. 
. Bovengenoemde a~deeling hield op 1 9 

October Jl. haar iaarhJkschen schietwedstrijd. 
De uitslag is: 

Scherpschutters: 1. G. van der Veen; 2. D. 
van der Veen. 

Schutters Ie klasse: I. L. Baron; 2. E. 
Bergsma; 3. B. v. cl. Meulen; 4. G. Visser. 

Schutrei:s 2e klasse: J. A. Bosma; 2. · H. 
Huizinga; 3. M. Pikestra. 

De prijzen. werden door, den Pl. Leider uit
gereikt; waarna de Propagandist L. Heukels 
nog enkele hartelijke woorden tot de aan
wezigen sprak. 

HOEVELAKEN. 
Zaterdag 3 October werd voor deze afdeeling 

een onderling<' schiet\\'edstrijcl gehouden, waar
van de uitslc1 g is: 

Klasse A · I P. Bakker, 2. S. KÎiitert, 
3 . J. Gasenbroek. Kla~se B: 1. K. Davicls, 
2, S . Kapenga, 3. J. :\Iuller. 

De prijzen werden door den heer Burge
meester Woldnngh met een toepasselijk woord 
uitgereikt. 

DORDRECHT. 
Op Donderdag I 2 November hield de 

afdeeling Dordrecht een goed geslaagde bij
eenkomst, onder le1chng van den Voorzitter, 
Ds. Gravenclijk, die een inleidend woord sprak. 

Herdacht werd het overleden lid der Pl. 
Comm. Jos. Cohen. In de ontstane vacatures 

C. M. VAN DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS BEKERS 

MEDAILLES - VLAGGEN 
Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 

zijn thans als nieuwe leden der Pl. Comm. GROEDE. 

