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LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG
ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT

VERBLIJDENDE VOORUITGANG.

Het Jaarverslag der Nationale Landstorm Commissie kan wederom melding
maken van vooruitgang over de geheele
1 nie.
Het aantal vrijwilligers steeg in het
afgeloopen jaar met 2858 en bereikte de
sterkte van 72682 vrijwilligers.
26 nieuwe afdeelingen werden opgericht en het aantal aangesloten reserveofficieren vermeerderde met 107.
Thans zijn 1968 reserve-officieren aangesloten bij den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm en de Korpsen "Motordienst",
,, Vaartuigendienst" en "Spoorwegdienst";
zeker voldoende voor een ruime encadreering.

onbenut voorbijgaan, doch gebruike haar
Met één voorbehoud echter.
om de Afdeelingen met nieuwe vrijwilliHet is namelijk beter, desnoods tot
gers uit te breiden.
sterke inkrimping te komen, dan de
De propagandaweek moet een week kwaliteit van den B.V.L. op te offeren
worden van huisbezoek, met het doel aan de zucht om een groote sterkte te
slechts flinke, welbewuste vrijwilligers verkrijgen.
aan te werven; daarnaast moet het Land-1 Vooral de Plaatselijke Landstorm Co~stormblad er eens duchtig worden inge- missies hebben op dit punt actief te ziJn
werkt en de vooraanstaande burgers worden en zorg te dragen, dat slechts goed bekend
opgewekt de plaatselijke Afdeeling te staande mannen toetreden.
steunen.
De B.V.L. moet blijven wat hij thans
De B.V.L. èn het Landstormblad moe- met recht mag worden genoemd: een
ten meer en meer worden een zaak van elite korps van hoogstaande vastbesloten
ons geheele goedwillende Nederlandsche vrijwilligers.
volk.
,,DE VELUWE".
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,,ONS LANDBOUWBLAD".

Op 25 December 1931 mocht Baron
Het nieuwe agrarische maandblad, geA. W. ]. J. van Nagell, Eere-Voorzitter
titeld
"Ons Landbouwblad" (uitgave van
LANDSTORMPROPAGANDAWEEK.
der Gewestelijke Landstormcommissie "de
het Nederlandsche Boerencomité), waarVeluwe"
den
leeftijd
van
80
jaar
bereiken.
De week van 27 Januari a.s. is bestemd
mede onder de werkende boeren druk
om voor het geheele land te worden benut
gecolporteerd wordt, is een communisals een speciale propagandaweek.
tisch propagandablad. Men zij dus gePUNT 7.
Ter ondersteuning dezer propaganda
waarschuwd.
Ten einde misverstand te voorkomen,
zal op Woensdag 27 Jan. een groote Landstormbijeenkomst van het Korps "Stelling vestigen wij nog eens de aandacht op
van Amsterdam" per radio worden uit- hetgeen voorkomt in punt 7 van § VII
gezonden .. Deze vergadering wordt ge- van "Wenken en Aanwijzingen voor de ALS DE KOK EN DE KEU1{ENMEID
houden in het Concertgebouw van 8-10½ werving van Bijzondere Vrijwilligers bij
KIJVEN. ,
uur en zal een vaderlandlievend karakter den Landstorm".
Wij lezen in de Tribune :
Dit luidt als volgt:
dragen. De Marinekapel uit Den Helder
7.
Van
den
Bijzonderen
Vrijwilligen
en de Tamboers en Pijpers der Mariniers
HET VERMOGEN VAN HET N.V.V.
uit Rotterdam zullen den avond opluiste- Landstorm zal uitsluitend gebruik worden
Volgens de officieele uitgave "Statistiek van
gemaakt ingeval van onwettige beweging Nederland" (overzicht van den omvang der
ren met een taptoe.
vakbeweging op 1 November 1931), is het
Het Chr. mannenkoor Adama van Schel- en nimmer tegen sociale acties.
vermogen van de vakbonden, aangesloten bij
tema en de organist J. v. N ieland zullen door
het N. V.V., van 1929 tot 1930 toegenomen van
Hollandsche Liederen het nationaal ka12.505.653 gulden tot 13.669. 729 gulden en van
DE
GEESEL
DER
WERKLOOSHEID.
rakter van dezen avond doen uitkomen.
de vakcentrale zelf van 2.009.431 tot 2.378.804
Nog sterker zal dit het geval wezen met de
Het is verkeerd, om in iederen werklooze gulden. De zaken gaan dus goed en uit dit
sprekers, die het woord zullen voeren. een revolutionair te willen zien. Bij den millioenen-vermogen is te zien, dat de vakvereenigingsleiders eenvoudig liegen, als ze
Reeds uit de keuze blijkt, dat de Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm doen zeggen, dat ze naast de textielstaking geen
Bijzondere Vrijwillige Landstorm een bij wij juist geheel andere ervaringen op en andere groote staking - als b.v. in de haven
uitstek nationaal instituut is.
ontmoeten wij, hoe kan het ook anders, - financieren kunnen.
Een eigenaardig licht op het beleid der verDr. I. H. J. Vos, lid der Tweede Kamer, zal telkens mannen, die als zoo velen door
schillende besturen werpen de volgende cijfers.
als voorzitter der Gewestelijke Landstorm den geesel der werkloosheid zijn getroffen, Bij de vakbonden aangesloten bij het N.V.V.
Commissie "Stelling van Amsterdam" het en die nochtans in hunne gevoelens als werd in 1930 uitgegeven aan uitkeeringen bij
openingswoord spreken. Dan zullen nog v_~derlander en Landstormer blijven, die werkstakingen 293.716 gulden, terwijl aan
salarissen werd uitbetaald 1.149.267 gulden.
het woord voeren: Zijne Excellentie Mr. ZlJ waren.
Aan contributie werd ontvangen 6.385.676
Th. Heemskerk, Minister van Staat, Mr.
Laat men, waar de gelegenheid zich gulden, waarvan dus bijna één vijfde dient om
G. A. Boon, lid der Tweede Kamer, Mr. J. voordoet, het schoone voorbeeld van onze de salarissen te betalen.
Schokking, lid der Tweede Kamer, en Prinses volgen en doen, wat de hand
We vragen ons af: kan daarvan niet
Luitenant-Kolonel Jhr. J. Th. Alting von vindt, om ook in eigen omgeving zooveel
wat af voor het Nationaal Crisisfonds?
Geusau.
mogelijk verlichting van druk aan te
Het slotwoord zal worden gesproken brengen.
door den Voorzitter der Nationale LandHoe diep en diep verdorven is het, om
storm Commissie, Generaal Duymaer te doen als de agitators der revolutie, die
JAARVERSLAG VAN DE
van Twist.
de plaag der werkloosheid aangrijpen
Voor het programma zie men op blz. 5 om de gemoederen te verbitteren en tot NATIONALE LAMDSTORM COM ■
van dit nummer.
opstandigheid aan te hitsen.
MISSIE OVER 1931.
De uitzending zal geschieden over
Moge de straffende hand der politie,
De Nationale Landstorm Commissie
Ruizen, golflengte 298 m. Naar men ons waar het tot verzet komt, het eerst deze
bleef in hare samenstelling onveranderd.
verzekerd heeft is ook in verafgelegen opruiers weten te vinden.
De Commissie bestaat uit de navolgende
streken. ~an ons land deze golf o.a. op
De ellende der werkloosheid mag niet
een Ph1hpstoestel A 270 zeer duidelijk. worden verhoogd door onverantwoorde- leden:
Dr. H. COLIJN, Minister van Staat,
Onzen afdeelingen wordt aanbevolen lijke agitatie en revolutionaire opruiïng.
Lid van de Tweede Kamer der Statentijdig. maatregelen te treffen voor het
Generaal, Eere- Voorz1·tter.
orgamseeren van een luisteravond.
KEUR BLIJFT NOODIG.
L. F. DuYMAER VAN TWIST, LuitenantMen late de propagandaweek niet
Vijf en twintig duizend welbewuste Generaal b. d., Lid van de Tweede Kamer
Landstormers zijn, naar menschelijke be- der Staten-Generaal, Voorzitter.
,
rekening, voldoende, om aan het wettig
J. R. SNOECK HENKEMANS, Lid van de
gezag den noodigen steun te verleenen. Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Toch is het goed de sterkte van den
Mr. A. G. A. Ridder VAN RAPPARD,
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm daar- Lid van de Tweede Kamer der Statenboven uit te breiden.
Generaal.
Terwille van den preventieven invloed,
A. N. FLESKENS, Lid van de Tweede
die van het groote aantal uitgaat.
Kamer der Staten-Generaal.

's-Morgens
's-Middags
's-Avonds

l>l I\WAlllll

J. H. BoREL, Reserve-Luitenant-Generaal, Adjudant in b.d. van H.M. de
Koningin, Inspecteur van den Vrijwilligen
Landstorm.
G. F. BouLOGNE, Reserve-Eerste-Luitenant der Veld-Artillerie, Secretaris.
Het bureel der Nationale Landstorm
Commissie bleef gevestigd te 's-Gravenhage, Koninginnegracht 50.
Toeneming der. sterkte.
De wijze, waarop in het voorbijgegane
jaar de werving voor en de consolidatie
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm geschiedde, verschilde slechts in
gering opzicht van die, welke in de vorige
jaren werd toegepast. Voor het geheel
werd voortgegaan in het oude spoor, dat
voor de instandhouding van de innerlijke
kracht van het instituut reeds lang veilig
is gebleken en dat de Nationale Landstorm Commissie ook nu weer leidde tot
het heuglijk resultaat van een beduidenden vooruitgang in de sterkte der vrijwilligers en tot uitbreiding van het aantal
Plaatselijke Afdeelingen en Plaatselijke
Landstorm Commissiën.
Dat de Commissie deze, - voor onzen
tijd van inzinking op velerlei gebied,
- verrassende voortschrijding over de
geheele linie van het instituut heeft
mogen constateeren, dankt zij allereerst
aan de krachtige medewerking bij haren
arbeid, die zij van zoo vele vooraanstaanden in den lande heeft mogen ondervinden, niet het minst van de Gewestelijke- en Plaatselijke Landstorm Commissiën, de Plaatselijke Leiders en de
Officieren. Zij betuigt voor deze medewerking haar groote erkentelijkheid en
vertrouwt daarop ook voor de toekomst
te mogen blijven rekenen.

De sterkte van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is toegenomen met
2858 vrijwilligers, waaronder 107 reserveofficieren, terwijl 26 nieuwe afdeelingen
werden opgericht.
De totale sterkte bedraagt thans 72682
vrijwilligers.
Overzicht der sterkte.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm
was op 31 December 1931 als volgt
samengesteld:
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Inspectie van den Vrijwilligen Landstorm:
19 Landstormkorpsen, omvattende:
1242 Plaatselijke Afdeelingen van Bijzondere Vrijwilligers met
1e Ban . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52373 vr.
2e Ban .................. 10324
Het Vrijwillige Landstormkorpsl
,,Motordienst" ........... .
Het Vrijwillige Landstormkorpsj9985
,, Vaartuigendienst" ....... .
Het Vrijwillige Landstormkorps
,,Spoorwegdienst" ........ .
- - ---Totale sterkte der vrijwilligers 72682 man
waartoe behooren 1968 res.-officieren
en 1181 Plaatselijke Leiders.
Ten behoeve van de consolidatie van
het Instituut waren werkzaam:
Nationale Landstorm Commissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 leden
21 Gewestelijke Landstorm
Commissiën . . . . . . . . . . . . . . . . 385 "
1033 Plaatselijke Landstorm
Commissiën . . . . . . . . . . . . . . . . 4633
1 Landstorm Commisie uit
,,Pro Rege" . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ,,
1 Landstorm Commissie uit
den Bond van R.K. MilitairenVereenigingen . . . . . . . . . . . . . .
6 "
Totaal aantal Commissieleden 5034 leden
WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE
VAN DE CONSOLIDATIE.
Plaatselijke Leidersdag.

Tot een der belangrijkste organen van
de Nationale Landstorm Commissie moet
worden gerekend het Plaatselijke Leiderschap. De Plaatselijke Leider, uit de
vrijwilligers benoemd, vormt de schakel
tusschen Plaatselijke Landstorm Com-

missie en de Afdeeling. Met recht kan hij
genoemd worden de spil, om welke het
leven van de Plaatselijke Afdeeling zich
beweegt. Zelden treden de Plaatselijke
Leiders op den voorgrond en daardoor
blijft ook wel eens de waardeering, waarop
deze mannen aanspraak kunnen maken,
achterwege.
Om van deze waardeering eens te doen
blijken, doch ook om gezamenlijk de taak
van den Plaatselijken Leider nog eens
onder het oog te zien, heeft op 12 Maart
dezes jaars de Nationale Landstorm
Commissie een Plaatselijke Leidersdag
georganiseerd te Utrecht. Omstreeks duizend Plaatselijke Leiders benevens een
aantal leden van Gewestelijke Commissiën
waren opgekomen en vormden de geestdriftige vergadering, welke onder leiding
van den Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie in het gebouw Tivolï
bijeen kwam.
De Regeering gaf blijk van hare belangstelling in deze bijeenkomst door de
aanwezigheid van Zijne Excellentie Mr.
Dr. J. Donner, Minister van Justitie, die
in een fijn gestyleerde rede zich tot de
vergadering richtte en wiens ernstig
woord diepen indruk maakte. Voorts
waren aanwezig o.a. de Heeren J. R.
Snoeck Henkemans, Mr. A. G. A. Ridder
van Rappard, leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, Res.-Luitenant-Generaal J. H. Borel, Inspecteur v. d. Vrijwilligen Landstorm, Dr. H. Th . s'Jacob,
Commissaris der Koningin in de Provincie
Utrecht, Dr. ]. P. Fockema Andreae,
Burgemeester der Gemeente Utrecht, W.
Graadt van Roggen, Secretaris-Generaal
der N ederlandsche Jaar beurs en Luitenant-Kolonel G. L. M. H. Higly, Garnizoenscommandant van Utrecht.
De Secretaris der Nationale Landstorm
Commissie gaf een uiteenzetting over de
taak van den Plaatselijken Leider, terwijl
aan het slot namens de opgekomenen een
dankwoord werd gesproken door den Heer
F. W. van Beek, Voorzitter der Gewestelijke Landstorm Commissie "de Meijerij."
Na afloop der vergadering stelden de
Plaatselijke Leiders zich in colonne op
en werd gemarcheerd naar het Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen, alwaar
alles in gereedheid was gebracht om gezamenlijk een eenvoudigen maaltijd te
gebruiken, aan welken maaltijd ook

Vergadering van de Gewestelijke Landstormcommissie "Zuid-Holland: West" op 3 December 1931. Afscheid van den aftredenden
Voorzitter, den Heer J. M. Krijger Jr., Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Z.Exc. Minister Donner en de aanwezige
autoriteiten deelnamen.
Dank zij de gunstige beschikking van
het Bestuur der Nederlandsche Jaarbeurs,
bijzonder door de zeer gewaardeerde
bemiddeling van den Secretaris-Generaat,
den Heer W. Graadt van Roggen, hadden
de Plaatselijke Leiders des middags vrijen
toegang tot de Jaar beurs, die in dezen tijd
werd gehouden; een vereeniging van het
nuttige met het aangename, welke zeker
tot het welslagen van den Plaatselijke
Leidersdag heeft medegewerkt.
Het ligt in de bedoeling, als de omstandigheden · daartoe aanleiding geven, in de
toekoms_~ een ~ergelijke bijeenkomst van
PlaatsehJke Leiders te herhalen.
lntergewestelijke Schietwedstrijd
te Breda.

De eerste van de vier intergewestelijke
schietwedstrijden - waarvan er, naar het
voornemen is, telken jare een zal worden
gehouden voor een groep Landstormkorpsen, alvorens weer een nationale
schietwedstrijd zal worden georganiseerd
-werd uitgeschreven voor de Landstormkorpsen "Limburgsche Jagers", ,,de
Meijerij", ,,West-Brabant" en "Zeeland"
en had plaats op 19 t /m. 22 Mei op de
garnizoens-schietbanen van Breda, welke
banen gelegen zijn in de gemeente
Ginneken .
Aan dezen vierdaagschen wedstrijd
werd door ruim 2000 schutters deelgenomen, verhoudingsgewijze een aantal,
dat wegens de groote afstanden vanzelfsprekend bij een nationalen schietwedstrijd
nimmer kan worden bereikt. Hierin moet
dan ook voornamelijk het nut van intergewestelij ke schietwedstrij den worden gezien,
dat eeri veel grooter aantal schutters de gelegenheid heeft deel te nemen. De regeling
berustte in goede handen, nl. bij de Schietwedstrijdcommissie, bestaande uit de
Heeren W. van Ingen Schouten, K. L.
Schell, D. de Jonge, C. Eldermans en
Jhr. J. A. I. H. Graafland. Het Gemeentebestuur van Ginneken was zoo vriendelijk
op den openingsdag de autoriteiten en
genoodigden ten Raadhuize een officieele
ontvangst te bereiden, terwijl ook de

aanwezigheid een en andermaal van den
Minister van Defensie, Zijne Excellentie
Mr. Dr. L. N. Deckers, door ieder, niet het
minst door de deelnemende vrijwilligers,
zeer op prijs werd gesteld.
Wederom bleek hoezeer de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm ook bij de legerautoriteiten een gunstig onthaal vindt.
De Officieren van het garnizoen Breda
hebben bij de voorbereiding van den
intergewestelijken schietwedstrijd op de
meest voorkomende wijze alle hulp en
medewerking verleend, welke de Schietwedstrijdcommissie voor een goed verloop
van den wedstrijd behoefde.
Landdagen.
Landdagen werden gehouden te
Brummen voor het Landstormkorps
,,De IJssel en Vollenhove" op 19 Juni '31;
Rotterdam voor het Landstormkorps
,, Rotterdam" op 18 Juli 193 I ;
's-H eerenberg voor het Landstormkorps
,, Veluwzoom" op 29 Augustus I 931 ;
Reeuwijk voor het Verband "Gouda"
op 5 September 1931 ; en
Driesum voor het Landstormkorps
,,Friesch Verband" (Noordelijk gedeelte)
op I October 1931.
Zonder onderscheid mogen deze alle
uitnemend geslaagd worden genoemd.
Bijzonder dient te worden vermeld, dat
Hare Majesteit de Koningin-Moeder den
Landdag te Brummen met Hare tegenwoordigheid vereerde en groote belangstelling toonde voor de historische spelen,
welke op dezen landdag werden gehouden.
De Minister van Defensie woonde de
eerstgenoemde vier landdagen bij, terwijl
te Reeuwijk ook de Commandant van het
Veldleger, de Luitenant-Generaal E. F.
Insinger van zijn belangstelling blijk gaf.
Als middel om de saamhoorigheid onder
de vrijwilligers te versterken en op vredelievende wijze naar buiten van het bestaan
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te doen blijken, blijven deze landdagen door de opkomst van vele duizenden
vrijwilligers en belangstellenden nog steeds
van het allergrootste nut.
In dit verband mogen ook de z.g.
"Tuinavonden" worden genoemd, welke
door de Gewestelijke Landstorm Commis-

sie "Zuid-Holland: West" werden georganiseerd en die in het gunstige jaargetijde kunnen dienen om nabij elkander
gelegen afdeelingen, na het einde der
dagtaak, nog eens op aangename wijze te
vereenigen.
Officierenbijeenkomsten.
Bijeenkomsten met de aangesloten Officieren werden gehouden in de Korpsen
,,Friesch Verband", ,,Groningsch Verband", ,,Drentsch Verband", ,,Twentsch
Verband", ,,de IJssel en Vollenhove",
,,Veluwsch Verband", ,,Veluwzoom",
,,Stelling van Amsterdam", ,,Kennemerland", ,,Verband Alkmaar", ,,Rotterdam", ,,Verband Dordrecht", ,,Verband
Monden der Maas", ,,Zeeuwsch Verband"
en "Limburgsche Jagers".
Het belang dat deze bijeenkomsten
hebben voor de consolidatie van een
saamhoorig Officierskorps, waarin allen,
door een kameraadschappelijken geest
bezield, zich nauw aaneensluiten, wettigt
het vermoeden, dat ook die enkele Korpsen
waarin ditmaal een dergelijke bijeenkomst
.werd achterwege gelaten, de groote beteekenis ervan zullen inzien.
De Nationale Landstorm Commissie is
evenals voorheen, gaarne bereid daarvoor
den noodig.en steun te verleenen.
Vergaderingen met Plaatselijke Leiders.
Vergaderingen met de Plaatselijke Leiders werden gehouden met de leiders uit
alle landstormkorpsen.

Uit den aard der zaak leenen deze
bijeenkomsten van den Korpscommandant
en van de Gewestelijke Commissie met de
Plaatselijke Leiders er zich het best voor
om aan de belangen der Plaatselijke
Afdeelingen de noodige aandacht te
wijden en voorkomende bezwaren uit den
weg te ruimen.
Samenvatting van de bepalingen
omtrent de Registratie der
Bijzondere Vrijwilligers.
Door den Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm zijn de verschillende
voorschriften, waarbij de registratie der
bijzondere vrijwilligers is geregeld, samen- ·
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gevat in een schrijven aan zijne o.h.
Korpscommandanten.
In deze nieuwe regeling, waaromtrent
door den Inspecteur overleg is gepleegd
met de Nationale Landstorm Commissie,
zijn ook opgenomen de instructiën voor
de registratie, welke deze Commissie ten
vorigen jare heeft doen opstellen voor de
Plaatselijke Leiders en de Gewestelijke
Secretarissen.
De tweede Ban.
Een belangrijke verandering in de
vóórdien bestaande regeling kwam tot
stand door de bepaling, dat voortaan ook
de 2de Ban op de Korpsbureelen zal
worden geregistreerd. Hierdoor is aan de
oogenschijnlijke achterstelling in beteekenis van deze categorie bijzondere vrijwilligers een einde gekomen.
Bewijs van eervol ontslag met
dankbetuiging.
Volgens de gestelde bepalingen worden
de bijzondere vrijwilligers beneden den
officiersrang op 1 October van het jaar,
waarin zij 50 jaar oud worden, uit de
sterkte van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm gevoerd. Teneinde dezen mannen bij dit ontslag een bewijs van waardeering te schenken, waarop zij billijkerwijze aanspraak hebben, heeft deN ationale
Landstorm Commissie een t eekening voor
een ontslagbrief doen ontwerpen, waardoor deze vrijwilligers bij hun gedwongen
verlaten van het instituut een blijvend
aandenken zullen ontvangen.
De teekening is vervaardigd en aan de
Commissie aangeboden door Mevrouw
Wurfbain-Veere te Velp, dezelfde wier
kunstvaardige hand indertijd het brevet
voor de Koningschutters en Scherpschutters heeft ontworpen.
Personalia.
Op aangrijpende wijze verloor op 18
Maart 1931 de Landstormbeweging in den
Heer ]. de Bruijn , Secretaris van de
· Gewestelijke
Landstorm
Commissie
,,Drenthe", een harer getrouwste medewerkers. Op een Landstormavond overleed
deze plotseling tijdens het uitspreken van
een propagandarede. Met dankbaarheid
voor het vele goede, dat de Heer de BruijP
tot stand heeft gebracht, zal de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm zich steeds deze iP
gansch Drenthe beminde figuur herinneren.
In den gezegenden ouderdom van 77
jaren overleed op 7 November 1931 de
Eere-Voorzitter van de Gewestelijke Landstorm Commissie "West-Brabant", de
Heer A. C. van Drimmelen, in wiens handen lange jaren ook het voorzitterschap
dezer Commissie heeft gerust en aan wiens
zachtmoedige, doch niettemin degelijke
leiding men zich steeds gaarne onderwierp.
Vervulling in ontstane vacatures.
Door de benoeming van den Voorzitter
van het Friesch Nàtionaal Comité, Mr.
P. S. Gerbrandy tot Professor aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam , was deze
genoodzaakt Friesland metterwoon te
verlaten. In zijn plaats werd tot Voorzitter benoemd de Heer T. Nauta, Burgemeester van Dantumadeel en Lid van de
Provinciale Staten van Friesland.
Ook de Gewestelijke Landstorm Commissie "Zuid-Holland: West" mocht haren
Voorzitter, den Heer J. M. Krijger Jr., die
van de oprichting der Commissie deze
functie bekleedde, niet behouden ten
gevolge van zijn benoeming tot Burgemeester van Vriezenveen. Als tijdelijk
Voorzitter werd aangewezen het lid de
Heer C. Wildenberg.
De Nationale Landstorm Commissie
wil op deze plaats den Heeren Gerbrandy
en Krijger gaarne haren bijzonderen dank
betuigen voor de belangrijke diensten aan
de Landstormbeweging bewezen.

om de consolidatie van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm te bevorderen.
De Nationale Landstorm Commissie wil
daarom deze gelegenheid niet ongebruikt
laten en betuigt gaarne haren grooten
dank aan allen, die zich voor den bloei
van dit moeilijk te ontberen orgaan verdienstelijk maken.
Inspectie door H.M. de Koningin van
het Landstormkorps Motordienst.
Hoewel de Nationale Landstorm Commissie met het Landstormkorps Motordienst geen rechtstreeksche bemoeiingen
heeft, mag in dit verslag niet onvermeld
blijven de inspectie, welke Hare Majesteit
de Koningin op 2 September 1931 heeft
willen houden over de Afdeeling Overijssel *) van dit korps, welke Afdeeling
staat onder het bevel van den Reserve
Luitenant-Kolonel Mr. A. Baron van
H eeckeren van K ell.
Na de inspectie onderhield H.M. zich
met den Afdeelingscommandant benevens
met den Korpscommandant, den Luitenant-Kolonel B. ten Broecke Hoekstra
en betuigde Hoogstdezelve een uitnemenden indruk van de organisatie van het
Motorkorps te hebben ontvangen.
Samenvoeging van "Vollenhove"
en "De IJssel".
Uit een oogpunt van meer doeltreffet'lde
organisatie, is het Verband "Vollenhove"
samengevoegd met het Landstormkorps
"De IJssel" , hetwelk sindsdien den naam
draagt "Landstormkorps de IJssel en
Vollenhove'' .
De Gewestelijke Landstorm Commissie
"Vollenhove" is evenwel onveranderd
blijven voortbestaan.
12½-jarig bestaan van de Nationale
Landstorm Commissie.
Op 7 November dezes jaars was het
12½ jaar geleden, dat de Nationale Landstorm Commissie zich in hare eerste vergadering heeft geconstitueerd. Uit de
Gewestelijke Landstorm Commissiën en
uit de vrijwilligers gingen stemmen op,
om dit feit niet geheel en al te verwaarloozen. Dit had tot gevolg, dat de Voorzitter der Gewestelijke Commissie "Monden van de Maas", Mr. F. J. D. C. Egter
van Wissekerke, tot de Nationale Landstorm Commissie het verzoek richtte, om
een ontvangst te willen houden, opdat
de vertegenwoordigers van de Gewestelijke
Commissiën, met één der vrijwilligers als
vertegenwoordiger van alle andere Landstormers, in de gelegenheid konden worden
gesteld van hunne waardeering voor het
werk der Commissie, inzonderheid voor
den arbeid harer Voorzitter, te doen
blijken.
Dit verzoek werd gaarne ingewilligd
en op 6 November j.l. had bedoelde ontvangst te 's-Gravenhage plaats.
Tal van autoriteiten kwamen op dien
dag de Nationale Landstorm Commissie
gelukwenschen, o.a. Zijne Excellentie
Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister van
Defensie, Zijne Excellentie Dr. H. Colijn,
Minister van Staat, Eere-Voorzitter der
Nationale Landstorm Commissie en Zijne
Excellentie Luitenant-Generaal E. F.
Insinger, Commandant van het Veldleger.
Namens de Gewestelijke Landstorm
Commissiën werd de Nationale Landstorm
Commissie toegesproken door den Heer
Mr. F. J . D. C. Egter van Wissekerke,
die daarbij aan den Voorzitter der
Nationale Landstorm Commissie aanbood
een presidentshamer en voorts allen leden
een inktpot, op welks zilveren beslag het
embleem van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm is aangebracht. Ook de EereVoorzitter Dr. H. Colijn en het oud-lid
der Commissie Mr. Dr. L. N. Deckers
ontvingen een zelfde huldeblijk. Namens
alle aangesloten Landstormers richtte de
vrijwilliger C. van den Langenberg uit

Het Landstormblad.
*) De Afdeeling "Overijssel" van het Vrijwillige Landstormkorps Motordienst omvat
Het Landstormblad heeft in het afge- de provinciën Overijssel, Gelderland, Drenthe,
loopen jaar weder krachtig bijgedragen Friesland en Groningen.

Boxtel zich in eenvoudige, hartelijke
BURGEMEESTER J. KNOPPERS.
woorden tot den Voorzitter der Nationale
Burgemeester J. Knappers te Meppel,
Landstorm Commissie, om uiting te geven mocht op 8 Januari 1.1. van den Raad
aan de gevoelens, welke de Landstorm- en uit verschillende kringen der burgerij
beweging koestert jegens haren Voorzitter. vele blijken ontvangen van erkentelijkheid
Deze toespraak werd besloten met de voor zijn arbeid gedurende de 12½ jaren,
aanbieding van een bronzen plaquette
met de beeltenis van .den LuitenantGeneraal Duymaer van Twist, vervaardigd door den beeldhouwer A. Termote.
Deze eenvoudige herdenking van den
12½-jarigen arbeid had twee gevolgen, die
voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm niet van beteekenis ontbloot zijn.
In het dankwoord nl., dat Dr. H . Colijn
voor het ontvangen geschenk uitte,vestigde Zijne Excellentie nog eens nadrukkelijk de aandacht op hetgeen wijlen de
staatsman Jhr. Mr. A. F . de Savornin
Lohman voor het instituut in den beginne
is geweest. Inzonderheid het door den
Heer Lohman verstrekte advies, omtrent
een zoodanig te kiezen vorm voor den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, dat
deze juridisch en staatsrechtelijk op
zuivere basis kwam te staan, werd door
den Heer Colijn gememoreerd.
Het tweede belangrijke feit dien dag was
de waardeerende toespraak van den
Luitenant-Generaal E. F. Insinger, Commandant van het Veldleger, die zijn
waardeering voor de beschik baars telling die hij aan het Hoofd der Gemeente was
der Landstorm-vrijwilligers gepaard deed geplaatst. De Jubilaris was van 1901-1919
gaan met de aanbieding van een prachtigen lid van den Gemeenteraad (met een onderzilveren wisselbeker voor de schietwed- breking van 1907 -1 909) ; voorts van 1916
strijden van den Bijzonderen Vrijwilligen Lid der Provinciale Staten en sedert 1923
Buitengewoon Gedeputeerde.
Landstorm.
De Heer Knappers is sedert vele jaren
Alles bijeengenomen gaf de 6de NovemVoorzitter
der Gewestelijke Landstormber opnieuw een bewijs, dat de Bijzondere
commissie
"Drenthe".
Vrijwillige Landstorm in ons volk een
goede plaats heeft verkregen onder de
SCHIETSCHIJVEN.
instellingen van den nieuweren tijd.
De firma Groenendijk, Slaghekstraat
De Nationale Landstorm Commissie, 90-94 te Rotterdam zendt ons ter beDe Voorzitter,
oordeeling een schijf voor geluksbaan en
L F DUYMAER VAN TW-ST een voor marga- of K.S.O. patronen.
· ·
. - ·
De schijven lijken ons uitstekend geDe Secretaris,
1schikt voor de schietoefeningen van den
G. F. BOULOGNE. Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm .
"BEWIJS VAN ONTSLAG".

vrijwilligers komen ook in aanmerking
voor een dergelijken ontslagbrief.
Ingevolge de Regeling der Registratie
Zij, die reeds in vroeger jaren zijn ontvan den Bijzonderen Vrijwilligen Land- slagen, behooren hun verzoek, om ook een
storm (R. No. 26, Inspecteur Vrijwillige geteekend ontslagbewijs te mogen ontLandstorm, d.d. 11 April 1931), wordt vangen, vergezeld te doen gaan van een
jaarlijks op I October - vanwege de verklaring, geteekend door twee leden der
aangewezen Commandanten der Land- Plaatselijke Landstorm Commissie, (waarstormkorpsen - aan iederen 50-jarigen toe ook de Plaatselijke Leider kan gebijzonderen vrijwilliger beneden den rang rekend worden), dat zij wegens het bevan officier een mededeeling gezonden, reiken van den gestelden leeftijd uit den
dat hij heeft opgehouden bijzondere Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zijn
vrijwilliger te zijn.
ontslagen.
Slechts eervol ontslagen bijzondere vrijTen einde aan dit ontslag te doen gepaard gaan de waardeering, waarop deze i willigers kunnen in aanmerking komen;
mannen billijkerwijs aanspraak hebben, zij , die uit eigen beweging hebben bedankt,
is onderstaande ontslagbrief vervaardigd, nimmer.
Zij, die zijn afgekeurd, of blijvend in
welke aan deze categorie vrijwilligers zal
worden uitgereikt.
het buitenland gaan wonen, kunnen evenDe reeds in 1930 ontslagen bijzondere eens een ontslagbewijs ontvangen.

r
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de meest- cerJo\le ,Jyze ontheJen. Jan zyne v'erbin.Ten:S
by den ByzondercnYr,vJilliçien Landst-orm
onder danlJ?eTu;,'iing v'oor de bereiJheid,t'ydcns den duur
zyner v'erb,nTents beToond,om zich bii heTuitbre~n ~an
reJolutionaire ,Joelinqen Ter beschik__kin.g Jande~geenng
Ie stëllen.
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EEN UITWEG YOOR DE MANNEN VAN DE "DAPPERE ONGEHOORZAAMHEID''.

BOEKBESPREKING, ENZ.
,,Ons Leger"-Kalender.
Wij ontvingen een fraaien kalender van
de Vereeniging "Ons Leger", bestaande uit
4 bladen in vierkleurendruk. Op het eerste
blad prijkt een portret van Hare Majesteit
de Koningin te paard; terwijl op de andere
drie bladen afbeeldingen van schilderijen
voorkomen, voorstellend een episode uit
1813, een oefening van de pontonniers
tijdens de mobilisatie en de uitreiking van
vaandels op de Maliebaan door Hare
Majesteit de Koningin in 1893.
De "Ons Leger" -kalender kan besteld
worden bij den Secretaris der Vereeniging
,, Ons Leger", tegen betaling van / 1, 25,
welk bedrag gestort of overgeschreven
moet worden met duidelijk adres op de
postrekening "Ons Leger", te Tilburg,
no. 122668.
Militaire Zakkalender van Pro Rege.
Wij ontvingen een door de Nationale
Vereeniging "Pro Rege" uitgegeven zakkalender voor dienstplichtigen. Voor propaganda uitnemend geschikt, wijl de
soldaat in de kazerne het op prijs zal
stellen voor een luttel bedrag dezen kalender, waarin vele voor hem waardevolle
gegevens voorkomen, in zijn bezit te
hebben.
De uitvoering is degelijk.

GEWESTELIJKE
LANDSTORMCOMMISSIE ROTTERDAM.
Op 23 December j .1. is de Afdeeling
Piershil opgericht onder Voorzitterschap
van den Burgemeester R. Tfalma.
Aanvang der schietoefeningen 11
ari a.s.

J anu-

IN MEMORIAM

J. VAN ONLANGS.
Voor enkele weken werd de geheele
wereld opgeschrikt door het verschrikkelijk vliegongeluk te Banglwk, waarbij 5
personen het leven verloren.
Ook onze B.V.L. heeft hierdoor een
verlies geleden, aangezien een der slachtoffers, de Luitenant Jan van Onlangs,
vrijwilliger bij ons Korps was.
Ik had het voorrecht Jan van Onlangs
van nabij te kennen en weet daardoor,
welk een warm Vaderlander voor ons
verloren is gegaan.
Bij zijn aanmelding schreef hij nog:
,,Tijd om aan vergaderingen en oefeningen deel te nemen heb ik, uit hoofde
van mijne werkzaamheden niet, maar is
het Vaderland in gevaar, dan kan men op
mij rekenen."
Helaas, kunnen wij niet meer op hem
rekenen.
Zooals bijna alle bladen eenparig schreven, was van Oniangs een eenvoudige,
sympathieke figuur, steeds galant en behulpzaam waa.r het hem mogelijk was.
Hij dweepte met de vliegsport en nog
steeds had hij zijn plan, om naar WestIndië te vliegen, niet laten varen.
Voorbij is thans alles.
Maar gelukkig heeft men besloten het
stoffelijk overschot naar Holland te laten
komen en zoo zal hij dan rusten in den
schoöt van zijn geliefd Vaderland.
De Secretaris Gew. Landst. Comm.
,,Rotterdam".

STELLING VAN AMSTERDAM.
Plaatselijke Leiders.
Mutatiën.

De beteekenis van het wetsvoorstel der sociaaldemocraten, om legermobilisatie (waarmede zij misschien ook bedoelen de vrijwillige opkomst
van den Bijz. Vrijw. Landstorm) in de toekomst afhankelijk te stellen van de vooraf gaande toestemming der Staten-Generaal.
_T~t leden der plaatselijke landstormcom-1 De Voorber~idingscommissie ondervon_d
m1ss1e de heeren H. de Bruyn, H. Y. van mede steun __van den heer f'.ast~or Luhr:,: die
Dooremalen en F. de Haan, allen te Purmerend. ook door z1Jne tegenwoord1ghe1d de b1Jeenkomst van het begin tot het einde luister
Haarlemmerliede c.a.
bijzette.
Benoemd tot secretaris-penningmeester van
de landstormcommissies Haarlemmerliede c.a.
Plaatselijke Commissie Zaandam.
de heer C. Stokman te Penningsveer.
In tegenwoordigheid van den Overste Donck
Afdeeling Amsterdam bezuiden het IJ. en den secretaris van de Gewestelijke Landstorm Commissie hield de Plaatselijke LandDe afdeelingen Amsterdam hebben op storm Commissie op 28 November eene ver26 October hun Sint Nicolaas schietwedstrijd gadering, waarin mede aanwezig was de heer
gehouden. De opkomst was ditmaal een record . Russelman, die ondanks zijn langdurige ziekte
Ongeveer 300 schutters hebben deelgenomen nog kans gezien heeft eenige oogenblikken in
aan dezen wedstrijd. Onmiddellijk na afloop de vergadering te verwijlen uit groote belangvan den wedstrijd is de Regelingscommissie stelling voor den Landstorm en om bijzonder
bestaande uit de heeren J. A. Neuyen, J . F. allen heeren dank te zeggen voor de belangKiel, S . de Jong, K. H . J. Jansen, G. J . stelling door hen tijdens zijn ziekte, die nog
Brobsdijk, H. G. Smit, J. E. van Nie, A. F . niet geheel is geweken, betoond. Op voorstel
Brenker, C. Florusse, A. Kalkhoven, J. Unkel van den heer Russelman werd besloten den
en J. van der Duyn aan het werk getogen om heer A. de Carpentier uit te noodigen zich ter
te voorzien in de ongeveer 300 benoodigde assistentie tijdelijk met het leiderschap te
prijzen.
belasten.
De Commissie heeft' verschillende winkeliers
bereid gevonden een prijsje af te staan zoodat
het te voorzien is, dat alle benoodigde prijzen
LANDSTORMKORPS
voor dezen wedstrijd bijeen worden gebracht.
De prijzen worden in een groote bijeenkomst
DORDRECHT.
op 11 December a.s. te Amsterdam uitgereikt .
De beide groote zalen van Bellevue zijn tot
Op Zaterdag 28 November 1931 werden
dat doel afgehuurd, terwijl bet Chr. Mannen- we opgeschrikt door het geroep van "daar
koor Valerius en het Chr. Politiemuziekkorps
Crescendo belangeloos hunne medewerking komen de schutters". Het was bijna ·14
uur, doch geen nood, alle maatregelen
voor dezen avond hebben toegezegd.

waren genomen om de deelnemers aan
Afdeelingen Amsterdam benoorden het IJ. den Korpswedstrijd naar behooren te
De afdeelingen Amsterdam Noord houden ontvangen met alle middelen die nu eenop 10 December een groote bijeenkomst te maal bij een schietwedstrijd niet kunnen
Amsterdam Noord ten einde de prijzen uit te worden gemist.
reiken behaald in den Sint Nicolaas schietPatronen, geweren, vet, olie enz. enz.
wedstrijd. De Commissie van Voorbereiding,
De Ie Luitenant G. A. Hooge ndie evenals vorig jaar weer grooten ijver heeft
getoond, heeft kans gezien voor het doel b oom, Plaats. leider te Dordrecht, had
aardige surprises te verkrijgen.
zooals gewoonlijk de leiding, terwijl hij
zich had verzekerd van een staf van
Afdeeling Kudelstaart.
medewerkers als: baancommandanten en
In de R.K. School te Kudelstaart is op 26 juryleden.
November een groote bijeenkomst gehouden
De banen waren geheel belangeloos
van de plaatselijke afdeeling onder leiding
door de schietvereeniging
van den heer Schaper, hoofd van de school. afgestaan
In deze vergadering waren mede aanwezig "Oranje Nassau" te Dordrecht, terwijl
wethouder Van der Meer van Aalsmeer, de zelfs een der bestuursleden zitting haµ in
Korpscommandant Overste Donck en de
de jury.
secretaris van de Gew. Commissie.
Nadat om 14 uur precies de schutters
De Overste Donck, die voor het eerst eene
afdeeling bezocht, verkreeg gelegenheid zich door den Korpscommandant Res. Majoor
in een kernachtige toespraak tot de leden te W. J. M. Linden waren welkom

In verband met het overschrijden van de
daarvoor thans vastgestelde leeftijdsgrens is
aan de heeren H. Huizinga te Amsterdam Oost;
F. de Haan te Purmerend; M. B. Benard te
Nieuw-Vennep een eervolle ontheffing uit
hunne functie van leider verleend, onder dankbetuiging voor de bewezen diensten.
Benoemd tot leden der plaatselijke land- wenden, waarin hij de leden aanspoorde vooral
stormcommissiën te Amsterdam H. Huizinga; in deze tijden paraat te zijn.
te Purmerend F. de Haan; te HaarlemmerDe Commissie van Voorbereiding en speciaal
meer M. B. Benard.
de heer Schaper verdient lof voor de uitnemende voorbereiding en leiding van de
Purmerend.
bijeenkomst. Jammer dat de burgemeester
Benoemd tot plaatselijke leiders de heeren ditmaal verhinderd was de bijeenkomst bij
te wonen.
C. Burtner.en P. Kooi.

geheeten en een woord van dank was
gericht tot allen die telkens weer opnieuw
zoo geheel belangeloos hunne medewerking verleenen, knalden eenige oogenblikken later-dé schoten:
Om 20.30.kon worden begonnen met de

I prijsuitdeeling waarvoor was overgekomen

onze oud-Commandant Res. Kapitein
J A J J
d'
t
:
;
•
an sen, _ie o~~ rouwe_i:is
met is vergeten, aangezien h1J nog alh]d
is 1e Secretaris der Gewestelijke Commissie.
Van de 52 afdeelingen waren 43 ingeschreven.

Hoe er is geschoten.
De wisselbeker kwam in het bezit van
de afdeeling Dubbeldam met I 97 punten
(in totaal te behalen 200), terwijl de vijfde
prijs uitgereikt kon worden aan de
afdeeling Numansdorp met 193 punten.
De 2e, 3e en 4e kwamen aan de afdeelingen
Dordrecht 196 punten, Alblasserdam I 96
en Ridderkerk I 95 punten.
Er waren 12 prijzen voor Plaats.
leiders, die werden behaald met 1en prijs
99 punten, terwijl de I 2e prijs nog 95 had.
De individueele wedstrijd gaf nog
mooier resultaten te zien. Er waren 31
prijzen. De 1e en 2e winner waren J. Boot
van Ridderkerk en J. van Dam van
Alblasserdam ieder met 100 punten, terwijl
de 31e prijs werd behaald met 95 punten.
Voorts waren twee extra prijzen beschikbaar gesteld door de heeren Groeneveld, Landstormer in ruste en den heer
P. J. Hecker, lid van den Luchtwachtdienst.
Deze prijzen werden behaald door den
Plaats. leider van Hei en Boeicop, P. J. J.
v. d. Hagen en door het lid der afdeeling
Noordeloos, G. Bikker.
Een woord van hartelijken dank is hier
op zijn plaats aan allen, die tot de vlotte
afwerking hebben bijgedragen.
Met een woord tot weerziens mocht het
zijn in I 932, keerden allen voldaan naar
hun woonsteden terug.

Een Landstormer.

HOTEL BLOEMINK,
APELDOORN
GEVESTIGD SEDERT !8i7

Fraai gelegen aan de Loolaan
hij het Kon. Pàleis en bosschen
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RADIO-UITZEND-AVOND
voor de plaatselijke afd. ~an alle korpse·n van den

BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM
op 27 Januari 1932 van 8-10¼ uur 's avonds.

Uitgezonden wordt een bijeenkomst van de Vrijwilligers van het Landstormkorps "Stelling van Amsterdam" in het Concertgebouw te A'dam
Golflengte 298 M. via Huizen -

Aanvang 8 uur precies

Openstelling zaal 7.15 uur.
Van 7.15-8 uur: Muziek van het Stafmuziekkorps der Marine
en de Tamboers en Pijpers

Zijne Excellentie'Mr. Th . Heemskerk,
Minister van Staat.

Aan aanvragen om zitplaatsen voor
Afdeelingen buiten het Korps
"Stelling van Amsterdam", kan
wegens de groote deelneming NIET
worden voldaan.

T

PROGRAMMA
1. 0 pen in g door Or. I. H. J. Vos, Voorzitter van de Gewestelijke Landstormcommissie "Stelling van Amsterdam".
2. Twee coupletten "Wilhelmus", met Orgelbegeleiding van Jan N ie land.

Mr. G. A. Boon,
Lid van de Tweede Kamer der
Sta ten-Generaal.

Iedere afdeeling zorge in de wintermaanden minstens een LandstormFilmavond te organiseeren.

3. Rede van Zijne Excellentie Mr. Th. Heemskerk, Minister van Staat.
4. Groote Militaire Taptoe door het Marine Stafmuziekkorps en de Tamboers en
t, Pijpers der Marini~rs.
Bortiansky.
1. Gebed .
Willems.
ll. Volkslied .
Valerius.
III. Oude Wilhelmus
Hazebroek.
IV. De Ruitermarsch
Bortiansky.
V. Eere-Marsch
• Komzak.
Vl. Barataria-Marsch
Hazebroek.
VII. K.M.-Defileermarsch
5. Fantasie over volksliederen (Orgelspel van Jan N ieland).
6. Rede van Mr. J. Schokking, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Burgemeester van Katwijk.
7. Rede van Mr. G. A. Boon, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

8.

PAUZE (van

±

9 15 tot

±

9 ~O).

9. Tamboers en Pijpers der Mariniers.

Dr. I. H. J. Vos.
Lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.

10. Chr. Mannenkoor ":Adama van Scheltema". onder leiding van den heer
Th. van Zutphen en met pianobegeleiding van Mevr. N. Jansen van Dug ten:
a . .. De Kleinste"
door Löser.
.. Fred. J. Roeske.
b . .,Groot is de Heer''
11. Rede van Jhr. J. Th. Alting von Geusau, Luit.-Kolonel van den Generalen Staf.

Mr. J. Schokking,
Lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, _Burgemeester van Katwijk.

12. Chr. Mannenkoor "Adama van Scheltema":
c. ,.Ons Hollandsch" door Bernard Zweers.
d. ,.Matrozenlied'' (uit: .. De Vliegende Hollander") door Richard Hol.

Alleen zij, die in het bezit zijn van
een toegangskaart, kunnen tot het
Concertgebouwworden toegelaten.

13. Marche Solonelle door A. Mailly (Orgelspel van Jan N ieland).
14. Slotwoord door L. F. Duymaer van Twist, Luitenant-Generaal b.d., Voorzitter
der Nationale Landstorm Commissie.

leder vrijwilliger moet in het
bezit zijn van een gestempeld
legitimatiebewijs.

15. Besluit: .,Wilhelmus" op orgel.

L. F. Duymaer van Twist,
Luitenant-Generaal b.d., Voorzitter der
Nationale Landstorm Commissie.

Tamboer-Majoor C. Witteveen met z'n tamboers en pijpers.

Jhr. J. Th. Alting von Geusau,
Luitenant-Kolonel v. d. Generalen Stçi,f.

6
VAANDELAANBIEDING
AAN HET LANDSTORMKORPS
,,VERBAND ALKMAAR".

Op 29 October 1931 had de vaandelaanbieding aan het Landstormkorps "Verband Alkmaar" plaats, voorafgegaan door
een schietwedstrijd.
Bijna alle afdeelingen van den B.V.L.
uit Noord-Holland namen hieraan deel.
Slechts twee afdeelingen konden door de
tijdsomstandigheden niet aan deze wedstrijden deelnemen.
Er werd - zoo als te verwachten was met veel ambitie geschoten en de resultaten waren buitengewoon fraai te noemen.
De schietwedstrijden werden des middags onderbroken, omdat er iets bijzonders gebeuren ging. Om half vier toch zou
het vaandel aan den commahdant worden
aangeboden en het was daarom, dat de
schutters, onder leiding van de reserveofficieren, naar de binnenplaats van het
voormalige Rijksopvoedingsgesticht marcheerden, waar deze plechtigheid zou
De Afdeeling Delft van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
plaats vinden.
De troep werd in carré opgesteld en het
muziekkorps "St. Louis" werd op den een spontaan applaus uit de zaal opsteeg,
FRYSK LÄNSTOARMLIET.
rechtervleugel geplaatst.
Hoewel niet gewoon om mijn woord te persen in het nauwe keurs van maat en
terwijl de heer Oolders met zijn echtgeNadat de vaandelwacht, onder comdicht en niet verwachtende dat mijn berijmde pennevrucht mij zal stellen in der
noote de zaal binnenk"·am.
mando van luitenant De Boer, het vaanHet eerst voerde het woord de heer S. <lichtcren rij, heb ik toch gemeend een poging te moeten wagen om uit te beelden
del binnen het carré had gebracht, nam de Middelhof, voorzitter van de Gewestelijke wat er destijds leefde en thans nog leeft in de harten onzer Friesche Landstormers.
voorzitter der gewestelijke commissie, de
Commissie, die, na ook mevr. Oolders wel- In het eenvoudige dorpskerkje van Hijlaard, een der vele kleine Friesche dorpen,
heer Middelhof, burgemeester van Hoog- kom te hebben geheeten, er op wees, dat welker namen buiten de gewestelijke grenzen niet bekend zijn, heeft dit lied voor het
karspel, het woord.
bij uitzondering een 12½-j arig jubileum eerst geklonken en mij de overtuigini bijgebracht, eene overtuiging die sedert dien
Spr. wees er op, dat deze dag voor het
gevierd wordt, omdat de heer Oolders op in andere vergaderingen is gegroeid, àat ik er in geslaagd ben om een lied te geven,
landstormkorps "Verband Alkmaar" een zoo buitengewone wijze den Landstorm geschikt voor het daarmede beoogde doel, d.w.z. te verwakkeren de liefde voor en
bijzondere dag was, een dag van historie, gediend heeft en daarbij een groote activi- aanhankelijkheid aan Vorstin en Vaderland. En dat is van meer belang dan de· proomdat de a.s. plechtigheid iets zal wezen, teit en bijzondere animo aan den dag ductie van een, naar den vorm schooner, gedicht dat minder goed weergeeft wat er
wat nimmer meer zou gebeuren.
legde, gepaard gaande met de buitenge- leeft in onze harten.
Nadat hij op de beteekenis van het wone karaktereigenschap, met iedereen
Zoo zend ik dan ook met goede verwachtingen dit "berntsje fen uz noed en
vaandel had gewezen, bracht hij een
soargen" de wereld m.
te kunnen omgaan.
woord van dank aan hen, die door hun
Na eerst mevrouw Oolders met een
Mr. J. W. TI J SMAgaven het Korps in staat hadden gesteld fraaie bloemenmand gehuldigd te hebben, Leeuwarden.
dit vaandel te doen vervaardigen.
biedt spreker den heer Oolders eenige
Hierna richtte spr. zich tot den comVrije Vertaling
FRYSK LÄNSTOARMLIET.
geschenken aan.
mandant, majoor Van Houten. Spr. hulFriesch Landstormlied.
De heer O o 1 d e r s voelde zich door
Wirden
fen
Mr.
J.
W.
TIJSMA.'
digde majoor Van Houten als een goed de aanbieding van dit huldeblijk zeer
leider en hij vertrouwde hem het vaandel getroffen.
Wize: IT HEITELÄN.
Toen de ,revolutiegolven
ten volle toe. Spr. hoopte, dat het vaandel
Na een speciaal woord van dank aan
(Ny Frysk lieteboek side 16, Spoelden over Nederland,
nog jarenlang ongerept bewaard mocht den voorzitter, zegt spr., nog meer dan
UtjefteR.v.D.VELDE,Ljouwert). Toen gedreigd werd en geroepen :
blijven als een symbool van liefde en het huldeblijk, de groote orkomst van de Do de revolusje-weachen
,,Scheidt Oranje en Nederland!"
trouw, als een eereteeken voor de dap- afdeelingen op hoogen prijs te stellen. Spiel<len oer uz Heitelan,
Toen de harten angstig klopten
peren, die "als het moet" zich één voelen
Om hetgeen geschieden zou,
Spr. hoopt in alle afdeelingen op de Do er drige ward · en roppen:
en zullen toonen, dat het wettig gezag jaarvergaderingen een persoonlijk woord "Skied Oranje en Nederl:'in!"
Bleek het dat volstrekt niet ieder
nummer één is.
Rustig dit verdragen wou.
van dank tot de landstormers te richten. Do de eangstme it herte knypte
Majoor Van Houten, commandant van
Majoor Van HoutC'n ,, ilcl< ook blijk Foar itjinge harre koe,
het korps Alkmaar, dankte den voorzitter gevm van zijn syml'athie Yoor dm h1·er Diich it blyken dat n-et elkmes
.,Hoort!" zoo klonk het "K êerlands zonen!
voor diens woorden en richtte zich vervol- Oolders en prees hem als secrl'tarü, Yan Rêstich dit fordrage woe.
Loten van den ouden stam
gens tot de B.V.L.-ers. Wij, aldus spr.,
de Gewestelijke Landstormcomrr.issie, als "Harkje!" _ klonk it _ ,.Neerlan's Moeten w' onze Landsvrouw missen?"
jagen geen politieke doeleinden na; wij
Hoort wat antwoord er toen kwam.
penningmeester daarvan, als rroragan- Neiteam fen it alde laech,
[soanen!
willen geen geweld. Het eenige doel is
't Klonk uit duizenden van monden,
dist voor het gewest Noord-Holland en als Moat w' uz Kéninginne misse?
slechts: handhaving der wetten, die door
't Klonk toen ovèr 't gansche land
administrateur van het korps, in welke Hwet is 't andert op dy fraech?"
den wil van het vrije Nederlandsche volk
't Antwoord: ,,Neen, wij zullen waken
laatste functie spr. hem speciaal had En doe klonk it tûzenfäldich,
zijn tot stand gekomen. Alleen die, welke
Voor V qrstin en Vaderland!"
leeren kennen; spr. sluit zich aan bij de Klonk it oer it hiele lan
door revolutionaire handelingen deze
hulde, door den vorigPn spreker den 't Andert: ,Né ! wy scille weitsje
wetten zouden willen aanranden, zullen
"Naar Den Haag!" zoo luidde 't
jubilaris gebracht en eindigt met den Oer Foarstinn' en Heitelan!"
tegenover zich vinden een korps van wensch, dat hij nog menig jaar zijn
[wachtwoord
70.000 vrijwilligers die "als het moet", de diensten aan den Landstorm mag geven, ,,Nei Den Haech !" dat wier it wachtwird Van de jongens - ,,vlug het moet,
wapenen zullen opnemen. Met een "Leve met denzelfden ijver en nauwgezetheid. Fen us jonges, wol biret
Treuzelen kan ons slechts schaden
de Koningin!" aanvaardde spr. het vaan- (Arplaus).
Hastich tea_chen hja der hinne
Voorwaarts dus met grooten spoed."
del, waarna het muziekkorps "St. Louis"
De heer De Kort sprak namens de afd. Hwent net ien k:'1-em gra_ech to let.
En zoo gingen onze jongens,
het "Wilhelmus" inzette.
Moed in 't oog! - een stille beê
Alkma1:r en .wees in het smeuï~e Brabant- En sa tae_chen hla der ~mn~:
Nadat daarna voor het vaandel gedéfi- sche dialect op de beteekems van den M~ed yn it each. - en, t s~il geb~d .
Klom omhoog; 't was de uiting
leerd was, trokken de B.V.L.-ers weer Landstorm en op de verdienste van den I Klmwde omhegens - t_ wier de utenng
Van hun innige hartevree.
naar de schietzaal, waar tot ruim 6 uur de heer Oolders, dien hij prees als een organi- Fen hwet omgyng yn hJar hert.
wedstrijden werden voortgezet. Toen had sator eerste klas.
Kind van nood en kind van zorgen
1 Berntsje fen uz noed en soargen,
de prijsuitreiking plaats, waarbij majoor
B.V.L.~
steeds zijn w' u trouw,
De heer K. l\fadderom Jbz. te St. Pan- B.V.L. ! dy bliuw wy trou;
Van Houten voor elken winnaar een paar cras hield hierna een toespraak, die waard Trou ter wille fen uz ljeaven
Trouw ter wille onzer dierb'ren
sympathieke woorden had.
Trouw om 't Land en de Landsvrouw.
was in een sprekende film vastgelegd te Trou om 't Lanen de Lansfrou.
Wordt er ooit iets ondernomen
worden. Evenals de vorige spreker oogstte Wird' er ea hwet ûndernommen
Tegen Koningin en Land,
hij
veel
bijval
bij
zijn
woorden
van
gelukTjin
Foarstin
en
Heitelan,
Huldiging van den heer P. J. Oolders.
Dreigt gevaar voor revolutie,
wensch tot den heer Oolders.
Driigt gefaer foar revolusje
Klaar staat dan het Friesch Verband.
Vervolgens
werd
nog
het
woord
gevoerd
Klear
stiet
dan
it
Frysk
Forban.
Des avonds had in de groote zaal van
het Gulden Vlies, in tegenwoordigheid van door de plaatselijke leiders K. de Haan te ==================;=================
1
officieren en manschappen de huldiging Weere en Giltjens te Broek op Langendijk
plaats van den heer P. J. Oolders, die en H. van Nuland te Schagen namens te de manschappen voor de goede opkomst
en den goeden geest en sloot vervolgens
12½ jaar de functie van Secretaris-Propa- de leden.
De heer Oolders dankte de sprekers en de bijeenkomst.
gandist der Gewestelijke Landstormcomhoopte, dat hun wensch, dat hij nog 12½
Op Zaterdag 31 October werd cle heer
missie "Alkmaar" vervult.
ME DAi lLES
Nadat de jubilaris met zijn echtgenoote jaar zijn diensten aan den B.V.L. mag Oolders gehuldigd in een vt;trgadering van
aan den ingang der zaal door den com- geven, vervuld moge worden. Spreker de Gewestelijke Commissi-e met de aanINSIGN ES
mandant, den voorzitter en de aanwezige wehschte allen goede reis en roept hun gesloten officieren, waar mede tegenofficieren was begroet, nam hij, te midden e~n tot weerziens toe op de jaarvergade- woordig was de Voorzitter der Nationale
Landstorm Commissie, Generaal L. F.
van de officieren en het bestuur op het rmgen.
HOFENR~ K s
De
voorzitter,
de
heer
Middelhof,
dankDuymaer
van Twist.
podium plaats; onnoodig te zeggen, dat
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INTEEKENBILJET
Naam en voorletters .
Straat en huisnummer
Woonplaats
Gemeente
De hiervoren genoemde vrijwilliger/ lid eener" Landstormcommissie / particulier
wenscht zich te abonneeren.
Abonnementsprijs per jaar f 0.75 voor leden van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm en f 1.50 voor anderen.
Handteekening van den abonné:

Aan de Administratie van
,,HE r LANDSTORMBLAD"

St. Nicolaas-schietwedstrijd van de Afdeeling Abcoude.