3 

~~~~~~~~11,e Heeren Jac . Duits en G. J. Op I :November werd cle jaarlijksche schiet-

D 
wedstrijd gehouden voor de leden van den 

e schietprijzen werden door den Korps- Bv L Af l r G 
commandant, l\lajoor \V. J. 11. Linden uit- . . ., c ee m g ,roede, welke werd bijge-
gereikt. ' w?ond door den Burgemeester, den Heer 

D J ·t t G c1··k · \vagtho. oor ~m enan menen IJ werd daarna p ·· · 1 n 
een kernachtige toespraak gehouden. 2 Pntw~nr3:ars 3 wjar\:1: k . . Verpoorten; 

De vergadering werd door muzikale mede- · r · as e ei.1n , · · ac :. 
werking opgeluisterd. a afloop werden de pn.1ze1: met een kern-

achtig woord door den Voorzitter mtgere1kt. 

Iedere Afdeeling zorge 
in de wintermaanden 
minstens een Land
stormfilm lVOnd te or
ganiseeren. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Ieder Vrijwilliger 
moet in het bezit zijn 
van een gestempeld 
legitimatiebewijs. 

\ 
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Het nieuwe vaandel voor de p.fdèeling Poeldijk. 
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DE NATIONALE LANDSTORM -COMMISSIE IN HET KOPER 
DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE LANDSTORM UIT 
ZIJN WAARDEERING VOOR HET WERK DER 
NATIONALE LANDSTORM-COMMISSIE 
GENERAAL DUYMAER VAN TWIST 
OP ONDUBBELZINNIGE WIJZE 
GEHULDIGD. 

"Waar het pas geeft, wil ik 
gaarne, óók met de pen, de 
zaak van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm dienen." 

Dr H. COLIJN, 
Minister van Staat. 

,,Ik wil den B.V.L. hoofd
zakelijk gelukwenschen, om
dat het gelukt is, leiding te 
geven aan een groep Nederlan
ders, machtig door hun aantal, 
maar vooral machtig door den 
nationalen geest, die in hen 
leeft, een zoo bij zonderen geest, 
dat deze mannen bereid zijn, 
om "als het moet" met terzijde
stelling van elk persoonlijk 
belang hun geheele wezen in te 
zetten ter bescherming van 
hetgeen zij met ons beschouwen 
als de heiligste belangen van 
ons Nederlandsche volk." 

Luitenant-Generaal 
E. F. INSINGER, 
Commandant 
van het Veldleger. 

"Generaal Duymaer van 
Twist was van den beginne af 
steeds de ziel, de motor dezer 
nationale beweging". 

Mr. F. J. D. C. EGTER 
VAN WISSEKERKE, 

Burgemeester van Brielle. 

,,Ook betuig ik U, Excellen
tie Duymaer van Twist, namens 
het geheele leger van Land
stormers, onzen oprechten, wel
gemeenden dank voor de op
offeringen, moeite en arbeid, 
die U zich getroostte gedurende 
Uw 12½-jarig voorzitterschap 
der Nationale Landstormcom
missie. Waar het gold den Land
storm, daar was ook de gene
raal." 

C. v. D. LANGENBERG, 
.,één van de 70.000" . 

Op Vrijdag 6 November is het 12½-jarig 
bestaan van de Nationale Landstorm
commissie op eenvoudige wijze herdacht, 
een herdenking, die zich bepaalde tot een 
ontvangst in Huize "Voorhout" te 's-Gra
venhage van de vertegenwoordigers der 
Gewestelijke Landstormcommissiën. lJit 
den aard mocht aan deze receptie niet te 
veel ruchtbaarheid gegeven worden -
want als ze allen opgekomen waren, die 
het werk van de Nationale Landstorm
commissie waardeeren, als ze er allen 
geweest waren, die de nationale beteeke
nis van den heer Duymaer van Twist 
verstaan voor de nationale zaak van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm -, 
ja al was er slechts een tiende gedeelte 
van dit aantal opgekomen - deze receptie 
zou ontaard zijn in een monster-meeting, 
die zeker in deze tijden niet gewenscht 

zou zijn - en allerminst de goedkeuring 
van den Heer Duymaer van Twist zou 
hebben weggedragen. 

De herdenking is dus sober gehouden, 
al heeft bij de gelukwenschen aan de 
Nationale Commissie de huldiging van den 
voorzitter dezer Commissie niet kunnen 
ontbreken. Dat kon dan ook niet anders, 
en was volkomen gerechtvaardigd! 

Want - wij herhalen hier de woorden 
op dezen dag gesproken door "één 
van de 70.000": ,,Waar het gold den 
Landstorm, daar was ook de Generaal!" 

De receptie dan had plaats in Huize 
,, Voorhout". 

Een .ware zwerm van telegrammen 
vertolkte de gevoelens der Landstorm
afdeelingen. 

selijk Adjudant van 's-Gravenhage. 
Van de Nationale Landstormcommissie 

waren aanwezig <le eere-voorzitter Minis
ter van Staat Dr. H. Colijn, de voorzitter, 
Luitenant-Generaal L. F. Duymaer van 
Twist, Mr. A. G. A. Ridder van Rappard, 
de Inspecteur van den Vrijw. Landstorm, 
Luitenant-Generaal J. H. Borel, adjudant 
i.b.d. van H. M. de Koningin, vergezeld 
van Heeren Officieren van de Inspectie 
van den Landstorm, Luitenant-Kolonel 
J. A. J. l\I. Schotman, de Kapiteins L. H. 
Kraak, J. F. H. Israël en A. J. J. M. 
Lohmeyer en de Secretaris van de Na
tionale Landstorm Commissie de Heer 
G. F. Boulogne. Bij deze namen mogen 
·wij direct voegen dien van den Heer G. 
van Sitteren, administrateur van de 
Nationale Landstorm Commissie en van 
Res. Majoor K. A. van Schelven, leider 
van de Nat. Noodhulporganisatie. 

Van de Nationale Commissie heeft 
verder op den dag van zijn belangstelling 

De Generaal Insinger-beker. 

Mr. F. J. D. C. Egter van Wissekerke. 

Wie er waren.! blijk gegeven de Heer J. R. Snoeck 

Van hun belangstelling gaven dien 
middag blijk de Minister van Defensie, 
Mr. Dr. L. N. Deckers, oud lid van de 
Nationale Landstorm Commissie, verge
zeld van zijn adjudant den Kapitein 
van den Generalen Staf G. J. M. van 
Weel, de Commandant van het Veld
leger, Luitenant-Generaal E. F. Insin
ger, vergezeld van zijn adjudant Kapi
tein D. J. Oosterink, Luitenant-Generaal 
P. J. van Munnekrede, Luitenant-Kolonel 
Jhr. J. T. Alting van Geusau, als ver
tegenwoordiger van den Commandant der 
Ie Divisie, Kolonel S. G. N. Nauta 
Pieter, als w.n. Garnizoenscommandant 
van 's-Gravenhage, vergezeld van den 
Heer E.C. C. W. L. Baron van Heeckeren 
van Brandsenburg, eerste luitenant, Plaat-

Henkemans, terwijl de Heer A. N. 
Fleskens, eveneens lid van de Natio
nale Landstorm Commissie, zeer tot 
zijn leedwezen niet aanwezig kon zijn. 

Afgevaardigden van alle 
Gewestelijke Commissiën. 

Van alle Gewestelijke Commissiën waren 
afgevaardigden aanwezig, om getuige te 
zijn van de huldiging van den Heer 
Duymaer van Twist. 

Van het Friesch Nationaal Comité de 
Heeren T. Nauta, Voorzitter en L. 
Heukels Nzn., Secretaris. 

Van de Gewestelijke Commissie "Gro
ningen" de Heeren J. Buiskool, Voorzitter 