LANDSTORMKORPS
KENNEMERLAND.

Op 12 December jl. had in Schietgebouw Gen. v. Merlen te Haarlem de jaarlijksche schietwedstrijd plaats voor de
Officieren en Vaandrigs ván b.g. Landstormkorps, welke wedstrijd zich in een
druk bezoek mocht verheugen en een
geanimeerd verloop had.
Geschoten werd met K.S.O. geweer,
max. 100 punten.
De door de Gew. Landstormcommissie
Kennemerland hiervoor beschikbaar gestelde prijzen werden behaald door:
Kapitein C. Eldermans, 99 punten;
Res. Kapitein Boelstra, 94 p.; Res. Maj.
H. A. M. Juta, 93 p.; Res. Ie Luit. C. v.
Melse, 93 p.; Res. Luit. Kol. P. S. Hartogh
Heijs v. Zouteveen, 92 p.; Res. Ie Luit.
W. M. Ragut, 92 p.; Res. 1e Luit. Th. S. J.
Hooij, 91 p.; Res. Kapitein C. Schuttevaar, 90 p.; Res. Ie Luit. D. Blanksma,
89 p. en Res. Ie Luit. L. J. v. Vloodorp,
89 p.
Na afloop van den schietwedstrijd had
in Hotel Lion d'Or te Haarlem door den
Korpscommandant, den Res. Luit. Kol.
P. S. Hartogh Heijs v. Zouteveen een
bespreking plaats over de mobilisatieaangelegenheden het Korps betreffende.
Zoowel bij deze bespreking als bij den
schietwedstrijd gaven verschillende leden
der Gew. Landstormcommissie door hun
aanwezigheid blijk van hunne belangstelling.
Schietwedstrijd en bespreking werden
besloten met een eenvoudigen gemeenschappelijken maaltijd, waarna door den
Korpscommandant de bij den schietwedstrijd behaalde prijzen werden uitgereikt.

LANDSTORMKORPS "MOTORDIENST".

Op 28 November 1931 hield de Afdeeling
Friesland van het Vrijwillige Landstormkorps "Motordienst" een druk bezochte
vergadering in "Tivoli" te Leeuwarden.
Onder de vele burgerlijke en militaire
autoriteiten, werden opgemerkt de Commissaris der Koningin Mr. P. A. V. Baron
Van Harinxma thoe Slooten, de Procureur-Generaal bij het Gerechtshof Mr.
Sluis, leden van de rechterlijke macht en
van het Friesch Nationaal Comité.
Het woord werd gevoerd door den
Districtscommandant Kapitein Mr. D.
van Welderen Baron Rengers, den afdeelingscommandant Mr. A. Baron Van
Heeckeren van Keil, den heer J. W.
Santema en den Kantonrechter Mr. J. W.
Tijsma.
De vergadering werd opgeluisterd door
muziek en het vertoonen van enkele
Landstormfilms.
LEEK.

1\1IDDELBURG.

In ons vorige nummer is onder het hoofd
Hoevelaken een verslag opgenomen van een
schietwedstrijd te Kollum.
Hieronder laten wij thans het verslag van
de vergadering te Hoevelaken volgen:

HOEVELAKEN.

OUDEHORNE (FRIESLAND).

De gewestelijke Landstormcommissie
i,Zuid-Holland: West" heeft in haar
buitengewone vergadering van 3 December j.l. bij acclamatie besloten den heer
C. Wildenberg, een der eerste leden der
Commissie, te benoemen tot tijdelijkVoorzitter der Commissie, totdat in de
vacature, ontstaan door het vertrek van
den heer J. M. Krijger zal zijn voorzien.

RECTIFICATIE.

Op 3 November werd, onder leiding van den
Pl. Leider D. F. Pijkstra een vergadering gehouden. Besloten werd gedurende de wintermaanden te schieten, terwijl getracht zal
worden in Februari een plaatselijken schietwedstrijd te houden. Ter gelegenheid van de
daarop volgende prijsuitreiking zal een ge-

jaren, wat aan de goede stemming geen
afbreuk deed, want de vergadering is een
Zaterdag 19 December 1931 werden de succesgeworden.De eerste spreker, de heer J . W
prijzen uitgereikt aan de deelnemecs der Santema van Oosterend, wist het gehoor door
'>chietoefeningen, welke gedurende de zomer- zijn met gloed van overtuiging uitgesproken
maanden voor de afdeeling gehouden zijn. rede in de moedertaal der Landstormers zeer
Er was geschoten in 3 klassen: beste, goede en te boeien.
minder geoefende schutters.
. . .
.
Tweede spreker was dhr. Mr. J. W. Tij_sma
De GewesteltJke Landstormcommissie Nieu- \ evenals de heer Santema, lid van het Fnesch
w.e Hollandsche Waterlini~ was vertegenwoor- Nat.Comité. Ookdezesprekerhadeenzéér aan
digd door den Res. Ie Lmtenant _Mr. J. G. A. dachtig gehoor.
van Geldorp Meddens, Secretaris der ComDe rede, die onderbroken was door samen
missie.
zang van 2 verzen uit Ps. 42, ging ten slotte
Door ongesteldheid van den Voorzitter der over in het gezamenlijk staande zingen van
Plaatselijke Commissie, werden de prijzen uit- hetFriescheLandstormlied, door den geachten
gereikt door den Luitenant-Kolonel b.d, G. spreker op verzoek van zijn vriend Sàntema
van Straaten, Secretaris der Plaats. Com- vervaardigd.
missie.
Een slotwoord werd gesproken door den
Aan een 4-tal leden kon een brevet, met ZeerEerwaarden heer Oostveen, Pastoor te
bijbehoorende medaille, van Koningschutter Oosterwierum, die, als steeds, ook nu op het
en aan 7 leden het brevet als Scherpschutter appèl niet ontbrak. Hij vond opnie_uw gelegen
worden uitgereikt.
heid, op zijn hartelijke sympathie voor ons
In klasse I waren prijzen behaald door: Vredesinstituut te wijzen. Hij gewaagde ook
Ie. L. Bastiaanse met94; 2e. J. L. Overtoom van de diepere eenheid in Christus, door Wien
met 93; 3e. H. van Kooten met 93; 4e. F. H. allen, die gezag en orde als gaven Gods eeren
van Klaarwater met 92; 5e. P. Th. Brouwer (Rom. 13: t), elkaar in den B.V.L. _?ntmoeten.
met 92 punten.
De Voorzitter sloot deze kosteltJke samenIn klasse Il door:
komst na het zingen van 2 coupletten van het
Ie. W. Overeem met 89; 2e. W. M. Schutte Wilhelmus-lied, met dankgebed.
met 87; 3e. J. Jansen met 87;4e.D.Karman
met 85 punten.
In klasse III door:
te. E. M. Geijsendorpher met85; 2e. K.Smit
met 85; 3e. A.W. de Ruig met82 ; 4e. A.C. v.d.
DORDRECHT
Wetering met 82 punten.
Met een woord van aanmoediging om het
volgende jaar weer getrouw de oefeningen te
BEKERS
volgen, werd de bijeenkomst gesloten.

BAARN.

Vrijdag 18 Dec. j.l. kwam de plaatselijke
afdeeling van den B.V.L. onder leiding van
haren plaatselijken leider bijeen tot het houden
van een onderlingen wedstrijd. Dit is de derde
maal dat zij vergadert in deze wintercampagne. Na den wedstrijd, waarin mooie series
werden behaald, werd kampioen van dezen
avond met 97 punten H. Hoven te Tolbert,
die hierdoor in het bezit kwam van den ten
prijs en een zilveren medaille, beschikbaar
HIJLAARD.
gesteld door een der leden. Een der leden
van de Pl. commissie was den geheelen avond
Op 16 December werd alhier in de Geref.
m ons midden. Volgende maand komt de afdee- Kerk de jaarlijksche propaganda-bijeenkomst
ling opnieuw bijeen tot het houden van een gehouden van de Afd. Baarderadeel. De
wedstrijd. De vergadering was door 29 leden belangstelling was minder groot dan andere
bezocht.

Op 21 October j .1. hield de afd. Middelburg
van den B. V.L. een propaganda-avond in de
groote Schuttershofzaal, welke geheel gevuld
was met leden en genoodigden, waaronder
velen van de afdeelingen op Walcheren.
De voorzitter, de heer G. M. Graafhuis,
opende de vergadering met een woord van
welkom aan allen, in 't bijzonder den garnizoenscommandant en zijn adjudant; den
korpscommandant overste Bierman; den prov.
secretaris den heer Laernoes en voorts allen
ingezetenen van Middelburg, die niet alleen nu,
maar altijd het instituut steunen.
Van den Commissaris der Koningin en den
Burgemeester was bericht van verhindering
ingekomen.
Hierrta kreeg de heer Laernoes gelegenheid
een gloedvolle propaganda-rede uit te spreken.
Overste Bierman reikte met een toepasselijk
woord de prijzen aan de gelukkige winnaars, bij
den onderlingen wedstrijd gewonnen, uit.
Na de pauze werden eenige films van ons
schoon Insulinde en van de tentoonstelling te
Parijs vertoond. De heer Enkelaar lichtte het
vertoonde, zooveel dat noodig was, toe.
Het was een goed geslaagde avond.

ZUID-HOLLAND: WEST.

te Utrecht, Biltstraat 35a

Alhier is een vergadering gehouden van den
B.V.L. op Woensdag 2 December 1931, welke
onder leiding stond van den Voorzitter, den
heer S. Wijbrandi.
Als spreker van dezen avond trad op de
heer B. van den Akker met het onderwerp
"Het Bolsjewisme". Na het uitspreken van
zellige avond worden georganiseerd, waarop deze kernacht~ge toespraak, werden er nog
dan tevens de Plaatselijke Commissie zal eenige vragen gesteld, welke op afdoende wijze
worden geïnstalleerd.
werden beantwoord.

C.M.VAN DIEMEN

VAANDELS MEDAILLES - VLAGGEN

Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus

Nederlands Beste Adres

Voor Jong Nederland
AAN MIEP KORETZKY-DE FEYTER.

Hooggeachte Af evrouw,
Alle Landstormers-kinderen zeggen U
vriendelijk dank voor Uw aardig briefje,
waarin U meedeelt, dat U wilt voortgaan
met het maken van mooie teekeningen
voor ons. En ook voor het kiekje. U ziet
er erg vriendelijk uit, en Meneer Koretzsky
ook. Dit hadden we ook wel gedacht.
En nu zegt U, dat U zoo dolgraag eens
kennis met ons wilt maken, maar hoe? Ik had het me zoo voorgesteld:
Wie een kiekje van zichzelf over heeft,
die kan het insluiten in den brief met oplossingen. Dan zal ik het doorzenden aan
Uw adres.
Maar nu moet niemand, vooral in dezen
zorgvollen tijd, bij z'n Ouders gaan zeuren,
om een portretje expres te laten maken.
Dat komt heelemaal niet te pas!
Dag Mevrouw! De vriendelijke groeten
van alle Landstormers-kinderen ook aan
Meneer.
Uw toegenegen

Groep A.
(Onder de 10 jaar).
Verwarde zinnen.
zat in den suikerpot.
De olifant
stond lekker te branDe sjouwerman
den.
slingerde zijn slurf hoog
De kanarie
in de lucht.
Het kindermeisje stond in de vaas.
stak den jongen in den
Het paard
zak.
was vol menschen.
Zwarte Piet
bracht den jongen naar
De vlieg
school.
speelde een versje op
De bloem
de piano.
trok den wagen voort.
De kachel
zat op z'n stokje te
Het rijtuig
zingen.

Groep B.
(Boven de 10 jaar).
Nederlandsche plaatsnamen.
Hij had met veel tegenspoed te .... .
Je moet alles goed op z'n plaats .... .
0 ! wat is dat waschgoed toch .... .
In de wildernis leven allerlei .... .
De spoortrein vloog in brand, omdat
OOM BERTUS. de . . . . . . . warm waren geloopen.

Nc
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De planten gaan verdrogen; we dienen
noodzakelijk te gaan ...... .
De muzikant blies lustig op z'n ...... .
Alle passagiers ontstelden hevig, toen
een ....... met groote slagtanden uit de
diepte opdook.
Kom, kom! ge moet me niet om den
tuin ...... .
Door de ontploffing vlogen verscheiden
....... in brand.
De inbrekers hadden pech; ze konden
de . . . . . . . niet forceeren.
'k Wensch alle Landstormers-kinderen
en ook hun Ouders een gelukkig, gezegend
Nieuwjaar! Wie in 't afgeloopen jaar geen
prijs ontving, heeft het voor 't grootste
deel aan zichzelf te wijten. Want ik kan
per jaar meer dan 100 deelnemers blij
maken met een prachtig boek. Maar wie
denkt, dat hij al aanstonds bij de eerste
oplossing een prijs krijgt, kan zich weleens leelijk vergissen. Twaalf van de beste
en trouwste oplossers komen elke maand
aan de beurt.

DE LEEUWENJAGER.
,,Flink zoo, flink zoo! Da's in orde!
,,Hoor j' ook goed het tikken maat?"
- ,,Wis en zeker! 'k hoor het duidelijk!" Meneer Cordaat
Oordeelt Pieter heel cordaat.
sprak met veel welbehagen
In
vriendenkring
- ,, Nu een pas of vier naar achter!"
vaak van zijn leeuwenjagen,
Pieter tippelt achteruit;
,,Kun je 't nu nog hooren tikken?"
En van 't gevaar,
- ,,Nou en of!" klinkt 't kloek besluit.
waaraan hij als een held
- ,,Wel verbaasd!" lacht nu de dokter; In 't hart van Afrika
,,Wat ben jij een pientere Piet!
veeltijds was blootgesteld.
"Kijk eens even - dit horloge
"Och
wat!"
zoo
dorst
,,Loopt toevallig heelemaal niet!"
Hans Netelbos te smalen;
"Ik vind 't een peuleschil
een leeuw als buit te halen!
,,'k Leg op een zeef
zeer kalmpjes een woestijn;
,,'k Schud fh~ks:al 't zand er door,
en dan - de leeuw is mijn!"

1

En eindigt met te zeggen :
,,Wie dieren plaagt, is wreed en laf;
DE PLAAGGEEST.
"De kippen moesten tot je straf
,,Maar nooit meer eitjes leggen!"
Klein Keesje staat voor 't kippenhok;
Daar stoot en steekt hij met een stok;
Kees wischt z'n warme traantjes weg,
De hoenders stuiven henen;
En dan, na ernstig overleg,
Kees kijkt de kakelaars lachend aan:
Dan klinkt het van z'n lipjes,
,,'k Zal, stouterds! jullie 't hoofd afslaan!" Terwijl hij voor de ren gaat staan:
De kippen maken beenen.
,,Zeg! zul je weer goed leggen gaan?
,,Je bent heel lief, hoor kipjes!"
Daar nadert Moeder om den hoek !
Zij geeft den bengel voor z'n broek,
-OOM BERTUS.

DE PIENTERE PIET.
Pieter, die chauffeur wou worden,
Bood zich voor de keuring aan;
,, Waarde vriend !" zoo sprak de dokter,
,,Wilt u even zitten gaan?"

,,Kijk eens hier naar dit horloge!
,,Zeg m' eens vlug, hoe laat het is!"
- ,,'t Is nu krek kwartier voor negen!"
Luidde 't antwoord vaardig, frisch.

NIJGH & VAN DITMAR

N.V.

DRUKKERS 0 nze

d ru kk enJ.. 1s
. een zeer mo d ern
·
b e d rtJ··r van
groote capaciteit, zoodat het de meest omvangrijke
orders snel en goed kan uitvoeren. Een verzoek
per briefkaart of telefoon brengt U een technisch
onderlegd vertegenwoordiger.

SNELLE ACCU RA TE LEVERING VAN
ALLE SOORTEN CLICHÉ'S, TEEKEN ONTWERPEN, FOTO'S, RETOUCHES

V
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ENZ., ENZ.

NIJGH & VAN DITMAR
CHEMIGRAPHISCHE ATELl·ERS

TEL. 27840

WIJNHAVEN 113

ROTTERDAM, WIJNHAVEN 113

(VIER LIJNEN)

TELEFOON

ROTTERDAM

27840 (VIER LIJNEN)

s

OP AANVRAGE BEZOEK \IAN DESKUNDIGEN VERTEGENWOORDtGER

]j

Nederlandsche
Nandel-MaatschappU N.V.

ROTTERDAMSCHE BOAZ BANK N.V.
Pompenburgsingel 13 - Telefoon 21385 (2 lijnen)
Groene Hilledijk 129 - Telef. 66604

AMSTERDAM

Agentschappen te HOTTERDAM en 's-GRAVENHAGE
ves,igingen in Nederlandsch-lndië
Stra1ts-Settlements, Britsch-lndië,
China, Japan en Arabië -

dat de echte rooker zijn

GOEDEWAAGEN'S PIJP

ALLE
BANKZAKEN

niet zou willen missen?

SAFE-DEPOSIT
KOFFERKLUlc

Vrijwillig Landstormer,
45 jaar, vader van een gezin,
door tijdsomstandigheden
broodeloos, zoekt betrekking, b.v. als tuinknecht,
concierge, [boschwachter of
iets dergelijks. Spoedige hulp
dringend noodzakelijk. Br.
onder letter J. W. H. aan
het bureau van het Landstormblad.

MAKELAARSKANTOOR BAKKER &Co.
GELD BESCHIKBAAR VOOR
EERSTE HYPOTHEKEN TOT
ELK BEDRAG MATIGE RENTE
LAGE AFSLUITPROVISIE

ZEUGESTRAAT 40a GOUDA TELEFOON 2123

N.V. Stoomboot Onderneming "CONCORDIA"
HOOFDKANTOOR ARNHEM
Daselijk1cbe Goederendien1ten vanaf Arnhem naar Rotterdam v.'f".
Vanaf Arnhem en Nijmeeen naar Am1terdam en Zaanstreek v.v.
Vanaf Arnhem naar Nijmesen v.Y.
Gereselde Gocderendienaten van Arnhem naar Schiedam, Delft, Den Haag
Tiel. •a-Hertoirenbosch. Lobith v.v.
'
Verder naar alle aan vaarwater aelea-en plaatsen in Nederland.

DE DIRECTIE.
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Goedewaagen's Koninklijke Fabrieken, Gouda.

SCHIETSCHIJVEN

DEPOSITO Rente 1½-4½ %
REKENING COURANT
Rente 2%
SP AAR BANK Rente 3,6 %
EFFECTEN-COUPONS
SAFE-LOKETTEN vanaf j3.- p.j.

NY.
KONINKLUKE

DEGEER
VOOR.SCHOTEN
LEVERANCIER

Vraagt prijs en modellen bij

f,IJZONDEREN
VRIJWILLIGEN

Slaghekatr.

90 ■94

Rotterdam

Tel. 11386

VAN DEN VOLKSBOND
TEGBN DRANKMISBRUIK
Prilaaegracht 120 -

Dca Haag

Logies en Consumptie

Nieuw soort carton, verschillende modellen
uit voorraad leverbaar. f 4.50 per 1000.

N.V. voorheen F,IR'MA GROENEN DIJK

HOTEL EN KOFFIEHUIS

VAN OEN

LANDSTORM

Goed en Goedkoop
Van S.S. met de tramlijnen 6 en 13,
van H.S. met de tramlijn 10 te
bereiken.
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ARTIKEL 35
VAN DE DIENSTPLICHTWET.
Dit artikel geeft aan de Regeering de
bevoegdheid om dienstplichtigen met
groot verlof, vrijwillig onder de wapenen
te laten komen. Het kan soms in beider
belang zijn, nl. in dat van den dienst en in
het belang van den man zelf, als aan
iemand, die reeds gediend heeft, later
wordt vergund nog eens eenigen tijd te
mogen dienen.
Bij de behandeling in de Tweede Kamer
van de nieuwe dienstplichtwet in 1922,
heeft de toenmalige Minister van Oorlog
duidelijk laten uitkomen, dat onder dit
wetsartikel ook begrepen was de mogelijkheid, om als dit noodig mocht blijken,
een groot aantal dienstplichtigen vrijwillig onder de wapenen te laten komen
voor de handhaving van de rust en orde.
•Niemand heeft daartegen toen eenig
bezwaar geopperd.
Thans, tien jaren later, komt de heer
Albarda c.s. verklaren dat dit ongeoorloofd is en heeft hij een wetsvoorstel
ingediend om de vrijwillige opkomst
onder de wapenen tot ten hoogste 100
man te beperken.
Werd dit voorstel aangenomen, dan zou
de opkomst van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm slechts mogelijk zijn,
nadat een wetsvoorstel dienaangaande
door de Regeering bij de Tweede en
Eerste Kamer ingediend, was aangenomen.
Men kan gerust aannemen, dat in dit
geval de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
steeds te laat zou komen.
Dit wetsontwerp heeft daarom geen
schijn van kans, tenzij de heer Albarda
~e woorden 100 man zou willen wijzigen
m 100.000 man.
DANK AAN ONZE MEDEWERKERS.
Ditmaal bedoelen wij nu den heer
Albarda c.s. Zij ondersteunden krachtig
onze propaganda en verhoogden belangrijk
de preventieve werking van ons instituut
door de indiening van een wetsvoorstel
om de opkomst van den B.V.L. practisch
onmogelijk te maken. Dit wetsvoorstel
wordt in "Het Volk" met groote letters
aangekondigd en daarbij lezen we: Landstormers staan gereed.
We danken den heer Albarda c.s. recht
hartelijk voor de zeer gewaardeerde waarschuwing, die hij heeft willen richten tot
al diegenen zijner volgelingen, welke nog
mochten meenen, met straatrevoluties en
stukgegooide ruiten iets te kunnen bereiken.
Inderdaad, Landstormers staan tegen
oproerlingen gereed.

Als het moet, staan daarbij nog ongeveer tienduizend man van den tweeden
ban, benevens andere tienduizend vrijwilligers van den Motor-, Vaartuigen- en
Spoorwegdienst ter beschikking.
De Regeering beschikt derhalve over
ruim 70.000 man militair geoefende vrijwilligers.
·
Ruim voldoende om overal en ten allen
tijde den noodigen militairen bijstand te
verleen en.
KIJK NAAR ..... !
De sociaaldemocratie in ons land is
altijd sterk geweest in het opwekken, om
naar het buitenland te zien:
In 1918 heette het: Zie naar Rusland!
Inzake de socialisatie heette het destijds
('t is alweer lang achter den rug): Zie naar
Oostenrijk en Duitschland!
Ging het .over de weerloosheid, dan was
het: Kijk naar Denemarken!
Daarna heette het: Kijk naar Engeland,
naar onzen MacDonald !
Thans, nu het over de bestrijding van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
gaat, verwijzen zij ons naar Oostenrijk,
edoch .... van al te veel roode kool krijgt
iedereen op 't laatst genoeg.
WAAR BLIJFT NUMMER DRIE?
Particuliere gewapende organisaties
vindt men in: Oostenrijk (Heimwehren en
republikeinsch-socialistische Schutzbund).
Duitschland: Roodfrontstrijdersbond,
Reichsbanner, Stahlhelm· en Hitlerianen.
België: Roodfrontstrijders en Socialistische Militie.
Nederland : Roodfronters, Socialistische
Vredeswacht en Nationalistische Militie.
Dit zijn particuliere organisaties, buiten
controle en zeggenschap van de Overheid.
In tegenstelling daarmede zijn Landstorm
en Burgerwacht overheidsorganen en
kunnen met particuliere korpsen derhalve
evenmin vergeleken worden als een marechaussee met een strooper.
Daarom gaat de verwijzing van den
heer Albarda naar Oostenrijk en Duitschland niet op.
Daarentegen wordt met belangstelling
tegemoet gezien het wetsontwerp, waarvan de heer Albarda verleden jaar de
indiening heeft aangekondigd, nl. om het
bestaan van particuliere gewapende
korpsen te verbieden.
Wij vreezen echter, dat het wel eerst
Paschen zal worden en dat het komende
Paaschcongres der S.D.A.P. den heer
Albarda wel eenigszins zal doen opschuiven in de richting van de Vredeswachters en de Roodfronters.

VIJFTIG OF ZEVENTIG?
Vol~ens de officieele gegevens zijn er
UIT DE PERS.
50-dmzend "bijzondere vrijwilligers".
LANDSTORM EN VREDESWACHT.
. D_aarmede is evenwel niet het geheele
mstituut van den Bijzonderen Vrijwilligen
"Kameraadschap", het orgaan van de
Landstorm geteld.
Nederlandsche Arbeiders Vredeswacht de organisatie, die tegen den zin der roode
leiders zich opmaakt om eventueel met de
,,wapenen der barbaren" de sociaalEen Fabrikaat
democratie te verdedigen - oordeelt o.m.
met
als volgt over het jongste initiatief-voorstel-Albarda c.s., dat zich, gelijk bekend,
Karakter!
tegen den Bijzonderen Vrijwilligen Land2
storm richt:

Verleden jaar op het congres deed
Albarda een mededeeling ov:er een
parlementair voorstel dat hij doen zou.
Welk voorstel 't was ben ik heusch vergeten, zoo weinig resultaat heeft het
gehad in de werkelijkheid. Maar het
congres applaudiseerde en daar ging het
en gaat het om. Op het Rotterdamsche
congres deed Albarda weer een daverende mededeeling over een parlementair voorstel: weer groot applaus; men
liet zich nog altijd met een kluitje in het
riet sturen. Nu krijgen we op 't a.s. congres weer een reclame van twee wetsvoorstellen. Weer daverend applaus? Ik
weet het niet: teveel lieden doorzien dat
spelletje. 0 ja, de activiteit van onze
Kamerleden wordt voortdurend grooter ... en zij demonstreeren daarbij de
heele armzaligheid van onze parlementaire onmacht! Maar het wetsvoorstel
tegen den vrijwilligen landstorm heeft
bovendien nog een kant, die ons vredeswachters direct raakt.
Dit kan gezien worden als een zet in
een Hollandsch schaakspel of in een
Europeesch. Is het eerste het geval, dan
zal het na de verwerping der StatenGeneraal - wat o.i. vanzelf spreekt als argument dienst doen contra de
Vredeswacht, nl. aldus: ,,Wij willen de
Oostenrijksche toestanden niet en keuren dus den B.V.L. af. Dus moeten wij
natuurlijk tevens ook gekant zijn tegen de kiem van een dergelijke organisatie aan onze kant."
Deze kant zal het wel uitdraaien,
aangezien wij tot dusver alle woorden
en handelingen der leiders beperkt
zagen tot Holland. Ook de heele vredespolitiek der S.D.A.P. komt niet over de
Hollandsche grens. Dit - volkomen
verouderde standpunt - zal ook nu
wel ingenomen worden.
De "Limburger Koerier" schrijft:
S.D.A.P. EN REVOLUTIE-DREIGING.
We wezen onlangs op het onredelijke
van het voorstel der soc.-dem. Kamerfractie om oproeping van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm tot handhaving
van de orde in geval van revolutie onmogelijk te maken. Onredelijk, omdat daarmee van de gevestigde Staatsorde geëischt
wordt dat zij afziet van een, doeltreffend
middel, om haar eigen wettig en wettelijk
bestaan te waarborgen. We voegden er
aan toe, dat er eerst aanleiding zou zijn
om zulken aandrang in overweging te
nemen, wanneer de S.D.A.P. openlijk en
plechtig afstand deed van het revolutionaire streven in haar beleid.
Laatstvermelde uitlating gaf het soc.dem. Volksblad aanleiding tot de ietwat
spottende vraag: ,,hoe men zich zoo'n
plechtige afzwering van de revolutie, die
dan dus de noodige waarborgen zou
geven, eigenlijk voorstelt."
De vraag is naïef. Waar de woordvoerder der S.D.A.P. in de Tweede Kamer
openlijk verklaarde, dat zijn partij niet
van het revolutionaire standpunt afstand deed, dient een tegenovergestelde
verklaring "coram populo" ten aanhooren van heel de natie, te volgen.
Men zou dan toch niet gerust zijn, meent
het Volks blad: ,,de heeren zouden dan
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evenmin als nu bereid zijn, hun burgerwachters en vrijwillige landstormers af te
danken.''
Het is mogelijk, dat het blad gelijk
heeft. Maar eerstens zou de S.D.A.P. dan
niet behoeven voort te gaan met de bezorgdheid, dat die afweer tegen haar en
de haren is gericht. Tweedens zou inderdaad niet te verwachten zijn, dat met zulk
een verklaring alle revolutie-gevaar als
sneeuw voor de zon verdween. Omdat
duizenden linksche socialisten zich niet
aan het gematigd program zouden houden
en naar het communisme, dat naar
revolutie haakt, zouden overloopen. Dit
weet de S.D.A.P.; ze is zich bewust, dat ze
op dit punt hare leden niet in de hand
heeft, en daarom is een parlementaire verklaring als bovenbedoeld van de leiding
der S.D.A.P. niet te wachten.
Daarom is haar eenig mogelijke tactiek:
de kans op revolutie openhouden. 0, zij
zal een omwenteling allicht niet uitlokken; omdat ze weet, dat dan niet zij maar
het communisme er het meeste profijt van
zal trekken. Maar zij wil zich de kans
openhouden, om zich ooit aan de zijde
eener eventueel zegevierende revolutie te
scharen en op den nieuwen staat van
zaken haar invloed te doen gelden.
Ze doet het voorkomen, dat de B. V.L.
,,tegen links, tegen de arbeiders is gericht."
Alsof links enkel uit arbeiders bestond, en
alle arbeiders links staan! Integendeel, van
den B. V.L. maken duizenden mannen deel
uit, die politisch niet rechts staan, en
duizenden arbeiders, die niet tot de S.D.A .P.
willen behooren. Er is dan ook geen sprake
van wapening van de eene klasse tegen de
andere, zooals het rose orgaan beweert. Er is
wapening van de ordelievenden aller klassen
tegen de revolutie-dreiging. 1 )
De S.D.A.P. moet zich wel zwak in haar
argumentatie voelen, als haar spreekbuis
ten slotte zelf naar het dreigement grijpt.
Het Volksblad laat nl. ,,een ernstige waarschuwing" hooren en spreekt van "tegen
maatregelen" - onwettige dan, in tegenstelling tot de wettige organisatie van den
B.V.L. - met als gevolg "een smeulenden
burgeroorlog".
Het zijn geen uitlatingen als deze, die de
kansen van het voorstel der soc. Kamerfractie zullen verhoogen ! . . .
1)

Wij cursiveeren (Red. Landstormblad).
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BRUTAAL.
Het voorstel der S.D.A.P. om den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm "onmogelijk te maken", was ingediend eenige
dagen vóór onzen groeten Radio-uitzendavond in het Concertgebouw te Amsterdam werd gehouden.
De geheele socialistische pers was bezig
heeten stoom te blazen tegen ons instituut.
Daarin schuilde niets vreemds. Het toppunt van vrijmoedigheid bereikten de
heeren evenwel, toen zij, alsof er in 't
geheel niets aan de hand was, hun verslaggevers zonden naar het Concertgebouw, om toegelaten te worden.
Thans raast het Volk, omdat dit overbodige bezoek niet op prijs gesteld
werd. De deuren bleven gesloten. Niet
omdat er iets te verbergen viel, immers de
radio bracht het gesproken woord tot
buiten onze grenzen.
Op hoogen toon eischten de heeren, dat
zij zouden worden binnengelaten.
Men kan echter ook te veel verlangen.
CONSOLIDATIE IN
OVEREENSTEMMING MET HET
LANDSTORM-IDEAAL.

Het grootste gevaar voor een organisatie als de B.V.L. ligt in het afzakken naar
het banale.
De consolidatie, de instandhouding van
den B.V.L. - het is nu al dertien jaren ervaren - is heel goed mogelijk door onze
kleine en groote bijeenkomsten, onze
schietoefeningen en -wedstrijden ter bevordering van de saamhoorigheid en van
een goede kameraadschap.
Gelukkig mogen wij ervaren, dat er allerwegen naar gestreefd wordt, deze samenkomsten te houden op een hoog en waardig
peil, zoodat de edelste en beste nationale
gevoelens worden gesterkt en gesteund.
Het is noodzakelijk, dat dit zoo blijve.
Alles wat niet bij het ideaal van ons instituut behoort, moet worden geweerd.
In waardige overeenstemming met dit
ideaal, moet zijn de wijze waarop ons
instituut, dat monument van nationale
grootheid, wordt in stand gehouden.
K<:!gelclubfuifjes, potverteren, optreden
van z.g. karakterkomieken, tooneeldilettanten, verlotingen, dansclubs, enz., men
houde het alles buiten den B.V.L., want
om in stand te blijven, heeft deze er geen
behoefte aan, het kan rijkelijk gemist
worden.
Wat ons bindt, dat is de verknochtheid
aan ons Oranjehuis, de eerbied voor de
over ons gestelde overheden; de liefde tot
ons eigen volk met zijn schoone historie,
de groote waardeering voor onze nationale
instellingen, voor de schatten aan volksgeluk, die ons na eeuwen strijd en moeite
door het voorgeslacht zijn overgeleverd
en die wij ongeschonden aan het nageslacht hebben over te dragen; wat ons
bindt, het is de heilige roeping, die wij
allen hebben tegenover Oranje en Nederland, tegenover onze goede natie en tegenover het aan onze zorgen toevertrouwde
Indië, onze roeping tegenover de onzen
en onszelf. Een verantwoordelijkheid, die
teruggaat tot het verleden en reikt tot
in verre toekomst. Een verantwoordelijkheid tegenover God, onzen Schepper.
DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE
LANDSTORM EN DE MOEILUKHEDEN
BIJ DE WERKVERSCHAFFING.

De heer Albarda stelt vragen
over optreden te Schoterland.
De heer Albarda, lid der Tweede Kamer,
heeft de volgende vragen gericht tot den
minister van Binnenlandsche Zaken en
Landbouw, minister van Defensie a.i.:
1. Behelzen de berichten waarheid, dat
op of omstreeks 15 Januari 1.1. in de
gemeente Schoterland, in verband met de
moeilijkheden bij de werkverschaffingen,
een aantal leden van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm als zoodanig diensten hebben verricht bij het bewaren van
de openbare orde?

2. Zoo ja, wie heeft dan die mannen
voor die. diensten opgeroepen en waaraan
ontleende de autoriteit, van wie die oproeping is uitgegaan, daartoe de bevoegdheid?
3. Hadden alle leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, die in
Schoterland de politie hebben bijgestaan,
vooraf van den minister van Defensie de
vergunning verkregen om onder de wapenen te komen? Zoo ja, was die vergunning door elk hunner voor zijn persoon
bij den minister aangevraagd?
4. Zijn de leden van den B.V.L., die in
Schoterland dienst hebben gedaan, van
wapens voorzien geweest; zoo ja, wie heeft
hun dan die wapens verstrekt?
5. Onder wiens bevelen stonden de
leden van den B.V.L., toen zij in Schoterland in dienst waren?
6. Hoe groot is op 23 Januari het aantal
der dienstplichtigen, die ingevolge van
één der vergunningen, bedoeld in art. 35
der Dienstplichtwet en in art. 5 van de
Wet voor het Reserve-personeel der Landmacht, in werkelijken dienst waren?
ER NAAST!

Bovenstaande vragen van den heer
Albarda zijn, zooals wel nader uit het
antwoord der Regeering zal blijken, er
geheel en al naast.
Ondanks de voorstudie, welke de heeren
ongetwijfeld aan hun initiatief-wetsontwerp tot afschaffing van den B.V.L.
hebben ten koste gelegd; ondanks wetten,
Koninklijke besluiten, Legerorders en
Landstormblad, waarin alles ook voor
hen te vinden is, zijn de heeren blijkbaar
nog niet zoover, dat zij zich een juist
denkbeeld kunnen vormen van de samenstelling van den Vrijwilligen Landstorm.
ONS STANDPUNT TEGENOVER
DE ALGEMEENE WERKSTAKING.

Wij vinden dit juist uitgedrukt in een
in 1922 geschreven artikel, voorkomende in
"Onze Gids", uitgegeven door de Nationale
Vereeniging "Pro Rege" voor de Nederlandsche Weermacht.
Wij lezen daarin:
,,Een naar alle zijden uitgestrooide onwaarheid dient te worden tegengesproken.
Van revolutionaire zijde is gezegd, en
sommigen gelooven het, dat de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm wordt gebruikt om
de arbeiders klein te houden, de loonbeweging te drukken, en hun maatschappelijke opkomst tegen te gaan.
Niets is minder waar.
In d e jaren, dat dit anti-revolutieinstituut bestaat, zijn vele en soms groote
stakingen, zelfs belangrijke ordeverstoringen voorgekomen, doch de regeering
heeft geen enkelen Landstormer ervoor
opgeroepen.
Dit reeds is voldóende bewijs, dat de
regeering den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm alleen wil oproepen als er werkelijk dreigend gevaar voor revolutie is.
Het zou echter wel kunnen geschieden
als er een pplitieke staking kw:im, dus een
staking, welke begonnen werd om het
maatschappelijk leven zóó te ruïneeren,
dat een brutale minderheid gemakkelijk
de macht in handen zou kunnen krijgen.
Een zoodanige algemeene staking b.v.
van de spoorwegmannen, het post- en
telegraafpersoneel, de mijnwerkers, de
transportarbeiders en der andere belangrijke groepen zou gelijkstaan met een
poging tot revolutie.
Immers het regeeren zou zoogoed als
onmogelijk worden, de levensmiddelenvoorziening stop gezet zijn en heel het
raderwerk van staat en maatschappij
zoodanig verward geraken, dat de revolutionairen vrij spel hadden, indien niet
vanuit het volk zelf aan de regeering hulp
werd geboden.
Alleen in zoo'n geval zou het kunnen
zijn, dat de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm de wacht zou moeten betrekken."
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tot Penningmeester den heer Constant
Boissevain, te Den Haag.
Het Dagelijksch Bestuur der Gewestelijke Commissie bestaat thans uit de
heeren L. G. Royaards, Voorzitter, Mr.
Dr. N. G. Veldhoen, Vice-Voorzitter,
D. J. Karres, Secretaris (Treilerweg 66,
Scheveningen), Constant Boissevain, Penningmeester. De heer C. Wildenberg, te
Den Haag, die na het vertrek van den
heer Krijger tijdelijk het Voorzitterschap
vervuld heeft, werd eveneens tot lid van
het Dagelijksch Bestuur gekozen; hij
heeft deze benoeming in beraad genomen.
BENOEMINGEN.

Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd bij
den Vrijwilligen Landstorm:
1e. tot Reserve-Eerste-Luitenant voor
Speciale Diensten, bij het Vrijwillige
Landstormkorps "Luchtwachtdienst": de
heeren P. Nauta en E. J. H. J. Schut;
2e. tot Reserve-Tweede-Luitenant voor
Speciale Diensten bij het Vrijwillige LandLuitenant-generaal
stormkorps "Motordienst": de heeren
G. C.A. FABIUS t
Dr. Ir. J. G. Ossewaarde, A. L. J. M. Fick
en
E. Krayenbrink;
Oud-Inspecteur van den Vrijwilligen
bij het Vrijwillige Landstormkorps
Landstorm.
"Vaartuigendienst": de heeren C. N. van
Te Ginneken is in den ouderdom van 69 Dijk, F. Bakhuizen, J. S. Pel en H. J. A.
jaar overleden de gep. Luitenant-generaal Stolting;
bij het Vrijwillige Landstormkorps
G. C. A. Fabius.
De heer Fabius werd 5 November 1863 ,,Luchtwachtdienst": de heer B. Höpink.
te Naarden geboren en kwam in 1881 als
cadet aan de Koninklijke Militaire AcaVRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS
demie te Breda, welk instituut hij in
MOTORDIENST.
1885 als 2de luitenant verliet.
Uit Gelderland.
In die functie ving hij zijn militaire loopIn het winterseizoen hadden in verschillende
baan aan bij het 1e regiment infanterie. Secties
van dit District schietoefeningen met
Hij doorliep de verschillende rangen, tot- K.S.O. plaats, die wel de belangstelling van de
dat hij in 1913 als majoor bij het 18de leden hadden.
Zoo werd te Nijmegen geschoten op de
regiment benoemd werd.
van het Militair Tehuis, SumatraIn 1915 volgde zijn bevordering tot kegelbaan
plein, te zamen met den B.V.L. en de Afd.
luitenant-kolonel en werd hij benoemd tot Nijmegen van den Nat. Bond "Het Mobilisacommandant van het Ie regiment. In tiekruis".
De deelname is zoo groot, dat men de uren
dezen rang was hij werkzaam tot Maart
moeten verlengen.
1918, toen hij kolonel werd en bestemd tot heeft
Er is een duurwedstrijd aan verbonden,
commandant van de groep Naarden der eindigende in April met een feestelijke prijsNoord-Hollandsche waterlinie. In 1919 uitdeeling.
Gezamenlijk werd geluisterd naar de radiowerd hij van dit commando ontheven en
van Generaal Snijders op Maandag
aangewezen als inspecteur van den land- rede
18 Januari j.l.
storm.
Te Culemborg worden eveneens te zamen
In deze functie gaf hij blij ken van met den B.V.L. en de Politie schietoefeningen
onovertroffen organisatie-talent.
gehouden, die zeer druk bezocht zijn.
Op 1 Augustus 1920 volgde zijn bevorTe Beesd hield de Sergeant v. Hoytema
dering tot generaal-majoor en werd hij enkele malen een schietwedstrijd, speciaal
de leden van den Motordienst, éénmaal
belast met het commando van de stelling met
met pistool. Te Beesd zijn alle eigenaren van
Hollandsch Diep en Volkerak, tevens automobielen en motorrijwielen lid van ons
bevelhebber in de derde Militaire afdeeling. Korps en komen allen zonder uitzondering
Op zijn verzoek werd hij met ingang steeds op de oefening.
Te Tiel waren de schietoefeningen al zeer
van 1 November 1922 op de meest eervolle
goed
er werd een extra Kerstwedwijze uit den militairen dienst ontslagen, strijd geregeld,
gehouden om wild en prijzen, door
onder dankbetuiging voor de veeljarige en enkele leden ter beschikking gesteld.
belangrijke diensten, aan den lande beOok te Geldermalsen is men begonnen met
K.S.O. schieten in het Beursgebouw.
wezen.
Winterswijk heeft zijn geregelde schietIn 1926 is generaal Fabius de titulaire
K.S.O. met den B.V .L.
rang van luitenant-generaal toegekend. oefeningen
Te Arnhem had een feestelijke prijsuitdeeGeneraal Fabius had een zeer polemi- ling plaats, waarbij films werden vertoond.
schen geest en bewoog zich ook gaarne op
Te Ede wordt in het voorjaar speciaal met
politiek gebied. In vroegere jaren is hij den Motordienst revolver geschoten met
candidaat voor de Tweede Kamer ge- medewerking van het Garnizoen.
In de verschillende plaatsen bestaat een
weest. Hij deed zich kennen als een voor- vriendschappelijke
samenwerking met autoristander van het volksleger, in de richting teiten, Politie, Burgerwacht en B.V.L.
van allen weerbaar.
Intusschen zijn thans in ongeveer alle SecGeneraal Fabius was voorzitter van de ties oefeningen op de kaart gehouden, waaraan
centrale commissie voor georganiseerd niet alleen ijverig werd deelgenomen, maar
ook het Kader en manschappen veel
overleg voor officieren en onderofficieren. waarbij
hebben opgestoken, en die ertoe bijdroegen
In 1909 werd hem door de Koningin het den band te versterken.
ridderkruis der Oranje Nassauorde met de
De Afdeelings-Commandant, Overste Baron
zwaarden toegekend en in 1922 is hij van Heeckeren van Kell, woonde te Arnhem
benoemd tot ridder N ederlandschen de oefening persoonlijk bij.
Te Ede was het lokaal te klein voor het groot
Leeuw.
aantal deelnemers, te Tiel net groot genoeg.
ZUID-HOLLAND: WEST.