en D. de Jonge, Secretaris. 

Van de Gewestelijke Commissie .,Dren
the'' de Heeren J. Knoppers, Voorzitter, Mr. 
E. I. F. de Bruyn, Secretaris, Res. Luite
nant-Kolonel Ds. C. van den Nieuwen
huizen, Commandant en Burgemeester 
van Vledder J. Kooiman. 

Van de Gewestelijke Commissie "Twen
te" Res. Luit.-Kolonel J. W. C. C. 
Tücker, Voorzitter, tevens Commandant, 
en de Heeren J. Wynia, Secretaris en 
J. W. Katerberg. 

Van de Gewestelijke Commissiën "de 
IJssel" en "Vollenhove" de Heeren N. J. 
Lavaleye, Voorzitter, J. M. Baron van 
Boecop, Vice-voorzitter en P. A. J. van 
Tienhoven, Commandant. 

Van de Gewestelijke Commissie "Velu
we" de Heeren Ds. A. Hoeneveld, Voor
zitter, J. Wijnne, Secretaris, Res. Luit.
Kolonel C. J. C. Janssen, Commandant 
en D. G. Sanders. 

Van de Gewestelijke Commissie "de 
Veluwzoom" de Heeren Mr. A. Baron van 
Heeckeren van Kell, Voorzitter, Res. 
Luit.-Kolonel W. van Ingen Schouten, 
Secretaris en W. J. Tijl, Majoor b.d. 

Van de Gewestelijke Landstormcom
missie "Nieuwe Hollandsche Waterlinie" 
de Heeren J. H. Th. 0. Kettlitz, Voor
zitter, Generaal 0. Bueno de Mesquita, 
Mr. J . G. A. van Geldorp Meddens, 
Secretaris, Res. Majoor M .. Barrik Bles, 
Commandant. 

Van de Gewestelijke Commissie "Stel
ling van Amsterdam", de Heeren Dr. I. 
H. J. Vos, Voorzitter, Res. Majoor K. L. 
Schell, Secretaris en Res. Luitenant
Kolonel C. M. Donck, Commandant. 

Van de Gewestelijke Commissie "Ken
nemerland" de Heeren D. 0. Norel, 
Voorzitter, Kapitein C. Eldermans, Secre
taris en Res. Luit.-Kolonel P. S. Hartogh 
Heys van Zouteveen, Commandant. 

Van de Gewestelijke Commissie "Alk
maar" de Heeren Burgemeester S. M. Mid
delhoff, Voorzitter, P . J. Oolders, Secre
taris. 

Van de Gewestelijke Commissie "Zuid
Holland: West" de Heeren J. M. Krijger, 
Voorzitter (die later op den dag van zijn 
belangstelling deed blijken), D. J. Karres, 
Secretaris, L. G. Royaards, Penningmees
ter, Res.-Majoor J. P. Boots, Comman
dant, R. Bordewijk, Constant Boissevain, 
Luit.-Kol. b.d. G. S. Donker, J. J. 
Eckebus en de Heer E. L. Graaf van 
Limburg Stirum. 

Van de Gewestelijke Commissie "Gou
da" de Heeren J. Dercksen H.M.zn., 
Voorzitter, Mr. J. L. J. A. van Mechelen, 
Secretaris en Res. Luit.-Kolonel H. C. 
van Cappelle, Commandant. 

Van de Gewestelijke Commissie "Rot
terdam" de Heeren Res. Luit.-Kolonel 
H. C. van Cappelle, Voorzitter, tevens 
Commandant, Res. Luit.-Kolonel A. C. 
de Neeve, Vice-voorzitter, F. D. van der 
lVIast, Secretaris en P. van der Steeg. 

Van de Gewestelijke Commissie "Dor-

1 

drecht" de Heeren P. L. de Gaay Fort
man, Voorzitter, J. A. J. Jansen, eerste 
Secretaris, A. Groenendijk, tweede Secre
taris-penningmeester en Res. Majoor W. 
J. M. Linden, Commandant. 

L1üt.-Gen. E F. Insinger. 
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De plaquette, namens de vrijwilligers aange
boden, werd vervaardigd door den 

beeldhouwer A. Termote. 

Van de Gewestelijke Commissie "Mon
den der Maas", afdeeling Voorne en 
Putten, de Heeren Mr. F. J. D. C. Egter 
van Wissekerke, Voorzitter, J. van der 
Wal, Secretaris en Res. Luit.-Kolonel 
W. G. van Hoogenhuyse, Adjudant i.b.d. 
van H. M. de Koningin, Commandant; 
afdeeling Goeree en Overflakkee de Hee
ren L. J. den Hollander, Voorzitter en 
A. A. Hogeweg, Secretaris. 

Van de Provinciale Commissie "Zeeland'' 
de Heeren P. G. Laernoes, Secretaris en 
Res. Luit.-Kolonel H. Bierman, Comman
dant. 

Van de Gewestelijke Commissie "West
Brabant" de Heeren A. van Campen, 
Voorzitter, Pastoor Jos. van Genk, Se
cretaris, Res. Kapitein P. W. M. Assel
bergs, Commandant. 

Van de Gewestelijke Commissie "De 
Meijerij" de Heeren F. W. van Beek, 
Voorzitter, L. B. M. van Agt, Secretaris, 
Res.-Kolonel J. G. Lutz, Commandant en 
Ds. J. A. van Selms. 

Van de Gewestelijke Landstormcommis
sie "Limburg" Jhr. J. A. I. H. Graafland, 
Secretaris en Res.-Kolonel J. E. L, 
Haenecour, Commandant. 

Ten slotte van de Landstormcommissie 
uit de Nationale Vereeniging "Pro Rege" 1 

de Voorzitter, Ds. T. J. Hagen. 
Nog werden opgemerkt Luit.-Kolonel 

B. ten Broecke Hoekstra, Commandant 
van het Landstormkorps Motordienst, 
de Heeren J. J. C. van Dijk, lid van 
de Tweede Kamer, Oud-Minister van 
Oorlog, R. A. den Ouden, Majoor Gen. 
Staf C. P. Brückel, Directeur van de 
Militaire Verkenningen, Luitenant-Ko
lonel P. W. Best, Directeur van het 
Etappe..: en Verkeerswezen tevens Com
mandant van het Landstormkorps Spoor
wegdienst, vergezeld van den Kapitein 
N. Tibo, de Heeren A. Pieters, Referen
daris aan het Departement van Binnen
landsche Zaken en Landbouw; J. Kruls, 
namens de Vereeniging van Reserve
officieren, P. van Rees, Burgemeester van 
Papendrecht, Oud-Secretaris der Natio
nale Landstorm Commissie en J. P. Pot 
en F. F. Hubrecht, vertegenwoordigers 
der Economische Studenten Organisatie. 

Rede Mr. Egter van Wissekerke. 

Even 3 uur nam l\lr. F. J. D. C. Egter 
van Wissekerke, Burgemeester van Brielle, 
het woord. Hij zeide dat de dag van 7 
November, op welken voor 12½ jaar de 
Nationale Commissie in werking trad, 
z ~ker niet ongemerkt voorbij mocht gaan. 
Dit hebben de Gewestelijke Commissiën in 
den lande begrepen, en aan mij - aldus 
de spr. - als een der oudste Voorzitters 
in ancienniu,it, van de ,,l\lonclen van de 
Maas", afdeeling Voorne en Putten, viel 
de eer te beurt de tolk dier Commissies 
te zijn. 

Spr. erkende gaarne, dat het Instituut 
van den B.V.L. zich verheugt in de sym
pathie van alle ordelievende N ederlan
ders, - en Jat aan den anderen kant voor 
ditzelfde Instituut wordt gevreesd door 
hen, die op revolutie willen aansturen. 
Het Instituut van den B.V.L. heeft zich 
snel ontwikkeld. Spr. herinnerde aan de 
dagen van November 1918, toen het er 
vooral in onze groote steden, bedenkelijk 
uitzag. Maar - zooals bekend - de 
voorgenomen revolutie werd in hare 
eerste pogingen bedwongen. Toch bleven 
revolutionnaire woelingen in de naburige 
landen aanhouden. Waakzaamheid bleef 
dus geboden, en zoo kwam het plan naar 
voren om te behouden, wat in November 
1918 verkregen was, niet alleen te behou
den een korps van Vrijwilligers, waarop 
onder alle omstandigheden te rekenen 
viel, maar dit uit te breiden en geheel te 
organiseeren op vaster basis. Met instem