De Gewestelijke Landstormcommissie
"Zuid-Holland: West" heeft in haar
vergadering van heden benoemd :
tot Voorzitter, in de vacature, ontstaan
door het vertrek van den heer J. M.
Krijger naar Vriezenveen, den heer L. G.
Roy aards, te Den Haag (de heer Royaards
was tot dusver penningmeester der Commissie);
tot Vice-Voorzitter Mr. Dr. N. G.
Veldhoen, Hervormd predikant, te Voorburg;

De verschillende wijzigingen bij den Motordienst zijn aan het Kader van het district per
circulaire medegedeeld.
De districtswedstrijd van het zomerseizoen
had tot uitslag (de 8 beste series van het
seizoen):
Ie prijs Sergt_. G. van Spankeren, Barneveld, 379 punten; 2e pr. Vrijw. D. v. Beusichem, Echteld (Groep Tiel), 359 p.; 3e pr.
Vrijw. A.v. Appel, Ede, 355 p.; 4e pr. Vrijw.
H. J. v. d. Hurk, Horssen, Groep Wamel,
347 p.; 5e pr. Sergt. Joh. Veerink, Winterswijk, 346 p.
Vol vertrouwen op den goeden geest en de
medewerking onzer Vrijwilligers, gaan wij het
voorjaar tegemoet met zijn uitrukkende
oefeningen.
Es.
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LAND.S TORM RADIO-AVOND
EEN BEZIELENDE LANDSTORMAVOND IN HET CONCERTGEBOUW TE AMSTERDAM

perd door den nood der wereld. Door een
revolutie zou dit alles worden omvergeworpen.
De triomf van het proletariaat, waarop
MINISTER DONNER VERTEGENWOORDIGT DE REGEERING - DE COMMAN- 1verplichting om agent van politie of men daarbij zou aansturen - de onderDANT VAN HET VELDLEGER AANWEZIG - DE GEHEELE LANDSTORM velwachter te worden? Immers niet. Het vinding heeft het geleerd en leert het nog
HERNIEUWT DE BELOFTE VAN TROUW AAN KONINGIN EN VADERLAND is e~n ambt, waarvoor l?ersonen, _die er dagelijks - brengt niet welvaart, brengt
_ UIT ALLE DEELEN VAN HET LAND KWAMEN TELEGRAMMEiN BINNEN · roepmg toe gevoe~en, zich beschikbaar niet bevrijding, brengt niet ontwikkeling
. stellen. De overheid moet zorgen voor en veredeling, maar verwoest de geesterechtspraak. Is er een verplichting om lijke goederen, die de menschheid onder
OVERKOMST SCHITTEREND !
rechter te worden? Immers niet; de den invloed van het Christendom heeft
Woensdag 27 Januari 1932: Radio- woord, waarin hij uiteenzette, dat deze rechtsgeleerden melden zich vrijwillig aan verworven. Men is er wel in geslaagd de
avond van den Bijzonderen Vrijwilligen bijeenkomst bedoelt uiting te geven aan voor een benoeming. De overheid ver- rijken arm, maar niet de armen rijk of
Landstorm in het Concertgebouw te den wil, het verlangen en de bereidheid zorgt de post. Is er een wettelijke ver- slechts welvarend te maken; welvaart is
om al het mogelijke te doen om de plichting om postbeambte te worden? onder de dictatuur van het proletariaat
Amsterdam.
Van alle plaatsen uit het gebied van het Regeering steun te geven bij haar taak Immers evenmin. En zoo gaat het bij een misdaad; boeren, die tot welvaart
korps "De Stelling van Amsterdam" om leiding te geven aan 's Lands zaken, allerlei ambten en Commissies, waarin de komen, in Rusland koelaki genoemd,
op basis van orde en rust ... (applaus). overheid moet voorzien, en waarvoor zij, worden naar de bosschen in het Noorden
waren de Landstormers opgekomen.
Onder stormachtig applaus betuigden gelukkig, personen vindt, die bereid zijn, getransporteerd om in koude en ellende
Het was een genoeglijk beweeg in de
buurt van het Concertgebouw . Rond het de aanwezigen hun instemming met het zonder daartoe wettelijk gedwongen te eerst hout te hakken en dan onder te
IJsclubterrein en aan de zijkanten van voornemen om aan H.M. de Koningin een wezen, deze werkzaamheden op zich te gaan; er is geen gezinsleven; er is geen
nemen.
vrijheid, er is slavernij op groote schaal;
het Concertgebouw stonden de vele auto- telegram van trouw te verzenden.
Natuurlijk, eenmaal aangesteld, moeten de communistische staat wordt niet vrijbussen, die belangstellenden hadden aanHierna werd het. Wilhelmus gezongen. ZIJ•· h un am b tsp 11c
. ht vo1voeren ; maar ZIJ·· w1'll1·g ged1·end ,· het 1·s alles dwangarbe1·d ,
gevoerd.
zijn niet verplicht zich te laten aanstellen. en de voedings- en woningtoestanden
Het Stafmuziekkorps der Marine, onder
Toen Zijne Excellentie Minister van
Een verplichting om in dienst te zijn droevig.
leiding van kapelmeester C. H. F. LeistiStaat,
Mr. Th. Heemskerk naar voren treden is eigenlijk slechts de militaire
De uiterste Godloosheid bezielt de
kow, en de tamboers en pijpers van de
Mariniers, onder leiding van tamboer- trad, werd hij met stormachtig applaus dienstplicht. Maar deze dienstplicht is machthebbers en wordt door hen in al
geen eisch van beginsel; het is een erfenis hunne maatregelen toegepast en van
majoor C. Witteveen zorgden ervoor, dat begroet.
reeds voor den aanvang der samenkomst,
uit den Napoleontischen tijd, en als meh ieder geëischt.
REDE Mr. TH. HEEMSKERK. moest aannemen, dat in de landsverdediNiet, dat zij het geloof kunnen uitroeien.
zonder eenige onderbreking - ,,de klank
in de kamer" gehouden werd.
De zaak van den Bijzonderen Vrijwil- ging kon worden voorzien zonder wette- Christus houdt Zijn onzichtbare Kerk in
De zaal bood een fleurigen aanblik - ligen Landstorm is een zuivere en recht- lijken dienstplicht, zou er in beginsel niets stand, maar de geloovigen, in het bijwij zagen o.m. een aantal Volendammers vaardige zaak, en dit is zóó eenvoudig en tegen zijn. De meeste officieren hebben zonder de godsdienstleeraren, worden tot
en Markers in hun karakteristieke klee- duidelijk, dat het in weinige woorden is zich ook nu vrijwillig beschikbaar ge- martelaren. In den betrekkelijk korten
tijd, dat het bolsjewisme in Riga heerschgezegd. Men kan er dus slechts kort over steld.
derdracht.
Het
is
ook
geheel
onverschillig
of
men
te,
zijn een aantal predikanten, alleen
spreken.
W ie er waren.
Waarom is de zaak van den Bijzonde- vrijwillig een ambt op zich neemt voor omdat zij godsdienstleeraars waren, geTal van autoriteiten waren aanwezig. ren Vrijwilligen Landstorm zoo eenvoudig het leven of voor een reeks van jaren, dan vangengezet en doodgeschoten. Het gaat
Wij noemen minister Donner, den Com- en zuiver? Omdat hij niets anders bedoelt wel voor een korten tijd of een bepaalde tegen ieder geloof in God, tegen Protesmandant van het Veldleger generaal dan de Overheid te dienen tot handhaving omstandigheid. Het blijft een ambtsver- tantsche Evangeliedienaars, Roomsch-KaInsinger, den burgemeester van Amster- van haar gezag en tot bedwang van vulling in dienst der Overheid, en het is tholieke priesters, Grieksch-Katholieke
dam den heer W. de Vlugt, den Inspec- oproer en revolutie.
niet af te keuren, maar zeer te prijzen, Popen, Joodsche Rabbijnen. De graad
teur van den Vrijwilligen Landstorm
Wie kan iets daartegen hebben? Men dat er vrijwilligers zijn voor een korps, voor hoogste wijsheid is een doctoraat
generaal Borel, den commandant van de zou zeggen : alleen zij, die oproer en revo- dat in dienst der overheid, als het moet, in de Godloosheid.
4de divisie generaal Winkelman.
lutie wenschen te maken. Toch zijn er oproer bedwingt en revolutie afwendt.
En de machthebbers in Moskou eischen
ook anderen, die er een bedenking tegen
Er is nauwelijks een meer eervolle van al hunne volgelingen volkomen onWij noteerden voorts:
aanvoeren, namelijk dat de burgerij in taak voor den burger denkbaar.
derwerping; ook buiten de grenzen van
twee
kampen
wordt
gesplitst,
die
elkander
Want
hij
dient
daardoor
de
Regeering
h_un land, zooals wij hier hebben kunnen
Dr. I. H. J. Vos, Kamerlid, Mr. A. Slob,
bestrijden.
in
hetgeen
de
allereerste
roeping
is
der
zien.
burgemeester van Haarlemmermeer, burHet is een allerwonderlijkste beden- Overheid.
Er zijn ook socialistische revolutionaigemee~ter J. A. A. Stramann van Ouderking.
Als
er
grootere
of
kleinere
groepen
Wat
is
de
roeping
der
Overheid?
De
ren,
die van deze onderwerping niet willen
Amstel, burgemeester J. A. Bakhuizen
in
een
volk
zijn,
die
oproer
en
revolutie
handhaving
der
rechtsorde.
En
wat
is
weten;
maar zij spelen met vuur, en zij
van Leimuiden en Rijnsaterwoude, burgemeester H. E. Wempe, van Westzaan, begeeren (gelukkig zijn zij hier te lande daartoe de eerste voorwaarde? Dat zij zouden, als een revolutionaire beweging
uitbrak en de overhand verkreeg, worden
oud-burgemeester J. Chr. F. Bletz, burge- in de minderheid), dan is het niet meer dan zichzelf en haar gezag handhaaft. ·
natuurlijk,
dat
de
andere
groepen,
die
het
Dat
is
hare
roeping
voor
God
en
menmedegesleept
en onderdrukt door de
meester L. H. Simons van Haarlemmerliede c.a., burgemeester G. A. L. M. Vos gezag der Overheid willen eerbiedigen en schen. Zij is Gods dienaresse, der burgerij uitersten.
Daarentegen worden nergens de volksde Wael van Uithoorn, burgemeester H. de gevestigde orde van zaken willen ten goede, en Luther vermaant: ,,Bidt
gehandhaafd
zien,
tegenover
die
oproerige
voor
de
overheden,
opdat
wij
een
stil
en
rechten
en volksvrijheden meer geëerCramwinckel van Purmerend, Mr. C. M. J.
gerust leven mogen leiden."
biedigd dan in een constitutioneele MoGoseling, Kamerlid, burgemeester A. Pee- groepen staan.
Oproerige revolutionairen zijn wel uit
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm narchie als de onze, waar onze Koningin
reboom van Ilpendam, burgemeester H.
den
aard
van
hun
beginsel
aanmatigend,
mag
zeggen: ,,Bid en werk"; hij stelt op den Troon zit.
Peereboom Jr. van Broek in Waterland,
Niemand heeft belang bij omverwerping
gep. Kol. Marine G. Gobius, burgemeester en gunnen een ander de vrijheid niet, zich ten doel om met de daad de Regeering
maar
zij
kunnen
toch
niet
verlangen,
dat
te
dienen.
van
de gevestigde orde van zaken; nieJ. Teer van Oostzaan, burgemeester J.
En over de handhaving der rechtsorde mand, ook niet de meest opstandigen en
Kastelein van Aalsmeer, burgemeester J. al hunne medeburgers, zoodra zij zich
Dotinga van Weesp, burgemeester Kolf- vertoonen, de vlag voor hen zullen en van het gezag der Overheid mogen wij revolutionairen. Ook deze spelen met
niet gering denken. Het geldt hier niet vuur, dat henzelven zou kunnen verteren.
schoten van Edam, Luit.-Kolonel J. strijken.
Neen maar, zoo zeggen dan de niet- een Overheid, die zich schuldig maakt Onder de thans gevestigde orde van
Boele, oud-commandant Majoor C. de
Veer, den heer Versteegh, Hoofdcommis- oproerige bedillers van den Bijzonderen aan dwingelandij, en daartegenover een zaken genieten ook zij een vrijheid als
saris van Politie, Baron van Harinxma Vrijwilligen Landstorm, als oproerige be- beweging ten gunste der vrijheid. Het nergens anders; kwamen zij te zegevieren,
met de vrijheid zou het gedaan zijn. Ook
Thoe Sloten, burgemeester van 's-Grave- wegingen moeten worden bedwongen, omgekeerde is waar.
dan
moet
de
Overheid
het
doen,
en
niet
Wij
leven
in
een
zwaren
tijd,
vol
van
met
de hunne. Nu kunnen zij zich, zoólang
land en Ankeveen, G. Graaf Schimmelbezoeking
en
gevaren.
De
geestelijke
en
de
het
bij
woorden blijft en niet tot daden
een
Regeeringsgetrouwe
groep
burgers,
penninck, burgemeester van Nederhorst
stoffelijke goederen der menschheid wor- komt, ongeloofelijk veel veroorloven en
den Berg, Luit.-Kolonel J. Rouffaer, die zich vrijwillig daartoe aanmeldt.
Maar, ook zóo beschouwd, is de tegen- den aangetast. De oorzaak daarvan ligt niemand legt hun iets in den weg. Zelfs
Garnizoenscommandant, Kolonel Romswerping
van nul en geener waarde. niet bij onze Regeering, maar in de inter- indien zij zich aan een strafbaar feit
winckel, ondercommandant van de Marine
te Amsterdam, Kolonel-Intendant J. Boon, Natuurlijk moet de Overheid oproerige nationale verhoudingen en wanbegrippen, mochten schuldig maken, hebben zij het
T. Heikens, burgemeester van Marken ... bewegingen bedwingen; daarom stelt zich die de wereldcrisis teweegbrengen, waar- hier nog beter dan onder een revolutionair
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm met tegen wij ons slechts met moeite kunnen bewind. Onder zulk een bewind zou ook
Openingswoord. dat doel ter beschikking van de Regeering verweren, en nog niet zóó, dat wij geheel hun geen vrijheid worden gelaten; iedere
om haar daarin te dienen.
vrij van schade blijven.
revolutionair zou blootstaan aan dwang
Dr. I. H. J. Vos, voorzitter der GewesMaar nergens staat geschreven, dat de
Maar het ergste gevaar is geestelijke en machtsmisbruik van de zijde zijner
telijke Commissie, sprak een welkomst- Overheid daarbij geen gebruik zou mogen verwildering en revolutie.
geestverwanten, die een hoogere plaats
maken van krachten, die zich vrijwillig te
Wij leven in Nederland in de gevestigde hadden weten te veroveren. Dit is nu
harer beschikking stellen. Het zou zelfs orde van zaken in het genot van veel eenmaal het wezen van een revolutionair
een zeer grove dwaling zijn, als het goeds en van groote vrijheden, waaronder bewind, en niet het minst van de dictatuur
beginsel werd aangenomen, dat de Over- ik slechts eenige noem:
van het proletariaat, zooals zich die in
Wegens plaatsgebrek kunnen
heid den dienst van hen, die zich vrijwillig
Godsdienstvrijheid in de eerste plaats; onze dagen openbaart.
voor overheidsdienst beschikbaar stellen, vrijheid van politieken strijd langs wettiGod behoede Nederland daarvoor en de
tal van Afdeelingsverslagen niet
niet zou mogen gebruiken.
gen weg; vrijheid van vereeniging en ver- Bijzondere Vrijwillige Landstorm, trouw
worden opgenomen.
Ook in gewone omstandigheden moet de gadering en van drukpers in zoo hooge . aan Koningin en Vaderland, houde zich
Overheid de orde handhaven, door middel mate als nauwelijks ergens anders, en nog , paraat. Als niemand oproer m
. aakt, blijft
o.a. van de politie. Is er een wettelijke is er een zekere welvaart, . al is die .getern- hij in rust, maar als de Regeering hem
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noodig heeft, als het moet, dan kome hij en volk, ook als vrucht van jaren lange
terstond, om, in dienst der Overheid, den worsteling in oude tijden, beteekenis
aanval, met Gods hulp, af te weren.
genoeg worden gehecht. Want zij omvat
de vrijheden voor ons volksleven, die, ik
Vervolgens had een groote militaire zeg niet, nergens elders, maar zeker niet in
taptoe plaats door het Marinestafmuziek- grooter mate dan ten onzent onder het
korps en de tamboers en pijpers, gevolgd veilig schild van Oranje worden gedoor een fantasie over volksliederen op vonden.
het Concertgebouworgel, door Jan NieOm blijvende bewaring en bescherming
land. Vooral de taptoe oogstte veel van die goederen gaat het bij het voortbijval. Het werd een ware ovatie.
bestaan en onderhouden van den B.V.L.
Men verkondigt dikwijls de stelling,
REDE Dr. SCHOKKING. dat er voor pogingen tot gewelddadige
Dr. J. Schokking, lid van de Tweede omkeering in ons land niet behoeft te
Kamer, Burgemeester van Katwijk, werd worden gevreesd ...
met applaus begroet.
Wie let op de tonen - zoo ging Dr.
Spreker heeft gaarne de uitnoodiging Schokking verder - die in den laatsten
aanvaard om hier een kort woord te tijd weer sterker en menigvuldiger dan
spreken.
anders worden gehoord, om buiten de
Gaarne - omdat het doel van den wettige volksorganen om tot verandering
B.V.L. in verband met zijn ontstaan van toestand te komen ; wie rekening
recht geeft op erkenning en waardeering houdt met het aangrijpen van den uiterst
van allen, die handhaving van de wettige moeilijken toestand, waarin ons volk met
Staatsorde een eerste voorwaarde achten slechts enkele uitzonderingen in al z'n
voor den welstand van ons volksleven; lagen verkeert, voor revolutionaire doelook - ja meer nog dan anders, nu die einden ; wie kennis draagt van hetgeen in
welstand door de moeilijke omstandig- dat opzicht niet alleen binnen eigen
heden op oeconomisch en financieel ge- grenzen voorvalt, maar ook daarbuiten en
aan opstandigheid, waarvoor de bodem
bied ernstig wordt gedrukt.
Wanneer het doel: handhaving van de helaas al te zeer is toebereid, van daar
wettige Staatsorde tegen mogelijke be- ook in ons land wordt geïmporteerd, heeft
dreiging, anders ware, of eenig streven eerder reden om zich te verontrusten.
merkbaar werd, dat daarbuiten omging;
In elk geval is er alle grond om te waarwanneer de B.V.L. dienstbaar zou worden schuwen, dat ons volk op zijn hoede zij.
aan politieke partij-oogmerken, welke
De B.V.L. zij paraat, om, wanneer het
ook; of, om ook dit maar aanstonds te gevaar dreigend den kop mocht opsteken,
noemen, het instituut geen reden van gereed te zijn.
De feiten, en niets anders, dwingen er
bestaan meer had, omdat voor eenige
bedreiging van de Staatsorde niet meer toe zoo te spreken, we zouden om wat
zou behoeven te worden gevreesd, dan liefs willen, dat het anders ware; zooals
wil ik wel zeggen, dat er, wat mij althans wij in gelijken geest zouden wenschen dat
betreft, geen medewerking zou gegeven de conferentie tot vermindering van
worden.
bewapening straks in Genève onder gunDoch nu van dat alles geen sprake is, stiger omstandigheden, wat de feitelijke
meen ik ook omgekeerd, dat het niet internationale verhoudingen betreft, saalleen goed is van belangstelling en mee- menkwam.
leven in het bedoelen der landstormers te
Daarom willen wij er ons ook voor
doen blijken, maar een gelegenheid als hoeden iets te zeggen of te doen, wat de
deze te gebruiken om op voortdurende verhoudingen onder het eigen volk zou
medewerking en in steeds breeder kring kunnen verscherpen of verderven ; eerder
van ons volk een beroep te doen.
zijn wij geneigd een beroep te doen op
Hieraan is in dezelfde mate meer allen, ook op hen, die reeds eenigszins
behoefte als wordt voortgegaan met een onder de bekoring van den roep om
bestrijding van het instituut van den gewelddadige omkeering zijn. Maar dit
B.V.L. door het geven van onjuiste voor- beroep kan en mag geen andere strekking
stellingen; door al of niet opzettelijke hebben dan om samen in wettigen weg te
misduiding van het eigenlijk k?,rakter en zoeken, al wat tot opbeuring en verheffing
doel; of ook wel door lasterlijke aantijgin- van ons volk dienen kan.
Hoe verdeeld in inzicht op allerlei
gen, waaraan degenen, die zich voor dien
landstorm vrijwillig en belangeloos geven, levensgebied, blijve er een eenheid van het
bloot staan. Deze onjuiste voorstellingen N ederlandsche volk, dat land en vorstendienen door een juiste voorlichting voort- huis lief heeft.
Tegenover de pogingen tot innerlijke
durend achterhaald te worden.
Dit is ook noodig tegenover het gevaar, verbreking en verzwakking van die eendat het instituut zelf omtrent z'n eigenlijk heid zij er een te krachtiger samengaan en
doel in twijfel of verwarring zou geraken. samendringen van hen, in wier hart het
Niet alleen is er dit voor elk instituut, bekende "wij willen Holland houden" in
of het erkend wordt of niet, door op vollen zin weerklank vindt.
Dat en niet anders zij en blijve ook het
zijpaden te komen; het gevaar ook om
door zelfoverschatting de daaraan ge- teeken waarin de Bijzondere Vrijwillige
stelde gevaren te overschrijden of door Landstorm staat. (Applaus).
innerlijke verzwakking de kracht in te
REDE Mr. BOON.
boeten, die voor de zoo noodig te verMr. G. A. Boon, lid van de Tweede
richten taak steeds aanwezig moet zijn;
maar niet minder - en dit zeg ik met Kamer der Staten-Generaal; sprak ongeeenigen nadruk - om zich in een hoek te veer als volgt:
Wanneer ik mij bevind te midden van u,
laten dringen, waar zijn bestrijders het
leden van den B.V.L., dan heb ik het
graag hebben willen ...
Bij dit laatste denkt spreker inzonder- gevoel alsof ik ben te midden van oudheid aan de voorstelling, dat de B.V.L. kameraden. Wel behoorde ik niet in den
een groepsinstrument zou zijn, dat als meest directen zin tot uw corps, maar
zoodanig ook tegen bepaalde groepen van als oud-lid van den Vrijwilligen Landstorm,
gebaseerd op de wet van 3 Augustus 1914,
ons volk gericht is.
Slechts dringt zich daarbij de nood- een voorlooper van het instituut van den
zakelijkheid te sterker op, om er zelf van B.V.L., geloof ik dat niemand mij dat
doordrongen te blijven en, ter afwering recht zal willen of kunnen ontzeggen.
Hoe was de toestand van vele Nedervan de onjuiste voorstelling, anderen er
van te doordringen, dat karakter en landers in de kracht van hun leven op
doel het geheel van ons volk betreffen: 1 Augustus 1914 bij het uitbreken van den
behoud en handhaving van de wettige wereldoorlog? Dat zij niet militair waren
geoefend, dat zij voor de verdediging van
Staatsorde.
Spreker schetste, hoe het Instituut het land zonder veel waarde waren, zoodat
geboren is uit ons volk - en het is uitge- zij zouden parasiteeren op hen, die door
het wettig gezag waren opgeroepen. Zij
groeid en het zal uitgroeien.
_
De B.V.L. dierit tot bescherming van vonden het -een pijnlij-k, een vernederend
gevoel niets te kunnen doen tot ·bescherde wettelijke orde.
·
Nauwelijks kan aan de wettige orde in ming van de onafhankelijkheid ·v an Neverband met haren inhoud voor ons land derland, als de nood aan den man zou

komen en daarom verbonden zij zich bij
den Vrijwilligen Landstorm.
Dat was geen licht of lichtvaardig besluit. Velen onzer hadden een gezin en wij
wisten, dat wij tot den daadwerkelijken
strijd zouden kunnen worden geroepen;
maar wij wilden; wat de Franschen zoo
mooi uitdrukken: Payer de notre personne. Mannen van alle kringen, schakeeringen en gezindten der samenleving
werkten daar vier jaar in de grootste
harmonie samen. Heel wat vrije tijd werd
aan de oefeningen besteed en na eenigen
tijd was de achterstand in geoefendheid
althans ten deele ingehaald. Ik zeg "ten
deele", want volkomen bijgewerkt gevoelden wij ons nog niet, toen de opperbevelhebber, de generaal Snijders, onze
Leeuwarder afdeeling kwam inspecteeren.
Om 9 uur zou de inspectie in het Beursgebouw plaats hebben en om 7 uur waren
wij present om de laatste lessen in ontvangst te nemen en ons aan het verstand
te laten brengen, dat wij op de vragen
omtrent theorie den generaal rustig moesten antwoorden en niet zenuwachtig zijn.
Mij werd door mijn sergeant op de zeer
directe en kernachtige wijze, waarop
deze onderofficieren dit plegen te doen,
aan het verstand gebracht, dat het monddeksel op mijn geweer scheef zat en dat
het met één van mijn putti's ook niet
geheel in den haak was. Hoe dit alles zij,
wij doorstonden de inspectie en ik geloof
niet dat het een beleefdheidsphrase was,
dat de generaal Snijders onzen kapitein
een compliment maakte over de afdeeling
Leeuwarden.
Daadwerkelijk optreden werd ons gespaard, omdat gezegend Nederland vier
jaar lang zijn neutraliteit wist te handhaven.
Doch juist toen wij meenden, dat alles
voorbij was en dat wij zouden afzwaaien,
kwam de oproep op 13 November 1918
om het wettig gezag te beschermen tegen
dreigende revolutionaire woelingen. Wel
hadden wij ons niet verbonden -om een
binnenlandschen vijand te bestrijden, maar
was het niet vanzelfsprekend, dat wij ook
in dit opzicht een volkomen betrouwbaar
corps zouden zijn?
Uit die gebeurtenissen van 1918 is
uwe organisatie van den B.V.L. ontstaan.
Waarom hebt gij het voornemen opgevat om daadwerkelijk mede te werken
tot bescherming van ons land en vorstenhuis tegen revolutionaire aanslagen? Omdat gij weet dat gij daarmede verdedigt de
grondslagen van geestelijke en stoffelijke
ontwikkeling van ons vaderland: de voorwaarden van allen waarachtigen bloei.
Omdat gij weet, dat een vorstenhuis
regeert, dat meer dan eenig ander voor de
vrijheid van Europa heeft gedaan, het
huis Oranje, welks historie met die van
ons volk sinds eeuwen is saämgeweven.
Omdat gij gedragen wordt door hetzelfde
gevoel, dat ons in 1914 bezielde: dat gij
uw kracht, plichtsbesef en bereidwillige
opoffering wilt stellen in dienst van de
beginselen, waarop ons volksbestaan is
gebouwd.
.
Ik kan mij levendig begrijpen, dat
fel verzet tegen dit instituut rijst bij hen,
die ons de zegeningen van Rusland
deelachtig willen doen worden. Maar
geheel onduidelijk is mij de vijandschap,
die daartegen bestaat bij hen, die op
gezette tijden beweren, dat zij van de
tijdelijke dwalingen huns weegs zijn teruggekomen en dat zij hun doelstellingen
slechts langs wettigen weg willen bereiken.
Dan zoudt gij immers niet anders zijn als
een volkomen overbodig instituut, waarover men zich warm noch koud behoeft
te maken.
Zoo volkomen juist zeide de Minister
de Geer eens in de Eerste Kamer tegen een
der leden, die gezegd had, dat bescherming
tegen hem en de · zijnen niet meer - let
wel: niet "meer" ! - noodig was. Minister
de Geer zeide: ,,Indien - ik stel mij nu op
uw standpunt - indien mijn buurman
in z'n garage een stoombrandspuit er op
na houdt, omdat hij in de dwangvoorstelling verkeert, dat ik zijn huis in brand
wil steken, dan lach ik hem uit, maar ik

ga daartegen niet protesteeren, want ik
heb van die stoombrandspuit geen last.
Het komt mij voor, dat de S.D.A.P.
vandaag zou kunnen besluiten over dit
onderwerp het laatste woord te hebben
gesproken".
Bepaald succes heeft deze raadgeving
niet gehad, want als jongste uiting dier
vijandschap hebben wij dezer dagen gehad de indiening van een parade-initiatiefwetsontwerp om het instituut van den
B.V.L. onmogelijk te maken.
Laat het u tot troost en kracht zijn, dat
het overgroote deel van het N ederlandsche
volk onze opoffering hoog waardeert en
dat het oogenblik kan komen, dat zelfs
velen hunner, die u thans smaden, nog
eens dankbaar zullen zijn voor de aanwezigheid van uw rustige kracht.
Wij zijn een klein volk met vele scheidsmuren - ik meen zelfs toch met meer
scheidsmuren dan noodig zijn, terwijl men
bij goeden wil en beter begrip van elkaars
bedoelingen vele daarvan zou kunnen
afbreken - maar in de organisatie van
den B.V.L. bestaan deze muren niet en
werken alle goedwillende Nederlanders
eensgezind samen.
Wanneer de nood aan den man zou
komen, dan wordt op u vertrouwd.
Moge de groote preventieve kracht, die
van u uitgaat, verhoeden dat het ooit zocver zou moeten komen! (Applaus).
REDE JHR. ALTING VON GEUSAU.
Na de pauze sprak Jhr. J. Th. Altiug
von Geusau, luit.-kolonel van den generalen staf.
Spreker zeide,- dat het streven van den
B.V.L. met waardeering in het Leger
gezien wordt. Niet alleen is dat af te
leiden uit sprekers aanwezigheid, meer
echter - zoo ging hij verder - kunt u
zulks nog begrijpen uit de aanwezigheid
van een onzer hoogste legerautoriteiten op
deze bijeenkomst maar vooral ook uit de
schoone woorden, die de commandant
van het Veldleger - hier aanwezig tot den voorzitter van de Nationale
Landstorm Commissie sprak, als gelukwensch bij de viering van het koperen
feest van die Commissie.
, Landstormers, zoo vervolgde spreker,
uw streven is schoon. Ik vraag u, waar
wordt in deze van egoïsme overvloeiende
tijden, nog een aantal van 72.000 man
gevonden, die bereid zijn vrijwillig, zonder
)rnns op gewin, offers te brengen voor een
ideaal dat hun heilig is?
En het ideaal is schoon! Het is in de
eerste plaats het vormen van een veilige
wacht om den troon van Hare Majesteit,
onze geëerbiedigde Vorstin. Al wie het zou
wagen op onwettige wijze de hand uit te
steken naar onze op wettige wijze ontstane en volgens de wet bestaande staatsinstellingen, waaronder in de allereerste
plaats ons Koningsschap, hij vindt onherroepelijk onze Landstormers op zijn pad,
moet het zijn, met het geweer in de vuist,
terwijl het zuster-instituut "de Burgerwacht" alsdan de woonplaatsen der Landstormers beschermt.
. Het is duidelijk dat een innige samenwerking tusschen beide instellingen van
het allergrootste belang is. Maar niet
alleen dat is het ideaal. Het is nog veel
uitgebreider. Want met de bescherming
van onze Nederlandsche staatsinstellingen
gaat gepaard, onverbrekelijk, het bewaren van Kerk en gezin.
Is het dan wonder, dat alle weldenkenden in den lande sympathie voelen voor
een dergelijk streven en dat er 72.000
mannen zijn, die daarvoor hun offer willen
brengen? Eigenlijk is dat heel gewoon,
maar het mooie, het verheffende is, dat
deze beschikbaarstelling geheel en al
vrijwillig geschiedt. Daardoor vormt de
B.V.L. een macht van de allergrootste

HOTEL BLOEMINK,
APELDOORN

GEVESTIGD SEDERT 18i7

1

Fraai gelegen aan de Loolaan
bij het Kon. Paleis en bosschen
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beteekenis. Niemand, die onze wetten
niet schendt, zal ooit den B.V.L. tegenover zich vinden. Alle wijzigingen in het
staatsbestuur, langs legalen weg tot stand
gebracht, gaan het instituut als zoodanig
niet aan. Maar hij die de vaan des oproers
zwaait weet zeker, dat hij deze 72.000
vastberadenen op zijn pad zal vinden.
Maar dan is iedere poging tot oproer
immers tot mislukking gedoemd en het is
deze wetenschap die de vijanden van
recht en orde wel zal weerhouden van
pogingen tot omverwerping van het wettig gezag.
Het is deze preventieve werking van
onzen Landstorm die de schoonste parel
aan zijn krooµ vormt. Dank zij deze
bereidheid wordt het vergieten van burgerbloed voorkomen.
Is het dan wonder, dat het instituut
van den B.V.L. de algemeene sympathie
geniet? En is het dan niet volkomen
begrijpelijk waarom op dien gedenkwaardigen middag in Den Haag zoo talloos
velen, vertegenwoordigende alle rangen
en standen, zich opmaakten om getuige
te zijn van de huldiging van uwen
ons allen zoo sympathieken voorzitter,
Zijne Excellentie den Luitenant-Generaal
Duymaer van Twist aan wien de B.V.L.
alles en aan wien wij Nederlanders dat
schoone en nuttige instituut te danken
hebben. (Applaus).
Maar niet alleen aan den Voorzitter
werd die hulde gebracht. Zij werd en
wordt bij dezen nogmaals van harte
gebracht aan u allen, Landstormers van
Nederland, hulde wordt u gebracht voor
uw vrijwillige daad en voor uw offervaardigheid ...
Spreker richtte zich ten slotte tot de
adspirant-Landstormers, wie taak het is
de opengevallen plaatsen hunner voorgangers in te nemen.
Landstormers, zoo besloot spreker zijn
rede, wij hopen, dat uw mannelijke vastberadenheid de rampen van den burgerkrijg zal voorkomen. Daarvoor, wakkere
vaderlanders, is het geheele weldenkende
. deel van ons volk u dankbaar ...
(Applaus).
Nadat het Christelijk Mannenkoor
"Adama van Scheltema", onder leiding
van den heer Th. van Zutphen enkele
liederen ten gehoore gebracht had, begaf
de heer Duymaer van Twist zich naar het
spreekgestoelte, waar hij met hartelijk
applaus verwelkomd werd.
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SLOTWOORD GENERAAL
DUYMAER VAN TWIST.

De Voorzitter van de Nationale Landstorm Commissie, Z.Exc. L. F. Duymaer
van Twist sprak een slotwoord.
Dames en Heeren - zoo sprak hij wanneer ik op het einde van dezen schoonen avond nog een kort woord mag
spreken, dan is dat in de eerste plaats een
woord van dank tot allen, die aan het
welslagen van dezen avond hebben meegewerkt. De aanwezigheid van tal van
autoriteiten bij deze samenkomst wordt
door de Nationale Commissie op den hoogsten prijs gesteld, maar gij, mijne Heeren
(spreker richtte zich tot de autoriteiten)
zult mij wel verontschuldigen, wanneer ik
mij hier in de eerste plaats tot de leden
van onzen B.V.L. wend die in deze samenkomst in zoo grooten getale zijn opgekomen, waarbij de wetenschap zich voegt,
dat er dezen avond tienduizenden in den
lande, in luistersamenkomsten bij elkaar
zijn om te luisteren, wat er in het Concertgebouw te Amsterdam geboden wordt.
Dezen avond is een groot aantal telegrammen binnengekomen uit alle deelen
van het land - spreker las een groot
aantal namen op van afdeelingen, die een
telegram gezonden hadden en de
inhoud van al deze telegrammen is samen
te vatten in deze woorden: Overkomst
schitterend!
Spreker bracht allen Landstormers in de
zaal en in den lande dank voor hun daad
van vrijwilligen offerzin. Wij zijn God
dankbaar voor deze groote schare trouwe

Revolutionaire actie ·geëischt.

'

De oppositie: Met al dat politieke gekruk komen wij er nooit.

mannen, die in hun vaandel het "hou en
trouw aan Koningin en Vaderland" hebben geschreven.
Mannen van den B.V.L., laat ons in deze
plechtige ure, nu gij in samenkomsten
bijeen zijt, en naar het gebodene in
Amsterdam luistert, nu gij bijeen zijt,
van den Dollar tot de Schelde, en van de
Oostergrens tot de Noordzee toe ... laat
ons in deze plechtige ure onze belofte hernieuwen, dat ... wanneer de alarmklokken over ons land zullen luiden, de Bijzondere Vrijwillige Landstorm als één
man opkomt tot handhaving van het
wettig gezag, en ter bescherming van
Vorstenhuis en Vaderland!
Deze laatste woorden werden in spannende stilte uitgesproken, waarna een
donderend applaus losbarstte.
Dan richtte spreker zich nog tot de
hoogste aanwezige autoriteiten, tot den
Minister van Justitie, tot den Commandant
van het Veldleger, tot Generaal Borel, den
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm en tot den Burgemeester van
Amsterdam, om hen voor hun aanwezigheid te danken. Spreker richtte dankwoorden tot de sprekers, tot de muziek,
en tot den zang, en ten laatste tot de Gewestelijke Landstormcommissie "Stelling
van Amsterdam", van wie spreker als
hulde voor het organiseeren van dezen
avond in het bijzonder noemde Dr. Vos
en Majoor Scheil. Het samenzijn werd
gesloten met het zingen van
,,Mijn schilt ende betrouwen ... "
De Radio-avond van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm was ten einde.
Maar niet de bezieling, die er van dezen
avond in geheel het land uitgegaan is. Die
doet haar weldadige uitwerking allerwegen
gevoelen . . .
Ks.
BOEKEN, BROCHURES, ENZ.

Wij ontvingen: Ontwapening, Christendom en Volkenbond, een principieel
betoog tegen nationale eenzijdige weerloosheid, door A. J. Maas, met een voorwoord van Prof. Mr. J. de Louter; uitgave Boekdrukkerij v/h. H. Born te
Assen, 2e herziene druk.

De deskundige schrijver voert ons door
het geheele terrein der weerloosheidsbeweging en toont daarbij een geharnast
en gedocumenteerd strijder te zijn.
Wij bevelen de lezing van deze brochure
gaarne aan.
BIJZONDERE VRIJWILLIGE
LANDSTORM EN BURGERWACHT
TE LEIDEN.
Een enthousiaste Oranje-avond.

Dinsdag 2 Februari is in de groote
Stadsgehoorzaal te Leiden een waarlijk
grootsche avond gehouden door den
B.V.L. en de Burgerwacht van Leiden en
Omstreken.
Reeds lang voor achten stonden de aanwezigen in drommen voor de Stadsgehoorzaal. De zaal bood een fleurigen
aanblik, doordat 't podium kwistig met
vlaggedoek en palmen was versierd, waartusschen de vaandels van B.V.L. en B.W.
prijkten . .
Onder de vele autoriteiten merkten we
onder meer op: Mr. A. v. d. Sande Bakhuyzen, Burgemeester van Leiden, Mr. P.

~ij!:~t~/dH:r~ijrer~tid~:~~;{t~~- ~u~~
gerwacht te Leiden; Jhr. c. J. v. Adrichem
Boogaert, luit.-kol.; J. A. Haitsma Mulier,
garnizoenscommandant Leiden, commandant van het 6e regiment Veld-artillerie;
Dr. J. C. Eringaard, commandant 4e reg.
infanterie; J. P. Boots, res. maj. commandant Landstormcorps Zuid-Holland: West;
E. L. N auta, legerpredikant.
Van de Gewestelijke Landstorm Commissie waren aanwezig de heeren Wildenberg, Karres, Royaards en Bordewijk;
voorts werden opgemerkt de heeren M.
van Mens, commandant Burgerwacht
Leiden; Mr. F. J. J. Trapman, voorzitter
Burgerwacht Leiden en Burgemeesters
van de omliggende gemeenten. Naar
schatting waren er een 1500 aanwezigen.
Ds. H. Thomas, voorzitter van de
Plaatselijke Landstormcommissie, sprak,
na het zingen van het Wilhelmus dat
staande werd gezongen, een welkomstwoord, waarin hij uiteenzette, dat B.V.L.
en Burgerwacht niet dreigen, maar ook

niet gedreigd willen worden, en bereid
zijn om de regeering steun te geven
bij haar taak om leiding te geven aan 's
Lands orde en rust.
Onder stormachtig applaus betuigden
de aanwezigen hun instemming met het
voornemen om aan H. M. de Koningin een
telegram van hulde en trouw te zenden.
Mr. Bomans, oud-lid van de Tweede
Kamer, met applaus begroet, wees er op,
dat er 2¼ millioen R.K. Nederlanders rotsvast zich verknocht voelen aan 'thuis van
Oranje. Waarom, zoo constateert spreker
vervolgens, zijn de sociaal-democraten
hier in de zaal niet vertegenwoordigd? En
waar zijn ze nu? Niet bij ons, dus bij de
communisten?
Laten wij het instituut van den B.V.L.
niet verzwakken, alzoo besloot spreker,
maar laten wij het handhaven met al de
kracht die in ons is.
Spreker eindigde met den wensch uit te
spreken, dat het wederom licht moge
worden in deze donkere wereld.
Het volge nd e nummer van het programma was een militaire taptoe, uitge~~~;~ d;~~i!f:; 0 ~:s [ 0 J~;J;:O~a~n~:;
leiding van den heer B. Witteveen.
Hierop volgde een toespraak van Dr.
Philip J. Idenburg.
Spreker ~ees er 0 I?, dat we in een _tijd
leven: :Vaa~~n haast memand geheel bmten
· de cnsis bhJft.
.
.
Spr~ker werkte dit geg~".°en nader mt,
en ze1d_e, dat de overtmgmg ons allen
samenbmdt, dat d~ ee_rste voorw~arde
voor el~e verbetenng 1s &'e~egen m de
handhavmg van een onparh3d1g, onkreukbaar gezag.
Het welzijn van een volk wordt het best
gediend, wanneer de leiding in vaste
handen rust.
En in wier handen vertrouwen wij het
gezag liever toe dan aan Haar, die de
Draagster is der kroon? Hoog boven alle
partijverschillen welke ons land verdeelen,
staat Zij, met geen andere gedachte bezield dan die, aan de belangen van Haar
volk. Juist in tijden van crisis als wij thars
doormaken, is het noodig dat wij ons als
een man scharen om den troon. Naarmate
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het gevaar, dat dreigt, grooter wordt,
sluiten wij ons hechter aaneen, omdat wij
weten, dat wij aan Haar gebonden zijn
met banden, in een historie van eeuwen
gelegd, omdat wij weten, dat Nederland
op Oranje nooit vergeefs vertrouwt!
(Daverend applaus).
De heer Albert Vogel, voordrachtkunstenaar, verkreeg hierna gelegenheid een
tweetal klassieke Nederlandsche gedichten
voor te dragen, hetgeen hij op de hem
eigene wijze deed; een dankbaar applaus
was zijn deel.
Na de pauze liet de Oude J agerband te
's-Gravenhage opgewekte muziek hooren,
die er al dadelijk de stemming weer
inbracht, waarna Mr. G. A. Boon, lid der
Tweede Kamer, gelegenheid had zijn
tintelende toespraak te houden.
Spreker herinnerde aan de mobilisatie
van 1914-1 918 en de daarop gevolgde
dagen van revolutionnaire woelingen. De
leden van den B.V.L. stellen hun kracht
in dienst van het meest kostbare volksbezit. Laat het u tot troost en kracht zijn,
dat het meerendeel van het Nederlandsche
volk die opoffering waardeert. Bij den
B.V.L. vallen alle scheidsmuren weg.
Spreker besloot met den wensch, dat de
preventieve kracht, die van den B.V.L.
uitgaat, optreden zal kunnen voorkomen
(applaus) .
Nadat de heer Vogel op bezielende wijze
"Neerlands vlag" had gedeclameerd, sprak
luit. Bordewijk 'n dankwoord aan de mannen van den B.V.L. en B.W. voor hun
trouw aan Oranje.
Ds. Thomas sprak het slotwoord in
deze enthousiaste samenkomst, waarbij
hij in het bijzonder dank bracht aan de
organisatoren van dezen avond, van wie
spreker noemde de heeren van Mens,
commandant van de Burgerwacht en
Raams, Plaatselijk Leider van den
B.V.L.
Met het zingen van "Mijn Schild en
mijn Betrouwen" werd de vergadering
gesloten, waarna men onder het spelen
van een pittigen marsch de zaal verliet.
Ten slotte zij nog medegedeeld, dat er
vanwege H. M. de Koningin een dankbetuiging voor het Haar gezonden telegram was binnengekomen. Na het voorlezen van deze dankbetuiging door Ds.
Thomas, volgde een minutenlang applaus.
GROOTE PROPAGANDASAMENKOMSTEN IN FRIESLAND.
Vergaderingen te Berlikum, BirdaardWanswerd, Leeuwarden, Sneek
en Oosterend.
De samenkomst te Berlikum.
In de Gereformeerde Kerk kwam onder
groote belangstelling de onderafdeeling
van den B.V.L. in propaganda-vergadering
bijeen, onder leiding van Ds. J. Offers.
Te ruim 7 uur opende deze de vergadering met gebed, waarna hij Z.Exc. Duymaer van Twist en Ds. Veldkamp, Geref.
pred. te Sneek het welkom toeriep. Als
eerste spreker trad op Z.Exc. Duymaer
van Twist, van wiens rede wij hieronder
een verslag geven.

~~!

De vergadering te Birdaard.

C. M. VAN DIEMEN
DORDRECHT

VAANDELS - BEKERS
MEDAILLES - VLAGGEN
Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus
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De groote propaganda-vergadering op Tenor.
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was ook hier uitnemend bezocht.
Om ± 7½uur werd na het zingen van
Ps. 146: 4 de vergadering met gebed
::::=-geopend door den voorzitter den heer
R. v. d. Woude te Jislum. In het openings--~-;--11-•-'--"'--I--•- •- ~-~- _:::j_--::b-~-"Ji:. --.T-!/--,,-.-.,,woord werd aan de verschillende vertegenwoordigers van den B.V.L. en B.W.
welkom toegeroepen.
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medegedeeld dat wegens de troebelen in
7 gemeenten in den Z.O. hoek de staat van
beleg was afgekondigd; dat de Friesche
Motorclub opgeroepen was naar Beets c.a.
Voorts zeide hij, bevind ik mij hier in het
hol van den leeuw, omdat volgens "Het
Platteland", dat een verslag inhield van
den Boerenbond waarin de B.V.L. aanhield
op demonstratie, men niet rekenen kon
op den steun van dit lichaam. Evenwel de
Do
de
geest der vergadering van dezen avond
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richter zake konden afdruipen.
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Na de heer Nauta kwam aan 't woord
Mr. Tijsma van Leeuwarden. Deze maakte 1
naar aanleiding van enkele regels uit het
gedicht ,,'t Heitelän" een vergelijking/
tusschen den zeedijk om ons land en den
~
>>->-moederarm om het kind èn de B.V.L. en
B.W. voor ons volk om de bedreigingen
af te weren en ons te beveiligen. Zette
verder uiteen het karakter van den B.V.L.
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Driigt geDe heer Heukels, propagandist van den
B.V.L. treedt ook op. Een vurig spreker.
Volgens hem behooren B.V.L. en B.W. bij
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elkaar en tellen reeds 70.000 trouwgezworenen aan het vaandel.
Ten slotte kwam Generaal Duymaer
van Twist aan 't woord. Deze toespraak
vormde het hoogtepunt.
Na een dankwoord van den voorzitter
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De vergadering te Leeuwarden.
1.

De tweede spreker was Ds. Veldkamp,
die sprak over: ,,Trouw". Trouw te
zijn en duurzaam trouw te blijven;
trouw onder alle omstandigheden. De
revolutie zegt spreker, begint in de studeerkamer, die zich dan uit in geweldpleging der zondaren, die zich ten slotte
uit in het spotten met God. De B.V.L. is
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niet van jongeren datum maar is zelfs
FRYSK
zeer oud en dateer uit de dagen der
Richteren en hij noemt bij name Otniël
als eerste richter en als eerste B.V.L.-er, Wirden fen Mr. J. W. TIJSMA.
welke zich vrijwillig aanbood voor Kaleb
de vechtgeneraal, waar het gaat om de
boekenstad Kirjath-Sefer, waarbij spreker
Allegretto.
wijst op de heidensche boekenstad, de
haard waar het verderf uit voortvloeit en Sopraen.
wijst met nadruk op het gevaar van het
Alt.
roode boek, de roode courant enz.
Na 't zingen van de Avondzang sloot
Ds. Veldkamp met dankgebed.
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Te Leeuwarden was ondanks het minder
gunstige weer de opkomst voortreffelijk.
De groote Harmoniezaal was geheel gevuld.
Nadat de Voorzitter allen had welkom
1
geheeten sprak de heer T. Nauta, burgemeester van Dantumadeel en voorzitter ,7'-=-_-=..ff---=.---f-fL-fL-fL-!f-fL-f'•_h
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Spreker wees er op, dat in dezen tijd,
niettegenstaande het slechte weer er zoovelen waren opgekomen. Dat verheugde
1
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rit.
den spreker. Want het stormt over de
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dit instituut willen steunen. Dat geeft
moed voor de toekomst.
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behoefde te vieren, omdat het niet meer
noodig was. Want het instituut is en moet
-blijven een nood-instituut.
Zijn Excellentie Luit.-Generaal F. L.
Duymaer van Twist sprak hierna een
diep ernstig woord.
De heer J. W. Santema van Oosterend
had een"boodschap te brengen en wel de
,,Trouw .
Het woord is klein, maar de inhoud is
diep, de beteekenis is groot en machtig
klinkt het in ons hart.
Als we de deugden en de ondeugden van
het Friesche karakter naast elkaar leggen,
dan blinkt daar ver boven uit de trouw
van het Friesche volk.
Trouw is de grondslag van het instituut
van den B.V. L. En die zal noodig zijn in deze
dagen van ontbinding van alles wat vroeger vast was. Trouw aan het vaandel,
trouw in eigen hart. Spreker eindigde zijn
gloedvolle Friesche rede met de laatste
strophe van het Landstormlied en wekte
allen op trouw te blijven aan die goede
eigenschap.
In de pauze werd het nieuwe vaandel,
geschenk van de Friesche vrouwen, gepresenteerd.
Na de pauze sprak pater Strijbosch.
Deze wees er op dat hij kwam met een
vredesboodschap. Een andere vrede dan
d'.en men op de conferenties zoekt. Het is
de tijd van den vrede nog niet, de geest van
vrede is niet in de volkeren doorgewerkt.
Men teekent voor vrede om de wapenen
weg te krijgen, om ze zelf te beter te
kunnen gebruiken.
Spreker waarschuwde met klem tegen
de verborgen cellen der communisten, die
de revolutie voorbereiden.
Daartegenover moeten wij intensieve
propaganda voeren voor den B.V.L. Wij
moeten optrekken met ons vaandel, trouw
aan ons vorstenhuis, trouw aan God.
Het slotwoord van den Ed.Achtb. heer
Mr. J. W. Tijsma tintelde weer van
humor, maar ook de diepe ernst ontbr:ak
niet.
In 12½ jaar is het instituut uitgegroeid
tot een macht van 70.000 man. Wij zijn
tevreden, aldus de spreker, maar we moeten verder.
Spreker was vol goeden moed, dat de
100.000 wel bereikt zou worden, omdat
het instituut orde en gezag liefheeft.
De voorzitter sloot de vergadering en
bracht zijn dank aan allen die hadden
meegewerkt tot het slagen van dezen dag.
De vergadering te Sneek.
Het groote gebouw van Christelijke
Belangen was stampvol toen de samenkomst een aanvang nam.
Bij het betreden van het podium werd
Z.Exc. Generaal Duymaer van Twist met
geestdriftig applaus begroet.
Mr. A. W. Haan, die als voorzitter van
het plaatselijk comité de vergadering
leidde, liet ter opening twee coupletten
van het Wilhelmus zingen, hetwelk staande geschiedde. Na voorgegaan te zijn in
gebed heette hij allen welkom en stelde
voor het volgend

Frysk Lanstoarmliet
TEKST MET MUZIEK
Afzonderlijke exemplaren
verkrijgb. à 10 et. p. stuk
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Vervolgens voerde Ds. Bootsma nog
heel even het woord die opwekte tot
trouw aan de driekleur met den Oranjewimpel en de Fryske flagge.
Nadat de Voorzitter allen dank had
gebracht voor opkomst en medewerking,
waarbij hij inzonderheid Z.Exc. Generaal
Duymaer van Twist nog een tot weerziens
toeriep, sprak Ds. N. J. Hommes, Geref.
pred. van Ylst nog een slotwoord.
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Dat is nationaal en tevens echt Friesch.
Het karakteristieke van de Friezen is hun
vrijheidszin en zelfstandigheid. Wij weten
al te goed dat revolutie leidt tot de overwinning van het brute geweld, dat voor
niets terugdeinst. In Rusland komt dat
geweld tot volle ontplooiing in zijn antiChristelijk karakter, in geloofsvervolging
en vernietiging van het godsdienstig
leven.
De communistische "Tribune" toonde
laatst waar het met een land heengaat
wanneer het bolsjewisme de macht in
handen krijgt. In 1925 waren er 50.000
strijdende godloochenaars, in 1920 werd
de Bond van strijdende godloochenaars
opgericht, die 5 millioen leden telt en
daarbij nog 1 millioen jeugd-godloozen en
1½millioen pionier-kinder-godloozen, terwijl het blad "de Goddelooze" een oplaag
telt van 1½millioen en er meer dan 4000
godloochenaars-stootbrigades zijn.
Zoo gaat het in Rusland met den strijd
tegen den godsdienst. Ook Heleen Ankersmit, een bekende communiste, schrijft
inzake het Russische onderwijs, dat het
opleiden in een godlooze levensbeschouwing een der meest voorname programpunten is.
Ons volk dat zijn vrijheid liefheeft is
wars van alle dwingelandij. Om die vrijheid te behouden is het noodig, dat het
wettig gezag gehandhaafd wordt en voor
orde en rust wordt g'ezorgd. De B.V.L. is
daartoe een instituut in handen van de
wettige overheid en het is in het bijzonder
aan onze Friesche vrijwilligers toevertrouwd in de ure des gevaars de revolutie
tegemoet te treden. De groote beteekenis
van den B.V.L. ligt in zijn preventief
karakter, waardoor veel kwaad wordt
tegengehouden.
God is bezig de wereld met Zijn oordeelen te bezoeken. Wij kunnen elk oogenblik in de grootste moeilijkheden worden
gebracht. Daarom moet absoluut bevestigd worden dat de B.V.L. paraat moet
blijven. Als deze niet bestond zouden wij
nu reeds in de grootste moeilijkheden
zitten. Dat de B.V.L. bestaat en medetelt
is uw eere. De mannen van den B.V.L.
verdienen den dank van ons Nederlandsche volk. Ons land is trotsch op U. De
nationale driekleur blijve het symbool
van onze eerlijkheid en hoog bedoelen.
God beware ons volk maatschappelijk, economisch en financieel maar ook voor den
burgerkrijg. Maar mocht onverhoopt door
de revolutionairen naar de macht worden
gegrepen, dan zullen onze kloeke en fiere
Friesche vrijwilligers niet achterblijven.
Dan zullen we pal staan voor vrijheid en
recht. De rede besloot met het laatste
couplet van ons Landstormlied, gedicht
door Mr. Tijsma, waarna spreker eindigde
met een: Leve de Friesche Vrijwilligers!
Leve de Koningin! Leve het Vaderland!
(Langdurig applaus).

telegram aan H. M. de Koningin
te zenden: De honderden vrijwilligers van
Groep Sneek en Omstreken van den
B.V.L., in het Gebouw voor Christelijke
Belangen in propaganda-vergadering bijeen, betuigen Uwe Majesteit hun onveranderlijke trouw en blijven zich ter beschikking st ellen van Uwe Majesteit als het moet.
Onder daverend applaus vereenigde de
Vervolgens hield pastoor Overmeer een
vergadering zich met dit voorstel.
"ronde", bezielende toespraak, waarin hij
wees <tp het anti-godsdienstig karakter
Hierna hield Generaal Duymaer van dat de sociaal-democratie kenmerkt. VoorTwist een toespraak, waarin hij dank al in den laatsten tijd openbaart zich bij de
bracht aan de Friesche vrouwen, die in soc.-dem. weer het revolutionaire karak1918 de mannen op hun plicht hebben ter. Als bestuurslid der R.K. Staatspartij
gewezen.
in Friesland heeft spreker zich steeds
De B.V.L., alsdus spreker, is er om in verzet tegen iedere neiging om te gaan
dagen van revolutionaire woelingen het samenwerken met de S.D.A.P.
Spreker deed een ernstig beroep op de
wettig gezag t e steunen, de vrijheid van
ons volk te bewaren, onze heiligste goede- katholieken om toe te treden tot den
. ren te beschermen en een schutse te vor- B.V.L. ten einde te zamen resoluut en
vastberaden paraat te zijn.
men om het Oranjehuis.

Voor Jong Nederland
JONGENS EN MEISJES.
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Corn. Aa~noutse te Kou~ekerke. Zeg
maa~ a~n. Je. Vader, dat z n ve_ron~erstellmg JlllS~ is. En Mr. R. k~:1 i~ met.
Een mom boekwerk als pnJS is verzonder_i aan:
.Jopie Drexhage, 1:eeuw~r~en; P. L.
D1rksma, Vr. Parochie; pmie v. Dorp,
Delft; Ann_e J. Hammmg, Warffum;
Cor Hammm_g, Warfum; R. Hulzebos,
N. ~ekela; Nico Krc1:1:11er, Z.-Scharwoude;
Gernt Meyles, AndiJk; Lena Mooyman,
's Gra:'enhage; D. Penninga, St. Anna
Parochie.
Groep A.
(Onder de 10 jaar).
Rijmraadsel.
Laatst zei Moeder tegen Jan: .
,,Haal eens melk in deze .... ;
,,Strakjes gaan we, moet je weten,
, ,Lekkere pannekoeken .... ''

-,,Pannekoek, Moeder? 0, wat fijn!
,,Wat zal dat een feestmaal .... !"
En de snaak sprong blij in 't rond,
Smakkend met z'n' gragen ....
Jantje ging, en liep zoo gauw,
Of d'agent hem pakken .... ;
Toen de kan was vol geschept,
Hij weer gauw naar huis ge .... !
Maar, o jammer! wat verdriet:
Jantje merkt dien paal daar .... !
Nog één stapje - bons! wat schrik!
Daar ligt Jantje in het .... !
En, zooals het altijd gaat:
Pats! de kan vloog over .... ;
En de melk, dit snap je wel,
Stroomde als een beek zoo ....
Jan kwam bij z'n Moeder aan,
Hevig snikkend en ont. ... ;
En in plaats van pannekoek,
Kreeg hij nu een warme ....
Groep B.
(Boven de 10 jaar).
Letterraadsel.
1-2-5-12
is een wreede Romeinsche
keizer
11- 12-13-14 een meisjesnaam
9-10-11
een altijd-groene boom
5-7-8-9
een zoom of buitenkant
6-4-1 7-13
een grondstof voor schoeisel
6-12-13
een vod
16-14-15
een j on~~n~naam
7-8-1-15
een meisJ esnaam
13-14-15-16-7 een frissche drank
6-7-8-9
een onmisbaar iets voor een
boer
6-10-12
een jongensnaam.

Het geheel bestaat uit 17 letters, en
noemt twee dingen, die in onze Vaderlandsche geschiedenis sinds eeuwen bij
elkaar hooren.
DE EENZAME, OUDE REUS.
,,Goeien morgen, eierdief! Heb je vannacht weer 's flink je slag geslagen?"
Even doken een paar glinsterende gitjes
en trillende snorharen boven het rimpelende slootvlak omhoog; maar met een
behendig <luikje verdween weer aanstonds

Deze weinig vriendelijke ochtendgroet
aan de snuffelende waterrat was afkomstig van een bedaagden, krommen reus,
die heelemaal in z'n eentje aan den
waterkant stond. Bij het frissche morgenkoeltje schudde hij z'n wanstaltigen, verweerden pruikebol, zoodat de dauwdroppels als flonkerende diamanten in
't rond stoven.
O foei! wat 'n afschuwlijken kop had
die reus toch! Om en om zat hij vol met
pukkels en puisten, met kloven en barsten met knobbels en wratten Daar was
aan' hem haast geen enkel ·fatsoenlijk
plekje te ontdekken: Hij leek wel een
afgrijselijk monster, dat daar bij de sloot
had post gevat, om den voorbijgangers op
den stillen landweg de stuipen op 't lijf
te jagen.
Daarbij was z'n ruig lichaam zoo akelig
scheef verwrongen, alsof hij door pijn
in de ingewanden kermend in elkaar
kromp. Hij droeg een weelderige pruik
van hoog oprijzende, zich wijd uitspreidende haren; ja, dat is waar! Maar dit
was dan ook het eenige sieraad, waarop de
oude, misvormde reus bogen kon.
Doch dezen overvloedigen hoofddos
moest hij bij tijd en wijle nog tegen wil en
dank afstaan, wanneer een forsche, norsche
kapper hem ongenadig onder handen
nam. En wanneer je hem, na die meedoogenlooze behandeling, daar zoo armetierig toegetakeld zag staan met z'n
kalen, knoestigen kop, dan wist je werkelijk niet, of je om hem lachen moest of
huilen.
Nacht en dag, en jaar na jaar stond de
oude reus aan den waterkant op z'n
post. Altijd op 't zelfde plekje, zonder
ooit z'n stuggen horrelvoet te verzetten.
In den zengenden zonneschijn en in het
doodsche duister; bij botermalsche Meibuitj es en onder ijzige wintervlagen.
In voorovergebogen houding stond hij
daar, gekromd door den last der jaren als
een afgeleefde grijsaard, die over het
onherroepelijk verleden verzonken was
in ernstig, somber gepeins.
Toch was Reus Horrelvoet door de
gebreken van z'n hoogen ouderdom niet
eenzelvig en zwaarmoedig geworden. Wel
kon hij in z'n afzondering geen gesprek
aanknoopen met z'n jongere broers, die
als een gelid van kloeke wachters de uitgestrekte wei beveiligend aan den achterkant omzoomden.
Maar, hoe eenzaam ook, toch kwijnde
hij niet in sombere verlatenheid en doodelijke verveling weg. Want hij leefde met de
dieren in de omgeving op den meest
vriendschappelijken voet, en hield dikwijls een gezellig praatje met hen. Vooral
met de talrijke waterbewoners, daar
beneden aan z'n gedrochtelijken voet.
Deze waren allemaal zonder uitzondering
goede kennissen van hem.
Wanneèr 't noodig was, deelde hij zelfs
wel eens 'n geducht standje uit. Nu! dit
strafrecht kwam hem vanwege z'n rijke
levenservaring dan ook eerlijk toe. Maar
dit streng optreden deed aan de onderlinge
vriendschap volstrekt geen afbreuk. Op
'n prikje kende hij z'n onderhoorigen in al
hun verschillende soorten :
De snaterbekkende eenden, die zoo
gulzig het malsche kroos in de buurt opslobberden, en zoo statig voortroeiden,
of zoo behendig met haar buit uit de
diepte opdoken. De rappe waterspinnetfes,

Iden,

het grimmige snuitje tusschen 't kroos en die luchtig over het slootvlak marcheerde biezen.

alsof 't een vaste baan was. De
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kikvorschen, die met hun kroost zulke fijne
zwem- en zangoefeningen hielden. 0 ! wat
keken die kikkerbabies, die glibberige
staartmannetjes toch met diepen eerbied
op naar hun ouders, wanneer deze als
volslagen turners en blazers telkens een
uitvoering gaven! En de reus, in luisterhouding over het spiegelende vlak gebogen,
genoot mee van de uitbundige vroolijkheid der talrijke, levenslustige kwakers.
Nu eens schoot door 't ruischend riet
schichtig een zilverblanke voorn, die tusschen de wortels van den reuzenvoet een
veilige schuilplaats trachtte te vinden tegen
een vinnigen snoek, of een feilen, vraatzuchtigen baars. En dan weer kwam een
dartele school van jolige stekeltjes aanstevenen, om met elkaar een partijtje te
gaan stoeien, of den reus wat slootnieuwtjes te komen vertellen.
En dan die rappe schrijvertjes in hun
zwart glanzend pakje! 0 ! wat konden die

a-b-c-mannetjes toch koddig vlug door en
langs elkaar heen cirkelen. Als volleerde
schaatsenrijders schoten en schoven ze al
kringelend door elkaar, dat er geen oog
op viel te houden. Het kostte Reus Horrelvoet zelfs wel eens inspanning, om bij
al dit rusteloos gewemel niet duizelig te
worden.
Een oogenblik later dook van de weeke
modderbedding weer een gulzige bloedzuiger, een loome slak, of een glibberige
paling naar boven.
Neen, neen! de oude reus behoefde zich
in 't minst niet te vervelen. Wanneer hij
alles goed wou waarnemen, wat daar
telkens tusschen 't kroos en riet voorviel,
dan kwam hij inderdaad tijd, en oogen en
ooren te kort. Want het was daar beneden
aan z'n voet een onafgebroken komen en
gaan; een opduiken en wegplonsen zonder
end; een spelen en spartelen bij dag en
bij nacht.
Niet altijd even vreedzaam. Want
evenals de jongens hadden ook de waterbewoners vaak hun ruzietjes en vechtpartijen. Ja! daar werden in de diepte, of
zelfs boven aan den waterspiegel niet
zelden griezelige tooneelen van moord en
doodslag afgespeeld. De zwakke moest
dikwijls voor den sterke 't onderspit
delven. En de hongerige koos vaak een
weerloozen of onnoozelen medebewoner
tot z'n slachtoffer.
De reus zag dit alles zeer gelaten aan,
zoowel den feestelijken jool van de stoeiers,
als de bloeddorstige aanvallen van de
roovers. Bij al die verwikkelingen kon hij
nooit als scheidsrechter optreden, omdat
hij aan z'n plaats op den wal met sterke
wortelkoorden gekluisterd was. Hoogstens
kon hij met zacht ritselen of heftig zwiepen van z'n stoeren kop z'n misnoegen
toonen, waardoor voor een wijltje de
vechtersbazen in alle richtingen verschrikt
uit elkaar stoven.

P. SCHENSEMA
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Vlak aan z'n wijd uitgestoelden voet
groeiden vol sombere dreiging eenige
brandnetels. Verder een paar deftige
ganzenbloemen, met goudgele hartjes- tusschen de sneeuwblanke kransjes, als
reuzenmadeliefjes op ranke, wiegelende
stengels. Halverwege in 't water nog een
tufje fleurige vergeet-me-nietjes. Deze
schenen allemaal bescherming te zoeken
in de schaduw van den machtigen reus.
Ook van deze peuterige buurtjes hield hij
zich niet afzijdig. Met welgevallen zag hij
uit de hoogte op hen neer, en luisterde
zeer lankmoedig naar hun fluisterstemmetjes, even goed als naar de ranke, ritselende rietstengels en de slanke, golvende
lansbladeren van de naburige koninklijke
lischbloem.
Neen! eenzaam en vervelend saai was
het leven van den reus niet, al stond hij
daar ook op z'n eentje. De velerlei weidebewoners brachten hem eveneens veel
vertier en gestadige afwisseling.
's Winters echter vond hij het meestal
wel ietwat eentonig. Dan betrokken de
meeste waterdieren voor enkele maanden
hun kwartier in den modderbodem, terwijl de landdieren naar milder streken
heentogen, of onder het beschuttende
zodenbed van 't weiland in een staat van
verdooving op geschikter seizoen wachtten. Dan zwierven over de blanke sneeuwsprei, waaronder vaak het kale, vale veld
gekoesterd nederlag, ettelijke hongerende, zwartgerokte kraaien, die met hun
scherp gekras rauwelings een felle scheur
trokken in de doodsche stilte van de
sluimerende omgeving. En dan stond de
oude knotwilg daar schamel en triest,
als een bee~d van droevige verlatenheid en
vereenzammg.
Maar nauwlijks begon het Maartsche
zonnetje, tusschen de grillige wind- en
regenvlagen door, z'n gouden fonkelende
pijltjes speelswijs over het verkilde land-

schap te schieten, of alles veranderde als
met een tooverslag.
Tusschen het gras, dat weer een sappige,
groene tint kreeg, piepten de meizoentjes
met haar geelwitte kopjes vroolijk nieuwsgierig omhoog. En in het stralende hemelblauw trilden onafgebroken de krachtvolle halleluja's van de leeuweriken, die
met ruischenden vleugelslag uit de versch
bedauwde voren opwiekten. Thans ontwaakte ook de reus uit z'n doffe dommeling tot een hernieuwd, krachtig leven.
Weer begon hij zich te tooien met een
weelde van zwellende knoppen. Van
lieverlee ontplooiden deze zich tot een
glanzende kroon van smalle blaadjes,
die bij 't ritselen van het morgenkoeltje
een zachten, zilverigen glans verspreidden. En als geheel verjeugdigd schouwde
de oude knotwilg met een huivering van
stil genot over de aanwassende, wasemende weide, die haar gasten op gulle
wijze als een schitterende feestzaal toelachte.
Nu! bij deze lokkende uitnoodiging
daagden de verschillende gasten dan ook
onverwijld op. Uit het water; uit den weibodem; uit de lucht, en uit de stallen.
Van alle kanten; uit alle hoeken en gaten.
Kruipend, klauterend, vleugelkleppend,
huppelend, stappend of dravend. Een
bonte verzameling als in de ark van
Noach. Met kwaken, snorren, piepen,
fluiten, pinken, hinniken, loeien, knorren
of blaten gaf elk der dieren, groot of klein,
ruimschoots lucht aan de feestelijke stemming, die ieder van hen vervulde. En de
oude knotwilg genoot met volle teugen
mee van het heerlijke lentefeest, dat zich
kleurend en geurend en juichend alom
vertoonde als een groot lofgedicht aan den
machtigen en liefdevollen Schepper, die
het gelaat des aardrijks weer had veranderd.
OOM BERTUS.
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Tel. 11386

HOTEL EN KOFFIEHUIS
VAN DEN VOLK:SBOND
TEGBN DRANKMISBRUIK
Prillaegracht 120 -

VOOR DEN BLOEMENTUIN
Baby rozen ...... à 12½ et. 1 Stamrozen ......... à 55 et.
Grootbl. rozen ... à 12½ et. Ligustrum ......... à 8 et.
Klimrozen ....... à 10 et. Bospalm : ......... à 8 et.
Rhododendrons, Azalea's, Hulst, Heesters, Klimplanten,
Vruehtboomen billijk. (Vruehtboombespuiting).

N. G. HOOGENDIJH,
Steekterweg 130 i

Lid

van den B.V. L.
Alphen a /d. Rijn
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DE DIRECTIE.

Nieuw soort carton, speciaal voor schietschijven vervaardigd. Alle modellen uit
voorraad leverbaar

Du Haag

NY.
KONINKLIJKE

DEGEER
VOORSCHOTEN

Logies en Consumptie
Goed en Goedkoop
Van S.S. met de tramlijnen 6 en 13,
van H.S. met de tramlijn 10 te
bereiken.
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GOEDEWAAGE N 'S PI JP
de vrucht is van eeuwenlange ervaring?
Goedewaagen's Koni nklijke Fabrie ken, Gouda.

Wie helpt
27-jarig timmerman, lid van den
B.V. L., door tijdsomsta ndigheden buiten betrekking, aan
werk? Adres: C. Sta m, Dorpslaan B 58a, Nieuw-Lekkerland.

LEVERANCIER
VAN DEN
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Pompenburgsingel 13 - Telefoon 21385 (2 lijnen)
Groene Hilledijk 129 - Telef. 55604

Dagelijkacbe Goederendienaten vanaf Arnhem naar Rotterdam v.v.
Vanaf Arnhem en Nijmegen naitr Amaterdam en Zaanatreek v.v.
Vanaf Arnhem naar Nijmeaen v.v.
Gere11eldc Goederendiensten van Arnhem naar Schiedam, Delft, Den Haag,
Tiel, 'a~Hcrto2enbosch, Lobith v.v.
Verder naar alle aan vRarwater gelegen plaataen in Nederland.
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HET ROODE OFFENSIEF.

:N"u het socialisme, met uitzondering dan
wellicht in Spanje, over de geheele wereld
op den terugtocht is, nadat het in vele
landen de gelegenheid heeft gehad, om
aan de regeering deel te nemen en te laten
zien wat het vermag; nu ook de sociaaldemocratie in ons land uit een leege
beurs geen goud blijkt te kunnen tooveren
en de waarde van een groot stemvermogen ook in ons parlement hoe langer
hoe meer aan depreciatie onderhevig is,
hebben de heeren een wanhoopsoffensief
geopend door de indiening van drie
initiatief-wetsontwerpen.
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1. Het eerste vraagt grondwetsherziening
en eischt voorafgaande goedkeuring van
de Staten-Generaal voor elke legermobilisatie.

S.

2. Het tweede bedoelt den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm af te schaffen.
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3. Het derde vraagt verbod van particuliere gewapende korpsen.

Het belooft een heete veldslag te
worden, deze nieuwe slag aan het tiinnenhof.
EEN POEDEL.
Het derde wetsvoorstel van den Heer
Albarda, waarvan de indienmg een jaar
geleden werd aangekondigd, is thans
verschenen. Het voorstel beoogt, onder
verw1Jzing naar üostenrijk en lJuitschlanct, te verknJgen een wettelijk verbod
tot opnchten en mstandhouden van
particuliere gewapende korpsen.
Thans schnjit Het Volk, dat dit derde
voorstel 1s gericht tegen ~e .Hurgerwacnten; benevens om te voorkomen, dat,
als het web voorstel inzake afschaffing
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm mocht worden aangenomen, dit
instituut toch zou willen blijven voortbestaan.
Indien de bedoeling is zooals Het Volk
schrijft, dan is het wetsvoorstel geheel en
al er naast. Immers, de positie van de
Burgerwacht - mits deze voldoet aan de
uiteenzetting, welke Minister de Geer
destijds heeft gegeven - valt ten eenenmale buiten het kader van dit ontwerp.
·WAT MINISTER DE GEER DESTIJDS
VERKLAARDE.

In antwoord op hetgeen door het
Eerste-Kamerlid Mr. Mendels was gezegd,
deelde Minister de Geer in Maart 1929 (zie
Handelingen Eerste Kamer, vergadering
13 Maart 1929) het navolgende mede:
De heer de Geer, Minister van Financiën:
"Ik kom nu tot het andere punt van
critiek, de houding tegenover hurger-

wacht en bijzonderen vrijwilligen landstorm. Ik zal daarvan eerst behandelen
den formeelen, d.w.z. den juridischen
kant en dan den materieelen. Wat aangaat den formeelen kant, wil ik de Kamer
in herinnering brengen, dat de juridische
positie van de burgerwacht deze is, dat,
als de burgerwachters worden opgeroepen
om de politie bij te staan, zij dan, om als
politie te kunnen optreden, voorzien
moeten zijn van een aanstelling als
buitengewoon dienaar van politie. Vele
burgemeesters hebben reeds ingevolge art.
191, derde lid, der Gemeentewet een
dergelijke aanstelling aan de leden van de
burgerwacht verschaft. Voor zooveel dit
niet tijdig geschied is, kan en zal dit gebeuren, indien onverhoopt van de diensten der burgerwacht gebruik moet worden gemaakt. De gemeenteraad staat hier
volkomen buiten. Indien de burgerwachten worden opgeroepen, geschiedt dit niet
krachtens art. 184 der Gemeentewet,
maar doen zij eenvoudig dienst als buitengewone dienaren van politie."

Principieel bezwaar tegen de oprichting
van deze z.g. vredeswacht werd evenwel
niet vernomen.
Evenmin heeft de S.D.A.P. de aandacht
der Regeering gevestigd op de oprichting
van den communistischen roodfrontersbond.
Toen evenwel de even afkeurenswaardige fascistische militie werd opgericht,
was zij er als de kippen bij om de Regeering te vragen, wat deze van plan was
daartegen te doen.
Vandaar, dat wij in de bedoeling van
hun derde wetsvoorstel weinig vertrouwen
kunnen hebben.
De heeren hebben het ingediend, wijl zij
daarmede een troef meenen te kunnen
uitspelen.
WELKE TROEF?

Worden de eerste twee wetsontwerpen
door de S.D.A.P. ingediend, verworpen,
waarop alle kans is, dan hebben de heeren
Albarda c.s. het nog heerlijk in hunne
macht om hun derde voorstel in te trekken
en met een onschuldig gezicht te zeggen:
"Î\u ligt de verantwoordelijkheid, als er
in ons land revolutionaire gewapende
organisaties zich gaan openbaren, voor
rekening van de tegenstemmers tegen
onze andere wetsontwerpen."
In deze richting hebben de indieners
reeds dreigementen laten hooren, voor het
geval hun voorstellen zouden worden
afgewezen.
Het is evenwel te verwachten, dat als
er dan toch een spelletje moet worden
gespeeld, Regeering en Kamermeerderheid wel de kat zullen zijn, om het aan de
voorstellers over te laten, de positie van
muis in te nemen.
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RA, RA, WAT IS PARTICULIER?

Als de Oostenrijksche, Belgische en
Duitsche sociaaldemocratische partijen er
een gewapende organisatie opnahouden,
hebben wij steeds gedacht, dat dit particuliere gewapende korpsen waren.
Men ziet dus, dat Het Volk er geheel
Zoo ook zijn Roodfrontstrijdersbond,
naast is.
Heimwehren, Stahlhelm benevens de stoottroepen van Hitler particuliere korpsen.
No. 3 WEL AANTREKKELIJK.
In ons land is het eveneens zoo gesteld
met de gewapende organisaties, die de
Wij weten niet of er reeds voldoende
fascisten, de communisten en de linksche
wetsbepalingen bestaan, die het organisociaaldemocraten
willen maken van hun
seeren van particuliere gewapende machNationalistische
Militie,
Roodfrontstrijten in den Staat verbieden.
dersbond en Arbeidersvredeswacht.
Mocht dit niet het geval zijn, dan zouDoch indien men den Bijzonderen Vrijden wij voor het derde voorstel wel iets
willigen Landstorm en de Burgerwachten,
gevoelen. Immers geen Regeering kan
welke met wettelijke goedkeuring door de
gewapende machten naast zich dulden,
Regeering zijn ingericht en toegerust, ook
waarover zij niet de volle zeggenschap en
zou willen bevatten onder de particuliere
beschiKKing heeit.
gewapende korpsen, dan ware het toch
De B1Jzondere Landstorm en de Burwenschelijk geweest, eerst de beteekenis
gerwachten zouden niet daaronder kunnen vallen, aangezien hunne positie van WAT ZIJ GAARNE ZOUDEN WILLEN. van dit woord vast te stellen, alvorens
men overging op onzen kostbaren natioRijkswege is geregeld .
De mannen van de "dappere ongehoorWel zou daarmede afgesneden zijn de zaamheid" zouden gaarne zien, dat de nalen tijd beslag te leggen, door de inbestaansmogelijkheid van een communis- Regeering slechts de beschikking had over diening van wetsontwerpen.
tischen roodfrontstrijdersbond, een socia- organen, waarin zij naar evenredigheid, of
listische vredeswacht en de fascistische als 't kan nog iets daarboven, door hunne
INTUSSCHEN.
militie.
geestverwanten zijn vertegenwoordigd.
Intusschen houdt de indiening van het
Met vertrouwen kunnen wij deze zaak
Hoe fel zij ook gekant zijn tegen allen miwetsvoorstel
tot wijziging van art. 35 der
evenwel aan de Regeering en de Volks- litairen dienst, niettemin wenschen zij hun
dienstplichtwet en van art. 5 der reservertegenwoordiging overlaten.
mannen in het leger, bij . de marechaussee,
Met of zonder bestaan van bovenge- de politie, op de vloot, ja tot zelfs ... (men vewet de erkenning in, dat deze wetsnoemde particuliere korpsen is de Land- zou het na het ach-en-wee-geroep van den artikelen de Regeering het recht geven,
storm voldoende in staat en bereid, om, heer Albarda over kanonnenfabricage als 't moet, den Bijzonderen Vrijwilligen
daartoe van Regeeringswege opgeroepen, haast niet gelooven) tot zelfs op de Landstorm op te roepen.
Ten tweede erkennen de indieners, ook
elk revolutionair verzet te onderdrukken. Hembrug en de marinewerven.
door hun voorstel tot verbod van particuIn de Socialistische Gids van Juni 1927
DOORZICHTIG SPEL.
1 heeft de leider der S.D.A.P. dit alles heel
Toen de socialistische arbeiders-vredes- duidelijk uiteengezet en om dezelfde reden
wacht werd opgericht, werd dit door de de dienstweigering aan zijn volgelingen Holland's
leiding der S.D.A.P. afgekeurd met deze afgeraden.
Fijnste
motiveering: ,,Als gij u wapent, kunnen
Men zal goed doen bij de beoordeeling
Sigaren!
wij niet met recht (sic) de opheffing van der wetsontwerpen met deze fraaie bea
Landstorm en Burgerw'!cht eischen."
doeling rekening te houden.

DE INTERGEWESTELIJKE SCHIETWEDSTRIJD 1932

1

voor de Korpsen Twente, IJssel en Vollenhove, Veluwzoom, Veluwe en Nieuwe Hollandsche Waterlinie is bepaald op 24 tot en met 27 Mei a.s. te Apeldoorn op de banen van de
Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe.

.

Jaarvergadering van de Afdeeling Elburg.

liere korpsen (hetwelk volgens Het Volk
tegen de Burgerwacht is gericht en tegen
eventueel voortbestaan van een wettelijk
opgeheven B.V.L.), dat de B.V.L. niet
tot de particuliere korpsen behoort.
De vraag particulier of niet, betreft dus,
voorzooveel den indieners aangaat nog
slechts de Burgerwacht.
En hierover is het woord van Minister
de Geer duidelijk geweest.
LOGISCHE ONZIN oftewel SOFISME.

.,Het bestaan van gewapende korpsen,
die verklaard hebben, zich ten dienste
van de wettige Overheid te zullen stellen,
prikkelt de richtingen, tegen welke men
zegt dat gezag te willen beschermen, tot
maatregelen van tegenweer."

BEPALINGEN OMTRENT HET
VERSCHIETEN VAN DEN GENERAAL
INSINGER-BEK.ER.

Om dezen beker, door den Commandant
Veldleger, Z.Exc. Luitenant-Generaal E.
F. INSINGER, beschikbaar gesteld ter
gelegenheid van de herdenking van het
12½-jarig bestaan der Nationale Landstorm
Commissie, wordt, aanvangende met het
jaar 1932, ieder jaar gekampt op den in
dat jaar te houden Intergewestelijken of
Nationalen Schietwedstrijd van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Aan den wedstrijd om dezen beker
wordt ieder jaar deelgenomen door af te
vaardigen vertegenwoordigende vijftallen
van alle Landstormkorpsen.
Deze wisselbeker wordt eigendom van
het Landstormkorps, dat den beker in
totaal tweemalen heeft gewonnen.

Hieronder volgen nadere gegevens.
Aantallen af te vaardigen schutters en reserve-schutters.
Alle__Officieren en Vaandrigs, en alle Koningsschutters mogen aan den IntergewestehJken wedstrijd deelnemen. (Officieren en vaandrigs worden verzocht in uniform
te verschijnen, de overige vrijwilligers worden hierin vrijgelaten).
De scherpschutters, de schutters 1e kl. en de schutters 2e kl. mogen deelnemen tot de
aantallen als hieronder aangegeven, ingedeeld in z.g. korpsvijftallen. De verhouding
tusschen deze 3 categorieën af te vaardigen korpsschutters is vastgesteld op 2 : 3 : 1,
dus 1 / 3 te kiezen uit de scherpschutters, ½ uit de schutters Ie kl., en 1 / 6 uit de schutters 2e kl.
Verzocht wordt zich zooveel mogelijk aan deze verhouding te houden. Eventueel
gewenschte afwijkingen hiervan kunnen door de schietwedstrijdcommissie worden
t?egestaan; correspondentie hierover tijdig vóór den aanvang der wedstrijden te
richten tot den Secretaris der Schietcommissie, den Res. Majoor K. L. Schell (Stadhouderskade 103, Amsterdam Z.).
Van elk Landstormkorps mogen hoogstens worden aangewezen 25 reserveschutters als hieronder aangegeven, voor welke schutters ook vervoer naar Apeldoorn zal worden verstrekt. Deze schutters kunnen op den schietdag voor het
Landstormkorps bepaald, over de verschillende klassen worden verdeeld, indien te
Apeldoorn mocht blijken, dat er vijftallen zijn, die nog incompleet zijn. Een reserveschutter wordt eerst dan tot den personeelen wedstrijd toegelaten, indien gebleken
1s, dat alle vijftallen, waarvoor hij als reserve is aangewezen, compleet zijn uitgekomen of nadat door den Korpscommandant zekerheid 1s gegeven, dat de
reserve-schutter niet meer zal invallen. Het verdient aanbeveling, buiten deze
algemeene reserve-schutters - die in alle geval boven het vastgesteld aantal korpsschutters medereizen naar Apeldoorn - nog voor elk korpsvijftal aan te wijzen een
reserve-schutter, die slechts dan naar Apeldoorn zal afreizen, indien dit vijftal vóór
24 Mei incompleet zal geraken.
Deelnemers aan de korpswedstrijden voor:

Totaal aantal
schutters

Landstormkorps
Scherpsch.

1Schutters Ie kl.1 Schutters2ekl.

- - - - - - -·- - - - --

IJssel en Vollenhove .
Veluwzoom ........ .
N.-Holl. Waterlinie ..
Twente ............ .
Veluwe ............ .

170
150
110
190
60

(34
(30
(22
(38
(12

vijft.)
vijft.)
vijft.)
vijft.)
vijft.)

250
215
150
280
85

(50
(43
(30
(56
(17

vijft.)
vijft.)
vijft.)
vijft.)
vijft.)

85
75
55
95
30

(17
( 15
( 11
(19
( 6

vijft.)
vijft.)
vijft.)
vijft.)
vijft.)

Korps- \ Reserveschutters

505
440
315
565
175

25
25
25
25
25

Om dezen beker wordt geschoten vol-

0 p merk in g: Boven de aantallen hiervoren aangegeven mogen dus worden afgeDe heer Albarda in de memorie
gens de onderstaande bepalingen:
vaardigd:
Alle Officieren, Vaandrigs en Koningsschutters, alsmede het vertegenvan toelichting op zijn 3e wetsDe Commandant van ieder Landstorm- woordigend vijftal (met 1 res.-schutter) aangewezen voor wedstrijd Gen. Insinger-beker.
voorstel.

Professor Eerdmans, sprekende te Assen, typeerde de indiening der wetsontwerpen zeer juist aldus: Er wordt door de
heeren Albarda c.s. in de Tweede Kamer
een klucht opgevoerd.
IMPORT.

Het kleine aantal fascisten in ons land
gaat voort met zich te splitsen in nieuwe
vertakkingen, zoodat wij nu reeds zes
verschillende groepjes hebben, die "aan
fascisme doen".
Iets nationaals, iets echt N ederlandsch
is in deze actie niet te ontdekken.
't Is zuiver nabootsing van hetgeen in
andere landen uit van de onze geheel
afwijkende omstandigheden is voortgekomen.
Ook de poging om het anti-semitisme
hier te importeeren, moet op mislukking
uitloopen. Zij druischt tegen onze geheele
geschiedenis in.
Het zal daarom wel niet zoo'n vaart
loopen met dezen import, dat daarop
contingenteering moet worden toegepast.
GEWESTELIJKE LANDSTORMCOMMISSIE ROTTERDAM.

Onderstaande heeren hebben zich· bereid verklaard in de Gewestelijke Land-

stormcommissie "Rotterdam" zitting te
nemen :
F. H. van Kempen, Burgemeester van
Hillegersberg.
Prof. Mr.]. A. Eigeman, te Rotterdam.
Pater L. D. Oorsprong, Voorzitter der St.
Joseph-Gezellenvereeniging te Rotterdam.

korps wijst een vertegenwoordigend 5-tal
schutters (m~t 1 reserve) aan.
Deze schutters behoeven niet tot een
bepaalde klasse te behooren, mogen echter
geen Officier of Vaandrig zijn.
Geschoten wordt op schijf No. 693,
afstand 100 M., houding naar keuze,
geweer mod. 95, scherpe patronen No. 1.
Ieder der 5 schutters doet een serie van
15 schoten (aanwijzing schot voor schot),
desgewenscht voorafgegaan door ten hoogste 2 proefschoten.

Rangschikking :
Ie. Hoogst aantal punten in de 5 series
te zamen (max. 750 p.).
2e. Beste laagste-voorlaagste-enz. serie.
3e. Beste laagste-voorlaagste-enz. schot
(van alle schoten der 5 series).
4e. Loting.
Deelnemers aan den Generaal Insinger
Bekerwedstrijd nemen aan geen andere
wedstrijden deel.
Hun korpsserie geldt echter tevens als
personeele serie in den personeelen wedstrijd van alle wisselbekerschutters.
Voor de hoogste personeele schutters
wordt een aantal prijzen beschikbaar
gesteld.
De schutters van het winnend 5-tal
ontvangen ieder een kleine zilveren medaille.
De beker wordt door den Commandant
van het Landstormkorps, dat den beker
gewonnen heeft, bewaard op het Korpsbureel, en wordt door diens zorg tijdig
voor den eerstvolgenden wedstrijd (minstens een week te voren) opgezonden
naar de Nationale Landstorm Commissie
De verschillende inscripties op den
beker (jaartal van den wedstrijd, winnend
Landstormkorps, behaald aantal punten)
geschieden door de zorg en voor rekening
der Nationale Landstorm Commissie.

De Schietwedstrijdcommissie

I n d e e 1 i n g d e r W e d s t r ij d e n.
A. Korpswedstrijd Wisselbeker Gen. Insinger (tevens personeele wedstrijd).
id.
voor scherpschutters (scherp geoefend) .
B.
id.
voor
id.
(K.S.O. geoefend).
C.
voor schutters Ie kl. (scherp geoefend).
id.
D.
id.
voor
id.
(K.S.O. geoefend).
E.
id.
voor schutters 2e kl. (scherp geoefend).
F.
id.
voor
id.
(K.S.O. geoefend).
G.
H. Personeele wedstrijd voor Officieren en Vaandrigs.
J.
id.
voor Koningsschutters.
Personeele wedstrijden
deelingen B t /m. G.
K. Personeele wedstrijd
L.
id.
M.
id.
N.
id.
0.
id.
P.
id.

voor de overige schutters, uitkomende in een der aischerpschutters
id.
schutters 1e kl.
id.
schutters 2e kl.
id.

(scherp geoefend) .
(K.S.O. geoefend).
(scherp geoefend).
(K.S.O. geoefend).
(scherp geoefend).
(K.S.O. geoefend).

Pro memorie. Wedstrijd om het hoogste korpsgemiddelde.
W e d s t r ij d b e p a 1 i n g e n.
A. Korpswedstrijd Wisselbeker Gen. Insinger.
Ieder Landstormkorps mag afvaardigen een vertegenwoordigend 5-tal schutterc
(1 reserve-schutter), welke schutters niet tot ·een bepaalde klasse behoeven te behooren ; moeten beneden den rang van Vaandrig zijn.
Ieder der 5 schutters doet een serie van 15 schoten (aanwijzing schot voor schot),
desgewenscht voorafgegaan door ten hoogste 2 proefschoten.
Houding: naar keuze; afstand 100 M.; schijf: No. 693; wapen: geweer rood. 95;
munitie: scherpe patronen No. 1.
Rangschikking:
Ie. Hoogst aantal punten in de 5 series tezamen (max. 750 punten).
2e. Beste laagste-voorlaagste-enz. serie.
3e. Beste laagste-voorlaagste-enz. schot (van alle schoten der 5 series).
4e. Loting.
Deelnemers aan den Generaal Insinger Bekerwedstrijd nemen aan geen andere
wedstrijden deel. Hun korpsserie geldt echter tevens als personeele serie in den
personeelen wedstrijd van alle wisselbekersschutters
Voor de hoogste personeele schutters wordt een aantal prijzen beschikbaar gesteld.
0 pmerking: De aangewezeti res.-schutters mogen ook een serie van 15 schoten
doen, doch kom~ echter alleen in aanmerking voor de aan dezen wedstrijd verbonden
personeele prijzen.
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TABELLEN VOOR SPLITSING IN
1EN EN 2°EN BAN

BENOEMINGEN.

:rve-

WEER, NAAR DE AANVULLINGSRESERVE

Plaatselijke Commissie Leimuiden.
In de bestaande vacatures is thans voorzien.
De Commissie is als volgt samengesteld :
Voorzitter-secretaris: burgemeester J. Bakhuizen; Leden: J . A . Bernard, J. van Galen,
C. A. Beuk, J. van Dam, Pastoor A. Slijkerman, Ds. E. Jongens, Ds. R. J . van der Weerd,
D. Ham; Leider: J . L'Ami.

Geboren
in

Behoort
tot de
lichting

Overgegaan naar
de
Landweerlichting
!Il

De Plaatselijke Landstorm Commissie is
thans als volgt samengesteld :
Voorzitter-secretaris: burgemeester J. Bakhuizen; Leden: W. Compeer, G. Eikelen boom;
Leider: J. L' Ami.

Plaatselijke Landstorm Commissie Muiden.

1tter"
e be-

chot),

l. 95;

.ndere
t den

:steld.

:hoten

onden

In de Plaatselijke Landstorm Commissie
Muiden hebben thans mede zitting genomen
de heeren :
C. Claassen; P. H . Batelaan.
Tot plaatselijk leider is benoemd de heer
F. J. Kraan.
De aftredende leider, de heer Dros, blijft
zijn functie als secretaris van de Plaatselijke
Landstorm Commissie vervullen.

Plaatselijke
Landstorm Commissie Abkoude.
Toegetreden als lid de heer: Ds. G. G. J.
Bleeker te Abkoude.

GEWESTELIJKE LANDSTORMCOMMISSIE "ALKMAAR".
Hoorn.
De Plaatselijke Commissie te Hoorn is thans
als volgt samengesteld:
P. Nooteboom, Voorzitter; P. Steenblok,
Secretaris; A. Spaander, A. Weiling; P . M.
Veenstra en Kapelaan Pauw, leden.

Opperdoes.
Door het vertrek wegens benoeming elders,
heeft Burgemeester D. Brons als voorzitter
der afdeeling moeten bedanken.
De nieuw benoemde Burgemeester J. de
Bruyne heeft bereids het voorzitterschap van
de afdeeling Opperdoes aangenomen.

Venhuizen.

'
EN

[
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

1918
1919
1920
1921

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

N.B. In 1932 behooren de 20 lichtingen
van 1912 tot en met 1931 tot den len ban,
benevens diegenen van de lichting 1932,
welke in dit jaar, na beëindiging van hun
kazernetijd toetreden.
Telkens schuift dit met één jaar op, dus
in 1933 bestaat de l e ban uit de 20 lichtingen, gerekend vanaf 1913 tot en met

.. Wegens het bereiken van den 50-jarigen leefhJd. is de Plaatselijke Leider J. Duin als zoo- 1932, vermeerderd met
damg afgetreden. In zijn plaats is benoemd
lichting 1933 toetreden.
de heer C. Dekker.

NAAR DEN TWEEDEN BAN.

Einde van den dienstplicht op 1 October en
overgang naar den
2en Ban

Overgang
naar de
aanvullingsreserve op
1 October
van

Plaatselijke Commissie Rijnsaterswoude.

ai-

B. Landstormplichtigen.

Benoemd tot Burgemeester van Vledder,
Mr. ]. Linthorst H oman, onder gelijktijdig
eervol ontslag als Reserve-Eerste-Luitenant bij het Vrijwillige Landstormkorps /
A.
rd
st
,,Moto ien ".
AANVANG EN EINDE VAN DEN DIENSTPLICHT OVERGANG NAAR DE LANDSTELLING VAN AMSTERDAM.

afge~geneker.

r

B t/m G. Korpswedstrifden scherpschutters, en schutters 1e en 2e klasse.
1
Rangschikking:
_
I lk d r afdeelin en mo en uitkomen de afgevaardigde 5-tallen schutters van de l e. Hoogst aantal punten m· de l O schoten te zamen (max. 100 punten) .
f
d'
h t
E
2e. Beste laagste-voorlaagste-enz. schot.
ne
eze
g
g
d
A
·
Landsto~korpsen, als aangegeven o1;1 er:_ kanta11 en a te v5aatrl i_gen se 1 ut erskl en 3e. Beste laatste-voorlaatste-enz. schot .
schutter mt een hoogere klasse mag met mt omen voor een - a m een agere asse
L t·
.
(voorb.: Geen Koningsschutter indeelen_ in 5-tal sc~erpschutter~, ~een schutter le_kl. 4e. 0 mg.
in 5-tal schutters 2e kl., enz.). Evenmm mogen mtkomen Officieren en Vaandngs, Ken L. Personeele wedstrifd voor de overige schutters, uitkomende in één der afd. B t/m. G.
alsmede schutters, die aangewezen zijn voor vertegenwoordigend 5-tal en reserve
Aan dezen wedstrijd mag door alle schutters, uitkomende in één der 5-tallen van de
afd. A (wedstrijd Gen. Insinger-beker).
afd.
B t/m G, evenals door alle aangewezen reserve-schutters, worden deelgenomen,
Ieder der schutters doet een serie van 5 schoten (aanwijzing schot voor schot),
echter
met uitzondering van die schutters, die uitkomen in afd. A (wedstrijd Insindesgewenscht voorafgegaan door ten hoogste 2 proefschoten.
ger-beker).
Houding, afstand, schijf enz. als bepaald bij afd. A.
Ieder doet een serie van 5 schoten, aanwijzing schot voor schot, onmiddellijk na het
Rangschikking:
schieten
van zijn korpsserie en wel op dezelfde baan als waar hij korps heeft geschoten.
le. Hoogst aantal punten in de 5 korpsseries te zamen (max. 250 punten).
Aangewezen reserve-schutters, die niet voor hun 5-tal zijn ingevallen, hebben aan2e. Beste laagste-voorlaagste-enz. serie.
spraak op ten hoogste 2 proefschoten vooraf.
3e. Beste laagste-voorlaagste-enz. schot (van de 25 schoten).
Houding, afstand, schijf, enz. als bij afd. A.
4e. Loting.
Rangschikking:
H. Personeele wedstrifd voor Officieren en Vaandrigs.
Ie. Hoogst aantal punten in de 5 schoten tezamen (max. 50 punten).
Hieraan mag door alle Officieren en Vaandrigs worden deelgenomen. Ieder doet een 2e. Beste laagste-voorlaagste-enz. schot.
serie van 6 schoten, desgewenscht voorafgegaan door ten hoogste 2 proefschoten. 3e. Beste laatste-voorlaatste-enz. schot.
Houding: staand; afstand 15 M.; schijf: ringschijf; wapen: Legerpistool mod. 25, 4e. Loting.
0 p merk in g: Zij, die 50 punten behalen (maximum), mogen onmiddellijk na hun
kal. 9 mM.; munitie: scherpe patronen No. 21.
serie
nog een serie van 5 schoten doen, die dan als steunserie wordt aangemerkt.
Rangschikking:
·
Ie. Hoogst aantal punten in de 6 schoten tezamen (max. 72 punten) .
Vervoer. Voor de afgevaardigde schutters en reserve-schutters wordt vnJ vervoer
2e. Beste laagste-voorlaagste-enz. schot.
verstrekt.
3e. Loting.
Schietdag "IJssel en Vollenhove"
Dinsdag
24 Mei 1932.
,,Twente"
Woensdag 25
1932.
J. Personeele wedstrifd voor Koningsschutters.
,,
Veluwzoom"
Donderdag
26
1932.
Aan dezen wedstrijd mag worden deelgenomen door alle Koningsschutters beneden
,,Veluwe"
Vrijdag
27
1932.
den rang van Vaandrig, met uitzondering van die Koningsschutters, die uitkomen in
1932.
,,Nieuwe Roll. Waterlinie" Zaterdag 28
afd. A (wedstrijd Insinger-beker).
N .B. De vijftallen uit de andere dan de bovengenoernde korpsen, die deelnemen
Ieder doet een serie van 10 schoten, desgewenscht voorafgegaan door ten hoogste
aan een wedstrijd om den Generaal Insinger-beker, worden verwacht op Donder2 proefschoten. Aanwijzing schot voor schot.__
dag 26 Mei 1932.
Houding, afstand, schijf enz. als bepaald b1J afd. A.

Soldaten
en
korporaals

Onderofficieren
en
officieren

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

Ontslag
als bijzonder vrijwilliger op
1 October
van het
50ste jaar

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

Vóór 1 October kan de Ie ban derhalve
uit 21 lichtingen bestaan. Op dien datum
wordt de oudste dezer lichtingen overgeboekt bij den 2en ban.

In 't algemeen kan men zeggen:
Geboortejaar + 20 jaar = jaar der lichting: Elke lichting heeft 20 jaren dienst-

Geboren in

Behoort tot de
Landstorm jaarklasse

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

In 1922 kwam de dienstplichtwet. tot
stand en werden de landstormplicht en de
landweerplicht afgeschaft.
De Landstormjaarklassen werden op
1 Maart van dit jaar buitengewoon dienstplichtig.
Slechts de jaarklassen 1908 t/m. 1917
der landstormplichtigen hebben werkelif ken
dienst verricht, benevens zij, die, behoorende tot een oudere jaarklasse dan 1908,
als vrijwilliger bij het leger hadden gediend, als zoodanig niet afgekeurd waren
en eervol ontslag hadden verkregen. Deze
landstormplichtigen kunnen dus aangesloten
zijn bif den Bifzonderen Vrifwilligen Landstorm. Hun overgang naar den tweeden
ban geschiedt volgens denzelfden regel
als voor gewone dienstplichtigen wordt
toegepast.
Van de landstormplichtigen, die onder
de wapenen zijn geweest, is een gemakkelijk te raadplegen kaartsysteem op het
Departement van Defensie.
. Dejaarklassen 1908 t/m. 1911 zijn reeds
als buitengewone dienstplichtigen ontslagen; met de jaarklasse 191 1 was dit het
geval op 1 October 1931 (ook de officieren
en onderofficieren, aangezien buitengewone dienstplichtigen als zoodanig geen
rang bezitten).
De jaarklasse 1911 behoort dus op 1
October 1931 naar den 2den ban overgeboekt

hen, die van de plicht; onderofficieren en officieren 25 te zijn; de jaarklasse 1912 op 1 October
jaren.

1932 en zoo vervolgens.

4
HET ROODE INITIATIEFVOORSTEL.
Teekening van Atb. Hahn Jr.

Onder deze 1eekening zet de Notenkraker:
,,Al trekt de Regeering nog zoo 'n onschuldig gezicht, -dit Kaïns wapen moet aan den ketting."

FEESTAVOND TE SLIEDRECHT.
Ter viering van het 12½-j arig bestaan der
afdeeling was Donderdag 25 Februari te
Sliedrecht een feestavond georganiseerd, die
klonk als een k lok.
De feestelijk versierde zaal, tot in alle hoeken
gevuld, gaf blijk van het medeleven van heel de
afdeeling, niet alleen wegens de herdenking
van het jubileum, doch ook omdat de nieuwe
voorzitter, de heer A. P. Volker, bekend
industrieel ter plaatse, de bijeenkomst zou
leiden.
Men was echter ook gekomen om afscheid
te nemen van den afgetreden voorzitter P.
Rijsdijk, die wegens hoogen leeftijd het voorzitterschap had overgedragen.
l\1et weemoed herinnerde de heer Volker er
aan, hoe de heer Rijsdijk was geweest de
pionier, de werker en de leider, onder wien de
afdeeling tot den tegen woordigen bloei was
gekomen. Aan den heer Rijsdijk werd als
blijvende herinnering aan het afgeloopen
tijdperk, waaraan ook voor hem zulke sterke
en gewichtige belangen waren verbonden, een
gouden gedenkpenning overhandigd, met aan
de voorzijde het embleem "Als 't moet" en
aan de achterzijde de woorden: pionier,
werker, voorzitter.
De plaatselijke leider de heer P. Krielaard,
stond in zijn inleidend woord geruimen tijd
stil bij de groote verdiensten van den heer
Rijsdijk, welke daarna nog eens werden
onderstreept. door den Korpscommandant
den Reserve Majoor Linden.
Frisch en krachtig als bij een flinken geest
als die van den heer Rijsdijk past, bedankte
de afgetreden voorzitter en beloofde de afdeeling niet te vergeten, die hem zoo dierbaar
was en waaraan htj zooveel zorgen had gewijd.
De Majoor Linden had bij de uitreiking van
de brevet.ten voor konings- en scherpschutter
het voorrecht twee vrijwilligers: Kooyman (die
van de oprichting af lid was) en van Arkel te
mogen toespreken, die wegens het bereiken
van den 50-jarigen leeftijd de afdeeling
moesten verlaten. Bij de uitgereikte brevetten
aan deze beide vrijwilligers bevond zich een
waardeerend schrijven van voorzitter . en
secretaris der gewestelijke commissie.
Het is ondoenlijk te vermelden wat het zeer
uitgebreide programma bevatte. Het zij voldoende te vermelden dat de heer J uch hiervan
de leiding had. Een zeer groote collectie
fraaie prijzen, waartoe de zeer welgezinde
ingezetenen van Sliedrecht ruimschoots het
hunne hadden bijgedragen, vormde een groote
aantrekkelijkheid voor de vele vrijwilligers die
aan den schietwedstrijd hadden deelgenomen.
Vermelden we nog dat de heer Ir. Popping,
burgemeester der gemeente Sliedrecht, zich
een warm voorstander van den B.V.L. toont en
de bijeenkomst tot het einde toe bijwoonde.

LANDSTORMKORPS KENNEMERLAND.
Afd. Heemskerk.
Op 4 Februari j.L had te Heemskerk in het
R.K. Vereenigingsgebouw de jaarlijksche
groote bijeenkomst plaats van de vrijwilligers
van deze afdeeling, ter uitreiking van de bij
de schietoefeningen behaalde prij zen. Na het
openingswoord van den Voorzitter der Pl.
Landstormcommissie, den Pastoor Paulussen,
was het "·oord aan den heer H. de Boer uit
's-Gravenhage, die aan de hand van een aantal

C. M. VAN DIEMEN
DORDRECHT
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V'e°rvaardiger der Regimentsvaandels, dus
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lichtbeelden de verschrikkingen der revolutie
in Rusland liet zien, en door sprekende voorbeelden aantoonde hoe de revolutie-idee ook
in ons land vooruitgang boekt, door blijft gaan
met ondermijnen van Godsdienst, Vorstenhuis
en Leger, en met kernachtige woorden opwekte paraat te blijven enden B.V.L. te steunen
en te sterken. Zijn geestdriftige en met overtuiging uitgesproken voordracht, die onder
de diepste stilte en met de grootste aandacht
werd aangehoord, werd met een levendig
applaus beloond.
De afdeeling Heemskerk kon weder terugzien op een goed geslaagden en druk bezochten
propaganda-avond.
Afd. Haarlem.
Op 10 Februari j .1. had voor de vrijwilligers
van Haarlem en Bloemendaal een gecombineerde bijeenkomst plaats, o.a. ter uitreiking
van de bij de winteroefeningen behaalde prijzen
en diploma's. De Voorzitter der Pl. commissie
Haarlem, Majoor b.d. de Reede, opende met
'n hartelijk woord van welkom tot de in grooten
getale opgekomen vrijwilligers en verzocht
den Korpscommandant, Overste Hartogh
Heijs, de schietprijzen te willen uitreiken.
Deze reikte onder toepasselijke woorden de
vele prijzen en behaalde diploma's uit.
Vervolgens hield de heer H. de Boer uit
's-Gravenhage, aan de hand van zeer mooie
lichtbeelden, een causerie over de verschrikkingen die de revolutie in Rusland had gebracht, en werd op sprekende wijze aangetoond
hoe ook in ons land door de revolutionairen
gewerkt wordt tot gestadige ondermijning
van Godsdienst, Vorstenhuis en Leger. Het
geestdriftig applaus, dat aan het eind van zijn
causerie klonk, was dan welverdiend.
Alles bijeengenomen, was het voor de vrijwilligers van Haarlem en B loemendaal een
goed geslaagde propaganda-avond.

DUBBELDAM.
Op 1 Maart had de onthulling plaats van
een vaandel voor de afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Aanwezig waren met de P laatselijke Landstormcommissie en de leden, de Eere-Voorzitter der Afdeeling de heer G. F. de Roo,
Burgemeester van Dubbeldam, de heer l\I. G.
Rietveld, Secretaris van Du bbeldarn en van
de Gewestelijke Landstormcommissie "Dordrecht", de heer P. L. de Gaaij Fortman,
Burgemeester van Dordrecht, Voorzitter, de
heer J. A. J. J ansen, Burgemeester van Zwijndrecht, Secretahs, ::\lajoor Linden, Commanda,nt, A. Groenendijk, Propagandist, \ V. \i\'olf
1 en A. Bos, leden en verder enkele afgevaardigden van an_dere afdcelmgen.
De Voorzitter de ~eer H. E. van der Leeden
opent de vergader!ng met een woord van
welkom! waarna h1J den Eere-Voorzitter gelegenheid geeft het. vaandel te onthu llen.
N,1 de korte pauze neemt de heer J:'. L. de
GaaIJ Fortman het woord, waann h1J de afdeehng feliciteert met dit gewichtig oogenbhk
en w ij st op den dam in het wap_en van de
gemeente Dubbeldam. De B.V.L. 1s ee~ dam
tegen de revolutie en het vaandel 1s het
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symbool van trouw aan H.l\L de Koningin.
l\Iajoor Linden herinnert aan de bijeenkomst op Houtrust in 1928. Toen is spreker
gebleken, welke beteekenis een vaandel heeft.
Er wordt saamhoorigheid door gekweekt in
den B.V .L. we lk instituut preventief we rkt .
De heer Groenendijk geeft in het kort weer
den bloei en den groei van de afdeeling Dub beldam.
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AAN ONZE MEDEWERKERS EN CORRESPONDENTEN
Zij, die van onze Administratie nog
iets te vorderen hebben over 1931,
worden verzocht daarvan opgave
te willen doen aan het adres onzer
Administratie te Utrecht: Biltstraat 35a
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DE WERKZAAMHEDEN DER GEWESTELIJKE EN PLAATSELIJKE
LANDSTORM-COMMISSIËN EN DER PLAATSELIJKE LEIDERS
I.
DE GEWESTELIJKE LANDSTORM-COMMISSIËN.

Het officieele stuk, dat melding maakt van de oprichting
der Gewestelijke Landstorm Commissiën, geeft weinig licht
omtrent hare taak en werkwijze.
In het stuk, dat wij bedoelen, nl. ,,Wenken en Aanwijzingen
voor de werving van bijzondere vrijwilligers bij den Landstorm" en dat in 1919 in overleg met de Regeering werd
opgesteld, staat omtrent de instelling der Gewestelijke Commissiën slechts het na volgende te lezen :
De Nationale Landstorm Commissie heeft in alle
provinciale, korps- en gewestelijke verbanden, waarin
het land ten behoeve der organisatie van den V.L.S. is
verdeeld, Gewestelijke Landstorm Commissiën gevormd.
Deze Gewestelijke Commissiën bevorderen de instelling
van Plaatselijke Landstorm Commissiën.
De Plaatselijke Commissiën voeren de propaganda.
De namen dergenen, die zich beschikbaar stellen, worden
met vermelding van adres, militairen rang, korps en
onderdeel, waartoe zij in gewoon dienstverband behooren,
alsmede van de lichting, opgezonden aan de Gewestelijke
Commissiën, die ze ter hand stellen aan den Commandant
van het Gewestelijk verband.
Gelijk de Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm
zitting heeft willen nemen in de Nationale Commissie, is
het voor het behoorlijk verloop van zaken wenschelijk,
dat de Commandanten van de Provinciale, Korps- en
Gewestelijke Verbanden worden genoodigd, zitting te
nemen in de Gewestelijke Commissiën.
Het was ook moeilijk er in dien tijd meer van te zeggen.
Immers de wegen, waarlangs de propaganda en werving voor
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zouden moeten
worden gevoerd, moesten nog, voornamelijk uit de practijk,
gevonden worden.
Dit is oorzaak, dat er nimmer een nadere regeling van de
positie en de werkzaamheden der Gewestelijke Commissiën is
vastgesteld, zoodat die op 't oogenblik ook niet bestaat.
Het is zeer de vraag of dit ooit noodig of zelfs maar wenschelijk zal worden.
De ervaring immers heeft in verloop van dertien jaren
geleerd, dat, zonder een preciese regeling van de positie en
van de werkzaamheden der Gewestelijke Commissiën, vruchtbare arbeid door haar kon geleverd worden, met als resultaat
een levenskrachtig instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm. Trouwens ieder, die het leven van diverse orga-

nisaties kent, weet dat reglementen en statuten, welke alles
tot in details regelen, meestal een belemmering beteekenen
voor doeltreffenden arbeid.
Intusschen doet zich nu en dan het geval wel eens voor, dat
gevraagd wordt naar een uiteenzetting over den aard en het
wezen der Gewestelijke Commissiën. Meestal geschiedt dit
door hen, die als nieuwe leden tot deze commissiën komen te
behooren en zich gaarne met één slag op de hoogte van den
geheelen gang van zaken willen stellen.
Voor hen, wellicht ook voor anderen, is het misschien niet
ondienstig de positie van de Gewestelijke Commissiën eens
aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
Daarbij zullen de aandacht vragen de werkzaamheden der
Gewestelijke Commissiën, hare bevoegdheden en hare verhouding tot hoogere en lagere instanties.
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Bij de instelling der Gewestelijke Commissiën in 1919, heeft
de Nationale Landstorm Commissie deze commissiën gesteld
voor een zeer ruim arbeidsveld, nl.:

a. het oprichten en instandhouden van Plaatselijke Commissiën of waar dit niet mocht gelukken, het aanstellen van
één of meer vertrouwensmannen, die zich met de werkzaamheden van de Plaatselijke Commissie wilden belasten;
b. het aanwenden van alle haar dienstig voorkomende
middelen om de propaganda en de werving in haar gebied
te bevorderen.
Hierdoor kregen de Gewestelijke Commissiën al dadelijk een
autonome, bijna geheel zelfst~dige positie, welke slechts
beperking vond door de wijze van instelling, de behoefte aan
geldmiddelen en de noodzakelijkheid, om alle actie voor den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te doen beantwoorden
aan de hoofdbeginselen, op welke de werving en consolidatie
van dit instituut berusten.
Het spreekt vanzelf, dat de Gewestelijke Commissiën zonder
band aan de Regeering niet zelfstandig kunnen bestaan E:n het
is dan ook de Nationale Landstorm Commissie - welke door
de Regeering is ingesteld, of zoo men wil, door haar is erkend 1 ),
o.a. door haar de rekenplichtigheid voor de verstrekte rijksgelden op te leggen - die het noodzakelijk intermediair
vormt tusschen de Gewestelijke Commissiën en de Regeering,
zonder daarbij, met betrekking tot de Gewestelijke Commissiën, in den vollen zin des woords te fungeeren als hoofdbestuur over districtsbesturen.
Het organisatiesysteem, dat spreekt van "besturen" kent
1)

Zie L.O. 1919, B. No. 215.
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HOTEL BLOEMINK,
APELDOORN
GEVESTIGD SEDERT 18i7

1

gin.
enker
eft.
in
kt.
eer
bel-

Fraa i gel~gen aan de Loolaan
bij het Kon. Paleis en bosschen

1

De heer Hoogenboom feliciteert de afdeeling
namens de afcleeling Dordrecht en de heer 1
Stellaarcl namens de afcleeling Alblasserdam.
De heer Jansen van Zwijnclrecht'spreekt als
oucl~Commanclant en brengt in herinnering,
dat m 19 18 ook personen van Du bbelclam zich
bij spreker kwamen aanmelden als lid. Hij
hoopt, dat de afcleehng Dubbeldam in ledental
moge toenemen en onderstreept de woorden
van den heer Groenenclijk, wat betreft propaganda.
Na een dankwoord van den Voorzitter
werd deze druk bezochte vergadering met het
zingen van "Wien Neerlancls Bloed" gesloten.

ZIERIKZEE.
. D~ Lanclstormavoncl op 1 Maart 1932 te
Zrenkzee, werd geopend met een drietal
pittige marschen, ten gehoore gebracht door
het , stedelijk muziekgezelschap "Kunst en
E;er' . In de meer clan volle zaal, riep de Voorzitter der plaatselijke Landstormcommissie,
Burgemeester J. C. A. Bannink den Landstormers en belangstellenden een hartelijk welkom
toe. Inzonderheid aan Majoor van Schelven
den vertegenwoqrcliger van het groote hoofd~
kwartier van de Nat. Landstormcommissie
alsmede aan Overste H. Bierman, Commandant
van het Zeeuwsch Verband, en den heer P. G.

Aanwezige autoriteiten op de vergadering van den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm te Wassenaar
op 7 Januari 1932 .

Laernoes, ~ecretaris der Provinciale Lancl-1
stormc<;>_mm1ss1e. ?preker bepaalde zijn getoor bIJ de d1kw1Jls gehoorde vraag: is die
anclstorm n?g wel noo_d1g?
Overste_ B1erman, die daarna he~ spreekä~stho~lte mnam, sprak over de eemge. taak,
ie IJ te vervullen 1:acl, nl. de orgamsatre van
den Landst~:m. H_ierna reikte spreker brevetten en pnJZen mt van de gehouden schiet-

oefeningen. Vervolgens kregen een tweetal
Landstormers hun paspoort "cum laude"
De derde spreker, de heer Laernoes Ïiet
een schel licht vallen op de veranderd~ toestanden in ons land, die het noodig maken,
dat regeeringsgetrouwen zich bij den Landstorm aansluiten.
Na de pauze werden eenige films vertoond
Majoor van Schelven sprak het slotwoord:

tevens dankwoord namens de Nationale
Landstormcommissie, om daarna uitvoerig
de vraag te behandelen: Heeft de B.V.L. nog
reden van bestaan?
Met het zingen van 2 coupletten van het
.,Wilhelmus" werd deze geslaagde Landstormavond geëindigd.