ming der Regeering werd een voorloopige 
Commissie gevormd, om dit plan uit te 
voeren. Plaatselijke Comn-;issiën verrezen 
overal in den lande. Centrale leiding bleek 
echter noodzakelijk, en daarom stelde de 
Regeering op 3 Mei 191 9 de Nationale 
Landstormcommissie in, welke zich op 
7 Mei 1919 constitueerde. Spr. ging clen 
groei van het Instituut na. Bedroeg het 
aantal vrijwilligers in 1919 pl.m. 16000 
man, thans is het aantal van 7.0.000 
reeds overschreden, georganiseerd in 19 
Landstormkorpsen en 1216 plaatselijke 
afdeelingen. 

Spr. herdacht het heengaan van Prof. 
Mr. P. A. Diepenhorst als lid van de 
Nationale Commissie, die zich door drukke 
werkzaamheden genoodzaakt zag voor dit 
lidmaatschap te bedanken, terwijl Mr. 
Deckers aftrad, in verband met zijn 
benoeming tot Minister van Defensie. 
In zijn plaats trad op de Heer A. N. 

Fleskens. Als Inspecteurs van den Vrij
willigen Landstorm, qualitate qua lid der 
Commissie, hadden daarin zitting Kolonel 
G. E. A. Fabius tot 1920, Generaal
Majoor J. L. ten Bosch tot 1923, Generaal
majoor G. W. Fris tot 1926, waarna 
Luitenant-Generaal J. H. Borel deze 
betrekking vervult. 

De eerste Secretaris bij de Commissie 
was de Heer P. van Rees; hij werd in 
1921 opgevolgdrdoor den Res. 1 e luitenant 
der Artillerie, den Heer G. F. Boulogne, 
dien spr. noemde "de rechterhand van den 
Voorzitter." 

Dan schetste spr. de verdiensten van den 
Voorzitter, Luitenant-Generaal Duymaer 
van Twist. Hij was van den beginne af de 
ziel, de motor der Nationale beweging! 

Het instituut uit den nood geboren, 
mag niet verdwijnen zoolang er geen 
zekerheid bestaat, dat revolutiepogingen 
uitgesloten zijn .... 

Om aan de dankbaarheid, die bij allen 
leeft, uiting te geven, b9od spr. den 
Voorzitter een fraaien voorzittershamer 
aan en aan de leden der Commissie, den 
:Min. van Defensie Dr. Deck.ers en den 
eere-voorzitter Dr. Colijn ieder een moeien 
inktkoker met zilveren beslag, voorzien 
van het devies der nationale commissie 
,,Als 't moet". 

Spr. uitte den wensch, dat het bestuur 
van de Landstormcommissie nog vele 
jaren moge blijven in dezelfde handen tot 
heil van Vorstenhuis en vaderland. Spr. 
wees er op, hoe het Instituut zich ver
heugen mag in de bijzondere sympathie 
van H. M. de Koningin, blijkens Haar 
uitlatingen, toen Zij 6 Sept. 1923 een 
deputatie van den B.V.L. inHaarpaleiste 
Amsterdam ontving. 

Hare Majesteit - zoo bracht spr. in 
herinnering - zeide toch onder meer: 

"Tot stand gekomen als spontane uiting 
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van den drang van zeer velen om zich ter 
beschikking te stellen van de overheid, 
heeft de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
terstond zijn levensvatbaarheid bewezen. 
Weest verzekerd, dat de trouw en vast
beradenheid, welke gij door persoonlijke 
opoffering met de daad getoond hebt, 
door Mij en allen, die het wel meenen met 
het Vaderland, hoogelijk gewaardeerd 
wordt". 

Spr. wilde dan ook niet eindigen alvo
rens Haar te gedenken rond wier troon 
zich allen scharen die prijs stellen op het 
behoud van ons Vorstenhuis, op het 
behoud van onze vrijheid. Spr. besloot 
met een: Leve H. M. de Koningin - en ik 
voeg hier aan toe - leve de Bijz. Vrijw. 
Landstorm, met. zijn krachtig bestuur! ... 

Een driewerf "Hoera!" bezegelde deze 
slotwoorden. 

De tolk der 70.000. 

Als tolk der 70.000 Landstormers sprak 
een Landstormer uit de afdeeling Boxtel 
vandenB.V.L., de Heer C. v. d. Langen
berg. 

Hij sprak ongeveer als volgt : 

Excellentie, 

Met vreugde vernamen wij, dat het 
Uwe goedkeuring kon wegdragen, dat 
deze dag, de 12½-jarige gedenkdag van 
de instelling van de Nationale Landstorm 
Commissie onder Uw voorzitterschap, zij 
het dan ook op zeer bescheiden voet, 
zou worden herdacht. 

Moge deze dag voor U, onzen Voorzitter, 
een dag zijn van onvergetelijkheid. 

Ook hechtte U Uwe goedkeuring aan 
de aanbieding van een blijvende herinne
ring aan den U zoo dierbaren Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

Voor dit alles zeggen wij U dank. 

Ook betuig ik U, Excellentie, namens 

het geheele leger van Landstormers, 

zoowel van Noord tot Zuid als van Oost 

tot West, onzen:oprechten, welgemeenden 

dank voor de opofferingen, moeite en 

arbeid, die U zich getroostte gedurende 

Uw 12½-jarig voorzitterschap der Natio

nale Landstorm Commissie. Waar het 

gold : den Landstorm, daar was ook de 

Generaal. 

Het steeds groeiende leger van vrijwil
ligers, uitgebreid en geconsolideerd door 
de Nationale Landstorm Commissie en 
bijgestaan door de Gewestelijke Commis
siën, is thans gestegen tot 70.000 leden. 

Uit naam van al deze vrijwilligers sta 
ik thans voor U, om· U namens hen deze 
plaquette aan te bieden. Deze plaquette, 
Uwe beeltenis voorstellende, is vervaar
digd door den beeldhouwer, den Heer 
Albert Termote, uit Voorburg. 

Moge dit geschenk voor U een blijvende 
herinnering aan den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm zijn, haren eminenten 
Voorzitter aangeboden bij gelegenheid 
van het 12½-i arig voorzitterschap der 
Nationale Landstorm Commissie. 

En moge de Gever aller ga ven U zege
nen voor Uwen vruchtbaren arbeid, die 
zoo veel goeds tot stand bracht, zoowel 
voor ons dierbaar Vorstenhuis als voor het 
geheele Nederlandsche volk. 

Wij, Landstormers, zeggen Uwe Excel
lentie hiervoor hartelijk.en dank. 

Lang leve de Voorzitter! (Luide bijval.) 
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Generaal Insinger, Com
mandant van het Veldleger 
spreekt. 

De Commandant van het Veldleger, 
Z.Exc. Luitenant-Generaal Insinger, nam 
gaarne het woord, om op dezen dag 
namens het Leger den B.V.L. geluk te 
wenschen. Die gelukwenschen betreffen 
het werk dat achter ons ligt, waarvoor de 
natie steeds dankbaar blijven moet. Maar 
ook voor de toekomst waarin - spr. 
twijfelt daaraan niet - de arbeid met 
evenveel sncces beloond zal worden. Spr. 
wil den B.V.L. echter hoofdzakelijk geluk
wensçhen omdat het gelukt is leiding te 
geven aan een groep Nederlanders, niet 
alleen machtig door hun aantal. maar 
vooral machtig door den nationalen geest, 
welke in hen leeft, een zoo bijzonderen 
geest, dat deze mannen bereid zijn om 