WITMARSUM.
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de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, kent de Nationale
Landstorm Commissie niet.
Het militair karakter van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm, zijn eigenaardige wordingsgeschiedenis en samenstelling sluiten. dezen "bestuursvorm" ten eenenmale uit.
Van~aar ook, dat de Gewestelijke Commissiën - in tegenstellmg met de Plaatselijke Commissiën - zichzelf naar
verkiezing kunnen aanvullen en uitbreiden, met deze ééne
restrictie, dat de verantwoordelijkheid, welke de Nationale
Landstorm Commissie tegenover de Regeering draagt voor een
nationale samenstelling van den Bijzonderen Landstorm, het
noodzakelijk maakt, dat de Gewestelijke Commissiën over
deze aanvulling vooraf met de Nationale Commissie overleg
plegen.
De derde der zooeven genoemde beperkingen maakt dit
overleg ook vereischt voor alle actie, welke, op zichzelf
mogelijk juist, evenwel in het kader van het geheel nadeelen
zou kunnen opleveren voor den bloei of de eendracht van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Thans zijn door de Gewestelijke Commissiën in bijna alle
plaatsen van ons land Plaatselijke Landstorm Commissiën
ingesteld en bestaan hare werkzaamheden met betrekking
t~~ deze la~tste in het geven van de noodige hulp en leiding
~IJ d: wervmg en propaganda; in de zorg voor een blijvende
nchhge samenstelling der Plaatselijke Commissiën en in het
vereischte toezicht, dat de arbeid dezer commissiën strekt tot
bevordering van de levensbelangen van het instituut.
_H~t zorgen voor goed functionneerende Plaatselijke Comm1ss1ën, welke in staat en bereid zijn de belangen van de
afdeelingen met al haar kracht voor te staan en welke alles
in _'t werk stellen om het leven der afdeelingen op een hoog
peil te houden, moet een van de meest belangrijke onderdeelen
van de taak der Gewestelijke Commissiën worden geacht.
Hetzelf1e is het geval met de aanstelling van actieve
Plaatselijke Leiders.
D_e aangewezen Korpscommandanten zijn voor de vervullmg van hun -~aak betreffende de registratie der vrijwilligers
geheel afhankehJk van de Gewestelijke Commissiën. Om deze
reden, doch ook ten behoeve van de consolidatie dienen alle
Ge':estelijke Commissiën over een eigen registratie te bes~h1kken, welke uiteraard dezelfde gegevens dient te bevatten,
die de korpscommandant behoeft.
~er wille van het nut, mogen hier even worden ingelascht
eemge wenken ten aanzien van een kaartsysteem :
Richt een kaartsysteem zooclanig in, dat het aan de vooraf te
stellen eischen voldoet.
Een systeem is niet bruikbaar als daarnaast op een ouderwetsche methode nog dezelfde gegevens of cleelen daarvan opnieuw
moeten. worden verwerkt.
Vernietig nooit een kaart, die haar diensten heeft verricht.
:Geef o6k nooit een kaart, die dienst heeft gedaan uit handen,
maar bewaar deze zorgvuldig. Het is een archief van bijzonderheden, waarop meermalen een beroep moet worden gedaan bij het

beantwoorden van vragen omtrent het daarin verwerkte personenen zaken-materieel.

De Gewestelijke Secretaris, in de meeste gevallen meer
rechtstreeks belast met den propaganda- en wervingsarbeid,
heeft in 't bijzonder den arbeid voor de registratie voor
zijn rekening en tevens ook de financieele administratie, d.w.z.
de zorg, dat de comptabele stukken der Gewestelijke Commissie voldoen aan de eischen, door den Minister van
Binnenlandsche Zaken en door de Algemeene Rekenkamer
gesteld.
Overigens heeft de Gewestelijke Commissie het zelfstandig
beheer over het haar toekomend deel der rijksgelden, dat haar
door de Nationale Landstorm Commissie ter goede rekening
wordt verstrekt.
Het verdient aanbeveling, dat de Gewestelijke Commissie
naast den Secretaris nog aanstelt een Penningmeester en
eveneens een Commissie voor de Financiën. Rekening,
verantwoording en besteding der gelden dienen door de Commissie geregeld te worden en al zijn, zooals bekend is, alle
uitgaven aan een drievoudige controle - nl. van Nationale
Landstorm Commissie, Departement en Algemeene Rekenkamer - onderworpen, iedere Gewestelijke Commissie zal goed
doen de besteding der gelden àf zelve te regelen, of te stellen
in handen van een Dagelijksch Bestuur, samen te stellen uit
Voorzitter, Vice-Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.
Er is geen enkele reden, waarom de vergaderingen der
Gewestelijke Commissiën niet zouden worden ingericht volgens
de gebruikelijke manier. Notulen, jaarverslag, financieel
jaaroverzicht en voorlezing der ingekomen stukken behooren
niet te ontbreken.
Voor de Gewestelijke Secretarissen heeft de Nationale
Landstorm Commissie, ten einde eenheid in de registratie te
verkrijgen, een instructie vastgesteld, welker naleving waarborgt, dat de Korpscommandant een deugdelijke korpsadministratie kan inrichten.
Ter wille van de samenwerking met den Korpscommandant,
heeft deze qualitate qua zitting in de Gewestelijke Commissie.
Hetzelfde is het geval met den vertegenwoordigenden officier
van het Landstormkorps Motordienst, den z.g. districtscommandant van dit korps.
Deze samenwerking wordt het best bevorderd, indien men
aan beide zijden zich slechts verantwoordelijkheden oplegt,
welke uit de eigen taak voortspruiten.
Eenige begrenzing der wederzijdsche werkzaamheden
is te vinden in de kennisgeving van den Inspecteur van
den Vrijwilligen Landstorm, R. No. 217 van 1922, voornamelijk terzake van de schietoefeningen en de verhouding
tot de Plaatselijke Leiders. 1 )
1) Zie Handleiding voor den B.V. L.

(Zie vervolg blz. 6.)

?P 22 Februari werd door de afdeelingen
Witmarsum en Pingjum van den B.V.L. een
gezamenlijke. schietwedstrijd gehouden in het
R.K. Vereemgmgsgebouw alhier. Er werd in
t~ee klassen geschoten. Aan den wedstrijd
~1e een zeer vlot en gezellig verloop had, werd
m totaa_l_ door 28 vrijwilligers deelgenomen.
De pnJzen bestaande uit fraaie kunstvoorwerpen werden door den commandant der
a!deeling J='.~ngj_um, den heer Sj. Giliam, aan de
diverse pnJswmners uitgereikt.

WINSUM.
_Yanwege de Gewestelijke Landstorm Comm1Ss1e v~n het Landstormkorps "Groningsch
Verban~ . werden te Winsum op 24 en 25
Februan m het Hotel Alderts de Provinciale
~chietwedstrijclen gehouden voor de afdeelmgen: Adorp, Appingedam, Baflo, Bedum,
Bierum, Eenrum, Gan;elsweer, Haren, Kantens, Kloosterburen, Leens, Loppersum, Middelstum, Noorddijk, Stedum, Ten Boer Uithui~en, Uithuizermeeden, Warffum, vVinsum
en t Zandt.
. De wedstrijden waren verdeeld in: Afdeelmgs- , Personeele- en Geluksbaanwedstrijden.
Voor elke afdeeling komen drie van de beste
schutters uit, te_neinde de afdeeling te vertegenwoordigen m de Afdeelingswedstrijden.
De Personeele wedstrijden worden onderverdeeld in twee afdeelingen, nl. één afdeeling
voor de scherpschutters en één afdeeling in
twee klassen voor de overigen. De wedstrijden
op de Geluksbaan zijn voor alle vrijwilligers
opengesteld.
De uitslagen waren als volgt:
K orpswedstrijd :
Af~eeling Schildwolde: I 169; Afdeeling
Groningen: II 164; Afdeeling Wildervank:
III 164.
Scherpschutters : •
1. D. W. Rustema, Baflo; 2. A. Smit,
Middelstum; 3. R. Reker, Winsum; 4. J. C.
Vegter, Bierum; 5. C.A. Vink, Bedum.
1e klas:
, 1. 0. Nienhuis, Kloosterburen; 2. J. Hofman,
t_Zandt; 3. M. A. Steenhuis, Winsum; 4. J . M.
Ritsema, Ten Boer; 5. H. v. d. Wal, Loppersum.
2e klas:
1. K. Wiebenga, Baflo; 2. G. Straatsma,
Warffum; 3. D. v. d. Linde, Bierum; 4. D.
Huizinga, Kantens; 5. A. Wildeboer, Bierum.
Ge.Zuksbaan :
A. K. Dijkema, Ten Boer; M. Til, Winsum;
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prijzen met een toepasselijk woord aan de
winnaars kon uitreiken.
Daarna kregen we het afscheid van den
Voorzitter der Plaatselijke Commissie, die
door vertrek ons gaat verlaten. Kapitein de
Jonge sprak hartelijke woorden tot afscheid,
waarvoor de heer Dijkhuis hem dankte.
Ook Burgemeester Van Barneveld sprak
nog enkele woorden, waarna de Kapitein een
bewijs van ontslag uitreikte aan J. Boesenkool.

HOEVELAKEN.
De Plaatselijke Afdeeling Hoevelaken is
met eenige nieuwe leden aangevuld, zoodat
hare samenstelling thans is ;
Dr. C. J. K. van Aalst van Hoevelaken,
Eere-Voorzitter, Jhr. P. A. van Eijs, voorzitter, L. Ph. Michon, M. J. Pijkstra, F. Tromp,
leden en reserve-luitenant D. F. Pijkstra,
plaatselijke leider.

BRUMMEN.
Door het bedanken van den heer H. F. M.
E. Graaf van Limburg Stirum, Burgemeester
van Brummen, als Voorzitter van de Plaatselijke Commissie van de Afdeeling aldaar van
den B.V.L. is nu het Dagelijksch Bestuur dier
Afdeeling als volgt samengesteld:
J. M. Baron van Boecop, Voorzitter; Jhr. H.
W. M. van Coehoorn van Sminia, Vice-Voorzitter-Secretaris; G. C. Pels Rijcken, Penningmeester.

BRUINISSE.
Vrijdag 18 Februari werd in het Gemeentevergaderlokaal een propagandavergadering gehouden van de afdeeling Bruinisse van den
B.V.L. De Voorzitter, de heer Van Vessem,
opende deze bijeenkomst met een woord van
welkom aan den spreker, den heer Laernoes

Voor de samenwerking met het Landstormkorps Motordienst is deze afbakening te vinden in de Instructie voor den
Districtscommandant. 1 )
De nieuw-opgetreden Voorzitter der
Gewestelijke ·Landstorm-commissie
,,Zuid-Holland: West" de heer L. G.
Roy aards.

J. Kremer, Noorddijk; G. Huitsing, Winsum;
L. v. d. Molen, Leens.
De prijzen werden uitgereikt door Kapitein
De Jonge. Hierna kreeg burgemeester Boot
van ·winsum, als voorzitter van de plaatselijke
Landstormcommissie het woord en bracht
dank aan allen die hadden meegewerkt, opdat
deze wedstrijden een goed verloop mochten
hebben. Met het zingen van het Wilhelmus en
een driewerf hoera op de Koningin werden
deze wedstrijden besloten.
BERGAMBACHT.
De afdeeling Bergambacht van den Bijz.
Vrijw. Landstorm hield in de zaal van hotel
,,'t Centrum" op 12 Februari j.l. een propagandasamenkomst. Wegens ziekte van den
Voorzitter opende de heer J. A. A. Wilkens de
vergadering en riep een welkom toe aan de
aanwezigen. in hoofdzaak aan de bestuursleden
van het Gewest Gouda.
Daarna sprak de heer Pot, Vice-Voorzitter
van het Gewest Gouda een gloedvolle rede uit.
Hierna werden eenige films vertoond.
De heer Derksen van Gouda bracht den
scheidenden Eere-voorzitter, burgemeester Wilkens, dank voor al hetgeen hij als burgemeester
voor de afd. van den B.V.L. geweest was.
Vervolgens reikte luit. v. Meggelen van
Gouda aan de heeren L. de Mik, M. v. Duivendijk, K. Renes en Adr. Burger het brevet van
scherpschutter uit.
De heeren P. v. d. Dool en M. den Haan
spraken eenige woorden van afscheid tot den
Eere-voorzitter, waarna tenslotte de heer
Wilkens de verschillende sprekers dank bracht
en den wensch uitsprak, dat de afd. Bergambacht mag blijven een sieraad voor het Gewest
Gouda.

KLAASWAAL.

De Plaatselijke Commissiën ontvangen jaarlijks van de
Gewestelijke Commissie een klein bedrag (z.g. kleine kas)
voor het doen van geringe betalingen, overigens worden de
plaatselijke uitgaven, voorzoover de Plaatselijke Commissiën
niet over eigen fondsen beschikken, bekostigd door de Gewestelijke Commissie. Uitgaven der Plaatselijke Commissiën, ten
laste der Gewestelijke Commissie, met uitzondering van die,
welke uit b.g. kleine kas worden gedaan, behoeven uiteraard
voorafgaande goedkeuring der Gewestelijke Commissie.
Het streven der Gewestelijke Commissie behoort erop
gericht te zijn, het saamhoorigheidsgevoel onder de vrijwilligers te versterken en bij hen het bewustzijn van de
noodzakelijkheid, om steeds paraat te zijn, te onderhouden.
Zij dragen nauwlettend zorg voor het gehalte der vrijwilligers
en weren revolutionairen en fascisten, alsmede lieden met
moreele defecten.
Noodig is, dat met de afdeelingen een nauw contact wordt
gehouden, hetwelk 't best wordt verkregen door een planmatige afvaardiging van leden der Gewestelijke Commissie
naar de vergaderingen der plaatselijke afdeelingen. Op den
voorgrond blijve staan, dat het nationaal karakter van het
instituut wordt gehandhaafd en dat voorkomen wordt, dat
minderheden worden veronachtzaamd of gekrenkt.
Mocht onverhoopt de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
moeten worden gemobiliseerd, dan zullen de Gewestelijke
Commissiën verband met de Landstormers bewaren en de
belangen van hunne gezinnen zooveel mogelijk voorstaan.
Zouden de omstandigheden meebrengen, dat in dien tijd
nieuwe vrijwilligers dienden te worden toegelaten - hetgeen
niet te verwachten is - dan is het aan de Gewestelijke
Commissiën om te waken tegen het indringen van verkeerde
elementen.

Dinsdag 1 Maart 1932 is in het stationskoffiehuis alhier, een bijeenkomst gehouden
Samenvattende de werkzaamheden der Gewestelijke Comvan den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
De Eere-voorzitter, de heer G. Walma van missiën, kan men zeggen, dat deze betrekking hebben op:
der Molen, burgemeester dezer gemeente,
de aanstelling, aanvulling c.q. vervanging van de Plaatseopende met een toepasselijk woord de bijeenkomst en heette allen hartelijk welkom lijke Commissiën en Plaatselijke Leiders;
inzonderheid de heeren H. C. van Cappelle:
de regeling van de propaganda, werving en consolidatie;
A.C. de Neeve en F. D. van der Mast waarna
eenige films werden vertoond.
'
de registratie der vrijwilligers;
In de pauze werden door Overste Van Capde zorg voor de nationale samenstelling van het instituut;
pelle de brevetten uitgereikt aan de scherpschutters P. Notenboom, C. Buitendijk, Andr.
de zorg voor het gehalte der vrijwilligers, hunne saamhooVos, A. van der Linden, M. J. Goedhart, G.
righeid en paraatheid;
Mast, A. Huisman en L. Breure.
Hierna werden door den Burgemeester de
het bewaren van een hoog peil der te houden bijeenkomsten;
prijzen uitgereikt van de gehouden schietwedsamenwerking met den Aangewezen Korpscommandant;
strijden. In beide wedstrijden werd het
maximum aantal punten behaald door de
bevordering van de belangen der "bijzondere korpsen",
heeren A. Huisman en P. de Korte.

ALBLASSERDAM. .
De afdeeling Alblasserdam van den B.V.L.
hield op Woensdag 17 Februari j.l. een goed
geslaagden Filmavond in het gebouw de
Harmonie".
"
De voorzitter der Pl. Landstormcommissie
de heer G:_v. d. Koogh. opende de vergadering:
w_aarna h1J_ h~t woord gaf aan Lt. Groenendijk,
die een pittige rede hield over den B.V.L.
Na de filmvertooning werd door den voorzitter deze succesvolle avond gesloten.

LEEK.
Dinsdag 23 Februari vergaderde de afdeeling
Leek van den B.V.L. onder leiding van
Kapitein de Jonge uit Groningen. Aan deze
vergadering was een schietwedstrijd verbonde~, zooclat Kap~. de Jonge op de hem eigene
WlJZe aan het emde van den wedstrijd de

Motordienst, Vaartuigendienst en Spoorwegdienst;
verstrekking van gelden aan de plaatselijke afdeelingen en
van prijzen voor de wedstrijden;
het organiseeren van grootere bijeenkomsten als landdagen, enz. ;
het aanvragen van gemeentelijke subsidiën.

Il.
DE PLAATSELIJKE LANDSTORM COMMISSIËN.

De Plaatselijke Commissiën worden door de Gewestelijke
Commissie ingesteld en voeren de propaganda. Zij bewegen de
dienstplichtigen, hetzij in samenkomsten, hetzij door persoonlijk bezoek, onder uiteenzetting van de beteekenis van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, tot vrijwillige
1)
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uit Vlissingen, en den heer Van den Broek uit
Zierikzee, alsmede aan den Eere-voorzitter der
afdeeling, den heer burgemeester Hage.
Aan H.M. de Koningin werd een telegram
van eerbiedige hulde en trouw gezonden.
Hierna verkreeg de heer Laernoes het

verbintenis. De Commissiën worden hierin bijgestaan door de
Plaatselijke Leiders.
De leden der Commissiën zijn de vertrouwensmannen der
vrijwilligers, de intellectueele voorgangers. Dit vertrouwen
hebben zij niet verkregen door hun lidmaatschap der commissie, maar hadden zij reeds, doordat zij in min of meer
ruimen kring leiding gaven aan het godsdienstig, staatkundig
of maatschappelijk leven.
Bij de moeilijkheden, waarmede een instelling als de Bijzondere Vrijwillige Landstorm steeds te worstelen heeft, is de
ruggesteun van invloedrijke personen niet te ontberen.
Deze moreele en daadwerkelijke steun heeft de organisatie
doen bloeien en de instandhouding van het instituut zal
hiervan afhangen of er ook in de toekomst voldoende levend
verband zal zijn tusschen de afdeelingen en de Landstorm
Commissiën.
Het behoort inzonderheid tot de roeping van de Plaatselijke
Commissie (die ook om deze reden uit vooraanstaande personen van diverse richtingen moet zijn samengesteld) om
nauwlettend toe te zien, dat de vergaderingen harer afdeeling
geen ander karakter krijgen, dan bij het instituut van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en bij de geaarëlheid der
bevolking in een bepaalde streek passend is, terwijl zij tevens
heeft zorg te dragen, dat géén bepaalde partijen of richtingen
in de afdeeling over de andere gaan heerschen of dat de
minderheden zouden worden gekrenkt.
Zij is moreel ook verantwoordelijk voor het gehalte der
vrijwilligers en voor hunne paraatheid, om als 't noodig is te
mobiliseeren.
Is de afdeeling gemobiliseerd, dan bevordert de Plaatselijke
Commissie de belangen van de achtergebleven familie.

III.
DE WERKZAAMHEDEN VAN
DEN PLAATSELIJKEN LEIDER.
Het Plaatselijke Leiderschap is een vredes/unctie; d.w.z.
dat de werkzaamheden van den Plaatselijken Leider vanzelf
ophouden op het moment, dat de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm voor handhaving of herstel van de openbare orde
en rust onder de wapenen is gekomen. Op dàt moment nl.
gelden de zuiver militaire verhoudingen; de krijgstucht en de
krijgswetten, en de geheele militaire hiërarchie.
Het zal duidelijk zijn, dat de Plaatselijke Leiders, zoolang
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm niet is gemobiliseerd,
niet door anderen behooren te worden beschouwd en behandeld als ondergeschikten in den militairen zin des woords.
Na overleg tusschen den Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie en den Inspecteur van den Vrijwilligen
Landstorm is in de Schietregeling, R. No. 217 van 1922 (zie
de handleiding voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm),
het allervoornaamste aangaande j.e Plaatselijke Leiders
opgenomen.
De Plaatselijke Leiders worden benoemd en aangesteld evenals dit met de leden der Plaatselijke Commissiën het
geval is - door de Gewestelijke Landstorm Commîssiën
waarvan de Korpscommandant ambtshalve lid is, zoodat de
aanstelling der Plaatselijke Leiders vanzelf ook in overleg
met den Korpscommandant plaats heeft.
De Plaatselijke Leider behoeft niet beslist een rang te
bezitten; hij kan als dienstplichtige zelfs gewoon soldaat zijn.
De Schietregeling 1922 vermeldt, dat de Plaatselijke
Leiders door den Korpscommandant worden aangewezen tot
Baancommandant bij de schietoefeningen, tènzij de Korpscommandant dit in een bepaald geval, ter wille van de veiligheid niet met zijne verantwoordelijkheid kan overeenbrengen.
De baancommandant, die voor zijne instructie de vast-
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woord om het doel en streven van het instituut
uiteen te zetten. Ter afwisseling werden eenige
films vertoond.
Aan 4 leden der afdeeling werd het brevet
.,scherpschutter" uitgereikt.
Met een woord van dank aan spreker en
alle aanwezigen werd deze drukbezochte
vergadering door den Voorzitter gesloten .
Nog kan worden gemeld dat bij den Voorzitter een telegram van H.M. de Koningin is
ingekomen, waarin Zij haar dank betuigt voor
de haar gebrachte hulde.

voorzitter met een toepasselijk woord de
prijzen uitreikte .
Wegens vertrek van een lid der pl. Commissie werden twee nieuwe leden als zoodanig
geïnstalleerd, en wel Ds. H. 0. Molenaar en
S. W. Anema.
Met een opwekkend woord, om ook vooral
het koT?:ende jaar de schietoefeningen weer
trouw b1J te wonen, sloot de plaatselijke leider
tenslotte de vergadering.

HETEREN.
De Burgemeester dezer Gemeente, de heer
~- J . Knoppers, nam het initiatief tot oprichtm_9 van een afdeeling van den Bijzonderen
Vnpv1lltgen Landstorm. In he t plaatse lijk
comité namen zitting de notabelen der
Gemeente, o.w . de voorgangers der Kerkelijke
Gemeenten. Hoewel ter plaatse een bloeiende
afdeeling van de Burge rwacht bes taat, meende men ook voor aansluiting bij den B . V .L.
propaganda te moeten maken, ten einde in
deze ernstige tijden dit Instituut voor Vrede
en Veiligheid zooveel mogelijk te steunen.

IDSEGAHUIZEN.
Op 20 Januari j .1. kwam de afdeeling
Idsegahuizen-Piaam in ledenvergadering bijeen in het lokaal te Idsegahuizen . De bijeenkomst stond onder leiding van den heer P.
Postma, Voorzitter van de plaatselijke commissie en was uitstekend bezocht. De plaatselijke leider S. J. Zoodsma sprak een ernstig,
opwekkend woord, en bracht verslag uit van
de gehouden schietwedstrijden, waarna de
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Allereerst de namen van de pn3swinners: R. Bruining, Meppel; Annie
Drexhage, Leeuwarden; Jannie Eisenga,
Ten Post; Floortje Hordam, Oud-Alblas;
J ohs van Hengel, Rotterdam; Max Lina,
Lochem; Corns. van Pelt, Ridderkerk;
H. N. Pelkman, Den Haag; Trijntje
Postma, Kollum; Laurina Ton, Middelburg.
De volgende maal deel ik twintig prijzen
uit in plaats van tien. Houdt je maar
dapper!
Van 6 Landstormerskinderen ontving
ik een kiekje. 'k Heb ze doorgezonden aan
Mevrouw Koretzky-De Feijter.
Trijntje Postma te Kollum. Je inzending ontvangen. Bij gelegenheid hoop ik
er gebruik van te maken.
Voor nieuwelingen en vergeetachtige
sukkels geef ik nog eens het adres:

1

AAN OOM BERTUS,

p/a. Bureau van Het Landstormblad,
Koninginnegracht, 50.
's-GRAVENHAGE.

Broertjes en zusjes onder elkaar hoeven
niet een afzonderlijken brief te sturen met
oplossingen. Ze kunnen samen met één
brief doen.
Sommigen van jullie gaan weleens met
Vader of broer mee naar een oefening van
den Landstorm. Ja! 't is wel de moeite
waard, om dat eens bij te wonen.
Toen Prins Maurits gereedstond om
'·
den beroemden slag bij Nieuwpoort te
leveren in 1600, smeekte zijn 16-jarige
broeder Frederik Hendrik, om er ook bij
tegenwoordig te mogen zijn. Nu, hij kreeg
toestemming; want het muist, al wat van
De eenige wezenlijke macht, die er volgens den heer Albarda in den Staat mag
katten komt.
overblijven.,
Maar "Prince Mouringh" vermaande
hem, dat hij met z'n neus niet vlak vooraan mocht staan. Jullie, toekomstige
mogelijk ook te omvatten de voorbereiding in de pers, en Landstormers, zult ook wel zoo voorgestelde vergoeding geniet, is in deze kwaliteit voor de daaraan
zichtig zijn, is 't niet?
wel in de plaatselijke en provinciale pers.
verbonden werkzaamheden ten volle verantwoordelijk aan
De Plaatselijke Leider zal ook meestal voorbereiden de Beste Kinderen,
den Korpscommandant.
gezamenlijke reizen naar landdagen, schietwedstrijden, bootDe werkzaamheden, behoorende tot het Plaatselijk LeiderDank jullie wel voor de mooie kiekjes! Ik
o:ntving een foto van de familie Veltman,
tochten, gewestelijke vergaderingen en dergelijke.
schap, zijn geheel vrijwillig en belangeloos. Het laatste wordt
tJonge, wat een gezellige groote familie is dat!
in geenen deele teniet gedaan door het feit, dat de Nationale
Hij onderhoude voorts zooveel mogelijk persoonlijk contact En dan wou ik dat jullie die aardige kiek van
Landstorm Commissie telkenjare, niet als loon maar als een
met de vrijwilligers, ook met hen, die weinig tijd en gelegen- Harm en Roelof Hulsebos eens konden zien.
Die staan er zoo keurig op en ze hebben zulke
klein blijk van hare waardeering, een som gelds aan de Geheid hebben voor schieten en vergaderen.
lieve zusjes, daar zou iedereen jaloersch op
Hij bevordert de lezing van het Landstormblad als consoli- worden. Verder zijn er nog kiekjes van
westelijke Commissiën doet toekomen om den Plaatselijken
J acomina Kik, M. A. van den Hove en van
datiemiddel en ook als middel om de vrijwilligers, die het Betsy Deys en zij heeft zoo'n mooie witte strik
Leiders een bedragje, · opwegende tegen den prijs van een
minst de gelegenheid hebben, met ons instituut mede te in d 'r haar, die staat haar maar wàt goed. Ten
kistje sigaren, ter hand te stellen.
slotte nog een foto van Geert van der Wal met
Het vrijwillige en belangelooze karakter van den arbeid der
leven, te bereiken.
z'n Vader, ze stappen er flink vandoor en je
Plaatselijke Leiders bepaalt vanzelfsprekend ook de verDe Plaatselijke Leider verleent zijne medewerking aan kunt zien dat Geert het wat fijn vindt met z'n
Vader te wandelen.
houding van de Gewestelijke en Plaatselijke Commissiën en
den Korpscommandant, ten behoeve der voorbereiding van
Nu lieve kinderen, ik vind het heel prettig
nu enkelen van jullie te kennen en misschien
van de Korpscommandanten tot deze mannen.
een eventueele opkomst der vrijwilligers.
kom ik weleens één van jullie tegen, wie weet!
Aan de keuze van betrouwbare vrijwilligers wijde hij bijVoor het contact tusschen Plaatselijken Leider en PlaatseAllen hartelijk gegroet door jullie toegenegen
MIEP KORETZKY-DE FEYTER.
lijke Commissie is gezorgd door de bepaling, dat een Plaatsezondere zorg.
lijke Leider qualitate qua, d.w.z. zoolang hij deze functie
Hij wake tegen de licht opkomende neiging.om, ten einde
Groep A.
maar een groote afdeeling te verkrijgen, rijp en groen aan de
waarneemt, als zoodanig ook zitting heeft in de Plaatselijke
(Onder de 10 jaar.)
Landstorm Commissie.
Plaatselijke Commissie voor te dragen. Degenen, die zich
Vierkantraadsel.
Het verleenen van medewerking door de Plaatselijke
aanmelden, moeten niet alleen op het stuk van hef gezagsLeiders bij de aanwerving van nieuwe vrijwilligers is zeer
beginsel, maar ook overigens 18-karaats mannen zijn. In ons
1
2 1-_-3~ 1 4
5
belangrijk, doch nog véél belangrijker is het, de reeds
instituut passen geen mannen met moreele defecten, hoe
1
1
aangesloten vrijwilligers voor ons instituut te behouden
enthousiast zij overigens zijn mogen.
13
17
18
19
16
door het bijhouden van het hun verstrekte register. Ten
Alle Plaatselijke Leiders bezitten het recht van portvrijdom
1
1
1
1
einde bij alle Plaatselijke Leiders dezelfde wijze van regivoor de convocatie hunner vrijwilligers en voor hun overige
12
20
21
15
22
stratie hunner afdeeling te verkrijgen, heeft de Nationale
landstormcorrespondentie; ook voor het gebruik van retour1
1
1
1
Landstorm Commissie ook voor hen een instructie voor de
enveloppen. Zuinigheid vooral ook ten aanzien van het
registratie vastgesteld.
gebruik van retourenveloppen warde bij voortduring aan11
23
24
25
14
1
1
1
1
Nieuwe registers zijn te verkrijgen bij den Secretaris der
bevolen.
Gewestelijke Commissie.
Ten slotte verdient het aanbeveling, dat de Plaatselijke
6
7
8
9
10
1
1
1
1
In de tweede plaats heeft de Plaatselijke Leider tot taak,
Leiders een goede verhouding tot de vrijwilligers van de
de propaganda- en huishoudelijke vergaderingen der afdeeling
Korpsen Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst en 1-2-3-4-5
is~een waterdier.
is een kleur.
6-7-8-9-10
v0or de Plaatselijke Commissie voor te bereiden. Hij streve
Luchtwachtdienst zooveel mogelijk bevorderen.
naar een hoog peil van de vergaderingen zijner afdeeling.
Met uitzondering van den Luchtwachtdienst verdient het 1-13-12-11-6 is een insect.
is een muziekinstrument.
·
.
h en aan d e seh"1etoefemngen
De voorbereiding van de propaganda-vergaderingen (waaraanb eve1rng,
en -wedstnJ··d en en 5-16-15-14-10
_ _1
17 18 9
is een huisdier.
aan in vele gevallen ook de Secretaris der Gewestelijke
vergaderingen te laten deelnemen, waarvoor het gewenscht 120-21-22
is een meisjesnaam.
Commissie zijn medewerking zal verleenen) dient zoo
is, hunne namen achter in het register op te nemen.
B. 23-24-25
is een knaagdier .
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Groep B. (Boven de 10 jaar.)
Het Cijferschip.
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Eens zat worstjesman aan tafel,
d' Oogen vol van zonneschijn;
Op z'n bordje lag zoo'n bruintje;
Ha! hij trof 't weer extra-fijn!

't Worstje was een worst geworden,
Anderhal ven Meter lang!
Daan begon te klappertanden,
Wit als krijt, en doodelijk bang.

Lachend nam hij fluks een hapje;
Maar, wat wonderlijk geval:
't Worstje werd ditmaal niet kleiner,
Maar nog grooter - hé, hoe mal!

0 ! nu krijgt die worst ook oogen !
Oogen, glanzend, akelig koud;
En een bek met groote tanden !
't Is een slang, die hij aanschouwt!

Hap! daar ging weer schijf na schijfje;
Wel, hoe onbegrijpelijk toch:
't Worstje raakte niet ten einde,
Maar werd telkens grooter nog.

0 ! nu gaat het monster leven!
't Heft z'n gladden kop omhoog,
Met een tong in twee gespleten!
Brrr ! het kromt in dubbelen boog.
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1-9 is een nuttige instelling in ons
Vaderland.
10-14 is een groot huisdier.
9-23 is een rondreizend koopman.
24-27 is een vloeibare spijs.
27-30 is een boomvrucht.
29-33 is een bloem.
30-34 is een rivier in ons land.
39-23 is iemand, die eet.
49-39 is een lief, klein vogeltje.
54-50 is onmisbaar voor mokers.
10-54 is een doorgang.
60-10 is gelijk aan 24-27.
60-65 is een zoete lekkernij.
66-1 is een kameraad van een vork.
1-102 is een vod.
2-88 is 't achterste deel van een leger.
7-88 is een olie van zuidvruchten.
10-70 is een andere naam voor Vaderlanders.

Kijk! de slang rijst van de tafel,
Met z'n wijd gesperden bek!
0 ! ze kronkelt zich om Daantje,
Die geboeid zit op z'n plek!
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Eerst zoowat ter vingerlengte,
Groeide 't al maar, al maar aan;
't Hart van Daantje, eerst zoo vroolijk,
Ging onrustig, angstig slaan.
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Hij deed niets dan rookworst koken,
's Morgens, 's avonds, heel den dag!
Hij zou enkel rookworst eten,
Als 't alleen aan Daantje lag!

30 36 35 34

40 39
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,,Moeder, help! de slang vermoordt mei" .. .
Moe snelt toe ... ,,kom! drink 's wat!" .
.. . . 't Was maar goed voor 't bibberend
[Daantje,
Dat hij in z'n bedje zat!_

9-49 is een lengtemaat.
9-46 is een tijdmaat.

OOM BERTUS.

DAANTJE IN ANGST.

Daan, een frissche Fröbelkleuter,
Had een wonderfijnen smaak;
Rookworst, liefst van Anton Hunink,
Vormde 't feestmaal voor den snaak.
0, die rookworst glad en glanzend!
Als die op den disch verscheen,
Dan liep 't water hem in beekjes
Om z'n grage tandjes heen.

Jammer, dat dit lievelingskostje
Toch zoo gauw door 't keelgat gleed!
0 ! als hij in Moeders plaats was,
Nou, hij wist wel wat hij deed!

P.· SCHENSEMA

Begrafenissen en Transporten
TOLSTRAAT 114 BIJ DE VAN WOUSTRAAT
TfLEFOON 25241
:-:
AMSTERDAM

MAKELAARSKANTOOR BAKKER & Co.
GELD BESCHIKBAAR VOOR
EERSTE HYPOTHEKEN TOT
ELK BEDRAG MATIGE RENTE
LAGE AFSL UITPROVJSIE

ZEUGESTRAAT 40a GOUDA TELEFOON 2123

KAREL I

GROOTE NATIONALE SCHIETWEDSTRIJD

ROTTERDAMSCHE BOAZ BANK N.V.

,,JULIANA" afd. Zutphen van Volksweerbaarheid,
te houden op 19 tot en met 30 April 1932
Deelname opengesteld o.a. voor afdeelingen van den B. V. L.
Per 3 deelnemende 5-tallen I Korpsprijs. Voor de personeele baan
fraaie prijzen. Programma wordt op aanvraag gratis toegezonden
door den Secretaris G. Dikken, Rozengracht 17, Zutphen."

Pompenburgsingel 13 -Telefoon 21885 (2 lijnen)
Groene Hllledljk 129 - Telef. 55604

SCHIETSCHIJVEN

Rente 2 %

Nieuw soort carton, speciaal voor schietschijven vervaardigd. Alle modellen uit
voorraad leverbaar
Vraagt onze nieuwe prijscourant

DEPOSITO Rente 1½-4} %
REKENING COURANT
SPAARBANK Rente 3,6 °1.,
EFFECTEN -COUPONS
SAFE-LOKETTEN vanaf /3.- p.J.

N.V. voorheen FIRMA GROENENDIJK
Slaghekstr.

90 ■94

Rotterdam

Tel. 11386

VOOR DEN BLOEMENTUIN
Baby rozen ...... à 12½ et. 1 Stamrozen .. . .. . ... à 55 et.
Grootbl. rozen ... à 12½ et. Ligustrum ......... à 8 et.
Klimrozen ....... à 10 et. Bospalm ... .. ..... à 8 et.
Rhododendrons, Azalea's, Hulst, Heesters, Klimplanten,
Vruehtboomen billijk. (Vruehtboombespuiting).

N. G. HOOGENDIJH, Lid van den B.V. L.
Steeklerweg 1301

N.V.

KONINKLIJKE

DEGEER
VOORSCHOTEN

N.V. Stoomboot Onderneming "CONCORDIA"
HOOFDKANTOOR ARNHEM
Dal'elijk1che Goederendien1ten vanaf Arnhem naar Rotterdam v.v.
Vanaf Arnhem en Nijmeeen naar Amsterdam en Zaanatreek v.v.
Vanaf Arnhem. naar Nijmecen v.v.
Gercaelde Goederendiensten va n Arnhem naar Schiedam, Delft, Den Haag,
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Prinsegracht 120 -

Den Haag

LEVERANCIER

VAN DEN
f>IJZONDEREN
VRIJWILLIGEN
LANDSTORM

Goed en Goedkoop
Van S.S. met de tramlijnen 6 en 13,

van H.S. met de tramlijn 10 te
bereiken.
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Brieven franco letter 0, Boekhandel Dekkers - Dordrecht.
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DE DIRECTIE.

Nederlandsche
Handel-MaatschappU N.V.

s

AMSTERDAM

Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE
Logies en Consumptie

werk? Genegen alle werkzaamheden te verrichten.
Van goede getuigen voorz.

Tiel, 'o-Hertoa-enbooch, Lobith v.v.
Verder naar alle aan vaarwater geJeaen plaataen in N ederland.

Alphen a /d. Rijn

HOTEL EN KOFFIEHUIS

Wl!n~o~m~~~i=, aan

Vestigingen in Nederlandsch-lndië
Straits-Settlements, Britsch-lndië,
_
China, Japan en Arabië
-

dat het gebruik van steenen pijpen in
Nederland gedurende de laatste jaren
steeds toeneemt?
5
Goedewaagen's Koninklijke Fabrieken, Gouda.

ALLE

BANKZAKEN
SAFE-DEPOSIT
KOFFERKLUIS

1
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Binnenweg ::::~==~~Hoogstraat
Joa.kerfranutr,
•• d. Talultraal
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Denkt om de werving
van onze jonge dienstplichtigen!
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LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HETWETTIGGEZAG
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Ieder Vrijwilliger
behoort in het bezit
te zijn van een gestempeld legitimatiebewijs.

•

Geef bij verhuizing
uw adresverandering
op aan den Plaatselij ken Leider en aan
de Administratie van
Het Landstormblad,
Koninginnegracht 50
te ,s-Gravenhage.

EÉR EN ONEER.

"Ni eet honneur, ni cette indignité, zal
menig dagbladschrijver denken, wanneer
hij de uitdrukking: ,,'t is waar, want het
staat in de courant" tegenkomt naast het
bekende gezegde: ,,hij liegt of het gedrukt
staat".
Aan deze geestige combinatie van den
bekenden Professor Diepenhorst, had de
redactie van Het Volk wel gedachtig
mogen ûjn, toen zij één dezer dagen
opnieuw haar lezers wilde suggereeren,
dat er in 1918 van revolutiegevaar niet de
minste sprake is geweest en neerschreef:
De waarheid is, dat de leiding van de
socialistische arbeidersbeweging reeds
lang op haar eigen gronden tot de slotsom was gekomen, dat er geen algemeene revolutionaire situatie was opgetreden, vóórdat Ruys of één van zijn
11:oedige dienaren de tanden had laten
zien.
Onder luid gejuich hebben vrijwilligers en burgerwachten toen koningin en
vaderland gered van een gevaar, dat in
feite niet bestond.
De redactie van Het Volk moet haar
aanhangers wel voor weinig intelligent
aanzien, dat zij hen dit dorst voor te
zetten. Immers het is nog slechts kort
geleden, dat het vierd~ deel van de

mémoires van wijlen den Heer Troelstra
onder den titel "Storm" in het licht werd
gegeven.
Misschien heeft de Volkredactie aanleiding gehad voor de onderstelling, dat
niemand harer lezers van de gedenkschriften van Troelstra heeft kennisgenomen, want anders kunnen wij niet
begrijpen, hoe deze redactie durft te ontkennen, wat Troelstra zelf vlak voor zijn
dood met een geheel hoofdstuk heeft
bevestigd.
Of, kiest de redactie het liefst de
,,indignité"?
DE VERHOUDING VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM
TOT "HET LEGER".
Tenzij men "het leger" wenscht op te
vatten in zijn allerengsten vorm, zoodat
men onze weermacht te land slechts kan
zien als bestaande uit de actief dienende
officieren en kader, die telkenjare een aantal recruten opleiden, is de B.V.L. te beschouwen als deel van ons leger. Bestaande
uit dienstplichtige verlofgangers, is de
vredeskern en vredesorganisatie evenals
bij andere legeronderdeelen permanent
aanwezig en heeft, onder verantwoordelijkheid tegenover den Minister van Defensie,
demilitaireautoriteit, i.c. de Inspecteur van
den Vrijw. Landstorm met uitsluiting van
ieder ander de zeggenschap over aanvoeringen-b ewapening, indeeling en mobilisatie.
Zonder leger zou geen Bijzondere Vrijwillige Landstorm kunnen bestaan.

aan eventueelen 02ro~ ~hoor te geven,
15lijft derhalve onveränaerd. Het spreekt
vanzelf, dat de hooge militaire autoriteiten
alle voorbereidingen voor een dergelijke
verplichte opkomst hebben getroffen.
De Regeering kan echter, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven,
zeggen: ,,Landstorm vrijwilligers voor!"
Dat thans ruim drie en zeventigduizend
vrijwilligers paraat zijn, om aan zulk een
oproep gehoor te geven, is een eere voor
ons volk.
Dat de Regeering in dit vrijwillig aanbod haar volle vertrouwen stelt, is een
eere voor onze Overheid.
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BENOEMINGEN EN BEVORDERINGEN.

Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden (bij bevordering), de
Luitenant-Generaal E. F. INSINGER, Commandant van het Veldleger, Commandant
van de Vesting Holland.
Bij Koninklijk Besluit is met ingang van
1 Mei 1932 benoemd:

tot Luitenant-Generaal, Commandant
van het Veldleger, de Generaal-Majoor
Jhr. W. RöELL,
tot Kolonel, Commandant van de VIe
Infanteriebrigade, de Luitenant-Kolonel
Jhr. C. J. VAN ADRICHEM BOOGAERT,
Oud-Commandant van het Vrijw. Landstormkorps "Zuid-Holland: West";
tot Luitenant-Kolonel, Commandant
van het Regiment Jagers, de Majoor M. F.
J. PHAFF, Oud-Commandant van het
Vrijw. Landstormkorps "Zuid-Holland:
West";
tot Majoor, de Kapiteins L. H. KRAAK
en T. S. RoosEBOOM, resp. werkzaam bij
den Inspecteur Vrijwilligen Landstorm en
bij den Generalen Staf;
tot Reserve-Kapitein, de Res. 1e Luitenant G. F .BOULOGNE, Secretaris der Nationale Landstorm Commissie.
De Kapitein van den Generalen Staf,
Adjudant van den Minister van Defensie,
G. J. M. VAN WEEL, wordt bestemd tot
Hoofd der Ile Afdeeling B (Generale Staf)
en in zijn functie van Adjudant vervangen
door den 1en Luitenant der Huzaren
P . M.H. TIELENS, Leeraar aan de Hoogere
Krijgsschool.

Profijt voor de weermacht.
Een bekend lid der Tweede Kamer heeft
het eens zoo uitgedrukt, dat evenals ijzer
de kern vormt van beton, de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm de kern is van onze
weermacht.
Zeker is het, dat de liefde tot ons land,
tot onze dynastie en tot ons leger nergens
in meerdere mate onder ons volk wordt
gevonden, dan onder de bijzondere vrijwilligers.
Zeker is ook, dat onze landdagen, onze
groote schietwedstrijden en andere bijeenkomsten in wijden kring ertoe hebben bijgedragen om de sympathie van ons volk
voor zijn weermacht te versterken en het
vertrouwen in de waarde van ons leger te
verhoogen.
Ontving de B.V.L. op zijn landdagen
LANDSTORMKORPS "GRONINGSCH
de medewerking van de kloeke ruiters der
VERBAND."
cavalerie, der veld-artillerie en van onze
Gehouden
schietwedstrijden
en -oeferijdende artillerie, van de stramme mariningen.
niers of van de stoutmoedige vliegers,
15 Maart te Aduard.
anderzijds weer bewezen de duizenden en
16 Maart te Marum, Wildervank en Fintienduizenden belangstellenden, dat er
nog talrijken zijn, die ons leger een goed sterwolde.
17 Maart te Sauwerd, Groningen (staf),
hart toedragen en gaarne iets van zijne
Kloosterburen
en Schildwolde.
verrichtingen en vaardigheid bewonderen.
18 Maart te Oude Pekela.
21 Maart te Oldehove en Ten Boer.
22 Maart Causerie met • groote serie
De verplichtingen van de weermacht
lantaarnplaten over Ned. Oost-Indië te
blijven onverminderd.
Appingedam.
De Bijzondere Vrijwilliger heeft zich als Schieten te Finsterwolde en Garrelsweer.
dienstplichtige geheel vrijwillig bereid ver- 23 Maart te Uithuizen en Veendam.
klaard op te komen ter handhaving van 24 Maart te Delfzijl.
29 Maart te Harkstede en Noorddijk.
orde en rust in geval de Regeering van den
31 Maart te 't Zandt en Grijpskerk.
B.V.L. meent gebruik te moeten maken.
1 April te Enumatil.
De grondwettelijke plicht van ons leger,
4 April te Schildwolde.
om in tijden van oorlog, oorlogsgevaar en
5 April te Opende.
ook voor buitengewone omstandigheden

6 April te Leens, BedumenNieuwolda.
7 April te Kantens, Warffum en Groningen.
8 April te Baflo en Ezinge.
11 April te Hoogkerk.
12 April te Zuidhorn.
13 April te Loppersum.
14 April te Sauwerd en Kloosterburen.
De meeste wedstrijden zijn bijgewoond
door een of meer leden van de Gewestelijke
Landstorm Commissie (o.a. den Korpscommandant), terwijl in alle Afdeelingen
H.H. Leden van de Plaatselijke Landstorm Commissiën blijk gaven van hun
belangstelling.
De opkomst was overal zeer goed, in
't bijzonder te Marum, Grijpskerk enHoogkerk enz., terwijl de causerie over Indië
zeer in den ~maak is gevallen.

Luitenant-Generaal E. F. Insinger, aftredende Commandant van het veldleger,
die aan den B.V.L. een prachtigen zilveren wisselbeker heeft geschonken.

Een
Rijkdom
der Tropen!

'

DUNNETJES.
Als men z'n lezers de waarheid niet
durft zeggen, komt men tot potsierlijke
dingen. Wanneer men nevenstaande foto's
aandachtig beschouwt, ziet men hoe de
vrouw van den socialistische ministerpresident ter gelegenheid van den verjaardag van de Spaansche revolutie een vaandel uitreikt aan een regiment artillerie.

De socialisten in ons land zijn gewoon
LANDSTORMDAG TE BERGEN OP ZOOM
zooiets een militaristische vertooning te
noemen.
VOOR HET VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS "WEST-BRABANTSCH
De onderste foto met het bijbehoorend
VERBAND" OP ZATERDAG 21 MEI 1932.
onderschrift laat zien op welke wijze de
mannen der dappere ongehoorzaamheid
(Ookdeleden van het Vrijwillige Landstormkorps "Zeeuwsch-Verband" en van de Afhet geval voor hun lezers wilden camou- deelingen West-Brabant en Zeeland van het Landstormkorps "Motordienst" zijn voor
fleeren.
dezen landdag uitgenoodigd).

,,Nieuwe Rotterdamsche Courant" van 15 April 1932.

NATIONAAL EERE-COMITÉ.

Jhr. Mr. CH. J. M. RurJS DE BEERENBROUCK, Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken.
Mr. Dr. L. N. DECKERS, Minister van Defensie.
Mr. Dr. A. B. G. M. VAN RYCKEVORSEL, Commissaris der Koningin in de Provincie
Noord-Brabant.
L. F. DuYMAER VAN TwrsT, Luitenant-Generaal b.d., Voorzitter van de Nationale
Landstormcommissie.
J. H. BoREL, Res. Luitenant-Generaal, Adjudant in Buitengewonen Dienst van Hare
Majesteit de Koningin, Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm.
A. N. FLESKENS, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, lid van de Nationale
Landstormcommissie.
GEWESTELIJK EERE-COMITÉ.

De eerste verjaardag van de Spaansche Republiek. Bij de feesten te Madrid reikt mevrouw
Azana (rechts), de vrouw van den Minister-president (links) het nieuwe vaandel aan het
Madrileensche regiment artillerie uit.

,,Vooruit" van 15 April 1932.

Mr. Drs. P.A. F. BLOM, Burgemeester van Bergen op Zoom.
Dr. CH. VAN DAM, Deken van Bergen op Zoom.
Ds. W. M. LE COINTRE, Geref. Predikant te Bergen op Zoom.
JAC. Vos ANTZ., Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
Mr. H. J. J. VAN DEN BIESEN, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
A.G. A. ScHRAUWEN, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
J. P.J. AssELBERGS CHZN., Lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant.
W. J. ARRIENS, Luitenant-Kolonel, Commandant 3de Regiment Infanterie.
J. HARBERTS, Luitenant-Kolonel, Commandant 7de Regiment Veld Artillerie.
A. RIEBER, Majoor Detachementscommandant 14de Regiment Infanterie.
A.G. G. JUTEN, Wethouder van Bergen op Zoom.
E.A. G. KIEPE, Wethouder van Bergen op Zoom.
M. J. SCHEFFELAAR, Wethouder van Bergen op Zoom.
Mr. J. A.P. M. VAN HASSELT, Wethouder van Bergen op Zoom.
J. A. VAN DER Wouw, Secretaris der Gemeente Bergen op Zoom .
W. K. DrKLAND, Geneesheer-Directeur van Vrederust.
G. BECHT, Voorzitter van de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer.
VOORLOOPIG PROGRAMMA.

De republiek viert feest. Te Madrid werd een geweldig herdenkingsfeest georganiseerd
ter gelegenheid van den eersten verjaardag der republiek. Onze foto toont mevrouw
Azana, de vrouw van den eersten minister, tijdens de voorlezing van een oorkonde.

DE AANVAL OP DEN BIJZONDEREN
VRIJWILLIGEN LANDSTORM
VOORSTEL VAN WET,1) tot nadere regeling van de vrijwillige opkomst
onder de wapenen van dienstplichtigen en reserve personeel. (Ingediend
op 15 Januari 1932).
MEMORIE VAN TOELICHTING.