"als het moet" met terzijdestelling van elk 
persoonlijk belang hun geheele wezen in 
te zetten ter bescherming van hetgeen zij 
met ons beschouwen als de heiligste 
belangen van ons N ederlandsch volk. 

Spr. deed zijn gelukwensch gepaard 
gaan met de aanbieding van een fraaien 
zilveren beker, welke de bestemming zou 
kunnen krijgen als wisselprijs voor de 
wedstrijden. De vrijwilligers mogen ook 
hierin zien - zoo besloot de spr. - een 
uiting van de belangstelling en waardee
ring van den Commandant van het Veld
leger voor hun streven om zich vrijwillig 
militair te blijven oefenen. 

(Warm applaus). 

Dankwoord van Voorzit
ter Nationale Commissie. 

Hierna nam de Heer Duymaer van 
Twist het woord. Spr. wilde allen dan
ken, dat zij uit alle deelen des lands geko
men waren en richtte zich in het bijzonder 
tot den Commandant van het Veldleger 
voor diens woord en geschenk. Zijn komst 
is voor den B.V.L. een groote eer. Dat 
betuigde spr. ook aan Burgemeester Egter 
v. Wissekerke. De herdenking van dezen 
dag vindt niet allereerst haar rechtvaar
diging in wat de Nationale Commissie 
deed. Wat de B.V.L. is, is hij door de 
Landstormers. De commissie moge de 
lijnen trekken en de goede samenwerking 
bevorderen, wat de B.V.L. is, dankt hij aan 
de Gewestelijke Commissiéin, de Plaatse
lijke Commissiën, de propagandisten en de 
plaatselijke leiders .... 

Spr. wil dan ook een belangrijk deel 
van den hier gebrachten lof aan hen over
dragen. Spr. releveerde in het kort het 
ontstaan en de beteekenis van het insti
tuut en verzocht den aanwezigen den dank, 
die hier is gebracht aan de gewesten te 
willen overbrengen. De commissie gedenkt 
met groote dankbaarheid alles wat velen 
hebben willen doen voor dit mooie in
stituut. Spr. dankte bijzonder hartelijk 
den Vrijwilliger v. cl. Langenberg, die 
hem namens 70.000 landstormers zulk 
een schoon huldeblijk heeft willen over
handigen. Het wil toch wel heel veel 
zeggen als 70.000 man een offer wil bren
gen zonder te weten wat hun offervaardig
heid hen wel brengen zal en daarbij zelfs 
hun leven· in de waagschaal stellen. Zij 
doen een goed en vaderlandslievend werk. 

Het cement dat de Landstormers bijeen
brengt is gelegen in het nationale en dat 
moge zoo blijven. Varen wij dan voort, 
zoo besloot spr., met ijver en toewijding 
opdat land en volk altoos op ons rekenen 
kunnen en moge Gods zegen op onzen 
arbeid verder blijven rusten! (Langdurig 
applaus). 

Dr. H. Colijn aan 't woord. 
Hierna trad Z.Exc. Dr. H. Colijn , Eere

voorzitter van de Nationale Commissie 
naar voren. Een Engelsch spreekwoord 
zegt - zoo zeide spr._: dat een man, die 
bij verrassing genomen wordt, maar voor 
een halve geldt. Spr. verkeert eenigszins 
in die positie. Hij is hier niet gekomen om 
een geschenk te ontvangen, maar om zij n 
opwachting bij de commissie te maken. 
Het aangetoden geschenk legt spr. nu de 
verplichting op, om bij verrassing te 
antwoorden .... 

De Heer Egter van Wissekerke vergat 
in zijn historisch overzicht één naam te 
noemrn. Hij kon dien ook niet noemen, 
want hij wist daar niet van. Die naam 
was van den man die een stuwkracht voor 
het instituut is geweest; spr. bedoelt den 
naam van den zoo wijzen Staatsman 
wijlen Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman. 
Bij de oprichting van het Instituut kwa
men er - dat valt niet te ontkennen -
enkele vragen naar voren van juridischen 
en staatsrechtelijken aard. En 't was in 
sprekers huis, dat de heer Lohman hem 
over deze zaken zijn zienswijze deed 
kennen, een advies, dat de Heer Colijn er 
toe bracht zijn krachten te geven aan de 
oprichting van het Instituut van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Het aangeboden geschenk kan spr. 
slechts aanvaarden, als het niet beteekent 
een wenk voor gedwongen ontslag uit den 
actieven dienst . Spr. heeft de pretentie 
iets meer te kunnen dan schrijven (ap
plaus) en hij wil voor den Landstorm 
s~~ijden, als 't moet zijn, met meer dan 
z1Jn pen .... 

Maar als het pas geeft wil spr. ook met 
de pen gaarne de zaak van den B.V.L. 
dienen en zóó aanvaardt hii gaarne dit 
geschenk. (Klinkend applaus). 

Hierna hadden de Vertegenwoordigers 
der Gewestelijke Commissiën gelEgenheid, 
zich met de leden der Nationale Commis
sie te onderhouden. 

Des avonds was een eenvoudige maaltijd 
aangericht voor hen, die van verre kwa
men. Aan dezen disch, waar ook "een der 
70.000" gast was, hebben o.m. de Minister 
van Defensie Mr. Dr. Deckers en de Heer 
J . R. Snoeck Henkemans het woord 
gevoerd. Ks. 

WAT DE COMMUNISTISCHE PERS 
AANDURFT. 

Onder een foto, voorstellende H. M. de 
Koningin, een afdeeling van het Vrij
willige Landstormkorps "Motordienst" in
specteerende, zette de Tribune het volgende 
onderschrift : 

Koninklijke Burgeroorlog-voorbereiding. 
Mevr. Mecklenburg bewees opnieuw haar 
"sociale nuttigheid" door de vrijwillige 

Communistische modderspuiters ... 

... maar Justitia is nu eenmaal blind. 

motor-brigades uit de Noordelijke pro
vincies, een deel van de burgeroorlog
troepen der Ned. bourgeoisie, i.e Apeldoorn 
te inspecteeren. 

En onder een foto van de eedsaflegging 
door nieuw-benoemde officieren der Kon. 
Marine plaatst de Tribune: 

,,Zoo waarlijk helpe mij God almach
tig .... " De nieuwe marine-officieren 
Willemsoord zweren bij God, dat zij in 
Zijn naam overal zullen moorden, waar 
Willemien en de imperialisten het be
velen, tegen het Indonesische volk, tegen 
de Sovjet-Unie, de hongerende werk
loozen. Maar dat is geen "smadelijke 
godslastering''. 

Onder een foto van de onthulling van 
het Prof. Lorentz monument, waarbij 
H. K. H. Prinses Juliana tegenwoordig 
was, stond : 

De beleediging van Prof. Lorentz. -
Te Arnhem werd een standbeeld voor den 
overleden prof. Lorent.z opgericht. Met 
medewerking van de Staatsharlekijn 
Juliana van Mecklenburg en Dr. de Visser 
besmeurde de bourgeoisie, door een 
chauvinistische vertooning, de nage
dachtenis van dezen grooten Neder
landschen natuurkundige. 

Onder een foto van de voorlezing van 
de Troonrede: 

De aap komt uit het .... Binnenhof! 
In naam van de regeering-Ruys verkon
digt de dame, die millioenen van het 
werkende volk verslindt: ,, buitengewone 
ingetogenheid en offerzin" voor de arbei
dende massa's. Alle begrootingen werden 