9.- uur v.m. Aanvang der schietwedstrijden op het Landdag-terrein Kijk in de Pot.
11 .15 uur v.m. Schorsing der Schietwedstrijden en opstelling van het Défilé op het
emplacement der Nederlandsche Spoorwegen.
11.30 uur v.m. Officieele ontvangst der autoriteiten ten Stadhuize.
12.- uur m.
Defilé.
1.- uur n.m. Voortzetting der schietwedstrijden op het terrein Kijk in de Pot.
2.30 uur n.m. Aanvang van den Landstorm-landdag op het terrein Kijk in de Pot .
I. Openingswoord door den Voorzitter van de Gewestelijke Landstormcommissie in West-Brabant, den Edelachtbaren Heer
A. van Campen.
2. Toespraak van den Voorzitter der Nationale Landstormcommissie,
Zijne Excellentie Luitenant-Generaal L. F. Duymaer van Twist.
3. Concours Hippique door de leden van de Onderofficiers Jachtvereeniging van het 7de Regiment Veld Artillerie.
a. Caroussel.
b. Patrouille-springnummer.
c. Individueel Springconcours.
4. Vaandeldéfilé en uitslag van den Vaandelwedstrijd voor alle deelnemende afdeelingen van den Bijz. Vrijwilligen Landstorm.
5. Vlaggenzwaaien door de Damesafdeeling van de Tumvereeniging
U.d.I. (directeur de heer Jac. Becht).
6. Figuur- en Carousselrijden door Korpsleden van de afdeelingen
Noord-Brabant en Zeeland onder commando van den Res. l e
luitenant J. C. Persant Snoep, Commandant van het Vrijw. L.S .
Korps Motordienst afd. Zeeland.
6.- uur n.m. Prijsuitreiking en Film-avond in het Feestgebouw Thalia.
8.- uur n.m. Concert op de Groote Markt, aangeboden door het Gemeentebestum
van Bergen op Zoom.
is onverwijld de Staten-Generaal van de mobilisatie mededeeling te doen en voor
het onder de wapenen doen blijven van die macht de goedkeuring van de Staten··
Generaal te vragen.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is door het particulier initiatief in het leve
geroepen. Hij is een, zij het ook door de Regeering begunstigde, buitenwettelijke
organisatie. Hij is een vereeniging van niet in werkelijken dienst zijnde dienstplich ·
tigen, die zich bereid hebben verklaard onder de wapenen te komen in verband me t
handhaving of herstel van de openbare orde of rust. Zij worden, wanneer hun opkomsc
onder de wapenen wenschelijk wordt geacht, niet door de Regeering onder de wapenen
geroepen. Zij worden dan door den Minister van Defensie tot den werkelijken diens ·
toegelaten. Hun opkomst berust dan op artikel 35 van de Dienstplichtwet 1922,
dat bepaalt:

Gaat men de ver:anderingen na, die de opvatting omtrent artikel 187 der Grondwet
en, in verband daarmede, de bepalingen der legerwetten in den loop der jaren hebben
ondergaan, dan kan niet worden ontkend, dat de medezeggenschap der StatenGeneraal is versterkt. De Regeering kan nu geen enkele mobilisatie, van welken
omvang en voor welk doel ook, meer bevelen, of zij moet onverwijld op de medewerking der Staten-Generaal een beroep doen. De Staten-Generaal hebben te waken,
,,Aan dienstplichtigen, die in werkelijken dienst wenschen te komen buiten den tijd,
welken zij in werkelijken dienst moeten doorbrengen, kan dit naar door den Minister t e
niet slechts om te voorkomen, dat van de dienstplichtigen onnoodige of onnoodig
stellen regelen worden vergund."
zware offers worden geëischt, maar ook om zooveel mogelijk te verhoeden, dat door
het oproepen van gewapende macht zonder noodzaak bestaande spanningen worden
Voor zoover zij niet tot de militieplichtigen, maar tot het reservepersoneel van de
verhoogd of botsingen worden te voorschijn geroepen.
landmacht behooren, wordt bij hun opkomst gebruik gemaakt van artikel 5 van d,3
Door de oprichting van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is een gewapendè wet van 6 Juni 1905 (Staatsblad no. 177), waarvan het laatste lid luidt:
macht ontstaan, die kan worden gemobiliseerd, zonder dat de Regeering verplicht
,,Aan reservepersoneel, dat in werkelijken dienst wenscht te komen buiten den tijd,
1)

Dit is het voorstel tot afschaffing van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.

welken het in werkelijken dienst moet doorbrengen, kan dit naar door onzen Minister
van Defensie te stellen regelen worden vergund."
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Volgens de opgave, door den Minister van Defensie verstrekt in de Memorie van
Antwoord over het VIIIste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932
(blz. 29), waren op 1 Januari 193 !. niet mind~~ ~a~ 49.524 m.et groot v~!lof z~jn~e
dienst- en reserveplichtigen als biJzondere vnJwilhgers geregistreerd. BiJna viJftig
duizend man staan dus gereed om, wanneer aanleiding wordt gezien om met gewapende
macht de openbare orde of rust te handhaven of te herstellen, vrijwillig onder de
wapenen te komen. Deze "bijzo.ndere .vrijwilligers" zijn in pl~<;1-tselijke a~deeling.~n
vereenigd, welke onder plaatsehJke leiders staan . .De plaatsehJke afdeelmgen ziJn
gegroepeerd tot een aantal verbanden en korpsen, overeenkomende met de militaire
formaties, die bij opkomst onder de wapenen zullen worden gevormd. Voor deze
formaties zijn de commandanten reeds bij voorbaat aangewezen. Het geheel ressorteert onder den inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm. De mobilisatie van deze
macht is tot in bijzonderheden voorbereid.
Zoo is dus in Nederland een organisatie ontstaan, welker aanwezigheid de waarborgen, in artikel 187 der Grondwet aan het vo~~ ge~even, ten deele denkbeel~ig
heeft gemaakt. Ondanks de bepaling, dat geen mobilisatie van de weermacht, volledig,
of partieel en voor welke doeleinden ?O~, mag worden bevolen, zonder dat onverwijld de Staten-Generaal tot een besl~s~mg daaromtrent w?r~en g~roepen, kan nu
voor doeleinden van binnenlandsche politiek een macht van viJftig duizend man onder
de wapenen worden gebracht, zonder dat daarop onverwijld de goedkeuring der
Staten-Generaal behoeft te worden gevraagd. Naast het wettelijk ingestelde leger
is een vrijwilligersleger gevormd, waarover de Regeering, tezamen met de leiders dier
organisatie, naar willekeur kan beschikken.
De meermalen vernomen tegenwerping, dat de Regeering toch voor het doen van
de uitgaven, vereischt voor het onder de wapenen brengen en houden dier vrijwillige
macht, de goedkeuring der Staten-Generaal zal behoeven, en dat de Kamers dan het
recht hebben de kredieten te weigeren, achten de ondergeteekenden waardeloos. De
Regeering kan immers voor het indienen van haar voorstel tot goedkeuring van die
uitgaven het tijdstip zelf bepalen, en het staat allerminst ::7ast, dat het ._vo_o~stel
onverwijld na de toelating onder de ~apenen van den.. BiJ~o~deren VnJwilligen
Landstorm ingediend zal worden. Ook bi] een normale mobilisatie, m geval van oorlog
of van oorlogsgevaar of van andere buitengewone omstandigheden, ontstaat de plicht
der Regeering om voor het doen van de daaraan verbonden uitgaven machtiging van
de Staten-Generaal te vragen. Niettemin heeft toch de Grondwet, en te recht, de
onverwijlde indiening van een voorstel om de mobilisatie goed te keuren, aan de
Regeering voorgeschreven.
De ondergeteekenden achten het dringend noodzakelijk, dat aan den tegenwoordigen
toestand een eind wordt gemaakt. Zij ontkennen niet, dat zich omstandigheden kunnen
voordoen, waarin, ter handhaving of tot herstel van openbare orde en rust of ter
bescherming van de democratische Staatsinstellingen, een beroep op gewapende
macht door de Regeering onvermijdelijk kan worden geacht. Ind~~n in z~l~e.omst~ndigheden de hulp van de politie en van de onder de wapenen ziJnde nuhtaire1;1 met
toereikend is, zal met inachtneming van artikel 187 der Grondwet en van de artikelen
34 der Dienstplichtwet en 5, 2de lid, 6°., der wet van 6 Juni 1905, kunnen worden
besloten tot oproeping in werkelijken dienst van dienstplichtigen en reservepersoneel.
De Staten-Generaal dienen dan onverwijld tot het bepalen en uitspreken van hun
oordeel in de gelegenheid te worden gesteld.
_Het gereed staan van een organisatie, die de Rege~ring in staat stelt om, met
voorbijgang van artikel 187 der Grondwet en dus buiten de Staten-Generaal om,
voor doeleinden van binnenlandsche politiek eèn vrijwilligersleger op de been te doen
komen, is naar de meening van de ondergeteekenden ook niet bevorderlijk voor orde
en rust. Aan een deel van het volk moge het bestaan van die organisatie een gevoel
van veiligheid geven, een ander niet gering deel kan zich door die organisatie, die haar
leden uitsluitend uit de aanhangers van bepaalde politieke richtingen recruteert,
bedreigd gevoelen. In de volksgroepen, welker leden niet tot den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm behooren en 'daaruit zelfs zorgvuldig worden geweerd, ontstaat
de opvatting, dat het eene deel van het volk zich op een strijd met de wapenen tegen
het andere deel voorbereidt. In die volksgroepen ontwaakt dientengevolge de drang,
om zich harerzijds eveneens op een strijd met p~ysieke middelen vo?r te berei~~n.
Tot welke een uiterst gevaarlijken toestand het leiden kan, als versch.ill~nde parhJ.~n
en groepen zich tot het gebruik van geweld tegen elkander toerusten, is m OostenriJk
en in Duitschland wel zeer duidelijk gebleken.
De ondergeteekenden zijn op grond van al het bovenstaande van oordeel, dat
moet worden hersteld de toestand, waarin geen mobilisatie, van welken omvang en
met welke strekking ook, kan worden ondernomen, zonder dat voldaan wordt aan
het voorschrift van artikel 187 der Grondwet.
Zij meenen dit te kunnen bereiken door de artikelen 35 van de Diens.tplichtwet e.n
5 van de wet van 6 Juni 1905 zoodanig aan te vullen, dat de bepalmgen van die
artikelen nog slechts kunnen voldoen aan haar oorspronkelijke bestemming, nl. om
aan dienstplichtigen, die om persoonlijke redenen onder de wapenen wenschen .te
komen, daartoe de gelegenheid te bieden. De ondergeteekenden wenschen dus met
zoover te gaan, dat elke vrijwillige opkomst onder de wapenen v:an enkele pe_rsonen
onmogelijk zou worden gemaakt. Indien bepaald wordt, dat noch mge.volge artikel 35
van de Dienstplichtwet, noch ingevolge artikel 5 van d~.wet van 6 JuD;~ J905 meer d~n
honderd man tegelijk onder de wapenen mogen verbhJven, achten ziJ de gelegenheid
voor persoonlijke opkomst in werkelijken dienst in vold~~n~e. mate v~rzekerd, maar
tegelijk de mogelijkheid van een massale opkomst van vnJwilhgers, buiten de StatenGeneraal oin, opgeheven.
K. TER LAAN.
ALBARDA.
VAN ZADELHOFF.
VLIEGEN.
IJZERMAN.

De] Afdeeling Gouda van den Bij zonderen Vrij willigen Landstorm tijdens haren Paaschschietwedstrijd 1932.

aanwezig. Dat vrijwilligers zich beschikbaar stellen om het wettig gezag te steunen,
verdient naar hun opvatting niet anders dan waardeering. Niemand anders dan de
Regeering kan over het µistituut beschikken; het wordt niet gebruikt voor politieke
doeleinden, doch alleen voor handhaving van orde en rusf; niemand, tenzij hij voornemens mocht zijn de orde te verstoren, behoeft zich door het bestaan van deze instelling bedreigd te gevoelen; het is geen klasse-instituut, het bestaat zelfs voor drie
vierden uit arbeiders; het beschermt het geheele volk, ook de sociaal-democraten, tegen
revolutionnair geweld; door zijn bestaan alleen oefent het daartegen reeds een krachtige
preventieve werking uit.
Naar de meening dezer leden moet men dankbaar zijn, dat zoovele met groot verlof
zijnde dienst- en reserveplichtigen zich vrijwillig ter beschikking van de Regeering
willen stellen; daardoor wordt het overbodig, dat de Regeering bij ordeverstoringen
lichtingen zou moeten oproepen. De voorstellers zullen zich herinneren, dat de aan een
dergelijke oproeping verbonden bezwaren o.a. in 1903 ernstig zijn gevoeld. De Regeeringheeftnueenmaalmachtsmiddelennoodigomderustinabnormaleomstandigheden
te handhaven, en de bestaande machtsmiddelen kunnen daartoe onvoldoende"zijn;
men kan niet het geheele land van politie ontblooten om die op een enkel punt te
concentreeren; ook zijn in sommige tijden des jaars slechts weinig troepen onder de
wapenen, en deze zijn dan dikwijls nog in den aanvang hunner opleiding en dus voor
het bedwingen van oproerige bewegingen niet zeer geschikt. Indien niet een instituut
als de Bijzondere Vrijwillige Landstorm aanwezig zou zijn, zou de Regeering op andere
wijze over voldoende machtsmiddelen moeten kunnen beschikken, hetzij door versterking van de korpsen marechaussee en militaire politie, hetzij door wederinstelling
van een "blijvend gedeelte", waardoor groote kosten zouden worden veroorzaakt en
de dienstplicht zou worden verzwaard. Slechts zelden zal de Regeering aan den geheelen Vrijwilligen Landstorm vergunnen op te komen; met plaatselijke opkomst zal
gewoonlijk kunnen worden volstaan. Dit wetsvoorstel, dat naar het oordeel dezer
leden aan de Regeering de noodige machtsmiddelen wil onthouden om haar taak in
tijden van onrust uit te oefenen, mag naar hun meening niet worden aangenomen.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm - zoo werd door dezelfde leden betoogd kan niet optreden zoolang de Regeering geen toestemming verleent tot het onder de
wapenen komen. De vrijwilligers komen bij een door hen te vormen gewestelijke
formatie in werkelijken dienst, doch slechts nadat de Minister van Defensie als uitvoerder van een Regeeringsbesluit daartoe machtiging heeft verleend (Legerorder 1922
n°. 403, Ministerieele beschikking van 20 September 1922, Ilde afdeeling, n°. 162).
Er is geen sprake van dat naast het gewone leger een vrijwilligersleger gevormd is,
waarover de Regeering "te zamen met de leiders dier organisatie" naar willekeur zou
kunnen beschikken. Mocht in de toelichting op het voorstel met "de leiders der organisatie" worden gedoeld op de Nationale Landstormcommissie, dan mag toch gevraagd
worden, of de voorstellers niet weten, dat deze Commissie over het instituut geenerlei
zeggenschap heeft. Evenmin is juist, dat het instituut een, door de Regeering begunstigde
buitenwettelijke organisatie zou zijn; het is een Regeeringsinstelling, steunende op
wet en wettelijk voorschrift.

Van andere zijde werd opgemerkt, dat de toepassing, door de Regeering gegeven
aan artikel 35 der Dienstplichtwet en aan artikel 5 van de Wet voor het reservepersoneel der landmacht, in strijd is met de bedoeling van artikel 187 der Grondwet.
Volgens meer en meer gebruikelijke interpretatie immers valt onder "andere buitengewone omstandigheden" ook het geval, dat de binnenlandsche orde verstoord wordt.
Het onderhavige voorstel dient om de toepassing der genoemde artikelen in overeenstemming te brengen met den geest der Grondwet. Nimmer is het de bedoeling
geweest, dat de Regeering een macht van 50.000 man onder de wapenen kan laten
komen zonder daarop onverwijld de goedkeuring der ·staten-Generaal te moeten
vragen.

DE SCHRIFTELIJKE GEDACHTENWISSELING VAN DE TWEEDE KAMER OVER
Hiertegen werd aangevoerd, dat in artikel 187 der Grondwet alleen gesproken wordt
HET VOORSTEL TOT AFSCHAFFING VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN
over het gedwongen onder de wapenen komen der dienstplichtigen; het artikel eischt
LANDSTORM.
waarborgen, dat op de dienstplichtigen geen bijzondere militaire verplichtingen worden
gelegd; het geval van vrijwillige opkomst valt daar niet onder. Verder is bij het tot
Voorloopig Verslag.
stand komen der Dienstplichtwet uitdrukkelijk uitgesproken, dat de bedoeling van
Het onderzoek in de afdeelingen heeft geleid tot de navolgende beschouwingen:
artikel 35 dier wet is, de vergunning tot het onder de wapenen komen te kunnen verEnkele leden zouden het op prijs stellen, indien de voorstellers een nauwkeurige leenen o.m. voor "deelneming aan het bestrijden van onlusten". Hoewel de Bijzondere
omschrijving wilden geven van de wettelijke positie van den Bijzonderen Vrijwilligen Vrijwillige Landstorm toen reeds bestond, is tegen dit artikel geenerlei bedenking
gemaakt. Ten slotte zal de Regeering, indien zij de opkomst van vrijwilligers toestaat,
Landstorm en zijn verhouding tot de Overheid.
Vele leden verklaarden niet te begrijpen, welke reëele bezwaren kunnen worden toch in elk geval verplicht zijn bij de Volksvertegenwoordiging daarvoor gelden aan te
aangevoerd tegen het instituut van den Bijzonderen Vrijwil!!g~n Lands~?rm .. De _in vragen.
de Memorie van Toelichting genoemde bezwaren achtten ZIJ m werkeliJkhe1d met
Voorstanders van het wetsvoorstel bestreden de zoo juist genoemde opvatting van
Hetgeen door de tegenstanders van het wetsvoorstel werd betoogd, is ter gemakkelijke ondet'- artikel 187 der Grondwet. Naar hun meening heeft dit artikel een verdere strekking
8Çheiding vet gedrukt.
en bedoelt het evenzeer om het gebruik der weermacht, zoowel bij geheele als bij

Dr. J. TH. DE VISSER. t
Ter herinnering aan den grooten Staatsman Dr. J. Th. de Visser, welke dezer
dagen is overleden, plaatsen wij nevenstaande foto van den Nationalen Landstormdag 1928 op Houtrust te 's-Gravenhage. Dr. J. Th. de Visser was, zooals
bekend is, Eere-Voorzitter van de Gewestelijke Landstormcommissie "Zuid-Holland: ,,West".
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Administ. van "Het Landstormblad"
NATIONALE LANDSTORMDAG 1928.
Vijfentwintig duizend landstormers luisteren naar het woord van Dr. J. Th. de Visser,
Minister van Staat, Oud-Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

gedeeltelijke opkomst, te onderwerpen aan de controle der Staten-Generaal. B 1J
ongebreidelde toepassing van artikel 35 van de Dienstplichtwet en artikel 5 van de
Wet voor het reservepersoneel der landmacht zou de Regeering den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm ook kunnen gebruiken bij oorlogsgevaar aan onze grenzen,
zonder dat zij onverwijld aan de Staten-Generaal een voorstel zou behoeven te doen
om de vrijwilligers onder de wapenen te houden. Bi3 binnenlandsche onlusten geldt
hetzelfde. De Regeering heeft inderdaad machtsmiddelen noodig, maar wanneer
men den bestaanden toestand handhaaft, heeft de Regeering het in haar macht om
artikel 187 der Grondwet illusoir te maken. Mochten de bestaande machtsmiddelen
ter bestrijding van binnenlandsche onlusten onvoldoende zijn - wat niet werd
toegegeven - dan moet daarin op andere wijze worden voorzien.
In verband met de opmerking in de Memorie van Toelichting, dat de Regeering, ter
bescherming van de democratische Staatsi n s t e l l i n g e n, onder bepaalde omstandigheden een beroep op de gewapende macht zal moeten doen, stelden enkele
leden de vraag of onder deze i n s t e l l i n g e n ook begrepen moet worden het
in den laatsten tijd van de zijde der voorstellers gepropageerde recht tot het houden
van straatdemonstraties.
De meening werd uitgesproken, dat de Bijzondere Vrijwillige Landstorm alleen
wordt behouden, omdat men het Leger niet vertrouwt. Is voor dat wantrouwen
inderdaad grond aanwezig, dan mag dat toch geen reden zijn, om dit instituut, dat
buiten het Leger zelf staat, als een handig hulpmiddel voor de Regeering te handhaven.
Andere leden stelden daartegenover, dat naar hun meening het leger volstrekt niet
onbetrouwbaar is. Juist toen door den heer Troelstra de onbetrouwbaarheid daarvan
werd gepredikt, stelden vele dienstplichtigen, niet meer in werkelijken dienst, zich ter
beschikking van de Regeering, om met de daad te bewijzen, dat het woord van
mr. Troelstra berustte op een onjuiste onderstelling.
Thans oefent men - zoo gaven een aantal leden als hun oordeel te kennen mannen in den wapenhandel met het doel om hen tegen hun medeburgers te laten
optreden. Deze mannen hebben wel is waar hun eerste oe~eni~g _ach~er den rug en
van gedwongen oefening is geen sprake, maar toch wordt m dit msti~uut een geest
gekweekt van vijandigheid tegen medeburgers. In normale om~tand1g?eden zullen
de gevolgen zich wellicht niet ernstig laten gevoelen, maar wat hiervan m abnormale
tijden de invloed zal blijken te zijn, valt niet te overzien. Deze l~den, die i11 beginsel
niet afwijzend tegenover het voorstel stonden, meenden dat m den B1Jzonderen
Vrijwilligen Landstorm wel degelijk elementen zijn, die drijven in de richting van een
onwettig instituut.
.
In dit verband werd de Bijzondere Vrijwillige Landstorm een geweld-instituut
genoemd, dat geweld uitlokt. Men vreesde, dat handhaving van het instituut zal
kunnen leiden tot botsingen tusschen twee op militaire wijzè gevormde organisaties.

Koninginnegracht 50

•s-Gravenhage

Daarbij wezen zij op de afschrikwekkende voorbeelden, gegeven in Duitschland en
Oostenrijk.
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Van andere zijde werd de analogie tusschen den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
en de buitenlandsche gewapende korpsen bestreden. Onze vrijwilligers staan alleen ter
beschikking van het wettig gezag, onverschillig tot welke politieke richting de dragers,
daarvan behooren; zij vormen geen particulier leger, maar beschermen de overheid
en 's lands instellingen, zij maken juist dergelijke misstanden, als in het buitenland
zijn voorgekomen, onmogelijk. Indien dit voorstel wet mocht worden, bestaat daarentegen de kans, dat na officieele opheffing van den Landstorm een aantal personen
zullen trachten zich te vereenigen tot het vormen van particuliere korpsen, die buiten
de Regeering om zouden kunnen gaan werken.
Sommige leden verdedigden _h et voorstel met het betoog, dat heel het streve
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm gevaarlijk is. Dit streven houdt, doordat
het de menschen blijft instellen op den oorlogstoestand, de nieuwe geestesgesteldheid
tegen; uit geschriften en andere uitingen der leiders blijkt, dat een oorlogzuchtige
stemming gekweekt wordt en dat in ieder geval de vredesgedachte allerminst wordt
bevorderd.
Andere leden ontkenden ten stelligste, dat in of door het instituut een oorlogzuchtige
stemming gekweekt zou worden; de wil tot handhaving van orde en rust heeft toe
met zucht tot oorlog niets uitstaande.
Verscheidene leden meenden, dat dit geheele voorstel slechts was ingegeven door
den wensch der voorstellers, aan den linkervleugel van de partij, waartoe zij behooren,
te toonen dat ook bij hen de revolutionnaire gezindheid nog aanwezig is. Om dat te
bereiken, willen zij het de Regeering onmogelijk maken, in geval van woelingen te
beschikken over vrijwilligers ter handhaving van orde en rust. Jaar op jaar heeft de
Volksvertegenwoordiging zich daaromtrent uitgesproken en getoond, het instituut va
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te willen behouden. Het is wel teekenend, dat
leden van dezelfde partij, welker houding in het jaar 1918 aanleiding gaf tot de spontane
oprichting van deze instelling met volle instemming en medewerking der Regeering,
thans een voorstel doen, dat tot haar opheffing moet leiden. Het ware beter, indien deze
partij wilde afzien van revolutiedreiging. Wie slechts den wettigen weg wil volgen,
heeft van den Landstorm niets te vreezen. Enkele leden aarzelden zelfs niet te vragen,
of de voorstellers op deze wijze vrijheid wilden verkrijgen voor een poging tot het verwekken van onrust; zij achtten de voorgestelde wetswijziging dan ook volstrekt onaannemelijk.
Aldus vastgesteld 7 April 1932.
SNOECK HENKEMANS.
MOLLER.
TILANUS.
SCHAEPMAN.
VAN DIJK.
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TABELLEN VOOR SPLITSING IN
1EN EN 2DEN BAN.
Aanvang en einde van den dienstplicht,
overgang naar de landweer, naar de aanvullingsreserve en naar den tweeden ban.
(Vervolg)

Het jaar van overgang naar de aanvullingsreserve ondergaat verandering, indien de dienstplichtige b.v. door genoten
uitstel, de eerste oefening met een andere
lichting heeft beëindigd, in welk geval
hij ook tegelijk met deze lichting naar de
aanvullingsreserve overgaat.
RESERVE-PERSONEEL.

Het reservepersoneel 'g aat in 't algemeen over naar den 2en Ban, zoodra de
reserveplicht eindigt.
Een deel van de reservisten gaat over
naar de gewone dienstplichtigen.
Deze categorie kan bij den 1en Ban
geregistreerd blijven, zonder de ver-

bintenis van punt 6 par. 6 der Landstormbeschikking te teekenen.
Een tweede categorie bestaat uit hen,
die niet tot gewoon dienstplichtige worden
bestemd. Dezen kunnen tot hun 50ste
jaar bij den 1en Ban geregistreerd worden
na het sluiten van b.g. verbintenis, of zonder deze - bij den 2en Ban (zie
Landstorm beschikking par. 6 punt 6).
Ten slotte zijn er nog een aantal
rnserve-officieren, die wegens het bereiken
van den daarvoor gestelden leeftijd, van
hun reserveplicht worden ontheven en
wier militaire dienstvervulling voorgoed
is geëindigd.
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PATRONEN VOOR PISTOLEN
BESCHIKBAAR VOOR
RESERVE-OFFICIEREN.
Ingevolge L. 0. 1932, N.o. 57, is komen
te vervallen de bepaling, dat reserveofficieren jaarlijks bij hun Regiment 60
pistool-patronen voor eigen gebruik konden aanvragen.

De Plaatselijke La~dstormcommissie Assen van den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm.
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OVER ONZE OOSTGRENS.
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Ook hier te lande hebben de Presidentsverkiezingen in Duitschland van 13 Maart
en 10 April j .1. groote belangstelling gewekt.
Bij de beschouwing der uitgebrachte
stemmen verdienen de verkiezingscijfers
der Duitsche communistische partij om
meer dan eene reden aandacht.
Bij de verkiezing van 13 Maart, die het
zuiverste beeld geeft, behaalden:

DlHRlC.T

•

de partij Hindenburg 18½millioen stemmen
of 49,6 % ;

WESTFAL"E:W-2VJ.D

C:lt'« r
(

de partij Hitler (nazi's) 11 millioen stemmen
of 30,1 % ;

'I.

3~8 )

Krt1IS

de communist Thälmann 5 millioen stemmen of 13,2 %-

CJ~er

( 3,590)
•

In totaal werden uitgebracht 37½ milhoen stemmen van de 44 millioen stem_gerechtigden op een zielenaantal van
162.400.000 personen.

(lo ch

( 9~D )

Stemdistricten aan
onze Oostgrens.
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Méér in het bijzonder zijn de Duitsche
stemdistricten, die aan onze Oostgrens
liggen, onze critische belangstelling waard.
Bij de stemming op 13 Maart behaalden
de communisten in deze districten de
volgende (afgeronde) aantallen:

•rs,

District
Weser-Ems:
Oost-Hannover:
Zuid-Hannover:
Westfalen-Noord:
Westfalen-Zuid:
Hessen-Nassau:
Keulen-À ken:
Düsseldorf-Oost:
Düsseldorf-West:
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Stemmen
69.000
49.000
87. 000
174.000
280.000
166. 000
185. 000
320.000
190.000
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Deze Westelijke Duitsche landen, die in
oppervlakte ongeveer zoo lang en diep zijn
als Nederland en met ons land door uitnemende verkeerswegen en -middelen zijn
verbonden, tellen dus 1.520.000 communisten.
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Mu~chen-QlJdb~ch
( 20"561)

•

•
Kreli G~~nbroich

( 8,083 )

Vergeleken met het algemeene stemmenaantal is dus bijna een derde gedeelte van
het totale aantal Duitsche communisten
aan onze Oostgrenzen verzameld.
Indien wij het Zuid-Oosten van ons
land in verband met dit Duitsch grenscommunisme beschouwen, dan zien wij,
dat de districten Düsseldorf-West en AkenKeulen ongeveer 375.000 communisten
tellen en gelegen zijn .binnen den driehoek
Lobith-Keulen-Vaals, en voorts dat de
districten West/alen-Zuid en DüsseldorfOost ongeveer 600.000 communisten bevatten en onmiddellijk aan de Oostzijde
van den Rijn aanleunen.
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Tenslotte geven wij een beknopt overzicht van districten (en enkele plaatsen),
communistische stemmen-aantallen en afstanden tot aan onze Limburgsche grens,
beginnend van Noord naar Zuid.
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CULEMBORG.

Aantal comm.
stemmen.

Districten (plaatsen) van Noord naar Zuid.

/

Cleef ..... ........................... . .....
Goch ........ . .............................
Düsseldorf-West . . ..........................
Düsseldorf-Oost . ..... . ......................
M ünchen-Gladbach ..........................
Aken-Keulen ..............................
Aken .....................................
Keulen ....................................
D ui·tsche miJnstreek
··
.........................
Maastric h t, April 1932.
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1

1.358
980
190.000
320.000
20.561
133.000
10.400
81.000
10.657

l

Afstand in KM.s tot
N ederl. grens.
10
4

strook 5-40 K.M.
strook 40-60 K.M.
20 K.M.
strook 5-70 K.M.
5

strook
J.

65
1-20 K.M.
A. J. H. GRAAFLAND.

HOTEL BLOEMINK, DENKT OM DE WERVING
APELDOORN
VAN O N ZE JONGE
DIENSTPLICI-ITIGEN !

GEVESTIGD SEDERT 18~7

Fraai gelegen aan de Loolaan
bij het Kon. Paleis en bosschen

1

1

Maandag, 4 April, had de feestelijke prijsuitdeeling plaats van den doorloopenden
schietwedstrijd K.S.O., die, begonnen in
November van het vorige jaar, geëindigd was
den 14en Maart.
De voorzitter van de Plaatselijke Commissie,
Res. Majoor Donkersloot, heette allen hartelijk
welkom, in het bijzonder den Eerevoorzitter,
Burgemeester Keestra, Mr. Geldorp Meddens,
Secretaris van de Gewestelijke Commissie en
den Res. Majoor Barrik Bles, Commandant
van het L.S.K. ,.Nieuwe Hollandsche Waterlinie."
Mede waren aanwezig, als leden van de Pl.
Commissie, de H.H. Van Hoytema en Van
Ledden H ulsebosch, resp. Sectie Commandant
van het Motorcorps en Commandant van de
Burgerwacht, terwijl later op den avond nog
verscheen de Res. Kapitein Erkens, Districtscommandant van het Motorcorps.
De Eerevoorzitter, het woord verkrijgende,
wijst op den ernst der tijden, vraagt algeheele
toewijding van de leden en legt den· nadruk
op de wenschelijkheid van samenwerking

Bonn

./1

(</.,f'ooJ

tusschen B.V.L., Motorkorps en Burgerwacht.
Nog vele woorden van waardeering, in het
bijzonder voor den leider, den heer V~n
Avezaath, werden dien avond door verschillende autoriteiten gesproken, terwijl Res.
Kapt. Erkens niet kon nalaten dank te betuigen voor de kameraadschap, waarmee het
Motorkorps wordt bejegend.
Het glanspunt van den avond was de filmvertooning, die hierna volgde.
Met nieuwen moed zal nu begonnen worden
aan de schietoefeningen met scherp, waarv<?or
de baan bij het Fort Everdingen ter beschikking is gesteld. Hieronder volgen thans de
uitslagen:
Scherpschutters: Ie prijs, C. Renes; 2e pr.,
P. Verhoeve.
Schutters 1e klasse: Ie prijs, H. Stigters;
2e pr., J. v. Doesburg; 3e pr., A. de Kroon;
4e pr., H. v. Hoeven; 5e pr., A . Werkhoven.
Schutters 2e klasse: Ie prijs, F. de Lange;
2e pr., H. Vroege; 3e pr., Chr. José.
.
Brevetten van Scherpschutter zijn uitgereikt
aan: P. Verhoeve, C. Renes, · H. Stigters,
G. v. d. Berg, A. Werkhoven en Th. v. Avezaath.

6

ZUID-HOLLAND: WEST.
Generaal Jhr. Röell spreekt
voor den Landstorm. Alles wat
aan de beschermende middelen
van den Staat tornt, aldus deze
spreker, richt zich ten slotte
tegen het brood, dat gij voor uw
gezin en voor uzelf nog hebt,
al is het schamel! . . . .
"Zuid-Holland: West" heeft dezen winter
mooie avonden gehad, avonden, waarop
op waardige wijze de bestaansnoodzakelijkheid van den B.V.L. naar voren gebracht
werd, avonden die - het is een teeken des
tijds, dat de Landstorm met den dag groeit!
- groote belangstelling trokken.
Geen tromgeroffel was daarvoor noodig,
allerminst, maar toch waren wij dankbaar
voor den grooten steun, dien een van de redacteuren van "Het Vaderland" onze beweging
dezen winter gegeven heeft, waardoor, ook in
leidende kringen, iets weggenomen is van de
groote onbekendheid, waardoor de Landstorm
zich als door een rijstebrij-berg heen moest
bijten ....
Dankbaar zijn wij voor de medewerking,
die wij ook uit leidende militaire kringen
ontvangen mochten, voor de goede woorden
o.m. gesproken door generaal-majoor Jhr. W.
Röell, Commandant van de Ie Divisie en
den Luitenant-Kolonel van den Generalen
Staf Jhr. J. T. Alting von Geusau.

Rede Generaal Röell.
Nu Generaal Röell benoemd is tot Luitenant-Generaal, Commandant van het Veldleger, mogen we uit zijn rede - nog kortgeleden (31 Maart) te Poeldijk gehouden,
hier een kort uittreksel laten volgen, dat
zeker in de breede kringen, in geheel ons
land, waar ons Landstormblad gelezen wordt,
groote belangstelling zal hebben.

***
Generaal Röell wees op de fundeering van
den B.V.L., die zoo goed is, omdat zij een
nationale fundeering is, waarop alle nationaal-,
echt Nederlandsch-gezinden samen hun huis
bouwen en willen bewonen, ook al denken zij
uit anderen hoofde niet hetzelfde over alles.
De saamhoorigheid van de goede Nederlanders komt ook hier weer naar voren, van
hen, die hun land lief hebben en het voor alles
willen bewaren tegen den gruwel der revolutie
en in het bijzonder tegen de machten uit de
hel, welke haar openbaring in het communisme gevonden hebben.
Maar het gaat er om, op welke wijze dit
schoone doel te bereiken is.
Alleen repressief, d.w.z. alleen door optreden als het gevaar er is en zich open baart?
Of ook preventief, dus te voren zorg dragen, dat het monster zijn gruwelijken kop niet
kàn opsteken, althans vreest dat te doen, óf
eindelijk den oorsprong van het monster, zijn
geboorteplaats opzoeken en dáár zijn groei
belemmeren?
De Landstorm zegt: Wij zullen "als 't moet"
met de grootste kracht optreden en pal staan
voor onze belofte.
De Landstorm zegt: doordat degenen, die
kwaad willen, weten dat hun een warm onthaal wacht, zullen zij wel thuis blijven en dat,
door ons betreurde, maar - als zij kwaad
willen - noodige, optreden niet noodig maken.
De Landstorm zegt: wij willen de elementen
van het revolutionaire kwaad ontleden en
deze ook afzonderlijk bestrijden en zoo
mogelijk uit ons land bannen, en ze zeker in de
kiem smoren ! ....
Bij dit laatste antwoord roept spr. halt!
Weet ge wel wat ge zegt? Ligt niet een deel
van deze elementen bij onszelf? En is niet
het "Mensch ken u zelven!" niet het zwaarste
probleem, van de Oudheid af, geweest? ....
Waarde vrienden zoo ging Generaal
Röell verder - ik kom thans tot een heel,
heel moeilijk punt, en wel de vraag hoe staan
wij, hoe staat onze B.V.L.-beweging tegenover het raadselachtige van den tegenwoordigen toestand en wat zegt ons de erisis en al
het leed, dat zoovelen millioenen treft?
Ik weet, dat ik hierin een brandend punt, een

De Afdeeling Warns van den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm werd door een damescomité een vaandel aangeboden.

van de voor u zeer moeilijke vragen aanroer.
En ik kan u met gerustheid verklaren, dat
ook ik die vraag met u van harte meevoel.
Ik stond kort geleden in burger kleeding
ergens op de tram en hoorde een conducteur
spreken nadat hij door het nieuwe tarief wat
minder fooitjes kreeg (maar hij kreeg dan toch
altijd zijn f 40,- en vele fooitjes) en had dus bij
de lagere prijzen voor zijn gezin een heel goed
beschut vast inkomen; niettemin hoorde ik
hem zeggen tegen een ander "och dan gaan we
maar revolutie maken" ....
De andere, blijkbaar een zeer verstandig
werkman, antwoordde droogjes: ,,daar zou jij
alles mee ver liezen !"
Waarde vrienden, dergelijke zelfzuchtige
domme onzin, napraten van gewetenlooze leiders laten wij rusten; zij zijn het gevolg van
het jaar en dag prediken van ontevredenheid,
zelfs als men een gezegend bestaan heeft.
Maar de anderen?
De honderdduizenden werkloozen, de zakenlieden, landbouwers en tuinders, die in
grooten nood geraakt zijn, daarheen gaat
mijn hart wèl uit, en ik kan u verzekeren, dat
dezelfde vragen ook mij beroeren.
Ik wil u eerst zeggen, dat toen ik een vorige
maal op een avond van den B.V.L. gesproken
had, ik een brief kreeg van een werklooze,
die het heel moeilijk had, een fatsoenlijk man,
dien het zwaar viel en opstandigheid in zijn
hart voelde groeien.
Ik heb langen tijd met hem gesproken en
hem doen begrijpen, dat waar de Overheid
thans meer dan 300 millioen per jaar - nog
afgezien van crisis-comité's en andere gaven
- besteedt uit de :publieke kas voor hen, die
bezitloos zijn, dat 1s 40 pCt. van de Staatsinkomsten, men met opstandigheid niet verder
komt, ja men geheel mis zou gaan.
Niet als het bestendig mooi weer is, moet
men paraplu-ie en regenjas bij de hand hebben,
maar als de barometer op slecht weer staat.
Alles wat thans aan het Overheidsgezag, aan
de weermacht (waarin gij en uw oudere
kameraden gedurende de mobilisatie ons land
buiten den oorlog gehouden hebben, dat is nu
van alle zijden bewezen uit de archieven der
strijdenden), alles wat verder aan de beschermende middelen van den Staat tornt,
richt zich ten slotte tegen het brood, dat gij
voor uw gezin en uzelf nog hebt, al is het
schamel! ....

Daarom is het bolsjewisme zoo gesteld op de
mannen der eenzijdige ontwapening, op de
ziekelijke kerk- en vredesbeweging, de Jongeren-vredesactie, omdat het ten slotte de
volkskracht ondermijnt en de geesten rijp
maakt voor den heilstaat uit Moskou.
Het machtelooze China, half gebolsjewiseerd, waar in één jaar twee millioen menschen
vermoord werden door de bolsjewistische
benden zij ten voorbeeld.
Houdt stand, Landstormers !, vliedt het
gefluit van den rooden revolutionairen vogelaar, die slechts verderf brengt voor het
tijdelijke èn voor het eeuwige.
Laat de B.V.L. blijven wat hij is, een preventief en "als 't moet" repressief bolwerk
van Gezin, Staat, Troon en Kerk.
Mannen van den B.V.L. !, ingeval van nood
staat gij onder mij !
Op mij kunt gij aan, evenals op uw Commandanten.
Kan ik ook op u aan, hou en trouw, oudNederlanders? ....
Ik weet het!
Heil Nederland! ... .
Heil Oranje! ... .
Heil den B.V.L. ! .. . .
D. J. KARRES.
Scheveningen, Treilerweg 66.

LANDSTORMKORPS "VELUW ZOOM".

De laatste dagen van het winterhalfjaar zijn
nog niet de minste geweest voor het leven
onzer Afdeelingen.
Vrijdag I April werd een vergadering gehouden te Terborg.
In deze plaats is de Plaatselijke Commissie
belangrijk uitgebreid en hebben daarin zitting
genomen enkele Heeren, van wie verwacht
mag worden, dat zij krachtig zullen medewerken om het in den laatsten tijd kwijnend
leven der Afdeeling hooger op te voeren.
In de vergadering van I April, waarin ook
de heer Burgemeester der Gemeente Wisch
enkele oogenblikken aanwezig was, die stond
onder leiding van den Secretaris der Gewestelijke Commissie, Overste b. d. W. van Ingen
Schouten, werden, na een korte inleiding door
den Propagandist F. J alink, de schietoefeningen der Afdeeling in het komende seizoen
geregeld.
Algemeen bleek, dat plaatselijke schietoefeningen met geweer voor K.S.O. meer de
belangstelling hebben en meer deelnemers
zullen trekken dan de tot nu toe op de baan
van Ulft gehoudene met scherpe patronen
No. 1.
Maandag 4 April was een feestavond voor
de Afdeeling Doesburg. De Plaatselijke Commissie was in haar geheel aanwezig. Een
drietal nieuwe leden der Commissie, de heeren
Pastoor Dopheide, Mr. van Konijnenburg en
Ds. Walvaart, werden door den Secretaris der
Gewestelijke Commissie geïnstalleerd. Door
den Korps-Commandant, Overste Baron van
Heemstra, werd de functie van Plaatselijk
Leider, vanaf de oprichting bekleed door den
heer J. M. Berger, overgedragen aan den heer
W. Wijnen, waarna de heer Berger, zijn dank
uitsprekend aan de Plaatselijke Commissie
en de leden der Afdeeling voor de ondervonden
medewerking, de vlag der Afdeeling aan zijn
opvolger overhandigde.
De Propagandist behandelde nu in een korte
toespraak de bestaansnoodzakelijkheid der
organisatie, de taak van Plaatselijke Commissie
en Plaatselijke Leider en deed vervolgens
eenige mededeelingen over den te Apeldoorn
te houden Inter-Gewestelijken Schietwedstrijd.
Ook de Voorzitter der Plaatselijke Commissie sprak een woord van afscheid en hulde
aan den heer Berger, die zooveel jaren de ziel
Luitenant-Generaal Jhr. W. Röell, de nieuw der Afdeeling was, en overhandigde hem uit
naam der leden een blijvende herinnering in
benoemde Commandant van het Veldleger.

den vorm van een bureaustoel en een vulpen,
terwijl den nieuwen Plaatselijken Leider een
b loeiende plant werd aangeboden.
De Burgemeester, Eere-Voorzitter der Afdeeling, dankte nog voor de waardeerende
woorden, door den Secretaris der Gewestelijke
Commissie tot hem gericht en gaf uiting aan
zijn groote belangstelling in den B.V.L.
Het spreekt vanzelf, dat alle sprekers, de
heer Berger zelf natuurlijk uitgezonderd, h u n
waardeering uitspraken voor wat door den
heer Berger in den loop der jaren is verricht
en hun voldoening te kennen gaven voor zijn
aanblijven als lid van de Plaatselijke Commissie.
De avond werd verder genoeglijk doorgebracht onder het genot van muziek en de
aangeboden ververschingen.
Van geheel anderen aard waren de bijeen•
komsten der Afdeeling Renkum op Woensdag
6 en Donderdag 7 April. Door deze Afdeeling
was namelijk op deze beide avonden een
schietwedstrijd georganiseerd, waartoe ook
de Afdeelingen uit de omgeving waren uitge·
noodigd.
De wedstrijd werd Woensdagavond om
6 uur door den Voorzitter, den Heer van Westeringh, met een kort woord geopend, waarna
de Propagandist het eerste schot loste. Dien
eersten avond was ook de Secretaris der Gewestelijke Commissie, den tweeden de Korps•
Commandant aanwezig.
Aan den Korpswedstrijd werd door een
dozijn vijftallen deelgenomen.
De eerste prijs behaalde het vijftal uit
Apeldoorn met 243 punten, de tweede prijs
was voor Veenendaal, terwijl Lunteren met
den derden prijs ging strijken.
Voor den Korpswedstrijd waren een drietal
medailles, voor Personeele-, Vrije Baan- en
Geluksbaanwedstrijden een keurige collectie
kunstvoorwerpen als prijzen beschikbaar.
Nadat reeds een paar weken geleden een
Plaatselijke Commissie was gevormd, werd
Donderdag 7 April in een vergadering een
nieuwe Afdeeling Schaarsbergen opgericht.
De vergadering, die in verband met het
ongunstige weer slecht bezocht was, stond
onder leiding van den Secretaris der Gewestelijke Commissie, terwijl de Propagandist doel
en streven van den Bijz. Vrijw. Landstorm
uiteen zette. De aanwezige dienstplichtigen
gaven zich op als lid, als Plaatselijk Leider
werd benoemd de heer G. v.d. Kamp te Deelen
bij Arnhem, die ook de te houden schietoefeningen leiden en voor de verdere propaganda zorgen zal.
Vrijdag 8 April werd een vergadering gehouden tot vorming van een Plaatselijke Commissie en oprichting eener zelfstandige Afdeeling
te Steenderen.
Reeds waren een aantal dienstplichtigen uit
de Gemeente Steenderen ingeschreven en bij
de omliggende Afdeelingen voorloopig ingedeeld, er was dus alle aanleiding om tot de
vorming van een nieuwe, zelfstandige Afdeeling over te gaan.
Daartoe was op verzoek van de Gewestelijke
Commissie door den heer Burgemeester van
Steenderen een aantal notabelen tot een bijeenkomst uitgenoodigd. In deze vergadering
werd door den Secretaris der Gewestelijke
Commissie en den Propagandist doel en wijze
van organisatie van den B.V.L. uiteengezet,
waarna de aanwezige heeren zich bereid verklaarden, in de Plaatselijke Commissie zitting
te nemen.
Als Voorzitter werd benoemd de Burgemeester de EdelAchtbare heer K. Smith,
terwij l de Res.-Luitenant Aschhof bereid gevonden werd, als Plaatselijk Leider op te treden.
Met het oog op het vergevorderd seizoen
werd besloten, het bonden van een propagandavergadering tot het najaar uit te stellen,
echter zullen de reeds ingeschreven leden en
zij, die voor toetreding tot den B.V.L. in
aanmerking komen, worden uitgenoodigd tot
het bijwonen der zomerschietoefeningen, wanneer tevens gelegenheid zal gegeven worden
tot het inschrijven van nieuwe leden.
In den loop van dezen winter zijn nu in
,, Veluwzoom" vier nieuwe Afdeelingen opgericht, nl. Bredenbroek, Heteren, Schaarsbergen en Steenderen.

ROERMOND .
Woensdagavond 13 April hield de afd. Roermond haar jaarvergadering, welke zeer druk
bezocht werd.
De voorzitter Ir. H. Ruyten wethouder opende de vergadering met een kort woord en heette
de vele aanwezige leden van harte welkom.
Met een bijzonder woord van welkom richtte
de voorzitter zich tot de heeren vertegenwoordigers van de plaatselijkte afdeeling der
Burgerwacht Lucas, Roorda van IJsinga en
De Ras, als ook tot de heeren W. Damen en
Snijders welke tot de commissieleden der
plaatselijke afdeeling waren benoemd.
Vervolgens verkreeg de heer J opveld, secretaris-leider het woord voor het uitbrengen van
zijn jaarverslag hetgeen goed verzorgd was en
waar voor hem door den voorzitter hartelijk
werd dank ge bracht.
Hierna hield de voorzitter een korte maar
zeer zakelijke toespraak tot de aanwezigen.
Hij zette zeer uitvoerig uiteen het doel en
wezen van den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm en spoort de leden aan om eens fiink
propaganda te maken vooral bij de jongere
lichtingen.

d

P.

J
s
Il

g

V

~

ti

~
P.

t
t
0

V

e

7

'!!!!!

n,

DELS

~Il

Jie

c1:e

Lil

ie

!Il

m
tit
jn
e.
ele

m

e-

ta

m
es-

:n

it
js

~t

:i.l
Il

te
Il

d
n

L-

1-

g

t
ij
e

IIGGEn ~t~

ME DAi LLES

DE SCHEURING IN DE PARTIJ.

BEKERS

INSIGNES

l.l

~~~

--• ~c:,:·-~,~~:.:~~~?~~-~~
_.:t~-~_r:_t_~_r_~-i~
-~ --·5=;~/\_:
~·
. . .. ,-....

·.......

HOFENRUKS

lE VE.RANCI ER

r

~-

_.;/

.y·

//

Hierna had de prijsuitdeeling plaats van
de wedstrijden die over het jaar 1931 hadden
plaats gehad.
De beker werd uitgereikt aan J . Snijders.
Diploma's voor koningschutters: J. Snijders,
J . H . Schumacker en J. Opveld.
Diploma's scherpschutters: Biermans, Walschot, Broeren, Berden, Dehen en Van Montfort.
Na afloop van het officieele gedeelte (werd
nog geruimen tijd in gezellig samenzijn doorgebracht.
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GEWESTELIJKE LANDSTORMCOMMISSIE "DORDRECHT".
Mededeelingen over Maart 1932.

-

Benoemd tot Ridder in de Orde der Oranje
Nassau de Weleerwaarde heer S. Dasberg,
Rabbijn t e Dordrecht Lid der Gewest. Landst.
Commissie.
De volgende afdeelingen kwamen in vergadering bijeen t.w.: Ameide en Tienhoven,
Molenaarsgraaf en Brandwijk, Langerak en
Nieuwpoort, Nieuwendijk (N.-B .), Giessendam,
Numansdorp terwijl te H.I.-Ambacht een
propaganda avond werd georganiseerd .
Te Woudrichem is opgericht een afdeeling
van den B.V.L. die onder leiding staat van den
Res. 2e. Luitenant der Inf. John Bax {adres
Oudendijk B 115 Woudrichem). Dienstplichtigen in deze gemeente kunnen zich aan genoemd adres opgeven terwijl ook welkom
zullen zijn inwoners van Sleeuwijk. Getracht
zal worden ook laatst genoemde afdeeling tot
openbaring te brengen.
Lexmond. In de afgeloopen maand moesten
we door den dood verliezen ons trouwe lid Arie
Bikker die vanaf de oprichting dezer afdeeling
lid was van den B.V.L. Met hem ging heen een
man zich bewust, dat het ging om de hoogste
goederen en die zich daarom gaf met al de
kracht die in hem was. Moge de opengevallen
plaats weer spoedig worden aangevuld.
Het Gewest Dordrecht telt op 1 April 1932
totaal 1922 leden waarvan 1612 behooren
tot den len Ban en 310 tot den 2en Ban. Hieronder zijn niet begrepen de bijzondere Korpsen.
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Albarda tot de oppositie: ,,Gij kunt daar niet langs, die weg is afgesloten".
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DE INTERGEWESTELIJKE SCHIETWEDSTRIJD 1932
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voor de Korpsen "Twentsch Verband", ,,de IJssel en Vollenhove", ,,Veluwzoom", ,,Veluwsch Verband" en "Nieuwe Hollandsche Waterlinie" op 24 t/m. 27 Mei 1932
te Apeldoorn op de schietbanen van de Vereeniging "De Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe."

Opmerking: Boven de aantallen hiervoren aangegeven mogen dus worden afgevaardigd:
Alle Officieren, Vaandrigs en Koningsschutters, alsmede het vertegenJhr. Mr. CH. J. M. RUIJS DE BEERENBROUCK, Minister van Staat, Minister van
woordigend
vijftal (met 1 res.-schutter) aangewezen voor wedstrijd Gen. Insinger-beker.
Binnenlandsche Zaken en Landbouw.
Mr. Dr. L. N. DECKERS, Minister van Defensie.
I n d e e 1 i n g d e r W e d s t r ij d e n.
E. F. INSINGER, Luitenant-Generaal, Commandant van het Veldleger.
. M:. A . E:_ Baron VAN VOORST TOT VooRST, Commissaris der Koningin in de Pro- A. Korpswedstrijd Wisselbeker Gen. Insinger (tevens personeele wedstrijd) .
vmc1e 0 venJsse1.
Mr. S. Baron VAN HEEMSTRA, Commissaris der Koningin in de Provincie Gelderland. B. Korpswedstrijd voor scherpschutters (scherp geoefend).
Dr. H. TH. 'sJACOB, Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht.
B.
(K.S.O. geoefend).
id.
voor
id.
D.
Mr. Dr. I. A. VAN RorJEN, Burgemeester der Gemeente Zwolle.
id.
voor schutters Ie kl. (scherp geoefend).
E.
Mr. S. J. R. DE MoNCHY, Burgemeester der Gemeente Arnhem.
(K.S.O. geoefend).
id.
voor
id.
F.
Dr. J. P. FocKEMA ANDREAE, Burgemeester der Gemeente Utrecht.
id.
voor schutters 2e kl. (scherp geoefend).
Mr. W. RooSMALE NEPVEU, Burgemeester der Gemeente Apeldoorn.
G.
(K.S.O. geoefend) .
id.
voor
id.
Jhr. A.J.B. VAN SucHTELEN VAN DE HAARE, Intendant·van het Koninklijk Paleis
H. Personeele wedstrijd voor Officieren en Vaandrigs. (geweer M '95 en pistool M '25)
en domein Het Loo, Opperhoutvester en Jagermeester voor Gelderland.
id.
voor Koningsschutters.
H. G. WINKELMAN, Generaal-Majoor, Commandant der 4e Divisie, te Amersfoort. J.
B. E. STöVER, Generaal-Majoor, Commandant der 2e Divisie, te Arnhem.
Personeele wedstrijden voor de overige schutters, uitkomende in een der afdeelingen
H. ZEEMAN, Kolonel, Commandant der Ile infanteriebrigade, te Ede.
t/m. G.
B
E. H. VAN DEN AKKER, Kolonel, Commandant der Vlle Infanteriebrigade, te
Amersfoort.
K. Personeele wedstrijd scherpschutters (scherp geoefend).
A. VAN DEN WALL BAKE, Luitenant-Kolonel, Commandant v/h. Korps Rijdende L.
id.
id.
(K.S.O. geoefend) .
Artillerie, te Arnhem.
M.
id.
schutters 1e kl. (scherp geoefend).
L. H.A. CROMMELIN, Luitenant-Kolonel, Commandant v/h. Ie Regiment Huzaren N.
id.
id.
(K.S.O. geoefend) .
te Deventer.
0.
id.
schutters 2e kl. (scherp geoefend) .
H. G. VAN _EVERDINGEN, Kapitein, Commandant v/h. Depot Koninklijke Mare- P.
id.
id.
(K.S.O. geoefend).
chaussee, te Apeldoorn.
Pro memorie. Wedstrijd om het hoogste korpsgemiddelde.
Aantal af te vaardigen schutters.
Vervoer. Voor de afgevaardigde schutters en reserve-schutters wordt vrij vervoer
Totaal aantal
verstrekt.
Deelnemers aan de korpswedstrijden voor:
·

EERE-COMITE.

schutters

Landstormkorps
Scherpsch.

Schutters le kl. Schutters 2e kl.
1

1

IJssel en Vollenhove .
Veluwzoom .........
N .-Holl. Waterlinie ..
Twente .............
Veluwsch Verband ...

170
150
110
190
60

(34 vijft.)
(30 vijft.)
(22 vijft.)
(38 vijft.)
(12 vijft.)

250
215
150
280
85

Korps- 1 Reserveschutters

(50
(43
(30
(56
(17

vijft.)
vijft.)
vijft.)
vijft.)
vijft.)

85
75
55
95
30

(17 vijft.)
(15 vijft.)
(llvijft.)
(19vijft.)
( 6 vijft.)

505
440
315
565
175

25
25
25
25
25

Dinsdag
Schietdag "IJssel en Vollenhove"
"Twente"
Woensdag
"
"Veluwzoom"
Donderdag
"
"Veluwsch Verband"
"d
"
"Nieuwe Holl. Waterlinie"
DJ ag

}v

"

24 Mei 1932.
25
1932.
26 " 1932.
27
1932.

N.B. De vijftallen uit de andere dan de bovengenoemde korpsen, die deelnemen
aan een wedstrijd om den Generaal Insinger-beker, worden verwacht op Donderdag 26 Mei 1932.
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De Afdeeling Oud-Schoonebeek van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm.

STELLING VAN AMSTERDAM.

Afdeeling Cruquius.

Afdeeling Aalsmeer Dorp.

Op verzoek eervol ontheven uit de functie
van plaatselijk leider wegens vertrek de heer
J. Poen.

Benoemd tot plaatselijk leider de heer J. P.
Schutter te Aalsmeer.

Afdeeling Ilpendam.
Op verzoek eervol ontheven uit de functie
van plaatselijk leider de heer J. de Jong te
Ilpendam.

Ouderkerk a. d. Amstel.
Benoemd tot lid van de Plaatselijke Landstorm Commissie de heer Dr. G. de Bruin te
Ouderkerk a. d. Amstel.

Purmerend.
Naar wij vernemen overweegt de Plaatselijke Landstorm Commissie om met medewerking van de Gewestelijke Commissie in de
maand Mei alhier een centralen Schietwedstrijd
te houden, waaraan kan worden deelgenomen
door de Afdeelingen Purmerend, Oosthuizen,
Edam, Volendam, Jisp, Wormer, Wijde
Wormer, Ilpendam, Monnickendam en Katwoude, Broek in \i\Taterland, Landsmeer en
Oostzaan.

VOOR JONG' -NEDERLAND
JONGENS EN MEISJES_
Dezen keer heb ik aan niet minder dan
20 deelnemers een prijs gezonden. En
wel aan:
Dinie Baart, Weesperkarspel; Elisabeth
Boone, Veere; Jan Crezee, De Lier;
Lijntje Capelle, Zwolle; Marietje Dercksen,
Gouda; G. van Driel, Oud-Beijerland;
Betsy Deys, Amsterdam; Piet de Groot,

Limmen; Jan Hoorntje, Schildwolde;
Betsy Hanssens, St. Annaland; W . Jelsma,
Achterveld; Hendrik Lensink, Laren (G.);
Hendrika Nuis, Enschedé; Jos. Plaisier,
H. !.-Ambacht; Corns Rietveld, Rietveld;
Sjoike Stelma, Hantum; Wim Stoof,
's-Gravenhage; Piet Schoolmeester, Nieuw
dorp; Anta Schümacher, Hekendorp; Louis
Vermeulen, Rotterdam.
Jammer, dat bij het Cijferschip 1-102

P. SCHENSEMA

Begrafenissen en Transporten
TOLSTRAAT 114 BIJ DE VAN WOUSTRAAT
TELEFOON 25241
: ■:
AMSTERDAM

·Nederlandsche
Handèl•MaatschappU N.V.
AMSTERDAM

Agentschappen te ROTTERDAM en '1-6RAVENHA6E

(lor) er bij het drukken is uitgevallen.
Ik denk, dat er toen plotseling een
Maartsche bui door een raam op de
drukkerij is binnen gevlogen. Maar daaraan kan ik niets doen, net zoomin als
jullie. Men noemt zoo'n vergissing wel
eens een drukfoutduiveltje. Maar gelukkig hebben de meesten zich aan dien
lastigen knoop niet veel gestoord.'k Feliciteer de gelukkigen, die met zoo'n mooi
rapport zijn overgegaan.
Voorwaarts met nieuwen, frisschen
moed!
Groep A.
(Onder de lO jaar).
Allerlei beesten.
Foei, wat 'n - ooren in je boek!
Au! je trapt op m'n - oogen.
Speel toch niet voor - vink.
De inbreker koos het - pad.
'k Ben zoo gezond als een - ; ik eet
als een-; ik slaap als een- ·en ik werk
als een-.
De stratenmaker gebruikt een -voet.
Wat jammer! die goudranet is - stekig.
Je mag geen - kwaad uitvoeren.
De soldaten streden met - moed.
Dat meisje heeft - zwart haar.
't Is precies eender, of je van de - of
den - gebeten wordt.
Het schip verging met man en -.
Houd op met je huilen; 't zijn maar tranen.
Groep B.
(Boven de 10 jaar).
Een woordketting.

KAREL I
was, werd het weer uitgespuwd. Want er
was een afschuwelijke, vieze smaak aan.
En ieder begon nu op z'n hardst den
koopman uit te schelden. Alleen Dries
Droogstoppel niet. Want deze was een
wijs en fatsoenlijk man. Dries wist overal
een mouw aan te passen, omdat hij een jaar

vee
der

Draaiorgel - orgelkast - kastdeur enz.
Hoe lang kan je dezen ketting maken?

REUZE-LETTERS!
"Reuze-letters! Reuze-letters! Prima
kwaliteit! Acht stuivers het pond!"
De koopman op de markt schreeuwde
zich de keel schor, om z'n boterletters aan
den man te brengen.
En het publiek greep begeerig naar het
gebak, dat er zoo smakelijk, verleidelijk
uitzag.
Maar o wee! toen de koopers, thuisgekomen, hun buitenkansje proefden. Nog
gauwer, dan het in den mond gestoken

NY.
KONINKLIJKE

langer dan de anderen op school was geweest, en dus meer letters gegeten had.
Gewichtig trok hij aan z'n sikkebaardje,
en sprak toen met een strak stokvischgezicht: ,,Menschen ! wat schimpen jullie
toch op dien koopman ! Die man heeft
van z'n boterletters niets te veel gezegd!
Eigenlijk nog één letter te weinig: Want
hij heeft jullie geen reuze-letters in de
hand gestopt, maar reuzel-letters."
OOM BERTUS.

ROTTERDAMSCHE BOAZ BANK N.V.

DEóEER
VOORSCHOTEN

Pompenburgsingel 13 - Telefoon 21385 (2 lijnen)
Groene Hllledijk 129 - Telel. 55604

DEPOSITO Rente 1½-4½ %
REKENING COURANT
Rente 2%
SPAARBANK Rente 3,6 ¾
EFFECTEN-COUPONS
SAFE-LOKETTEN vanaf /3.- p.j.

LEVERANCIER
VAN DEN
f'>IJZONDEREN
VRIJWILLIGEN
LANDSTORM

MAKELAARSKANTOOR BAKKER & Co.

Vestigingen in Nederlandsch-lndië
Straits-Settlements, Britsch-lndië,
_
China, Japan en Arabië
_

GELD BESCHIKBAAR VOOR
EERSTE HYPOTHEKEN TOT
ELK BEDRAG MATIGE RENTE
LAGE AFSLUITPROVISIE

ALLE

BANKZAKEN
SAFE-DEPOSIT
K0FFERKLUIS

ZEUGESTRAAT 40a GOUDA TELEFOON 2123

dat niets zoozeer de behaaglijke rust
bevordert als Uw STEENEN PIJP na
den dag vol inspanning?

N.V. Stoomboot Onderneming "CONCORDIA"

Goedewaagen's Koninklijke Fabrieken, Gouda.

HOOFDKANTOOR ARNHEM
Daselijk1cbe Goederendienaten vanaf Arnhem naar Rotterdam v.T.
Vanaf Arnhem en Nijmeaen naar Amaterdam en Zaanatreek v.v.
Vanaf Arnhem naar Nijmeaen v.v.
Gereselde Goeclerendieneten van Arnhem naar Schiedam, Delft, Den Haag,
Tiel, 'a-Hertoirenbosch, Lobith v.v.
Verder naa, alle aan vaarwater gelegen plaat•en in Nederland.

DE DIRECTIE.

ADVERTEERT
IN DIT BLAD.

WIE HELPT
jongeman, 25 jaar oud, R.K.
·- en lid van den B.V.L., aan
betrekking als huisknecht,
magazijnknecht, tuinknecht of iets dergelijks.
Ook genegen! het chauffeeren te leeren.
Brieven onder de letters W. C.
V. aan de administratie van Het
Landstormblad.

•

SCHIETSCHIJVEN
Nieuw soort carton, speciaal voor schietschijven vervaardigd. Alle modellen uit
voorraad leverbaar

Vraagt onze nieuwe prijscourant
N.V. voorheen FIRMA GROENEN DIJK
Slaghekatr.

90 ■94

Rotterdam

Tel. 11386

Denkt om de werving van onze Jonge dienstplichtigen!
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V AANDELUITREIKING AAN DEN BIJZONDEREN
VRIJWILLIGEN LANDSTORM.
Op Zaterdag 11 Juni a.s. zal te Ede de uitreiking plaats vinden van
veertien vaandels aan de navolgende Landstormkorpsen van den Bijzonderen Vrij willigen Landstorm:
Friesch Verband ;
Groningsch Verband;
Drentsch Verband ;
Twentsch Verband;
De IJssel en Vollenhove ;
Veluwsch Verband ;
Veluwzoom ;
De Meijerij ;
West-Brabantsch Verband ;
Zeeuwsch Verband;
Verband Monden der Maas ;
Verband Dordrecht ;
Kennemerland ;
Verband Alkmaar.
Deze vaandels zijn bij Koninklijk Besluit erkend en gelijkgesteld met de ofZijne Excellentie Mr. Dr. L. N.
ficieele vaandels en standaarden van
Deckers, Minister 'van Defensie.
het leger.

De vrijwilligers hebben toegang op vertoon van hun legitimatiebewijs.
Aanvragen om toegangskaarten te richten tot de Secretarissen der Gewestelijke
Commissiën.
De Regelingscommissie bestaat uit de
heeren:
W. VAN INGEN SCHOUTEN, Res. Luitenant-Kolonel, Secretaris Gewestelijke
Landstorm Commissie "Veluwzoom",
Voorzitter;
P. N. v_AN BAVEL, Majoor der Infanterie, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie "Veluwzoom";
K. A. VAN SCHELVEN, Res. Majoor b.d.,
Secretaris Nationale Noodhulp Organisatie;
K. L. ScHEL~Res. Majoor, Secretaris
Gewestelijke Landstorm Commissie
,,Stelling van Amsterdam", Secretaris;
G. VAN SITTEREN, Res. Kapitein,
Administrateur Nationale Landstorm
Commissie;
D. J. KARRES, Res. Ie Luitenant,
Secretaris Gewestelijke Landstorm Commissie "Zuid-Holland: West";
J. TULP, res. Ie Luit. der Infanterie,
Lid Gewestelijke Landstorm Commissie "Veluwzoom" ;
Jhr. J. A. I. H. GRAAFLAND, Res. Ie
Luitenant, Secretaris Gewestelijke
Landstorm Commissie "Limburg".
I
G. F. BouLOGNE, Res. Kapitein, Secretaris Nationale Landstorm Commissie.
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J. R. SNOECK HENCKEMANS.

Zijne Excellentie Mr. Dr. L. N. Deckers,
Minister van Defensie, zal persoonlijk de
uitreiking aan de Korpsen verrichten .
De Landstormkorpsen Limburgsche JaSAMENSTELLING
gers, Stelling van Amsterdam, Nieuwe HolDER
VAANDELDETACHEMENTEN.
landsche Waterlinie, Rotterdam en ZuidSamenstelling der vaandeldetachemenHolland: West zullen bij deze uitreiking
ten
van de Landstorm Korpsen, waaraan
vertegenwoordigd zijn door de 5 Comman- een vaandel
zal worden uitgereikt:
danten dezer Korpsen, met de reeds vroeger
Korps Commandant.
erkende Korps-vaandels .
Vaandelwacht: 1 Luitenant; 1 vaandelBij elk vaandel de voorgeschreven vaan- drager; 1 sergeant; 6 soldaten.
1 Sectie: 1 Luitenant; 20 hoofden waardelwacht.

eft

1
l dl.

.nt
de

N.B. Reeds vroeger zijn Koninklijk erkend
de vaandels van :
het Landstormkorps "Limburgsche Jagers",
bij K.B. 3 Augustus 1915, No. 13, (L.O.
1915, A. No. 93);
het Landstormkorps "Rotterdam", bij K.B.
23 Mei 1916, No. 101, (L.O. 1916, A. No. 81);
het
Landstormkorps
" Zuid-Holland:
West", bij K .B. 13 Juli 19 16, No. 43, (L.O.
1916, A. No. 88);
het Landstormkorps "Stelling van Amsterdam", bij K.B . 7 November 1916, No.
45, (L.O. 19 17, A. No. 32);
het Landstormkorps "Nieuwe Hollandsche
Waterlinie", bij K.B. 23 Juli 1917, No. 47,
(L.O. 1918, A. No. 110).
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MEDEDEELINGEN OMTRENT DE
VAANDEL UITREIKING.
De uitreiking zal plaats vinden op het
terrein bij den Langenberg.
In beginsel is het aanvangsuur gesteld
op 11 uur des morgens.
Voor belangstellenden uit den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, zooals leden
van Landstorm Commissiën, vrijwilli-

gers, vertegenwoordigers van comité's,
die het vaandel hebben aangeboden, bestaat gelegenheid de plechtigheid gade te
slaan op een gereserveerd terreingedeelte.
Toegangskaarten zullen worden verstrekt:
a. voor genoodigden;
b. voor leden van Gewestelijke en
Plaatselijke Landstorm Commissiën.

onder 3 à 5 kaderleden.
1 sergeant tot vasthouden vaandel vóór
de uitreiking.
De korpsen, die reeds in het bezit zijn
van een erkend vaandel zullen worden
vertegenwoordigd door: den Korpscommandant en Vaandelwacht met vaandel
als boven.
Tenue.
Voor allen: gnJze kleeding en model
decoraties.
Officieren: Helm en beenkappen, draagstel met klewang, bruine handschoenen.
Onderofficieren en soldaten: Helm en
beenwindsels, koppel met 2 ledige patroontasschen, bajonetscheede met bajonet, broodzak met band, geweer.
De Korpscommandanten zullen van den
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm de noodige bevelen en aanwijzingen
ontvangen omtrent de voorbereiding en
uitvoering.
De vaandeldetachementen zullen staan
onder het bevel van den oudsten korpscommandant, Res.-Kol. Haenecour uit
Maastricht.

's-Morgens
's-Middags
's-Avonds

Op 21 Mei a.s. hoopt de Heer J. R.
Snoeck Henkemans, Lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, en sinds de
oprichting lid van de Nationale Landstorm
Commissie, zijn 70sten verjaardag te vieren.
Het is ongetwijfeld, dat velen uit de
Landstormbeweging dien dag den jubilaris gaarne een blijk van belangstelling
en medeleven zullen betoonen.
TER OVERWEGING.

Een militaire troep, patrouille of post,
die zich door een fiere militaire houding,
ernstigen en vastberaden blik, zorgvuldig
gedragen kleeding en uitrusting, in het
algemeen door een krachtig en zelfbewust
optreden onderscheidt, zal zich immer
doen respecteeren en den goedgezinden
burger vertrouwen, doch den kwaadwilligen ontzag inboezemen.
Daarentegen wekt een slap of weifelend
optreden en een slecht verzorgd uiterlijk
van de militaire macht den lachlust van
kwaadwillige elementen op, hetgeen licht
tot bespotting, zelfs handtastelijkheden
zal kunnen leiden, met alle daaruit te
voorziene rampzalige gevolgen.

2
HET GEZAG.

Regeeren is in onzen tijd een bijzonder
zwaar werk. Men kan er gerust van op aan,
dat degenen, die hiermede zijn belast, in
crisistijden als wij thans beleven, lange
dagen en ook dikwijls nachten van strak
gespannen arbeid moeten maken, om
klaar te kunnen staan voor de moeilijkheden, welke iedere nieuwe dag met volle
lading brengt.
Dit geldt niet slechts voor de Kroon en
voor de Ministers, maar evenzeer voor de
Volksvertegenwoordiging en voor allen,
die met de uitoefening van overheidsgezag zijn belast.
"Regeeren is vooruitzien", zegt een oud
spreekwoord, doch thans varen wij allen
in een dikken mist en ook de Overheid
moet veelszins tot de ontdekking komen,
dat het resultaat van veel moeizamen
arbeid, zoodra deze gereed is, door de snel
opvolgende veranderingen der toestanden, overbodig en soms schadelijk blijkt
te zijn.
Onze regeerders, waarvan men zal moeten erkennen, dat het stuk voor stuk bekwame mannen zijn, vindt men dag aan
dag in touw, om volk en land zooveel
doenlijk te beschutten tegen de gevolgen
van een angstaanjagend wereldverschijnsel, dat zelfs de grootste staatslieden,
financiers en economen der wereld met
machteloosheid slaat.
Tot hun verdriet moeten zij echter
ervaren, dat al hun energisch zwoegen en
zorgen bij de groote schare, welke niet
verder zien kan dan den nood, waarin zij
zelve oogenblikkelijk verkeert, slechts
weinig meer dan bittere critiek en teleurstelling ontmoet.
Doch het moeilijkste stuk in de regeering is het dragen van de verantwoordelijkheid voor zaken, die verre boven menschelijke macl).t gaan.
En dit wordt in onze dagen van de
Overheid geëischt.
Terecht of ten onrechte, het wordt
geëischt en de Overheid onttrekt zich
daaraan niet.
Elk burger daarom, die het goede wil
met zijn land en met zijn Regeering, behoort zich van deze dingen ernstig rekenschap te geven en te beseffen, dat het een
kostelijke gave uit Godes hand is, indien
een volk bekwame en hoogstaande mannen mag bezitten, die bereid zijn om de
groote verantwoordelijkheid van het gezag te willen dragen.
Juist als de nood grooter wordt en de
politieke actie zich scherper gaat toespitsen, behoort ieder vaderlander en inzonderheid ieder christen zich te bezinnen
over den eerbied en de liefde, die aan
Vorstin en Regeering, krachtens de hun
opgelegde roeping, toekomen.
Dan moet ondanks alle tegenheden het
parool zijn:
Aansluiten rond het Gezag, in vrije gehoorzaamheid.

UIT DE OUDE PAPIEREN.

Als men die soms nasnuffelt, komt men
telkens uitspraken tegen, welke door hun
kortheid en duidelijkheid opvallen.
Zoo vonden wij in de Memorie van Antwoord, Wijziging Hoofdstuk V Begrooting voor 1919, de na volgende uitspraken
der Regeering, welke wij onzen lezers
niet willen onthouden:
"Aan wetsvoorschriften alleen kan geen
voldoende beteekenis worden gehecht,
indien niet tegelijkertijd de noodige
machtsmiddelen beschikbaar zijn om den
gegeven bevelen kracht bij te zetten. En
dat de binnenlandsche toestanden nimmer zouden kunnen nopen tot het uitvaardigen van bijzondere voorschriften,
is eene bewering, welke de Regeering niet
gaarne voor hare rekening zou nemen.
In het Voorloopig Verslag zelf komt
trouwens een zinsnede voor, die een kortzichtig optimisme moet beschamen. ,,De
sociaal-democraten - heet het daar
zullen zich (dan) gelukkig rekenen de

LANDSTORMDAG TE BERGEN OP ZOOM
VOOR HET VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS "WEST-BRABANTSCH
VERBAND" OP ZATERDAG 21 MEI 1932.
(Ook de leden van het Vrijwillige Landstormkorps "Zeeuwsch- Verband" en van de
Afdeelingen West-Brabant en Zeeland van het Landstormkorps "Motordienst" zijn
voor dezen landdag uitgenoodigd).
PROGRAMMA.

9.-

uur v.m. Aanvang der schietwedstrijden op het Landdag-terrein Kijk in de Pot.

11.15 uur v.m. Schorsing der Schietwedstrijden en opstelling van het Défilé op het
emplacement der Nederlandsche Spoorwegen.
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11.30 uur v.m. Officieele ontvangst der autoriteiten ten Stadhuize.

onze
Wi
kra

12.-

onv

uur m.

Defilé.

Voortzetting der schietwedstrijden op het terrein Kijk in de Pot.
1e1.ders van d at verzet (sc. tegen d e R e- 1.- uur n.m.
geering) te zijn, om de wanorde van het 2.- uur n.m. Opening van den Landstorm-landdag op het terrein Kijk in de Pot
heden te vervangen door een betere orde
1. Openingswoord door den Voorzitter van de Gewestelijke Landin de toekomst". Wel is waar wordt deze
stormcommissie in West-Brabant, den heer A. VAN CAMPEN,
opmerking ingeleid door de bewering dat
Burgemeester van Dinteloord.
de oprichting van burgerwachten tot verzet zou uitlokken, maar zoodanige om2. Toespraak van den Voorzitter der Nationale Landstormcommissie,
keering van alle verhoudingen mist metZijne Excellentie Luitenant-Generaal L. F. DuYMAER VAN TWIST.
terdaad elken redelijken grond. Immers
3. Concours Hippique door de leden van de Onderofficiers Jachtzoolang welke partij ook zich plaatst op
vereeniging van het 7de Regiment Veld Artillerie.
het standpunt van staatkundige evolutie
a. Caroussel.
door wettelijke middelen, zal haar door de
Regeering geen duimbreed in q.en weg geb. Patrouille-springnummer.
legd worden. Eerst wanneer andere middec. Individueel Springconcours.
len te baat genomen worden, is het oogen4. Vaandeldéfilé en uitslag van den Vaandelwedstrijd voor alle
blik aangebroken om geweld met geweld
deelnemende afdeelingen van den Bijz. Vrijwilligen Landstorm.
te keeren. Dat de Regeering zich voor deze
5. Vlaggenzwaaien door de Damesafdeeling van de Turnvereeniging
eventualiteit met betrouwbare krachten
omringt, werkt in stede van provoceerend
U.d.I. (directeur de heer Jac. Becht).
tot geweld, veeleer afschrikwekkend. De
6. Figuur- en Carousselrijden door Korpsleden van de afdeelingen
moreele invloed, dien de oprichting van
Noord-Brabant en Zeeland onder commando van den Res. Ie
burgerwachten, de organisatie van den
luitenant J.C. PERSANT SNOEP, Commandant van het Vrijw. L.S.
vrijwilligen landstorm en dergelijke maatKorps Motordienst afd. Zeeland.
regelen uitoefenen, kan ook kwalijk te
hoog worden aangeslagen.
6.- uur n.m. Prijsuitreiking en Film-avond in het Feestgebouw Thalia.
Op de vraag of de revolutie internationaal dan wel nationaal is, zal de Regee- 8.- uur n.m. Concert op de Groote Markt, aangeboden door het Gemeentebestuur
ring niet ingaan.
van Bergen op Zoom.
Evenmin zal zij zich uitlaten hoe zij de
middelen, die haar ten dienste staan,
denk~. te hanteeren. Zij herh<;1,alt slechts, _ 40-jarigen leeftijd, voor de officieren en warden en Arnhem voorstellen ingekodat ZlJ van het eerste ~ogenblik af pal zal onder-officieren als zij 45 jaar oud zijn. men, om den Arbeiderssportbond zich
staan voor de handhavmg van orde eng~De bovenopgesomde verschillen tus- met S.D.A.P. en N.V.V. te doen verzag en voor gee~ maa tre_gel hoe. krach hg schen den I sten en den 2den ban zijn staan, ten einde te komen tot stichting
00.~, zal terugdemze:i, die noodig moc~t evenwel slechts van administratieven en van een (socialistische) arbeidersweer, ,,als
bliJken bom d~ ordelievende meerderheid formeelen aard; d.w.z. dat aan de vrij- bescherming tegen de fascistische beonzer . evo1kmg _voor ~et gezag een~; willigers van den 2en ban evenveel waarde dreiging van corpsen als Bijz. Vrijwillige
terronseerende mmderhe1d te behoeden . moet worden gehecht, als aan die van den Landstorm enz.", resp. tot het tegengaan
van ordeverstoring bij vergaderingen.
!sten ban.
Beider
vrijwilligerschap
berust
geheel
Hoe werden deze voorstellen opgenoHET VERSCHIL TUSSCHEN DEN
en
al
op
hun
bereidverklaring,
op
den
men?
De redactie van de S.D. trustbladen
1en EN 2den BAN.
moreelen band, die gevolg is van hun noemde de voorstellen "voorbarig". Als
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is belofte.
het werkelijk noodig wordt, schreef zij,
verdeeld in een "eersten" en een "tweeDe vrijwilligers van den tweeden ban zal de leiding der beweging zeker niet
den" ban.
(soldaten en onderofficieren kunnen tot aarzelen beschermingscorpsen in het leven
Tot den eersten ban behooren alle hun 50ste jaar tot dezen ban behooren) te roepen. Maar zoover is het nog niet.
bijzondere vrijwilligers, op wie nog dienst- hebben nog voor boven die van den eerVan principiëele afwijzing dus geen
of reserveplicht rust, of die, na afloop sten ban, dat - in verband met hun sprake.
hiervan, een speciale verbintenis hebben leeftijd - , hun overtuiging en verantWelnu, wij achten partij-knokploegen
gesloten, die hen weer in "militair" ver- woordelijkheidsgevoel, hun ervaring en toevoor
ordebewaring in vergaderingen even
band met de Overheid heeft terugge- wijding dieper gefundeerd mogen worden
verkeerd
als partij-legers tegen welke
bracht.
geacht, een factor, die in tijden van ernDit militair verband heeft dan ook stige beroering zeer zeker beteekenis bedreiging dan ook. Het is de Overheid,
de wettige Overheid - en zij alléén uitsluitend betrekking op het zijn van heeft.
die de orde heeft te handhaven. Doet zij
,,bijzonder vrijwilliger van den LandWanneer de vrijwilligers van den twee- dit niet, of onvoldoende, dan kan zij
storm."
den ban tegelijk met of na den eersten
Het schept geen nieuwe militaire plich- ban worden opgeroepen, teekenen zij op daarvoor ter verantwoording worden geten, zooals opkomst in oorlogstijd of voor den dag van opkomst, de voor hen gereed- roepen. Onduldbaar zijn echter partijlegertjes, welke op een kwaden dag elkaar
herhalingsoefeningen.
gelegde verbintenis, die hun de vereischte in de haren vliegen. Er bestaat in ons
De speciale verbintenis, welke voor dit militaire positie teruggeeft, en het mogehernieuwd verband wordt gebezigd, her- lijk maakt, dat de bepalingen inzake land trouwens geen enkele reden om de
geeft den vrijwilliger slechts de "militaire soldij, pensioen, kostwinnersvergoeding, wanorde te organiseeren.
Wat gebeurde nu met de genoemde
positie", die noodig is, om - uitsluitend enz., op wettige wijze op hen worden
voorstellen op het congres van den rooden
voor binnenlandsche moeilijkheden van toegepast.
sportbond? Zij werden ingetrokken, doch
ernstigen aard - op wettige wijze vrijZoo ziet men derhalve wel eenig verschil
willig onder de wapenen te kunnen komen van administratieven aard, doch geen in niet dan nadat de Voorzitter namens het
Bestuur geconstateerd had, dat de Sportbij den Vrijwilligen Landstorm.
waardeering.
bond in deze geen initiatief kan nemen,
doch bereid zal zijn als de S.D.A.P. zijn
Tot den tweeden ban behooren de bijhulp
inroept. Wij laten nu daar, dat het
zondere vrijwilligers, wier dienst- of reserSPORT EN PARTIJ-MILITARISME.
Bestuur het op eigen houtje voor het
veplicht geëindigd is en die, zonder
bovenbedoelde speciale verbintenis te
Het is zaak om de strooming, welke in zeggen schijnt te hebben, dat de Sportsluiten, toch zich bereid verklaard hebben, de S.D.A.P. naar een z.g. arbeidersweer bond klaar zal staan om eventueel aan
om desnoodig voor de handhaving van drijft, in de gaten te houden. Die stroo- de vorming van vechtcorpsen mee te
orde en gezag op te komen.
ming moge nog zwak zijn, er zijn beden- werken. Is dat democratisch? Erger is,
dat dit de mentaliteit is, welke bij de
Uiteraard bestaat de 2e ban uit tie meer kelijke teekenen.
ouderen, hetgeen duidelijk wordt wanVoor de jongste jaarvergadering van leiding der S.D. sportbonders heerscht.
De Voorzitter bleek zelfs in een rondneer men ·weet, dat voor den soldaat en den sportbond van de socialistische secden korporaal, de dienstplicht eindigt op tariërs waren van de afdeelingen Leeu- schrijven over een nieuwen organisatie-
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COMITÉ HULDIGING GENERAAL SNIJDERS.
Aan allen, die in de mobilisatie-jaren tot de Nederlandsche
Weermacht hebben behoord of daartoe nog behooren,
en voorts

de
riy'n

ndEN,

s1e,
[ST.
:ht-

alle
rm.
:ing

gen
Ie
J.S.

uur

Aan allen, die van hunne belangstelling bliy'k willen geven.

De Oud-Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Generaal C. J. SNIJDERS,
hoopt op 29 September a.s. zijn tachtigsten jaardag te vieren.
Onderstaand comité heeft zich gevormd ter voorbereiding van een waardige herdenking van dien dag.
Van Augustus 1914 tot November 1918 was de Generaal de verpersoonlijking van
onze weermacht.
Wie herinnert zich niet die pittige figuur, met den helderen blik en ijzeren wilskracht, die dag en nacht op de bres stond om de belangen van ons volk te dienen?
Na het verlaten van den militairen dienst, bleef hij met onkreukbare trouw en
onvermoeide werkzaamheid zijn gaven en krachten stellen in dienst van het vaderland.
Hem te huldigen, hem blijk te geven van een diep gevoelde erkentelijkheid, is
ons doel.
Het ligt in ons voornemen den Generaal bij de huldiging een legpenning in goud
aan te bieden, met beeltenis en opschrift en voorts een bronzen gedenkplaat aan te
brengen in het Gedenkteeken voor Leger en Vloot te Scheveningen, dat de herinnering
levendig houdt aan de plichtsbetrachting van de gemobiliseerde weermacht in de
jaren 19 14 tot 1918.
Het Comité doet een beroep op U allen om door eene bijdrage blijk te geven van
Uwe instemming. Teneinde het voor ieder mogelijk te maken aan de huldiging deel
te nemen, wordt de bijdrage bepaald op f 0. 10; elk grooter bedrag is natuurlijk van
harte welkom.
Tot het verzamelen der bijdragen zal de medewerking worden ingeroepen o.m.
van Vereenigingen en organisaties, waarvan oud-gemobiliseerden en militairen als
zoodanig deel uitmaken. Voorts kunnen de bijdragen worden gezonden aan den
Penningmeester van het Comité, adres Wilhelminastraat I 19, den Haag, of worden
gestort op de postrekening van het "Comité huldiging Generaal Snijders", gironummer
195 172 Kantoor 's-Gravenhage, Lange Voorhout 7.
Met het oog op de voorbereiding zal het Comité er prijs op stellen, dat de bijdragen
zoo spoedig mogelijk inkomen.
Mogelijk overblijvende gelden zullen worden aangewend ten behoeve van oudmilitairen van Land- en Zeemacht.
Eer e comité: Z. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN, Beschermheer; OudMinister Mr. P. W. A. CoRT VAN DER LINDEN; de Minister van Defensie Mr. Dr.
L. N. DECKERS; Oud-Minister N. BosBooM; Oud-Minister J. J. RAMBONNET.
Comité: Voorzitter: de Oud-Minister van Oorlog J. J.C. VAN DIJK, Voorzitter
van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging "Ons Leger".
Leden: Gep. Vice-Admiraal W. C.
VAN TERWISGA en vele anderen.
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SMIT; Gep. Luitenant-Generaal W. H.

Inteekenlijsten zijn verkrijgbaar bij den Reserve-Kapitein A. A. LIND, Wilhelminastraat I 19, Den Haag.
Het verdient hartelijk aanbeveling dat het bovenstaande plan door de B.V .L.afdeelingen wordt gesteund.

vorm reeds de "arbeidersweer" geprojec- ·
DEPARTEMENTALE INDEELING.
teerd te hebben, waarover het congres
De
wijziging in de Departementale
zich nog had uit te spreken . Van demoindeeling
is op I Mei j .1. in werking
cratie gesproken! Deze Voorzitter - van,
getreden.
let wel, een der nevenorganisaties der
Die verandering omvat:
S.D.A.P. - had bovendien in "ArbeiJo. de overbrenging van de statistiek,
derssport" geschreven, dat de nieuwe
de
Directie van den Landbouw e.a. en de
partij (de Onafhankelijke Socialistische)
voor een meer principiëelen strijd voor visscherij van het Departement van
het socialisme beter werk zal doen dan Binnenlandsche Zaken en Landbouw naar
in de S.D.A.P. gedaan wordt. Op het con- het Departement van Arbeid, Handel en
gres zei de Bondsvoorzitter, dat dit niet Nijverheid (vanaf I Mei a.s. Departement
meer dan een "losse meening" was, dat van Economische Zaken en Arbeid) ;
2o. de overbrenging van de volksgehet wellicht "op de grens" was en dat hij
in het vervolg deze grens scherper zou zondheid, de werkloosheidsverzekering en
trekken. Daarbij bleef het, doch wij arbeidsbemiddeling van het Departement
weten nu, wat wij bij dezen leider van den van Arbeid, Handel en Nijverheid naar
Arbeiderssportbond voor vleesch in de het Departement van Binnenlandsche
kuip hebben. Het was trouwens reeds Zaken en Landbouw (vanaf I Mei a.s.
lang geen geheim, dat de hang naar partij - Departement van Binnenlandsche Zaken).
militarisme, naar een particulier vechtcorps voor de socialisten in deze sportSCHIETWEDSTRIJD OTTOLAND.
organisatie steun vond. Natuurlijk uitDe
Bijzondere Vrijwillige Landstorm,
sluitend voor "afweer". Doch geen enkele
afdeeling
Ottoland is voornemens om op
partij, welke zich binnen de perken der
wet houdt, heeft in Nederland iets te 3 en 4 Juni a .s. een grooten schietwedstrij d
vreezen, waarvoor een afweercorps noo- te houden, waaraan alle leden van den
B.V.L. mogen deelnemen.
dig zou zijn.
Een en ander geschiedt in verband met
(Uit "De Vrijheid").
het feit dat de afdeeling dezen winter
haar I 21-jarig bestaan mocht herdenken.
wordt gehouden in overleg
C. M. VAN DIEMEN metDedewedstrijd
Gewestelijke Landstormcommissie
DORDRECHT
,,Dordrecht".
Adres Secretaris: J. H. de Kreij, B JO,
BEKE RS te Ottoland; Telef. No. 30.

VAANDELS MEDAILLES - VLAGGEN

Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus

Nederlands Beste Adres

Comité's voor den te houden schietwedstrijd
3 en 4 Juni 1932.
.

Eere-Comité.
R D
M van s1··
B
t
. · · ·
IJPe'. urgemees er
van Ottoland, Eere-Voorz1tter.

c

Schietwedstrijd van de Plaatselijke Leiders van het Verband Gouda.

P. L. de Gaay Fortman, Burgemeester
van Dordrecht, Voorzitter der Gewestelijke Landstorm Commissie Dordrecht.
J. A. J. Jansen, Burgemeester van
Zwijndrecht, Secretaris der Gewestelijke
Landstorm Commissie Dordrecht.
W. J. M. Linden, Reserve-Majoor,
Commandant van het Landstormkorps
Dordrecht.
H. A. van der Hoeven, Burgemeester
van Molenaarsgraaf.
H. G. Boks, Notaris te Molenaarsgraaf.
J. G. Diepenhorst, Burgemeester van
Giessen-Nieuwkerk.
G. B. Fortuin, Burgemeester van Nieuwpoort.
A. van de Weg, Geref. Pred. te Ottoland.
F. Anker, Herv. Pred. te Ottoland.
A. Groenendijk, 2e Secr. der Gewestelijke Landstorm Comm. Dordrecht.

stad, die zoo nauw aan het Oranjehuis is verbonden, vergeet haar traditie.
Maar, aldus ging spr. verder, naarmate aan
de andere zijde men vijandiger wordt en onverschilliger, naar die mate moet onze liefde
toenemen.
Onder de vele aanwezigen merkten wij op,
ds. Bootsma te Zwolle; de plaatselijke leiders,
de afdeelingscommandanten en de leden van
het Friesch Nat. Comité.

DE SOC.-DEM.
ARBEIDERS-VREDESWACHT.

Statuten-wijziging. - Aansluiting voor leden der S.D.
A.P. niet meer onwenscheliy'k
geacht.
Het bestuur der S.D.A.P. heeft, naar
het Volksblad meldt, Zaterdag een aanvraag om erkenning van de "Nederl.
Arbeiders Vredeswacht" behandeld. Deze
Plaatselijk Comité.
vereeniging had haar ontwerp van geR. D. C. M. van Slijpe, Burgemeester wijzigde statuten ingezonden. In deze
nieuwe statuten komen de bepalingen
van Ottoland, Eere-Voorzitter.
J. Aantjes, Wethouder van Ottoland, niet meer voor, die het partijbestuur
vroeger aanleiding hadden gegeven tot de
Voorzitter.
uitspraak, dat het lidmaatschap van de
S. Stui, Wethouder van Ottoland.
"Vredeswacht" voor leden van de partij
A . Zwijnenburg, Raadslid te Ottoland.
ongewenscht is. Intusschen bleek het
R. van Buren,
partijbestuur van meening, dat aan een
Adr. Muilwijk,
organisatie als deze "Ned. Arb. VredesJ. de Ruiter,
wacht" geen voldoende behoefte bestaat,
K. Eikelboom,
om haar als een officieele instelling der
s.-d. beweging te erkennen.
Wedstrijd-Commissie.
C. Vink, Landbouw-Leeraar te OttoWelke de wijzigingen in de statuten
land, Eere-Voorzitter.
zijn, wordt niet medegedeeld. De verJ. Aantjes, Ie Voorzitter.
klaring, dat aansluiting voor de leden der
A. G. Verrips, 2e Voorzitter.
partij ongewenscht is, schijnt echter te
J. H. de Kreij, Ie Secretaris.
zijn vervallen.
(Nieuwe Rott. Crt.)
J. Aantjes, 2e Secretaris.
G. J. van Gils, Ie Penningmeester.
DINTELOORD.
B. Bakker, 2e Penningmeester.
C. Hakkesteeg, B. Boon, N. Bakker T.z.,
Op Maandag 4 April te 7 uur werd er in het
gem. vergaderlokaal een schietoefening geLeden; allen te Ottoland.
houden van den Bijz. Vrijw. Landstorm;

Jury.
J. ten Brink te Bleskensgraaf.
G. J. Groeneveld te Dordrecht.
G. A. Hoogenboom te Dordrecht.
W. Blom te Brandwijk.
W. Vos te Goudriaan.

HET PUNTJE OP DE i.
Zaterdag 30 April vergaderde in de Harmonie
te Leeuwarden, het Friesch Verband van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, onder
leiding van kapt. H. C. La Roi. Na een vlotte
afwerking van de agenda sprak mr. J. W.
Tijsma een propagandarede.
Deze dag gaat niet met onvermengde gevoelens voorbij, aldus spr. De B.V.L'ers zijn
met hechte banden aan Oranje verbonden.
Het is dan ook pijnlijk op te merken dat zoo
weinig vlaggen uitgestoken zijn. Maar het
allerergste is, dat de oude Oldehove geen vlag
draagt. Bij elke kaatspartij waaien de vlaggen
van den top. Het is schande dat op dezen Juliana. dag de oude grijze toren zijn kruin naar den
1 grijzen hemel verheft zonder vlaggen/ooi. Deze

DEVENTER.
In de plaats van den heer P. J. Evers, die
om gezondheidsredenen als zoodanig heeft
bedankt, is tot plaatselijk leider der afd.
Deventer van den Bijz . Vrijw. Landstorm
benoemd de heer Ant. Olthof Cz.

WADDINXVEEN.
Zooals ieder jaar hield dr plaatselijke afdee•
ling van den B.V.L. een welgeslaagden avond
in hotel "De Unie", onder leiding van den
voorzitter, burgemeester Troost.
De redevoeringen van Luitenant Boulogne,
Mr. van Mechelen en het lid der Gewestelijke
Commissie, den heer Pot uit Gouda, werden
met groote aandacht aangehoord.
Prijzen werden uitgereikt aan de winnaars
van den laatstgehouden schietwedstrijd en
brevetten aan de konings- en scherpschutters,
die de afdeeling in groot aantal bezit.
De plaatselijke leider Kroon werd op spon•
tane wijze gehuldigd en mej. Riedemans, die
ook nu weer op uitnemende wijze den zang
op de piano begeleidde, had van den Burgemeester bloemen in ontvangst te nemen.
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DE INTERGEWESTELIJKE SCHIETWEDSTRIJD 1932.

KC

VOOR DE KORPSEN "TWENTSCH VERBAND", ,,DE IJSSEL EN VOLLENHOVE",
"VELUWZOOM", ,,VELUWSCH VERBAND" EN "NIEUWE HOLLANDSCHE
WATERLINIE" OP 24 T/M 27 MEI 1932 TE APELDOORN OP DE SCHIETBANEN
VAN DE VEREENIGING "DE KONINKLIJKE SCHERPSCHUTTERS
VAN DE VELUWE".
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V e r d e e 1 i n g d e r S c h i e t d a g e n.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

24 Mei:
25 Mei :
26 Mei:
27 Mei:

,,de IJssel en Vollenhove" .
,,Twentsch Verband".
,,Veluwzoom" .
,,Veluwsch Verband" en "Nieuwe Hollandsche Waterlinie".
U r e n w a a r o p g e s c h o t e n w o r d t.

~p alle schietdagen vangen de wedstrijden des morgens om 9 uur aan en eindigen
des middags 5 uur. De schutters moeten zich uiterlijk te 3.30 uur op de banen hebben
gemeld.
Vervoer.
Voor de afgevaardigde schutters en reserve-schutters wordt vrij vervoer verstrekt .
D e e 1 n a m e O f f i c i e r e n e n K o n i n g s s c h u t t e r s.
De Plaatselijke Landstormcommissie te Driebergen-Rijsenburg.

===================;===================
ZWIJNDRECHT.

DRIEBERGEN- RIJSENBURG.

Jubileum Afd. Zwijndrecht Bijz.
Vrijwilligen Landstorm.
Op 18 April j.l. had ter gelegenheid van het
12½ jarig bestaan der Afd. ZwiJ.ndrecht van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een
goed geslaagde propaganda-landstormavond
p laats .
De Eere-Voorzitter van de plaatselijke landstormcommissie, de heer J. A. J. Jansen,
burgemeester dezer gemeente, heette de talrijke
bezoekers hartelijk welkom, in 't bijzonder
Zijne Excellentie L. F. Duymaer van Twist,
Luitenant-Generaal b. d. Lid der Tweede
Kamer der Staten-Generaal en Voorzitter van
de Nationale Landstorm-Commissie alsmede
zijn secretaris, den heer G. F. Boulogne. Tevens
begroette hij overste H.- C. van Cappelle die
met zijn staf aanwezig was. Spreker zette
daarna hetgroote belang van den B.V.L. uiteen.
Spreker besloot zijn rede met een "Blijft
trouw aan Uw vaandel en wordt tweemaal
zoo sterk" en verklaarde hiermede de bijeenkomst voor geopend. (Luid applaus.)
Hierna volgde de vertooning van het eerste
deel van de film "Amundsen's Noord poolExpeditie".

Op 24 Februari j .1. is alhier, ten Gemeentehuize, geïnstalleerd de Plaatselijke Landstorm
Commissie, onder het Eere-Voorzitterschap
van den Burgemeester, Jhr. P. P. de Beaufort.
Het Bestuur bestaat uit de heeren: Gen.
E
· den Dooren de Jong, Voorzitter; F. Graaf
van Hogendorp, Vice-Voorzitter; R. A. de
Moor, Secretaris-Penningmeester; B. Hombroek 2e Secretaris-Penningmeester.
Leden zijn de heeren: M. R. Andriessen,
PaS t oor; Jhr. Dr. H. W. L. de Beaufort, Lid
van Ged. Staten van Utrecht; J hr. P. H.
Bicker; A . J. Brandt; Ds. P. de Bruijn, Pred.
Ned . Herv. Gemeente, Jhr. Mr . Dr. J. R.
Cliffo rd Kocq van Breugel, Lid v. d. Gemeenteraad; Ds. Sj. Datema Pred. Geref. Gemeente;
Mr . G . C. D . R. Baron van Hardenbroek van
Bergambacht; Gen. G. J. A. A. Baron van
HeemS t ra; L. A. Paijens, Lid van den Gemeenteraad; Ds. C. L. F. van Schelven; Em.
Pred. K. F . Teseling, Wethouder; Mr. Tb .
R. Valck Lucassen, Lid v. d. Gemeenteraad;
S. J. Wesselink, Commandant der Burgerwacht.
Op 18 Maart werd in tegenwoordigheid van
den Commandant van het Landstormkorps
,,Nieuwe Hollandsche ·waterlinie", den Maj .
M. Barrik Bles, den Res. 1e Luit. Mr. J. G. A.
van Geldorp M.eddens, Secr. der Gewestelijke
Landstorm Commissie en de Leden der
Plaatselijke Landstorm Commissie opgericht de
Afdeeling Driebergen- Rijsenburg ,van den
Bijz. Vrijwilligen Landstorm.
, De propaganda-rede werd gehouden door
I den heer Jac. De Vries, Burgemeester van
Bunschoten.
Er meldden zich 34 leden aan.
Als Plaatselijk Leider heeft zich beschikbaar
gesteld de Res. Ie Luit. J. Wessels Boer.

Koperen

Daarop werd het woord gegeven aan Zijne
Excellentie L. F. Duymaer van Twist. Wij
moeten niet vergeten, aldus spreker, dat de
B.V.L. een_instelling is, die uit der tijden noocl
geboren 1s m 1918 toen de tronev rolden W13
vieren daarom ~hans geen feest, doch herden~
ken het 12½-J_an&. bestaan van den B.V.L. H1J
bracht daarb1J _b1Jzondere woorden van dank
aan den man die de ziel was geweest van het
instituut nl. burgemeester Jansen van Zwijndrecht. H ij dankte hem voor zijn propagand1stisch werk (applaus).
Spreker vervplgde met te wijzen op de
ernstige tijdsomstandigheden waarin we nu
leven. De communisten bewerken thans het
volk in ons land om het te krijgen in de handen
van de revolutie. Daarom is het noodig, dat
de B.V.L. paraat blijft, waarbij de kloeke,
flinke en fiere vrijwilligers in Zwijndrecht
immers niet achterblijven (luid applaus) om
op te komen en pal te staan voor de vrijheid
en het recht van den Nederlandschen Staat.
Hierna volgde een geestdriftig applaus, waarna
door allen staande gezongen werden twee
coupletten van het Wilhelmus.
Vervolgens had de uitreiking plaats der
prijzen en brevetten der gehouden schietwedstrijden, door den heer H. C. van Cappelle,
Commandant en Voorzitter van de Gewestelijke Landstorm-Commissie Rotterdam. Alvorens tot de uitreiking der prijzen over te
gaan, bracht hij woorden van dank aan de
plaatselijke
Landstorm-Commissie "Zwijndrecht" voor het vele en goede werk, hetwelk
door haar was verricht.
Hierna volgde de uitslag van den wedstrijd.
Het brevet van Koningsschutter verwierven
de heeren: P. H. Berkelaar (plaatselijk leider);
L. Bezemer; l\I. van Bezooijen; J. K . Roodbergen en W. Vliegenthart. Van den wedstrijd
geschoten in acht series van 5 schoten (telling
1- 10 max. 400 p1rnten) was de uitslag als
Yolgt: 1e prijs J. K Rood bergen 393 punten;
2. W. Vliegenthart 387 p.; 3. E. Hordijk
386 p.; 4. P. H. Berkelaar 383 p.; 5. M. van
Bezooijen 377 p.
In de pauze werd door een aantal jongedames koffie en thee geserveerd, gratis aangeboden door de Firma Erven Wed. van Nelle.
Na de pauze volgde nog de vertooning van
het tweede gedeelte van reeds genoemde film,
waarna door den Voorzitter van de plaatselijke
Landstorm-Commissie, den heer B. M. Gras,
verzocht werd deze bijeenkomst te sluiten
met het zingen van het Wilhelmus, waarmede
deze welgeslaagde avond tot het verleden
behoorde .

De Reserve-Officieren en Koningsschutters behoorende tot bovengenoemde
Korpsen kunnen aan dezen wedstrijd deelnemen onder gelij ke voorwaarden .
0 f f i c i e e 1 e o n t v a n g s t.
. Autoriteit~n en genoo~igden zullen door het Gemeentebestuur van Apeldoorn op
Dmsdag 24 Mei des voormiddags 11 ! uur t en Gemeentehuize worden ontvangen.

.

0 f f i c i e e 1 e o p e n i n g v a n d e n w e d s t r ij d.
Op ])insdag 24 Mei des namiddags 2 uur zal de officieele opening van den Intergewest ehJ ken Schietwedstrijd plaats vinden . De Voorzitter der Nationale Landst orm
Commissie, Luitenant-Generaal b.d . L. F. DuYMAER VAN T WIST zal een openingswoord spreken.
Wedstrijd om den Genera a 1-1 n singer-beker.
Hieraan wordt ook deelgenomen door vijftallen schutters uit de Landst ormkorpsen:
Verband Monden der Maas.
Friesch Verband.
Verband Dordrecht.
Groningsch Verband.
Rotterdam.
Drentsch Verband.
Zuid-Holland : West.
Limburgsche Jagers.
Kennemerland.
de Meijerij.
Stelling van Amsterdam.
West-Brabantsch Verband.
Verband Alkmaar.
Zeeuwsch Verband.
Deze wedstrijd wordt gehouden op Donderdag 26 Mei 1932.

Westzaan een gezamenlij ke vergadering te
Zaandam, in welke vergadering de h eer Dr.
I. H. J. Vos, voorzitter van de Gewestelijke
Landst orm Commissie het woord voer de.
Overste Do nck reikte daarna onder een toepasselijke toespraak de p rij zen uit, beh aald
m de afgeloopen schietwedstrijden.
De heer Slingenberg van Zaandij k sprak
eveneens een krachtig woord. De leiders
Russelman en Bontekoe brach ten verslag over
den toestand hunner afdeelingen uit.
De vergadering stond onder leid ing van de n
STELLING VAN AMSTERDAM.
heer P. Bakker , terwijl Soli Deo Gloria wederIlpendam.
om belangelooze medewer king verleende. Een
Tot plaatselijk leider te Ilpendam is be- goed geslaagde avond, hoewel 'w ij wel eens
noemd de heer J. den Hertog aldaar. Aan den dru kker bezochte vergaderingen in Zaandam
heer J. de Jong is op diens verzoek een eervol hebben meegemaakt.
ontslag als plaatselijk leider verleend.

Monnickendam.

April hare eerste schietbijeenkomst en in h et
stoom gemaal te Waverveen on der leidi ng
van den h eer Bark. De verandering van sch iet pla:at s bleek zeer bevor derlij k t e zij n geweest
voor de opkomst d er schu tter s. De oefeningen
op h et fort zullen in ver band hi ermede ver vallen .
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GOUDA.

Op D insdag 3 Mei werd van wege de afd . Goud a
van d en B ij z . Vrij w. Lan dst orm in het geb o uw
,,Concordia" aan de Westh aven een " Julia n a avon d" geh ouden , waarin a ls sprekers optraden
de h eeren J. J. C. van Dijk, ou d -m inister van
Oorlog, en past oor Aalmoezen ier H. E lberssen .
Voorts werd en enkele mooie film s vert oo nd
Afdeeling Waveramstel.
en h eeft de Ch r. muz iekvereeniging " de BaDe afdeeling Waveramstel hield in de maand zuin" voor m u zikale a fwisseling gezorgd .

Op voordracht van de Plaatselijke Landstorm-commissie is benoemd tot plaatselijk
leider de heer J. de Reus te Monnickendam,
voor de afdeelingen Monnickendam en Kat woude.
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Amsterdam West II.
Tot plaatselijk leider dezer afdeeling is
benoemd de reserve I e luitenant S. Bou rce
te Amsterdam West.
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Centrale Schietwedstrijd te Purmerend.
Op 7 Mei a.s. zal in de Doele te Purmerend
een centrale schietwedstrijd worden gehouden,
waaraan zullen deelnemen de afdeelingen
Broek in Waterland, Edam, Ilpendam, Jisp,
Landsmeer, Monnickendam, Katwoude, Oosthuizen, Purmerend I en II (waaronder Wijde
Wormer), Volendam I, II en III, Wormer
en Wormerveer.
Behalve een korpswedstrijd voor v ijftallen
is een personeele wedstrijd voor alle leden van
bovengenoemde afdeelingen ingelegd.
De wedstrijd vangt te drie uur des middags
aan en eindigt des avonds te acht uur, waarna
onmiddellijk de prijsuitreiking zal volgen.
Dank zij de medewerking van de afdeelingen is
de Gewestelijke Commissie er in geslaagd van
een flinke opkomst verzekerd te zijn.
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Afdeelingen Zaanstreek.
Op 19 April hielden de afdeelingen Zaandam,
Koog aan de Zaan, Zaandijk, Oostzaan en

Generaal Duymaer van Twist o p de n her denkingsavond van het
I 2½-jarig bestaan der Afd. Zwij ndrecht.
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Op 22 April j.l. had in Gebouw "Olympia" te Haarlem de prijsuitreiking plaats
van den op 5 en 8 April aldaar gehouden
jaarlijkschen Korpsschietwedstrijd. De
prijzen werden uitgereikt door den Korpscommandant, den Res. Luit. Kol. P. S.
Hartogh Heijs v. Zouteveen, die na
opening der bijeenkomst allen een hartelijk welkom toeriep, in het bijzonder den
Voorzitter der Gew. Commissie, den heer
D. 0. Norel, alsmede de aanwezige Voorzitters en leden der verschillende Plaatsel.
commissies, terwijl den Kapitein C. Eldermans dank werd gebracht voor het organiseeren van den wedstrijd. Mede werd
dank gebracht aan de verschillende heeren
die als baangriffier hadden medegewerkt
om den wedstrijd vlot te doen verloopen.