besnoeid . . . . behalve die voor het 
,,Koninklijk Huis"! 

VERGOEDINGEN EN PENSIOENEN. 

TOELAGEN. 

M inisterieele beschikking van 3 Maart 7 927, 
IJlde Afd., nr. 42. Zie R.B.L. 7927, blz.706 

(Legerorder 1927 nr. 81) 
Regeling van de bezoldiging enz. voor het 
militaire personeel der landmacht. (R.B.L.) 

Bij Koninklijk Besluit van 24 Februari 
1927, nr. 75, is Hoofdstuk III. M. der 
R.B .L. 1921 (blz. 106) gewijzigd en op-

De afdeeling Groede, 1 De afdeeling i\lalden 

nieuw vastgesteld, luidende als volgt: 
M. Toelagen voor "bijzondere vrijwil

ligers" en voor "vrijwilligers van den vrij
willigen landstorm". 

Dienstplichtigen en tot het reserve
personeel behoorenden, die met machti
ging van Onzen Minister van Oorlog tot 
handhaving of herstel van de openbare 
orde of rust, vrijwillig onder de wapenE'Il 
komen, genieten, zoolang zij tot dat doel 
in werkelijken dienst zijn, de volgende 
toelagen: 

Officieren f 5 ,40 per dag; Onderoffi
cieren en minderen f 3,60 per dag. 

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

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

Onverminderd de toelagen, hiervoren 
vermeld, zullen de vrijwilligers, met be
stemming voor de vrijwillige landstorm
korpsen Motordienst en Vaartuigendienst, 
die in positie beneden den rang van onder
officier zijn gesteld, boven hunne soldij 
eene toelage ontvangen tot zoodanig 
bedrag, dat zij in totaal de aanvangsjaar
wedde van den sergeant, voorkomende 
in de tweede kolom van bezoldigings
schaal VI, behoorende bij het Koninklijk 
Besluit van 17 December 1925, nr. 25, 
genieten, een en ander gedurende den tijd, 
welken zij tot handhaving of tot herstel 
van de openbare orde of rust onder de 
wapenen, zijn. 

Deze toelage vervalt echter gedurende 
den tijd, welken het leger geacht wordt 
geheel of gedeeltelijk op voet van oorlog 
te zijn. 

KOSTWINNERSVERGOEDING. 
DEPARTEMENT VAN OORLOG. 

Afdeeling Dienstplicht. 
No. 136 K. 30 October 1919. 
Met afwijking in zooverre van het 

vermelde in het eerste lid van het rond
schrijven van 29 Mei 1918, afd. Dienst
plicht No. 133 L, moet bij de berekening 
der inkomsten, waarover een gezin be
schikt, van 26 October 1919 af, geen reke
ning meer worden gehouden met: 

Jo ............. . 
4o. de toelage voor personeel van den 

Vrijwilligen Landstorm, welke wordt toe
gekend, indien van dien landstorm een 
militair gebruik wordt gemaakt. 

Ik heb den militairen autoriteiten opge
dragen, U in den vervolge nopens ge
noemde toelagen geen opgave in verband 
met kostwinnersvergoeding meer te 
zenden. 

Indien U bij genomen be lissingen 
nopens kostwinnersvergoeding reeds reke
ning hebt gehouden met zoodanige toe
lagen, gelieve U de beslissingen te herzien 
voor zoover ze betrekking hebben op 
verblijf onder de wapenen na 25 October jl. 

De Minister van Oorlog, 
w.g. ALTING VON GEUSAl'. 

Aan de Burgerneesters. 

s 
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De afdeeling Papendrecht. 

INDISCHE LEGERFILM. 

D e h eer A. d e Zeeuw, plaatselijk leider van onze afdeelin g Vlaudingen, m et zijn staf. Aan afdeelingen welke daartoe den 
wensch te kennen geven, kan gratis t er 

=----=============~==--=----c-================= beschikking worden gesteld de Indische 
PENSIOENREGELING. 

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

Ontwerp van wet. 

alle Ministerieele Departementen, Auto
riteiten , Colleges en Ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uit
voering de hand zullen houden. 

Gegeven 
De Minister van Binnenlandsche Zaken . Wij WILHELMINA, bij de gratie 

Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 
van Oranj e-Nassau , enz. , enz., enz. Memorie van Toelichting . 

Ailen , die deze zullen zien of hooren Indien ter beteugeling van onlusten 
lezen, salut! doen te weten: gebruik gemaakt moet worden van de 

Alzoo Wij in overweging genomen diensten van militairen, de vrijwillige 
hebben, dat de wenschelijkheid gebleken landstorm daaronder begrepen, of van 
is van eene wijziging van hoofdstuk V der burge~wa~hten, bestaat de mogelijkheid, 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919; dat ZlJ die het gezag helpen handhav~n, 

Zoo is het dat Wij den Raad van State het slachtoffer worden van de vervullmg 
gehoord e~ met gemeen overleg der, van hun plicht. H et ligt voor de hand, 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en dat het Rijk dengenen, wien aldus een 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en ver- ongeval mocht -~reffen, de helpende hand 
staan bij deze: toesteekt, hetz1J door aan een verwonde 

Artikel J. eene blijvende of tijdelijke tegemoet-
Na art. 85 wordt ingevoegd het vol- koming te verstrekken, hetzij door de 

gende artikel: zorg over te nemen voor de nagelaten 
Art. 85a. Ui tkeeringen aan militairen betrekkingen. 

en aan leden van burgerwachten of aan Wel is waar voorzien de militaire 
hun nagelaten betrekkingen ter zake van pensioenwetten eenigermate in dit geval, 
ongevallen, hun overkomen bij de hand- maar vooreerst zijn deze niet op leden van 
havingvandeopenbareorde/ 100.000,-.*) burgerwachten van toepassing en ten 

Artikel 2. andere is hetgeen den getroffene of zijne 
Tengevolge van vorenstaande wijziging nabestaanden volgens die wetten zou 

van het Ve hoofdstuk der Staatsbegroo- worden toegemeten, al te karig. 
ting voor het dienstjaar 1919 wordt de Het is niet meer dan billijk, dat zij die 

leger film en af stands-marschenfilm. 
Indien noodig kan tegen vergoeding 

over een operateur en een kofferkino 
worden beschikt. 

Aanvragen te richten aan den Comman
dant der koloniale reserve t e Nijmegen. 

ALKMAAR. 
Wegens plaatsgebrek zal het verslag 

van de Vaandelaanbieding aan het Land
stormkorps "Alkmaar" in ons volgende 
nummer worden opgenomen. 

NUNSPEET. 
Vrijdag 25 September was door de afdeeling 

B.V.L. alhier een gezellige bij eenkomst be
legd, welke in alle opzichten a ls uitstekend 
geslaagd mag gerekend worden. 

De aardig versierde zaal was op het uur van 
aanvang geheel gevuld. De Voorzitter der 
pl. commissie W . Fijnvandraat sprak een 
hartelijk woord van welkom, waarna gezamen
lijk het Wilhelmus gezongen werd. 

De pl. leider gaf hierna een verslag der ge
houden schietoefeningen, memoreerde de her
komst der prijzen waarbij de vele gevers ge
noemd werden en hiervoor dank gebracht. 
Mr. v. Peterson Ramring, lid der pl. commissie , 
had wegens lichte ongesteldheid bericht van 
verhindering gezonden. De pl. leider bracht 
hem dank voor al de blijken van hartelijk 
meeleven met den B.V.L. en voor het afstaan 
van een stuk boschterrein als schietbaan. 

Na deze mecledeelingen werd op voorstel 
van den Sergeant J. Biemoncl aan l\Ir. van 
Peterson Ramring een bloemstuk gezonden. 

Ds. G. W. W. Beerekamp, Herv. Predikant, 
reikte daarna op niet te verbeteren wijze de 
prijzen uit aan de schutters. 

Het verdere van den avond werd gevuld 
met zang, muziek en voordrachten. 

De afd. Elspeet ,'!as door drie leden ver
tegen woordigcl. 

Uitslag der gehouden zomerschietoefeningen. 
Het gemiddelde der schietdagen werd ge
rekend als uitslag van den plaatselijken 
wedstrijd. 

1. l\l. Kamp 8. 78; 2. H. Hops ter 8. 78; 3. L. 
Braamburg 8.25; 4. J. Braamburg 8.03; 5. J. 
ten Have 7.95; 6. H. v. Klompenburg 7.72; 
7. W. Eelsing 7.63; 8. H. Ph. Pos 7.52; 9. A. J, 
Vosselman 7.47; 10. J. Vastenburg 7.27; 11. 
J. Biemond 7.26; 12. D. v. Zalk 7.25; 13. E. 
Vastenburg 7.23; 14. B. Kuipers 7.20; 15. C. 
Sterkenburg 7.13; 16. D. Verclauw 7.12; 
17. W. Reekers 6.97; 18. J. J. Bijvank 6.50; 
19. G. Vedder 6.24; 20. J. Huisman 5.03; 21. 
L. Vierhout 4.76; 22. J. v. Slot.en 4.42. 

BORSSELE. 
Uitslag jaarlijkschen schietwedstrijd voor 

de afcleeling Borssele, welke, dank zij de mede
werking der Plaatselijke Commissie en die der 
Burgerij, uitstekend geslaagd mag heetcn. 

Korpswedstrijd tusschen Landstorm en 
Schietvereeniging, werd gewonnen door de 
Afd. Borssele van den B.V.L. 

Personeele wedstrijd. Afd. I. Koningsschut
ters: 1. P. Karelse, 2. J. Rottier, 3. J. van 
Sabbe. Afd. II. Scherpschutters: 1. Joh. 
Krijger, 2. Walhout, 3. J. Wit.te. Afd. III. 
Schutters 1 e kl.: 1. B. Geelhoecl, 2. Joh. 
Veerhoek, 3. Jac. van \Vesten. 

Bel,erwedstrijd. Geschonken door het 
Zeeuwsch-Verbancl. Deze viel ten deel aan 
P. Karelse. 

slechts incidenteel of krachtens eene Vde afdeeling met eenhonderd duizend 
gulden (/ J 00.000,-) en het eindcijfer der vrijwillige, belangelooze verbintenis ge-
begrooting met gelijk bedrag verhoogd. roepen worden mee te werken tot hand-

Lasten en bevelen, dat deze in het having van de openbare orde, zooveel 
VOOR JONG NEDERLAND 

s bl d 1 d 1 doenlijk op denzelfden voet worden be-
taats a za wor en gep aatst , en dat handeld als degenen, die gerechtigd zijn 
*) T elkenj are sedert de aannem in g van ,lit krachtens de Burgerlijke Pensioenwet, de 

wetson twerp komt een dergelijk artikel voor op Pensioenwet voor de gemeente-ambte
d e begro,,ting van Binnenlandsche Zaken en 
L a nd bouw. naren en de wetten ten behoeve hunner 

Res. Luitenant-Kolonel A. C. de Neeve, 
Onder-Voorzitter der Gewestelijke Land
stormcommissie "Rotterdam", Chef van 
den Staf van den Luchtverdedigingskring 

, , Rotterdam-'s-Gravenhage". 

weduwen en weezen. 
Nochtans is het vrijwel onmogelijk 

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

De aangewezen weg om de noodzakelijke 
voorzieningen te treffen is dus - op het 
voetspoor van hetgeen indertijd is gedaan 
ten behoeve van de bezoldigde leden der 
voormalige schutterij - bij een begroo
tingspost aan de Regeering een crediet 
verleenen. Zij kan dan, mocht uitvoering 
noodig blijken, deze naar recht en billijk
heid doen geschieden. 

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

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
w.g. CH. RuYs DE BEERENBROUCK. 

Groep A. 
(Onder de 10 jaar.) 

Allerlei potten. 
Wie kan er een stuk of dertig vinden? 

Groep B. 
(Boven de 10 jaar). 

Lichaamsdeelen aan allerlei voorwerpen. 
De voet van een dijk. 
Het hoofd van ......... . 
De rug van ........ .. .. . 
De buik van ........... . 
De neus van ........... . 
Het oog van ........... . 
Het oor van . .. ... . .... . 
De armen van .......... . 
De hals van .... .... .. .. . 
De beenen van ......... . 
Het hart van ........... . 
De romp van ..... . ..... . 
De ribben van ......... . . 
De aderen van ......... . 
De mond van .......... . 
De tanden van ......... . 
De lip van ............. . 
De oksels van .......... . 

De prijswinners waren: 
Gerrit Jonker, Zwolle ; Coma Aarnoutse, 

Koudekerke (Z).; Henke Bosma, Dracht
ster Comp.; Richard Busser, Lunteren; 
Harm Hulzebos, N. Pekela; M. A. v. d. 
Have, Nieuwerkerk (Z.); Corns Jobse, 

Aagtekerke; StientjeMooyman, Den Haag; 
Wil van Winsum, Zwolle; Pie de Jong, 
Z. Beijerland. 

Hooggeachte Oom Bertus en lieve kinderen, 

Dat was me eventjes een verrassing, 
toen ik het Landstormblad inkeek en 
zoo'n hartelijken brief vond van Oom 
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Bertus namens alle Landstormers-kin
deren ! Ik ben erg blij met dien brief en 
ik dank Oom Bertus en jullie allemaal wel 
voor de gelukwenschen. 

En jullie in den steek laten? Daar denk 
ik niet aan! Ik vind het veel te prettig 
om voor jullie plaatjes te teekenen, vooral 
nu ik gelezen heb, dat jullie ze leuk vindt. 

Hierbij het gevraagde kiekje om eens 
kennis te maken. Maar wat nu zoo jammer 
is, ik zou zoo dolgraag eens kennis met 
jullie willen maken, maar hoe? Ik weet 
het niet, één van jullie misschien? Of weet 
Oom Bertus wel raad? 

Mag ik nu Oom Bertus en alle kinderen 
nog eens hartelijk bedanken voor de ge
lukwenschen en den gezelligen brief? 

Veel vriendelijke groeten van jullie 
toegenegen 

Miep Koretzky-de Feyter. 

BLÈ, BLÈ! 
Boer Teunis had een groote kudde 

schapen, die hij op de naburige heide liet 
grazen. Dicht bij hem woonde Gijsbert, 
die slechts een klein koppeltje woldragers 
had. 

Gijsbert was erg jaloersch op z'n rijken 
buurman. Maar deze ging kalm zijns 
weegs, en bleef altijd even voorkomend en 
vriendelijk. 

Op zekeren zomeravond dreef Gijs z'n 
kudde kooiwaarts, en kwam toen tot de 
ontdekking, dat één schaap aan het 
mager getal ontbrak. 

Als buskruit stoof hij op. Hij balde de 
vuist in de richting van Teunis' hoeve en 
grijnsde: ,,Ha! jou gemeene dief, dat zal 
ik je betaald zetten! Je pronkt al als een 
pauw met je groote kudde; en dan nog 
stelen van mijn armoedje op den koop 
toe! Je zult het bezuren, schurk!" En 
op hooge beenen stapte Gijs met zijn be
schuldiging naar den rechter. 

Wat schrok Teunis, toen de postbode 
hem een paar dagen later een grooten 
gelakten brief overhandigde. Met bevende 
handen sneed hij de enveloppe open en 
las daar tot zijn groote ontsteltenis, 

dat hij door Gijsbert beschuldigd was 
van het stelen van een schaap, en daarom 
de volgende week voor de rechtbank 
moest verschijnen. 

Teunis was zich van geen kwaad bewust. 
Maar vergissing was toch best mogelijk. 
Hij ging naar z'n schaapskooi en telde 
alle dieren. En ja waarlijk! daar was één 
schaap te veel! 

Gijsbert had dus gelijk - tenminste 
schijnbaar. Hoe was dat schaap van Gijs 
in zijn eigen kudde verzeild geraakt? 
't Was zeker zoo'n eigenwijze doler, die 
van z'n eigen troepje ongemerkt was 
afgedwaald, en nu bij de kudde van 
Teunis was terecht gekomen, zonder dat 
het gezien was. 

Teunis nam dadelijk het verdwaalde 
schaap aan een touw, en bezorgde het 
terug bij z'n buurman. Maar deze wei
gerde hardnekkig het te aanvaarden. 
Schamper voegde hij hem toe: ,,Ja! nu 
je ontdekt bent, kom je met hangende 

Tot ons groot leedwezen over
leed den 24 October j.l. in het 
R.K. Ziekenhuis te Delft, nog 
onverwachts ons hooggeacht 
medelid, de Heer 

SCHIETSCHIJVEN 
GERRIT NIEUWENHUIZEN 

in den jeugdigen leeftijd van 
23 jaar. 
Geduldig lag hij den geheelen 
zomer, zonder klagen, op zijn 
ziekbed neder. Wij verliezen in 
hem een trouwen kameraad,ten 
echten landstormer, die altoos 
zijn hartelijk medeltven betoon
de, wanneer het de belange11 van 
onze afdeeling betrof. 

Namens de Afdeeling 
's-Oravenzande van den B.V.L. 

de Plaatselijke Leider, 
P. van Oosten. 

HOTEL EN KOFFIEHUIS 
VAN DEN VOLKSBOND 

TEGEN DRANKMISBRUIK 

Pri.aaegracht 120 - Den Haag 

Logies en Consumptie 
Goed en Goedkoop 

Van S.S. met de tramlijnen6en 13, 
van H.S. met de tramlijn 10 te 

bereiken. 

GROOTII NAT 10 NA L:E 

SCHIET•WE;DSTRIJD 
op Buks en K.S.O. ter gelegenheid 
van het 30-jarig bestaan van °de 
Schietvereeniging "Willem Tell" 
te DODEGRAVEN. !Wedstrijd
dagen 19-20-2 t-22-23-26-27-28-29-
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Dinsdags van nam. 1 J uur tot 9 
uur 's avonds; Overige -dagen van 
's morgens 10 tot 9 uur 'savonds 
Programma's kunnen worden aan
gevraagd bij den Secretaris A. M. 
Vink, Spoorstraat 35, Bodegraven 

Nieuw-soort carton,:verschillende modellen 
uit voorraad leverbaar. f 4.50 per 1000. 

Vraagt prijs en modellen bij 
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HOOFDKANTOOR ARNHEM 

Dage]ijkache Goederendienaten vanaf Arnhem naar Rotterdam v.v . 
Vanaf Arnhem en Nijmea-en naar Amsterdam en Zaanstreek v.v. 

Vanaf Arnhem naar Nijmegen Y.v. 
Gcreaelde Goederendiensten van Arnhem naar Schiedam. Delft, Den Haag, 

Tiel, 'a-Hertoirenbosch, Lobith v.v. 
Verder naar alle aan vaarwater gelegen plaatsen in Nederland. 

DE DIRECTIE. 

MAKELAARSKANTOOR BAKKER & Co. 
GELD BESCHIKBAAR VOOR 
EERSTE HYPOTHEKEN TOT 
ELK BEDRAG MATIGE RENTE 
LAGE AFSLUITPROVISIE 

ZEUGESTRAAT 40a GOUDA TELEFOON 2123 

pootjes bij me. Ik neem 't schaap niet 
aan!" 

Teunis bood hem, om de zaak te sussen, 
nog vijftig gulden aan; maar Gijs bleef 
met een bitteren lach weigeren. Trooste
loos keerde Teunis met het schaap naar 
huis. Het was een hoogst pijnlijk geval. 

Daarom ging hij naar de stad, om een 
advocaat te raadplegen. Deze hoorde 
hem met groote aandacht aan. 

,, 't Is eén lastige kwestie!" sprak deze 
met gefronst voorhoofd. ,,Al zijt ge ook 
zoo eerlijk als goud, toch is de schijn 
tegen je, en er zijn geen getuigen, om je 
onschuld te bewijzen. Ik weet slechts één 
middel, om je te redden. Maar dat kost je 
honderd gulden ! " 

Teunis draaide z'n oogen van schrik 
dwars in z'n hoofd, toen hij die som 
hoorde noemen. ,,Maar nog liever geld 
verloren, dan m'n goeie naam verloren!" 
peinsde hij. 

"Top!" riep hij' op 't laatst, ,,ik neem 
't accoord aan!" Wanneer ik het win, 
betaal ik U het bedrag dadelijk uit. Maar, 
hoe moet ik het dan aanleggen?" 

Toen schoof de advocaat z'n stoel met 
een gewichtig, geheimzinnig gezicht dich
terbij, en fluisterde: ,,Als je voor de 
rechters verschijnt, moet je jezelf van 
den domme houden. Telkens als je wat 
gevraagd wordt, moet je niks anders 
antwoorden dan: Blè, blè !" 

Teunis grinnikte; dat was een gemak
kelijk en fijn kunstje. Hij zou den listigen 
raad van den advocaat stipt opvolgen. 

De volgende week verscheen Teunis 
voor de rechtbank. De rechter begon met 
allerlei vragen: 

,,Hoe heet ge?" 
- ,,Blè, blè!" klonk het krachtig door 

de zaal; de rechters keken elkaar ver
wonderd aan. 

,,Hoe oud zijt ge?" 
- ,,Blè, blè !" was weer 't antwoord. 
Zoo ging het tien, twintig keer achter 

elkaar. De advocaat zat achter in de 
rechtzaal in een hoekje zich te verkneu
kelen van pret. 
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Maar de rechters, die eerst ook gelachen 
hadden, begonnen nu heel ernstig en 
toornig te kijken. 

Nog eens geprobeerd met een paar 
vragen! Maar ze konden er bij Teunis 
niets anders uit krijgen, dan een eentonig, 
klagelijk klinkend: ,,Blè, blè !" 

Toen hielden ze onder elkander een uur 
lang wijze beraadslagingen en spraken 
daarna het oordeel uit: ,,Aangezien de 
beschuldigde blijk geeft van een bekrom
pen, kinderlijk verstand, spreken wij hem 
vrij van het misdrijf hem ten laste ge
legd!" 

"Blè, blè !" antwoordde Teunis, en 
sprong als een hert de trappen af naar 
beneden. 

Daar stond de advocaat al verlangend 
op hem te wachten, om het be ongen 
loon in ontvangst te nemen: Hij wenkte 
zijn cliënt naar een stil plekje, en drukte 
hem opgeruimd de hand: 

,,'k Feliciteer je Teunis, met de vrij
spraak!" 

- ,,Blè, blè !" antwoordde Teunis. 
- ,,Je hebt je rol prachtig gespeeld, 

hoor!" 
-,,Blè, blè!" was 't eenig antwoord. 
- ,,Zeg kerel! je hoeft je nou niet meer 

van den domme te houden ! " 
Weer klonk het: ,,Blè, blè!'' 
De advocaat stond te trappelvoeten en 

viel nijdig uit: ,,En nou verlang ik mijn 
honderd pop voor 't advies!" 

Teunis lachte met een gullen lach, en 
antwoordde, terwijl hij den advocaat z'n 
breeden rug liet zien: ,,Blè, blè!" 

OOM BERTUS. 
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