De uitslag van den wedstrijd was als
volgt:
Korpswedstrijd:
Je. prijs: afd. Heemstede met 231 p.,
die voor 1 jaar beslag wist te leggen op
het wisselschild.
2e. prijs: afd. Schoten met 231 p.
3e. prijs: afd. IJmuiden-Oost met
230 p.
Personeele wedstrijd :
J. C. v. d. Linden met 98 p.; C. v. d.
Kolk 97 p.; J. Duin Nzn 96 p.; J. de
Vos 96 p.; J. Blauwhof 96 p .; Th. Hartsuiker 95 p.; F. Koelemij 95 p.; M.
Wilson 95 p.; J. Kwaak 95 p.; L.G. v. d.
Meij 95 p.; H. P. v. Roozendaal 94 p.; J.
Dijkema 94 p.; J. de Leeuw 94 p.; D. J.
v. Rijn 94 p.; W. P. Ramaker 93 p .; P. v.
Kesteren 93 p. ; J. Commandeur 93 p.; C.
J. Boerssee 93 p.; D. Vader 93 p.; P.
Oorthuisen 93 p.; J. Belien 93 p.; D. de
Ridder 93 p.; P. Schelvis 92 p.; Th. de
Goede92p. ;J. v.Dort92p. ;D.Duiker92p.;
H. Bouman 91 p.; M. de Raad 91 p.;
A. v. Riet 91 p.; L. Beentjes 91 p.; M.
Uitendaal 91 p.

ZAANDAM.
De leden der afdeelingen Zaandam, KoogZaandijk en Westzaan waren uitgenoodigd
tot het bijwonen van een gezellige bij eenkomst
op Dinsdag 19 April, des avonds 7½ uur in
het Gebouw voor Christelijke Belangen aan
de Bootenmakersstraat. Medewerking verleende
het muziekgezelschap "Soli Deo Gloria".
Het programma vermeldde o.a. prijsuitreiking door overste C. M. Donck en toespraken
van Dr. I. H. J. Vos, voorzitter van den gewestelijken Landstorm, commandant stelling
Amsterdam, burgemeester Wempe en den
heer Slingenberg, leden der plaatselijke commissie.

DEVENTER.
Na een uiteenzetting van d en h eer Lavaleye,
voorz itter der gewestelijke commissie "De
IJsel", is een plaatselijke commissie opgericht voorde afdeeling Deventer van den B.V.L.
Als leden dier commissie treden op de heeren
H. J. Ankersmit, pastoor M. \\1 . Olthof, ds.
P. Prins, J. W. Rasch, L. Roeper, A. Kilsdonk,
dr. J. Staverman, H. Struik en ds. C. v. d.
Zaal.
Vermoedelijk zal deze commissie nog met
enkele leden uitgebreid worden.
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LANGENBOOM.
In het eere-comité van de nationale schietwedstrijden, welke op 29 Mei, 5 en 12 Juni
door den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
te Escharen en Langenboom worden gehouden, hebben zrttmg genomen: de Zeereerw.
heer .J. H. van Gent, pastoor a lhier, eerevoorzrtter; F. baron van Hövell tot \\'esterflier, burgemeester van Escharen, voorzitter;
en de wethouders M. Roelofs en J. Arts.
De regelingscommissie bestaat uit de h eeren
J. H. Lucassen, A. van Dinther, B. Arts,
Jac. P. Arts, Joh. v. d. Linden, F. Cruysen,
Th. Peeters, P. H . de Kleyn en J. L. Paters.

11 Juni 1932 zullen veertien Landstormvaandels het Koninklijk veldteeken ontvangen.

ZEVENHUIZEN.

Hotel Zeelandia
Ape l d oorn
Hoo ldstraat 45
Groote lrlssche zalen
Uitstekende keuken

1 n t. Te 1. 2 4 31

Kamers alle voorzien
v an stroomend k oud en warm watér

Donderdag 28 April l.i. had in Hotel Vos
eene bijeenkomst plaats van de Afdeeling
Zevenhmzen van den Bijz. Vrijw. Landstorm,
onder voorzitterschap van den heer R. Gallas.
Res. Luit. Mr. J. van Mechelen, Secretaris
van de Gew. Landstorm-Commissie Gouda
deed eenige mededeelingen en bracht lof aan
den plaatselijken leider R. Luitjes voor diens
met toewijding bewezen diensten waarna de
prijzen van den voorafgehouden' schietwed-

strijd werden uitgereikt .
Vervolgens hield de heer Pot, vice-voorzitter dezer commissie eene toespraak, waarbij
hij krachtig aanspoorde tot aansluiting bij
den B.V.L. en op het nut en de wenschelijkheid van deze instelling wees.
Bij de rondvraag werden door de manschappen enkele vragen gesteld, waarna nog ter
sprake kwam het houden van een Landstormavond in den loop van dit jaar, vermoedelijk
in October.
Het voorstel, waartoe de heer A. Verheul,

van de afd. Moercapelle, het initiatief genomen
had, vond algemeen bijval. De heeren R.
Gallas, Th. H. Klinkhamer, A. Verheul en
L. Dekker waren bereid in het voorloopig
comité daarvoor zitting te nemen. Bijdragen
worden gaarne door eerstgenoemde tegemoet
gezien.
Daarna sluiting door den Voorzitter, die
terecht dezen avond als geslaagd beschouwde,
en de aanwezigen, onder wie burgemeester
Klinkhamer, bedankte voor hunne medewerking.

6
LEIDEN.
Afscheid van den h'3er L-1mers.
Op Vrijdag 15 April werd in Zomerzorg een
propaganda-avond gehouden van den B.V.L.,
welke flink bezocht was.
De leider van den avond, ds. H. Thomas,
sprak een kort openingswoord, waarin hij
mededeelde, dat de burgemeester, mr. A. v. d.
Sande_ ~akhuyz~n. eerevoorzitter van de pl.
c?mmissie, verhmderd was tegenwoordig te
ZIJil.

gebracht door de groote schare die aandachtig
luisterde. Voor afwisseling zorgde het R. K.
dubbel-mannenkwartet dat zoowel ernstige
als vroolijke liederen zong op een wijze die aller lof verdient. Het daverend applaus hen gebracht bewees hoezeer men door den zang genoten had. Met een kort slotwoord, waarin de
voorz. allen hartelijk bedankte, werd de vergadering gesloten.

zongen en enkele muzieknummers waren
gegeven, werden films vertoond, voorstellende
den stamboom van h et Huis Oranje, beginnende ~ij Prins Willem I tot Prinses Juliana
toe. Hierna kwam de heer Krijger aan het
wo?rd, die in duidelijke bewoordingen naar
voren bracht, dat de B.V.L. niet is een instituut tot bescherming van het kapitaal of
dergelijke, zooals zoo vaak ten onrechte
beweerd wordt, maar een instituut, dat er is
tot steun en handhaving van h et wettig
gezag.

DE LUTTE.
Vrijdagavond 8 April had in het St. Ber-

Dr. De Visser herdacht. nardusgebouw de jaarlijksche bijeenkomst
Ds. Thomas wijdde daarna eenige woorden
van oprechte hulde aan de nagedachtenis van
dr. De Visser, wiens hart zoo vurig klopte voor
God, Nederland en Oranje. Staande hoorden de
aanwezigen deze woorden aan, waarna in
eenige oogenblikken van stilte de groote
staatsman door de aanwezigen werd herdacht.
Onder applaus der vergadering werd besloter:i een telegram van trouw en aanhankelijkheid te zenden aan H. M. de Koningin.
Na vertoonmg van de film van de Vierdaagsche Afstandsmarschen, spraken achtereenvolgens de heer Labrijn over Evangelie en Leger
en kapelaan Bangert over Leiden's trouw en
de leeuw van Nederland.
De heer D. J. Karres, · secretaris van de
Gewestelijke Commissie, gaf vervolgens een
technische uiteenzetting van het wezen van
den B.V.L.
Na de pauze werden onder leiding van den
heer_ Gijsberti Hodenpijl door enkele zijner
leerlmgen een paar fraaie partijen schermen
gedemonstreerd.
De heer Royaards, voorzitter van Z.-H.:
West herdacht dr. De Visser voor zijn werk in
den B.V.L. en sprak voorts over het doel van
den B.V.L., een vredesinstituut bij uitnemendheid.
Als stoffelijk blijk van waardeering werden
den ~eer Lamers wegens zijn aftreding als
pl. leider, een gouden horloge met inscriptie
van de plaatselijke commissie en een daarbij
be_ho_orende ketting van de gewestelijk commissie aa~geboden. De schietvereeniging bood
een tafeltJe met een mooie plaat aan, terwijl
mevr. Lamers bloemen in ontvangst had
te nemen.
Ten slotte werd de Indische Legerfilm vertoond, waarna nog het woord werd gevoerd
d?or lui!. Bordewijk en den nieuwen plaatseliJken !eider, den heer Raarhs,
Met een leve de Koningin, de Prinses, de
Kon. Moeder en Prins Hendrik en een daverend applaus werd de avond besloten.
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DONGEN.

Dinsdagavond 19 April hield de Bijz . Vrijwillige Landstorm een propaganda-vergadering die onder leiding stond van den heer
F. van Beek, voorzitter der gewestelijke afdeeling "De Meij erij ". Als eerste spreker
kwam aan het woord de Eerw. Pater H. de
Greeve S. J ., die het Communisme besprak
onder godsdienstig, maatschappelijk en cultureel opzicht. Vooral werd ook de geheime
actie der dwaalleer toegelicht. Daarna besprak de heer G. Boulogne, secretaris der
Nationale Landstormcommissie, de inrichting
van het instituut. Ten slotte sprak burgemeester Wouters nog een woord van dank aan
de verschillende sprekers en wekte de oudmilitairen op om lid te worden. Een en ander
werd door muziek afgewisseld.
Behalve het gemeentebestuur, verschillende raadsleden en vele notabelen, waren
aanwezig Deken Batenburg en een groot
deel der plaatselijke geestelijkheid. Overigens was de nieuwe ruime zaal geheel gevuld en
vonden de sprekers een dankbaar gehoor.

KAMPEN.
De B.V.L. afd. Kampen hield op 30 April

j.l. in de bovenzaal van 't Collegie een Land-

J

VEENENDAAL.
In hotel "De Korenbeurs" had de uitreiking
plaats van de prijzen, gewonnen door de leden
van de afdeeling Veenendaal van den Bijzondnen Vrijwilligen Landstorm.
Burgemeester J. J. P. C. van Kuyk reikte
de prijzen uit.

1

storm-avond. Na een openingswoord door den
voorzitter der Plaatselijke Landstorm-commissie de heer W. de Vries, werd een tweetal
films vertoond, één van den Landdag in
Apeldoorn (1929) en één van den Landdag op
Urk (1930).
De plaatselijke leider de heer G. van den
Oever, reikte hierop de prijzen uit aan de
winnaars in de winterschietoefeningen.
De heer N. J. Lavaleije, kolonel b.d., reikte
de brevetten uit en hield daarna een toespraak.
Na de pauze werden nog twee films vertoond,
nl. ,,Met de Koningin op reis in 1930" en een
film van den Landdag in Brummen ( 1930).
In zijn slotwoord dankte de heer de Vries de
aanwezigen, in het bijzonder Burgemeester
Fernhout, die dezen avond door zijn t egenwoordigheid blijk gaf van sympathie voor
den B.V.L.

POELDIJK.
De uitslag van den Kringwedstrijd van den
B.V.L., die van 15 tot en met 22 April j.l. te
Poeldijk gehouden is, luidt als volgt:
Afdeeling 1: korpswedstrijd voor de Westlandsche afdeelingen: Loosduinen 242 p.
(A. van der Lans, P. van Leeuwen, J. Steijn,
J . van Veen en P. van Zaal); 's-Gravenzande
239 p.; Maasland 237 p.; Naaldwijk 236 p.
Afdeeling 2: korpswedstrijd voor alle deelnemende afdeelingen van het Landstormdistrict "Zuid-Holland: West": Loosduinen
246 p. (A. van der Lans, P. van Leeuwen,
J. van Veen, J. Vermeer, J . Wagenaar);
Bodegraven 244 p., hoogste schutter J. J.
Hoogendoorn; Berkel en Rodenrijs 242 p .,
h. sch. B. C. J. Smit.
Afdeeling 3: personeele wedstrijd: A. van
Lier, Poeldijk, 50 p., steunserie 49 p.; 2 B.
Car st ens, Den Hoorn (Schipluiden) 50-48;
3. J . Wagenaar, Loosduinen 50-46.
Afdeeling 4 : vaste-baanwedstrijd: C. M
Thomas, Voorburg 247-248; 2. W. Valkenburg, W~ssenaar, 247-247 (open kamp).
! Afdeelmg 5: vrije-baanwedstrijd: 1. W.
Valkenburg, Wassenaar, 18 max.; 2. T. Zaal,
Loosduinen, 10 max.
De uitreiking der prijzen had plaats op
Woensdag 4 Mei, 's avonds om 8 uur in h et
St. Vincentiusgebouw te Poeldijk.

LEEUWARDEN.
De afdeeling Leeuwarden hield in de Harmonie een propaganda-vergadering van den
B.V.L_._ De voorz. ?· Pars heette alle aanwezigen
hartelijk welkom inzonderheid Ds. H. S. Bouma van Amsterdam. Verder werden welkom
geheeten het Friesch Nationaal Comité, de
burgerlijke en militaire autoriteiten, evenals
het R.K. dubbel-mannenkwartet onder leiding
van den heer J. Bos.
Hierna hield Ds. H. S. Bouma voor de
aandachtig luisterende schare een bezielende
redevoering.
De inmiddels aangekomen Zeer Eerw. heer
Pater Borromaeus de Greve werd hartelijk
welkom geheeten, waarna een viertal films
werd vertoond.
Pater Borromaeus de Greve het woord verkrijgende, wist de aanwezigen met zijn gloedvolle woorden tot het laatst toe te boeien.
Beiden sprekers werd een hartelijk applaus
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plaats van den Bij_~onde:en Vrijwilligen L_andWoensdagavond hield de afdeeling IJsselstorm. De plaatselijke ,leider op~nde de bijeen- monde van den Bijzonderen Vrijwilligen LandI
komst en nep allen n hartelijk woord van storm een plaatselijken schietwedstrijd. Van
welkom toe. .
. .
. 1 het plaatselijk bestuur der afdeeling heette de
. Nada~. de film _.,Met de Konmgm op reis voorzitter, de heer G. Lindeijer, de vertegenm 1931 en de film van den Landdag van woordigers van de o-ewestelijke commissie de
den B.V.L. te Brummen waren vertoond, Overste Command1nt van het Landst~rmwerde~. de prijzen _voor de gehouden schiet- korps Rotterdam de hee.r H. C. van Capelle,
wedstnJd_en ~1tgere1kt door den heer Wym~. en de heeren van der Steeg en Groenendijk
De pnJswrnnaars waren, met een maxi- welkom en wees de leden op de noodzakelijkmum te beha~en aantal punten van 1~O; heid zich paraat te houden met het ·oog op
Kl'.1-sse 1, __komngsschutters, H. H. Luttik- mogelijke onlusten. De Commandant van het
hms, le pnJS 95 punten.
..
Landstormkorps Rotterdam sprak den wensch
~lasse 2, scherpschutters, Ie pnJS G. J. uit, dat deze afdeeling, die zich sterk uitbreidt,
Z"."1Jne!1berg, 98 punten; 2e pr. H. Oude haren groei in het tegenwoordig tempo moge
Riekennk, 96 P·i . 3e pr. G. J. Koop, 96 p.; voortzetten. Voor de beschikbaar gestelde
4e pr. G. H. J. VnJkotte, 95 p.; 5e_pr. G. J. van prijzen kwam in aanmerking: 1. C. v. Rij; 2. W.
Langen, 95 p.; 6e pr. G. J. Mensmk, 95 .P.·
Sintmaartensdijk: 3. J. J. Kooij; 4. H. H.
Kl~_sse_ 3, schutters Ie klasse: Ie pnJS J. Kooijman; 5. R. Luijendijk; 6. L. Busink;
L. N!~hms, 95 punten; 2e pr. G. J. Bermng, 7. J. van Rijswijk; 8. A. Luijendijk; 9. S.
Ouwens· 10 J. van Driel
94 p., 3e pr. G. H. Molthof, 93 p.
Na de prijsuitdeeling sprak de heer Wynia
'
·
·
nog eenige pittige woorden over de noodLEKKERKERK.
zakelijkheid van den B.V.L. en toonde de
Donderdagavond 21 April gaf de Bijz. Vrijw.
nuttigheid aan van dit Instituut tot steun
Landstorm een propaganda-avond in "De
aan het wettig gezag.
Hierna werd nog een film vertoond over Groote Boer". De voorzitter, de heer J .
Canada, waarna de plaatselijke leider de Abresc?- opende: . heette allen hartelijk welaanwezigen bedankte voor hun trouwe op- kom, rn het b1Jzonder den oud-voorzitter,
komst en 'n bijzonder woord van dank aan den den heer Hubregtse en de afgevaardigden
van de Gew. Landstormcommissie Gouda en
spreker van dezen avond bracht.
gaf het woord aan den eersten spreker, den
heer G. J. J. Pot, gem. secretaris van Gouda,
vice-voorzitter van de Gew. Landst ormcomDEN HULST.
missie Gouda. Op zeer uitvoerige wijze weerOp Vrijdagavond 8 April had in het café legde deze spr. de gedachte als zou het toeNijmeijer een feestavond plaats van den B ijz. treden tot den B.V.L. recht geven op diverse
Vrijw. Landstorm, welke goed bezocht was. vrijstellingen en materieele voordeelen. Hij
De voorz. der plaatselijke commissie Ds. B. H. gaf ook nog een stuk historie van Nederland
van den Berg, riep ~1:1 het bijzonder welkom toe en Oranje en besloot zijn rede met het verzoek
de1;1 heeren J. M. KnJger Jr., Burgemeester van om staande het eerste couplet van het WilhelVnezenveen e~ lid van de Tweede Kamer en I mus te zingen, waaraan spontaan werd volOverste van Tienhoven en zette het doel, nut ' <laan. Hierna werd vertoond de Indische
en den plicht van den B.V.L. uiteen. Nadat Landstorm-film .
met begeleiding van de Chr. l\Iuziekvereen.
Hierna sprak Burgemeester Roos een woord
,,De Broederband" het Wilhelmus was g_e-: van aanbeveling voor den B.V.L.

Hoewel het buiten bar slecht weer was
hadden velen zich niet laten afschrikken o~
naar "Americain" te gaan, w.aar de Bijz. Vrijw.
Landstorm een propaganda-avond gaf. De
~aal was dan ook propvol, wat wel een bewijs
1s, dat de B.V.L. zich in Dordt in een groeiende
belangstelling mag verheugen.
In zijn openingswoord heette de voorzitter
der plaatse~~jke commissie, ds. Gravendijk,
allen harteliJk welkom, inzonderheid zijne
Excellentie oud-minister Van Dijk, overste De
Ka!, kap!tein Reymers, burgemeester Jansen,
majoor Lmden, die de te vertoonen Legerfilm
nader zou toelichten en het pijperkorps
,,Jubal", dat geheel belangeloos zijn medewerking aan dezen avond verleende.
Z.Exc. Van Dijk hield een kernachtige toespraak.
Majoor VV. J. M. Linden lichtte daarna de
nieuwste legerfilm toe. Luitenant Hoogenboom, als plaatselijk leider, voerde een
krachtig pleidooi voor toetreding tot den
B.V.L.
Tusschen de redevoeringen door zorgde
het tamboers- en pijperskorps "Jubal" voor
de muzikale afwisseling.
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LANDSTORMKORPS DE MEIJERIJ.
Officieren-bijeenkomst.

De Generaal Insinger-beker,
welke zal worden verschoten op Donderdagt26 Mei 1932 te Apeldoorn.

Zaterdag 24 April had in het Oranje-Hotel
t e 's :8osc;., een vergadering plaats van
officieren en vaandrigs, behoorende tot h et
2e Regiment van het Landstormkorps De
Meijerij" onder leiding van den res. kol~nel
J. G. _Lutz, comn~andant van dit korps.
Rmm 40. off1c1eren waren present, t erwijl
de besprekmge!1 mede werden bijgewoond
door den voorzitter en secretaris der gewestelijke Landstormcommissie.
Na a_floop . der vergadering vereenigden de
aanwezigen zich aan een eenvoudigen maaltijd.

7
HEDEL.
Bij de alhier gehouden vergadering van de
plaatselijke Vrij·willige Landstormcommissie
is met algemeene stemmen in de vacature Mr.
Ds . Dijkstra, als lid dezer· commissie benoemd
de heer A. van der Schoot, hoofd der R. K.
Bijz. School alhier.

COLIJNSPLAAT.

rijtie-

De afdeeling Colijnsplaat van den Bijz.
Vrijw. Landstorm hield op 13 April een
propaganda- en filmavond in de vergaderzaal
der Chr. Bewaarschool.
Voor het doen slagen van dezen propagandaa vond, waren overgekomen Overste Bierman
uit Middelburg, benevens de heer P. G.
Laernoes uit Vlissingen, met ter opluistering
verschillende films.
Terwijl Commandant Bierman het doel van
den Bijz. Vrijw. Landstorm uiteenzette, sprak
de heer Laernoes de ongeveer 150 belangstellenden, die aanwezig waren toe, hoe goed
en noodig het is zich aan te sluiten bij den
B.V.L.
Na het vertoonen der films en het zingen
van twee coupletten van het Wilhelmus,
sloten zich 7 personen als lid der afdeeling aan.

HAREN (GRON. )
Op Vrijdag en Zaterdag 27 en 28 Mei en
3 en 4 Juni e.k., zal te Haren (Gron.) een
schietwedstrijd worden gehouden met K.S.O.geweer en de buks voor de gewapende burgerwachten, den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, de Koninklijke Marechaussee en de
-Rijksveldwacht in de drie Noordelijke provinciën.
Op alle dagen zal tegelijkertijd met beide
wapenen kunnen worden geschoten.
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De plaatselijke commandant de heer Slooten,
las het jaarverslag voor, waaruit o.m. bleek,
dat in het afgeloopen jaar tot schutters 1e
klas werden bevorderd de leden Chr. Naalden,
C. Pijs, J. Lûijkx en J. de Held, zoodat de
vereeniging een 60-tal leden tellende, momenteel 3 scherpschutters en 11 schutters Je klas
bezit.
Daarna werden uitgereikt de prijzen, in
het afgeloopen jaar behaald door M. van
Caam, J. de Held, C. Belderbos, C. Lauwen,
Chr. Naalden, Jac. Christianen, A. v. d. Enden,
J. Luijkx, Adr. Vermunt, C. Pijs, C. Aarts,
C. Boot, Adr. v. d. Berg, Jac. van Oers, M.
Schoone, Jos. Evers, C. v.d. Riet, M. Faassen,
A.v. Oirschot, A.v. Reyen en Van Nooyens.
De diploma's als scherpschutter werden
uitgereikt door den Burgemeester en wel aan
de heeren M. van Caam, C. Belderbos en
C. Lauwen.
De ZeerEerw. heer Pastoor van Genk gaf
vervolgens een uiteenzetting van het doel en
streven van de landstormbeweging, waarna
hij overging tot het vertoonen van de film
Napoleon en de Fransche Revolutie.

OOSTERHOOGEBRUG.
Bij de onder leiding van luit. Van der Zee
op Woensdag 27 April gehouden schietwedstrijd
van den Bijz. Vrijw. Landstorm, afd. Noorddijk, werden de prijzen behaàld door:
Afd . scherpschutters: Ie prijs D. J. Cremer.
Afd. Ie klas schutters: Ie prijs J. Meijer,
2e prijs W. Hogenkamp.
V
Afd. 2e klas schutters: Ie prijs K. room,
2e prijs H. Vos.

Op Donderdagavond 21 April had hier in
het gemeentevergaderlokaal een bijeenkomst
plaats van den Bijz. Vrijw. Landstorm. Dezen
avond werden, evenals het :vorige jaar, enkele
films vertoond. De eerste film was het Koninklijk bezoek aan verschillende plaatsen in ons
land. Na deze eerste film zette de heer Laernoes uiteen het doel van den Bijz. Vrijw.
Landstorm en de gevaren van de revolutie.
De tweede film vertoonde verschillende plaatsen, waar landstormdagen werden gehouden.
Daarna kwam aan het woord overste Bierman,
die aan eenige leden een brevet uitreikte als
resultaat van de gehouden schietoefeningen
in den vorigen zomer. Thans waren er hier
ook 3 koningsschutters, nl. de heeren P. A.
Rijk, M. Polderdijk en C. J anse. Deze heeren
ontvingen bij hun brevet nog een medaille.
I Verder werden nog aan een aantal leden de
brevetten overhandigd van scherpschutter.

HEDEL.

VOLKEL:

Op de gehouden vergadering van den Bijz. r Dond~da!~l 1V'~~lhtldd;flaatselijkeafd~eVrijw. Landstorm werd besloten om aan het i_ngv'.'1-n en lJZ. r~JW .. an s ormeenverga eschietconcours met K.S.O. te Berchem deel te. rmg m het paro~h1ehms, er :Vas _zeer groote
nemen met twee vijftallen.
belangstellmg, ruim 70 oud-militairen hadden
aan den oproep gevolg gegeven. Nadat h1J een
welkomstwoord had gesproken, dankte de
burgemeester, Mr. Verkerk, den vroegeren
WEZEP.
commandant den heer v. d. Schoot, voor al
Op Vrijdag 18 Maart werd alhier een film- 't geen hij voor den Landstorm te Hedel
avond gehouden van den Bijzonderen Vrij- gedaan had en installeerde met enkele hartewilligen Landstorm. Kolonel b. d. N. J. lijke woorden den nieuwen plaatselijken leider,
Lavaleye opende dezen avond door allen den res. Ie luit. Hendriks.
Daarna hield de res. Ie luitenant Rabou
hartelijk welkom te heeten. Spreker installeerde daarna de pas benoemde Plaatselijke uit 's-Hertogenbosch een rede.
Vijftien nieuwe leden meldden zich aan,
Landstormcommissie voor de afd. Wezep.
Na de bespreking werden de films vertoond. zoodat de afdeeling thans 44 vrijwilligers telt.
Tot slot dankte de Burgemeester den Z.E.
Burgemeester Baron van Sytsama sprak
zijn vollen lof uit lover hetgeen hij dezen avond heer Pastoor voor het ter beschikking stellen
genoten had en wekte de leden nog op om van zijn parochiehuis en wekte de leden op,
de zomerschietoefeningen trouw te volgen .
trouw te blijven aan het wettig gezag.
Eenige nieuwe leden gaven iich op. Ook
werden nog een brevet en een medaille uitreikt voor den koningsschutter J. G. Klumpjen.
KOUDEKERK.
De Plaatselijke Commissie bestaat uit de
De afdeeling van den B. V. L. en de Burgerheeren Ds. N. G. Kerssies, G. J. Puttenstein, wacht hielden in de 0. L. School alhier, in tegenG. de Boer, G. v. Ommen, Mr. Goldsmidt; woordigheid van burgemeester Kwint, een
J. P. Schoeneveld, Dr. Ter Linde, J. J. Koops, gecombineerden schietwedstrijd als laatste voor
H. Bosch (Pl. Leider).
dit winterseizoen.
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ALMELO.
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Op 31 Maart hield de afdeeling Etten en
Leur van den Bijz. Vrijwilligen Landstorm
hare jaarvergadering in de zaal van Mej. de
wed. Leyten te Etten. De bijeenkomst werd
geopend met het zingen van het Wilhelmus.
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Inde groote zaal van St. Joseph had Dinsdag
5 April een druk bezochte Landstormavond
plaats, onder leiding van den voorzitter en
plaatselijken commandant luitena.it Van
Aal deren.
Eerst voerde het woord luitenant Boulogne
uit Den Haag, die het wezen van den Bijz.
Vrijw. Landstorm uiteenzette om daarna
aan de hand van de geschiedenis der laatste
15 jaren het groote nut dezer organisatie aan
te toonen.
Hierna hield de reserve-aalmoezenier kapelaan Baas uit Almelo een pleidooi voor den
B.V.L. Spr. deed dit vooral met verwijzing
naar de toestanden in Rusland.
Ook Ds. Milo betuigde zijn groote sympathie
voor den B.V.L.
Door de zangvereeniging "Sursum Corda"
werden enkele liederen ten gehoore gebracht.

rwijl
oond

IIGGEn~t~ ~st~

MEDAi lLES

BEKE RS
INSIGN ES

1

lll

HOFfnRUKS

lEVERANCIER

APELDOORN

GEVESTIGD SEDERT 18•1

1

Fraai gelegen aan de Loolaan
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ZWOLLE.

ERP.
Maandag 25 April is alhier des avonds een
propagandavergadering voor den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm en de Burgerwacht
gehouden.
Onder de aanwezigen merkten we op den
zeereerw. heer pastoor, den edelachtb. heer
M. A. Eliëns, burgemeester, Jonkheer de
Kuyper, alsmede een groot aantal oud-militairen, die voor deze. bijeenkomst bijzonder
waren uitgenoodigd.
De zeereerw. heer pastoor heette alle aanwezigen welkom en stelde den spreker van
dezen avond, den heer Rabou, commandant
van de afdeeling den Bosch van den Bij zonderen
Vrijwilligen Landstorm, voor.

HEINKENSZAND.

GOIRLE.
Bij den schietwedstrijd, gehouden tusschen
,.St. Maurits" en den "Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm" was de uitslag: Het eerste
10-tal van den B.V.L. behaalde 60 punten
en "St. Maurits" 57½ punt.
Het tweede 10-tal van B.V.L. bekwam
62 punten en dat van "St. Maurits" 37 punten.

HOTEL BLOEMINK,

De heer A. A. Hogeweg,
Gewestelijk Secretaris van Goeree en
Overflakkee, is benoemd tot reserve
Ie Luitenant van het Landstormkorps
,,Luchtwachtdienst''.

BOXTEL.
De plaatselijke afdeelingen van Bijz. Vrijw.
Landstorm en Burgerwacht vergaderden op
22 April j.l. in het Vereenigingsgebouw.
De voorzitter, burgemeester Vàn Beek
I
leidde als e_ersten spreker in dei: heer Ván
Gena~eek. mt 's-Hertogenbosch, die de no~dzakehJkheid aantoonde het gezag ~~ eerb1edigen en mede te waken voor de veiligheid.
De gep. generaal-majoor Kös~er uit Utrecht,
officier toegevoegd aan den mspecteur der
burgerwac11:ten, drong vooral aan op goede
samenwer1:<lng.
.
.
Verscheidene meuwe leden gaven zich op.

De B.V.L. TE NOORDWIJK.
Vrijdagavond 29 April hield de afdeeling
Noordwijk van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm een samenkomst in het J uvenaatsgebouw. Mr. dr. N. C. Veldhoen, 2de voorzitter
van de Gewestelijke Landstormcommissie,
installeerde daarbij de plaatselijke commissie
van Noordwijk. Deze commissie wordt gevormd door de heeren: burgemeester J. B.
V. M. J. v.d. Mortel, J. H.A. van der Weyden,
P. Admiraal, deken J. W. Borsboom, ds.
N. Koers, A. C. Meyer, D. v. d. Niet, ds.
W. W. Siddré, C. Soeteman, E. C. Urlus, G.
Vogelaar, W. P. de Vreede, E. de Wit en
A. Zwitser.

In de groote zaal van de Buitensociëteit
werd Zaterdag 30 April de jaarlijksche Landstorm-Oranje-avond gehouden, die, zooals gene_raal Duymaer van Twist in zijn toespraak
zeide, m den lande reeds vermaardheid heeft
verkregen.
Door het uitvoerend comité bestaande uit de
heeren J. Bergkamp, H. Hollan<ler, W. van
Leusen, D. van der Wal, Tb. ll. Wegerif, J.
Weidijk en H. D. v. d. Kouwe, was weer een
prachtprogramma samengesteld, dat onder
leiding van den heer H.. J. J. M. Tellegen,
Wethouder van Zwolle, keurig werd afgewerkt.
De landstormfilm "Landdag Brummen''
werd vertoond en oogstte veel succes.
Vertoond werd een tableau in 3 deelen, voorstellende "Arbeid en Welvaart in den loop der
eeuwen".
Telegrammen werden verzonden aan H. M.
de Koningin en aan den Commissaris der Koningin, wien in Zwitserland een ongeluk overkwam en daar nog vertoeft.
De heer Duymaer van Twist wees er in zijn
toespraak op, dat de B.V.L. eigenlijk nooit
feest heeft, want men moet niet vergeten, dat
zij in den nood der tijden is geboren, en de
omstandigheden van thans, erger zijn dan in
1918. Van de moeilijkheden wordt gebruikgemaakt om het vuur der revolutie aan te blazen.
In den 13.V.L. en de Burgerwacht bezit de
Regeering de elementen om de revolutie te
keeren.
Spr. hekelde in zijn toespraak het defaitisme,
terwijl hij eindigde met een gelukwensch voor
Prinses Juliana.
Door Ds. P. Bootsrna, legerpredikant, werd
een toespraak gehouden, waarin hij opwekte
tot het brengen van een offer in dezen tijd in
navolging van het Oranjehuis, dat in den loop
der tijden zooveel offers heeft gebracht. De
B.V.L. is volgens spr. de reactie op de actie
van 1918; zij die meenen dat deze reactie niet
goed was, veroordeelen dan eveneens de actie
van 1918. Verder nam spr. afscheid van den
B.V.L. wegens zijn vertrek uit Zwolle.

HELVOIRT.

Alhier hield de Bijz. Vrijw. Landstorm de
jaarvergadering, die vrij goed bezocht was.
De voorzitter opende de vergadering en verwelkomde de aanwezige leden, in het bijzonder den weled. heer L. B. M. van Agt en den
weled. heer Rabou die de vergadering wederom met een enkel woord opluisterden.
Uit het jaarverslag van den penningmeester
bleek, dat er ruim f 71 in kas was. Tot plaatselijk leider werd in plaats van den heer Hoevenaar die ontslag had genomen, aangesteld de
heer A. Dekkers.
De heer van Agt zette zeer duidelijk de
groote beteekenis van den landstorm uiteen.
De heer Rabou wekte de leden op tot hechte samenwerking en tot versterking der organisatie.
BEEK EN DONK.
Onder dankzegging aan allen voor hun
Alhier (parochie Beek) is, evenals in de spontane medewerking sloot de voorzitter met
parochie Donk een afdeeling van den Bijz. den chr. groet.
Vrijw. Landstorm opgericht. Als commandant
werd aangesteld de heer Ant. Raaijmakers.
Er hebben zich 23 leden laten inschrijven.

ROOSENDAAL.
VLIJMEN.
Donderdag 21 April werd door de plaatselijke afdeeling van den Bijz. Vrijw. Landstorm
in de zaal van H. Boom-De Vaan een algemeene vergadering geb,_ouden. Het nieuwe
vaandel werd aangeboden en tevens besprekingen gehouden over het concours, dat 19
en 26 Juni en 3 Juli plaats heeft.

ROSMALEN.
Op Zaterdagavond 2 April had in 't café
Gildenhuis van den heer M. Voets de aangekondigde propagandavergadering plaats van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. De
belangstelling was vrij groot. Te ruim acht
uur opende de leider der plaatselijke afdeeling,
de heer 0. Lutkie, in eenige welgekozen woorden de bijeenkomst, waarna hij 't woord gaf
aan den spreker van dezen avond, den heer
Rabou uit 's-Hertogenbosch, die een schitterende rede hield over het communisme.

ZWAAGDIJK.

In Hotel Buisen werd Woensdag 27 April de
jaarlijksche alg. vergadering der plaatselijke leiders van den Bijz. Vrijw. Landstorm in WestBrabant gehouden. Deze vergadering, die
werd geleid door den Edelachtbaren heer A.
van Campen, burgemeester van Dinteloord en
Fijnaart en voorzitter der Gewestelijke Landstormcommissie in West-Brabant, was zeer
druk bezocht.
Medegedeeld werd o.m., dat de heer P. Pauwels ontslag had genomen als lid der Gewestelijke Landstormcommissie. Als lid is tot deze
commissie toegetreden mr. C. Prinsen, burgemeester van Roosendaal.

---------------- ____ ..
GRIJPSKERK.

Onder leiding van den heer S. Haalstra
vergaderden Maandag 2 Mei in het hotel Gorter
de leden van de afd. Grijpskerk van den Bijz.
Vrijw. Landstorm. Voor het seizoen l 931/'32was
het meteen de laatste schietoefening; hoogste
schutters waren H. R. Kalk te Grijpskerk
met 93 punten, A. Soldaat te Kommerzijl
met 91 en J. Adema te Visvliet met 91 punten.

Onder leiding van den heer de Keijzer werd
de jaarvergadering gehouden van de afdeeling
Zwaagdijk van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm.
BERGEN OP ZOOM.
Burgemeester Middelhoff van Hoogkarspel,
voorzitter van het verband Alkmaar, gaf door
Aan den op 21 l\lei a.s. te houden Nationale
zijn tegenwoordigheid een blijk van belang- Landstormdag, zal door de Onderofficiersstelling. Ook was aanwezig de heer P. J. J achtvereeniging van het 7e Regiment VeldOolders, secretaris van het verband en de ziel Artillerie, worden deelgenomen met een drietal
van den Bijz. Vrijw. Landstorm in dit gewest. nummers te paard.
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LANDSTORMKORPS
LIMBURGSCHE JAGERS.
Zaterdagavond 7 Mei hield de afdeeling
Venlo op de bovenzaai,,van "Suisse" haar jaarvergadering. Na hei. bekende Venlosche kwartiertje, opende de voorzitter Dr. E. Dubois de
druk bezochte vergadering. In zijn openingswoord feliciteerde hij d en aalmoezenier, den
Zeer Eerw. Heer H. Hanraets, met zijn benoeming tot rector en huldigde hij namens de vergadering den vertrokken leider en secretaris
Ronda, voor zijn ijver en toewijding gedurenrie zijn verblijf hier t er stede· aan de afdeeling betoond . Vervolgens werd als leider en
secretaris der afdeeling geïnstalleerd l\Jr. P.
Müller, tevens als commandant der afdeeling
in de vacature Dr. Sindorf, waarna overgegaan

werd tot de prijsuitdeeling voor de leden.
Diverse prijzen waren beschikbaar gesteld door
den aalmoezenier, bestuur, officieren, N.V.
Nieuwe Venlosche Courant en vele particulieren.
De uitslag der schietwedstrijden in het afgegeloopen jaar was als volgt:
Ie Klasse: Ie prijs J. H. Janssen (89 punten),
2e prijs G. Essers (85 punten), 3e prijs L.
Janssen (84 punten).
2e Klasse: Ie prijs Wennekens (77 punten),
2e prijs P. Timmermans (74 punten), 3e prijs
M. Timmermans (72 punten).
Na bespreking van eenige onderwerpen van
huishoudelijken aard sloot de voorzitter de
vergadering, waarna men in gezellig samenzijn
verder den avond doorbracht.

Voor Jong Nederland
BESTE JONGENS EN MEISJES.
Allereerst de namen van de prijswinners:
Grietje Aukema, Warns; Dina Boverhof,
Hoorn; Klaas Dijkema, Garmerwolde,
Wimpie Eising, Meppen; Lambert v.
Gisbergen, Reusel; Cathrientje v. Heiningen, 's-Gravenhage; Albert Kappers,
Winterswijk; Jelle Nauta, Akkrum;
Trijntje Postma, Kollum; Const. Schumacher, Hekendorp; Jilles v. d. Valk,
Woerden; Neeltje Velthuizen, Doorn.
Dezen keer voor groep A een gemakkelijk raadsel.
Dat voor groep B is heel wat taaier.
Als je er zelf geen kans toe ziet, dan mag
voor een keertje een ander wel een handje
helpen.
Aanpakken maar!
Voor nieuwelingen geef ik weer eens
't adres:

Postzegel
van
6 cent

AAN OOM BERTUS,
p/a Bureau van Het Landstormblad,
Koninginnegracht 50,
's-GRAVENHAGE.
Groep A.
(Onder de 10 jaar.)
De drukke juffer.
Ik ken een juffer lang en smal,
En met een rose kleur,

Die in een aardig huisje woont,
Waaraan een dubbele deur.
Dat juffertje roert zich geducht
Ten disch, en in 't gesprek;
Toch blijft zij in haar kluisje klein
Gebonden aan haar plek.
Maar, als zij soms venijnig is,
Dan komt zij voor den dag;
0 wee! dan lijkt z' een looze slang
Met valschen schaterlach.
Gelukkig blijft ze meest in huis,
En is, als 't goed is, nat;
Dees drukke juffer heet de ... !
Dit heb je goed gevat.
Groep B.

(Boven de 10 jaar.)
Rekenraadsel.
4 soldaten
5 handgranaten
3 communisten
1 tandarts
1 geit.
Hoeveel is dit bij elkaar?

Toelichting: Je mag deelen, aftrekken,
worteltrekken en vermenigvuldigen; maar
niet optellen.
In de rekenkunde is worteltrekken het
volgende:
De wortel uit 4 = 2 ; want 2 x 2.. = 4.

De wortel uit 25
-v' 36
v 81

=
=
=

Spreekwoorden.
5 ; want 5 X 5 = 25.
6 ; want 6 x 6 = 36.
"Tijd is geld", zei de bedelaar, en hij
9 ; want 9 x 9 = 81. schelde aan twee huizen tegelijk.

,,Alle begin is moeilijk", zuchtte Klaas,
die pas leerde schaatsenrijden, en hij
schoot tien meter ver op z'n zitvlak over
de ijsbaan.
Luchtkijkertj es.
Toen hij opkrabbelde, begon hij te
mopperen: ,,Nou ga 'k niet meer op 't ijs,
't Neusje tegen stulpjes ruiten,
vóór ik goed rijden kan!"
Turen Bets en Bram naar buiten.
Thuis gekomen met een hinkepootje,
en een broek, waardoor z'n onderkleeren
Zachtkens gaat het zonneke onder;
kiekeboe speelden, besloot hij zeer ge't Is één kleur- en wolkenwonder!
wichtig: ,,Oost, West - thuis best!"
"Men moet roeien met de riemen, die
Purperen strepen, gouden stralen.
men heeft", lachte de keukenmeid; ze kon
Die des Scheppers grootheid malen.
's morgens haar kam niet vinden, en
maakte cordaat haar kapsel in orde met de
Wolkgevaarten, vol van grillen,
tuinhark.
Die elkaar bekampen willen.
"Waar een wil is, is een weg", zei de
snoeper en hij ging boven op de gloeiende
kachel staan, om bij den strooppot te
't Tweetal gaat aan 't redeneeren,
komen.
En verbeelden, keer op keere.
"Vergissen is menschelijk", sprak een
stadsche
juffrouw; ze dacht, dat ze op
Ieder kan met driftgebaren
een mooi groen pad liep, en schoot tot aan
De figuren 't best verklaren.
haar middel in een sloot met eendekroos.
·
,,De aanhouder wint", beweerde Kees
Reuzenpaarden rijden blijde
Kortverstand,
en van 's morgens vroeg
Door de wijde luchtruim-weiden.
tot 's avonds laat probeerde hij den wind
in een netje te vangen.
Gansche kudden kalme schapen
"Eerlijk duurt het langst", dacht een
Liggen vredig ginds te slapen.
meisje, en ze stapte met een leeg lucifersdoosje, dat ze op straat gevonden had,
Elk der twee is 't meest bedreven
naar het politiebureau.
In de beelden, die daar zweven.
"Zachtjes aan, dan breekt het lijntje
niet!" prakkezeerde de luie schippers,,Kijk! ik zie een grooten molen,
knecht, en hij trok, om de schuit vooruit
,,Wijd in 't wilde woud verscholen!" te krijgen, zoo voorzichtig aan den kabel,
alsof het een sajetdraadje was.
,,Alle beetjes helpen", pochte de mug,
- ,,Ben je mal? ... Dat is een toren,
,,Met z'n spits in 't zwerk verloren!" en ze drukte met haar volle gewicht op
een dikken heipaal, die niet vlug genoeg
zakken wou.
Leeuw en juffer naast elkare,
"Zuinigheid met vlijt .... " grijnsde de
Hij slokt z' op met huid en haren!
gierige rentenier, en hij slofte haastig
met een emmer en schop telkens den weg
Huizen, apen, boomen, schepen
op,
wanneer hij over 't ondergordijntje
Vloeien saam met vage strepen.
zag, dat een paard in 't voorbijgaan enkele
vijgen had achtergelaten.
't Donker daalt; de zon is onder;
,,Haastige spoed is zelden goed", jamWeg is 't wemelend hemelwonder!
merde de boerin. De schuur stond in
brand; nog gauw wou ze een paar beesten
En de kijkertjes verdwijnen
redden; maar in plaats van het touw,
Achter blanke bedgordijnen.
sneed ze een kalf den kop af.
OOM BERTUS.
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HOOFDKANTOOR ARNHEM
Daaelijkeche Goederendienaten vanaf Arnhem naar Rotterdam v.T.
Vanaf Arnhem en Nijme1ren nazu Amaterdam en Zaanatreek v.v.
Vanaf Arnhem n:aar Nijmecen v.v.
Gere1elde Goederendiensten van Arnhem naar Schiedam, Delft, Den Haac,
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Verder naar alle aan vaarwater a-elegen plaatsen in Nederland.

DE DIRECTIE.

S CH I ETS CH IJ VEN
Vraagt onze nieuwe prijscourant
N.V. voorheen FIRMA GROENENDIJK
Slaghekstr. 90-94

Rotterdam

Tel. 11386

~~1~

ge-1 ADV
;~~~QQPEN ! 1
2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIJP?
=

wapend dient te wezen met zijn

GOEOEWAAGEN'S

Nieuw soort carton, speciaal voor schietschijven vervaardigd. Alle modellen uit
voorraad leverbaar

!loedewaagen's Koninklijke Fabrieken, Gouda.
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LANDSTORMVAANDELS.
Koninklijk besluit van 21 Augustus 1931,
No. 40:
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WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE Gons
KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
'VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
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Op de voordracht van Onzen Minister
van Defensie van 14 Augustus 1931,
IIe Afd., B., No., 93.
Hebben goedgevonden en verstaan te
bepalen:
Artikel 1.
Wij erkennen de, door de in voorkomend geval uit de "bijzondere vrijwilligers'' te vormen korpsen en verbanden:
Friesch Verband, Groningsch Verband,
Drentsch Verband, Twentsch Verband, de
IJssel en Vollenhove, Veluwsch Verband,
Veluwzoom, de Meijerij, West-Brabantsch
Verband, Zeeuwsch Verband, Verband Monden der Maas, Verband Dordrecht, Kennemerland, Vorbi:.:.-id Alkmaar, te voeren
vaandels van bovengenoemde korpsen.
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Artikel 2.
Op de onder 1 genoemde vaandels
zullen worden vermeld, de namen der
betreffende korpsen, terwijl voorts in een
of meer der hoeken, op de voorzijde, de
betrokken provincie- en/of stedenwapens
worden geborduurd. 1 )

IW,

JS.

D.

Artikel 3.
Aan de vaandels van de in artikel 1 genoemde korpsen, worden dezelfde eerbewijzen gebracht, welke ten deel vallen aan de door of vanwege Ons uitgereikte
of met Onze toestemming gevoerde vaandels en standaarden.
Artikel 4.
Dit besluit treedt in werking op den dag waarop de m artikel I bedoelde
vaandels in dienst zullen worden gesteld.
Onze Minister van Defensie is· belast met de uitvoering van dit besluit.
Het Loo, den 21 Augustus 1931.
(get.) WILHELMINA.
De Minister van De/ensie,
(get.) L. N. DECKERS.

DEVAANDELUITREIKINGTEEDE.
Het verslag van de uitreiking der korpsvaandels aan den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm op 11 Juni j.l., zal in het eerstvolgende nummer van ons blad worden
opgenomen. Thans moge worden volstaan
met de vermelding van het Koninklijk
Bèsluit, waarbij Hare Majesteit de Koningin deze vaandels met de Koninklijke
erkenning heeft vereerd.
QUI BENE DISTINGUIT, BENE DOCET. 1)
Een belangrijk deel van de Nederlandsche pers heeft zich er toe gezet om met
kracht de sociaaldemocraten te bestrijden
bij hun opzet om den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm afgeschaft te krijgen.
Op niet alle der overigens zeer lezenswaardige artikelen, die als gevolg hiervan
in de bladen zijn verschenen, is de bekende spreuk, welke hierboven is geplaatst, van toepassing.
Bij de bestrijding van het socialistische
wetsvoorstel wordt nog te dikwijls voet
gegeven aan de gedachte, alsof Landstorm
en Burgerwacht te vergelijken zijn met de
gewapende korpsen van de diverse buitenlandsche politieke partijen.
Met de al of niet juistheid van deze
opvatting is het rechtmatig voortbestaan
van Landstorm en Burgerwacht gemoeid.
Er is hier een principieel verschil in
het geding, dat vóór alles in 't oog behoort
te worden gevat.

1)

Dit laatste in afwijking van het bepaalde in Legerorder 1925 no. 323.
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ZOO IS 'T MET LANDSTORM EN
BURGERWACHT.

Deze waarborgen heeft de Regeering zich
van den beginne af verzekerd, nl. :
doordat zijzelve de beschikking houdt
over de bewapening, uitrusting en organisatie,
doordat zij de kr;:=;!·e,, van cie organisatie
voor hare rekening heeft genomen,
doordat zij toezicht uitoefent door hare
departementale organen over de inrichting
en samenstelling der instituten,
doordat zij tenslotte het recht van op1 ) Wie goed onderscheidt, kan gemakkelijk roeping voor wat den Landstorm betreft
aan zichzelve en voor wat de Burgereen ander iets duidelijk maken.
wachten betreft aan de Burgemeesters
heeft voorbehouden.
,
PARTIJKORPS
Partijkorps of Regeeringsinstituut, dat
OF REGEERINGSINSTITUUT.
is de allesbeheerschende vraag.
Niet de vraag of Landstorm en Burgerwacht in hun doelstelling hebben vermeld,
ONDERSCHEIDINGEN.
dat zij zich stellen op de basis van wet
Bij Koninklijk Besluit van 2 Juni 1932.
en orde, beslist over hun rechtmatig
Nr. 39 is benoemd in de Orde van
bestaan.
Ook niet, dat deze instituten gevormd 0 ra n j e-N as sa u, met de zwaarden :
worden door vurige Oranjeklanten, die
Ie. tot Officier de Res.-Kolonel
sterk gekant zijn tegen de revolutionairen J. E. L. HAENECOUR, aangewezen Comvan alle gading.
mandant van het Landstormkorps "LimHet criterium in dezen is: partij korps of burgsche Jagers";
regeeringsinstituut, d.w.z. dat onze Regee2e. tot Ridder de Res.-Majoor
ring waarborgen moet hebben, dat niet de
een of andere partij - al zou die van nog K . L. ScHELL, Secretaris van de Gewestezoo'n goeden wille zijn - doch zijzelve lijke Landstormcommissie ,,~telling van
alleen de beschikking heeft over alle Amsterdam".
gewapende machten, die zich binnen den
Verleend de E e r e m e d a i 11 e d e r
Staat kunnen openbaren.
0 r de ·Van Oran j e-N as sa u:

N.B. Reeds vroeger zijn Koninklijk erkend de vaandels van :
het Landstormkorps "Limburgsche Jagers", bij K.B. 3 Augustus 1915, No. 13,
(L.O. 1915, A. No. 93);
het Landstormkorps "Rotterdam", bij K.B. 23 Mei 1916, No. 101, (L.O. 1916,
A. No. 81);
het Landstormkorps "Zuid-Holland: West", bij K.B. 13 Juli 1916, No. 43,
(L.O. 1916, A. No. 88);
het Landstormkorps "Stelling van Amsterdam", bij K.B. 7 November 1916,
No. 45, (L.O. 1917, A. No. 32);
het Landstormkorps "Nieuwe Hollandsche Waterlinie", bij K.B. 23 Juli 1917,
No. 47, (L.O. 1918, A. No. 110) .

OnverJchillig

Bij een bloeiende
Landstormbeweging

1e. in z i 1 v e r aan den sergeant
D. S. ALGRA, plaatselijk leider van de
Afdeeling "Tijnje";
2e. in b r o n s aan den soldaat C. VAN
DEN LANGENBERG, bijzonder vrijwilliger
van het landstormkorps "de Meijerij ".

behoort een
bloeiend
Landstormblad!

Een Fabrikaat
met
Karakter!
2

4
Luitenant-Generaal Insinger aan den
Landstorm ter beschikking gesteld, bij
het 121 kjarig bestaan der Nationale Landstormcommissie.

lMr. Dr. A. B. G. M. van Rijckev~~sel, Commissaris _der Ko_ningin in Noord-Brabant,
reikt de pnJzen voor het spnngen mt.

kuijzen, Klundert; Roelands, Vrederust;
Schraauwen, Zundert,; v. Eekelen, Halsteren; Potappel, Stavenisse; Stoop, Fijnaart; Verhoeven, Klundert; Tak, Geertruidenberg. 46 punten behaalden: Boulhoven, Fijnaart; Schoonen en Riedijk,
Vrederust; Heerschen, Huijbregts en Rens,
Rijsbergen; Clarijs, Nieuw-Vosmeer; van
Reijen, Zevenbergschenhoek; de Ruyter,
Fijnaart; Vogelaar, Krabbendijke, Stoffelaar, Zundert; Moer land, Stavenisse. 45
punten behaalden: Rombouts, Rijsbergen;
v. Hasselt, Vrederust; Voeten, Stampersgat; v. Kuijk, Rijsbergen; Geersen, Fijnaart; Domisse, Vrederust; Kanters,
Geertruidenberg; Bove, · Halsteren; Luijsterburg, Nieuw-Vosmeer; Lindhout, St.
Philipsland; Berends, Geertruidenberg en
J. van Balzem, Arnemuiden.
Uitslag van den leiderswedstrijd.
1. P. J. Antheunis, Bergen op Zoom
48 punten; 2. van Dongen, Ginneken;
3. Moerland, St. Annaland; 4. Augustijn,

Teteringen; 5. Nijssen, Bergen op Zoom
allen met 46 punten. 6 Nijhoff, Fijnaart;
7. Quist, Poortvliet; 8, Rombouts,. Rijsbergen; allen met 45 punten. 9. de Graaf,
St. Maartensdijk, 44 punten; 10. Korstanje,
Krabbendijke; 11. v. d" Sterke, Goes en
12. Koek, den Hout, allen met 43 punten.
Uitslag Concours-Hippique van de
Jachtvereeniging van het 7e R.V.A.
1. v. d. Kolk; 2. W. J. van Duin; 3.
de Kan; 4. J. W. van Damme; 5. L.
Woudrichem en 6. de Munck.
Een achttal plaatselijke leiders werden
door Pastoor van Genk gehuldigd voor
hun diensten gedurende meer dan 121 / 2
jaar. Deze leiders waren: Kapt. van
Roosmalen, P. J. Antheunis, Nijssen,
Smets, Dekker, Rombouts, Reitsma, Braat
en van Oirschot.
Tot besluit van den dag gaf de Harmonie Kolpings Zonen op de Markt een goed
geslaagd concert, waarbij de belangstelling eveneens zeer groot was.

INTERGEW. WEDSTRIJDEN TE APELDOORN.
TWENTSCH VERBAND, VELUWSCH VERBAND, VELUWZOOM _E N NIEUWE
HOLLANDSCHE WATERLINIE. BEZOEK VAN MINISTER DECKERS. GRONINGEN WINT DEN GENERAAL INSINGER-WISSELBEKER.

De Intergewestelijke schietwedstrijden
zijn dit jaar te Apeldoorn gehouden, op
Dinsdag 24, Woensdag 25, Donderdag 26
en Vrijdag 27 Mei jl., op de mooie banen
van, de Vereeniging "De Koninklijke
Scherpschutters van de Veluwe". Ditmaal

werd deelgenomen door de Landstormkorpsen "Twentsch Verband" ,,De IJssel
en Vollenhove", ,, V eluwsch Verband",
"Veluwzoom" en "Nieuwe Hollandsche
Waterlinie", terwijl alle Korpsen meegedongen hebben naar den beker, door.

Ontvangst ten gemeentehuize.
Dinsdags had ten gemeentehuize te
Apeldoorn een officieele ontvangst plaats
door het Gemeentebestuur, dat hierbij
door den heer Burgemeester van Apeldoorn, Mr. W. Roosmale Nepveu en enkele
wethouders vertegenwoordigd was.
In de raadszaal waren tal van autoriteiten bijeen. Wij noemen: van de N ationale Landstormcommissie de heeren L. F.
Duymaer van Twist, voorzitter en G. F.
Boulogne, secretaris dezer Commissie,
vergezeld van de heeren G. van Sitteren
en K. A. van Schelven; Generaal-Majoor
B. E. Stöver, Commandant der Ile Divisie,
te Arnhem; Kolonel H. Zeeman, Commandant van de Ile Infanteriebrigade, te Ede;
Kolonel E. H. vandenAkker, Commandant
van de VIIe Infanteriebrigade, te Amersfoort; Kapitein H. G. van Everdingen,
Commandant van het Depot Koninklijke
Maréchaussee, te Apeldoorn; tal van
leden van Gewestelijke Landstormcommissiën, o.m. van "Vollenhove" Ds G.
Hofstede te Blokzijl; Burgemeester J. Ph.
Backx, van Nieuwleusen; Mr. E. I. F. de
Bruijn, van Kampen; Res. Luit.-Kolonel
P.A. J. van Tienhoven, Commandant van
het Landstormkorps "De IJssel en Vollenhove"; Majoor J. H. Sonne, van Zwolle
en Jhr. A. F. Meijer; van "Twente" Res.
Luit.-Kolonel J. W. C. C. Tucker, Commandant van het Landstormverband
Twente en Burgemeester J. Wijnia, van
Denekamp; van "De IJssel" Kolonel
N. J. Lavaleije, voorzitter der Gewestelijke Commissie; Kolonel J. M. Baron van
Boecop, uit Brummen; H. C. J. te Loo,
uit Arnhem; Luit.-Kolonel P. A. R. C.
van Linden Tol, uit Brummen; Kapitein
W. Ridder van Rappard, uit Oosterbeek;
W. de Vries, uit Kampen; Kapitein D.
van der Wal, uit Zwolle; van de "Veluwe"
de heeren J. Wynne, uit Elburg; Luit.
Kolonel C. J. C. Janssen, uit Apeldoorn
en Kapitein P. J. Erkens, uit Nijmegen;
van "Veluwzoom" de heeren Mr. A.
Baron van Heeckeren van Kell, voorzitter der Gewestelijke Commissie; Luit.
Kolonel W. van Ingen Schouten, uit
Arnhem; Luit. Kolonel F. J. J. Baron
van Heemstra, Commandant van het
Landstormkorps "Veluwzoom"; Majoor
W. J. Tijl, uit Velp; Kapitein F. J.
Goedhart, uit Arnhem; Ds G. Renting,
Geref. predikant uit Winterswijk; Dr.
J. W. Wurfbain, uit Velp (G.); Kapitein
F. Dieleman, uit Arnhem; Luit. H. S. J.
Kamevaar, uit Arnhem; van de "Nieuwe

Hollandsche Waterlinie" Mr. J. G. A.
van Geldorp Medden~, uit Utrecht; L.
Attema, uit Hilversum en H. W. Hoytema, uit Culemborg; van de wedstrijdcommissie waren naast den heer Van
Ingen Schouten aanwezig de heeren Res.
Majoor K. L. Schell, uit Amsterdam;
Kapitein C. Eldermans, uit Haarlem;
Res. Kapitein D. de Jonge, uit Groningen
en Res. 1e Luitenant Jhr J. A. I. H.
Graafland, uit Maastricht.
Toespraken.
De genoodigden werden door Burgemeester Mr. W. Roosmale N epveu, die
met zijn ambtsketen getooid was, toegesproken.
De Burgemeester verheugde zich, dat
bij de keuze tusschen verschillende plaatsen om dezen wedstrijd te houden, de
keuze op Apeldoorn was gevallen. Spreker
wees op het sympathieke doel van dezen
wedstrijd, om de saamhoorigheid te versterken, en wenschte allen ten slotte toe,
dat zij de alleraangenaamste herinneringen
uit Apeldoorn zouden medenemen.
Bij ontstentenis van den Minister van
Defensie, heeft Z.Exc. Duymaer van
Twist, Luit.-Generaal b.d., als Voorzitter
van de Nationale Landstormcommissie
den Burgemeester dank gezegd voor zijn
vriendelijke woorden, die bij allen zeker
lang in herinnering zullen blijven, omdat
hij zoo terecht op de saamhoorigheid wees,
die ook door dezen vierdaagschen wedstrijd bestendigd zal worden, vooral in
een plaats als Apeldoorn, die niet alleen
door zijn schoone ligging, maar zeker meer
nog door zijn nationale tradities, een
middelpunt is, waarheen de rechtgeaarde
Landstormers zich gaarne zullen begeven.
Spr. bracht Burgemeester en Gemeentebestuur dank voor de vriendelijke ontvangst ten gemeentehuize.
Dan werden ververschingen rondgediend, en buiten deed zich een muziekkorps hooren ...
Des middags om twee uur werd op de
terreinen aan den Schuttersweg te Apeldoorn de wedstrijd officieel geopend,
natuurlijk door den heer Duymaer van
Twist.
De opening.
De banen boden door de opgeslagen
tenten, door de pavoiseering, door het
vriendelijke groen om de ontvangst-tent,
ook door de mooie uniformen, en de
trouwe koppen onzer wakkere Landstormers, een aangenamen aanblik, en het
zomerzonnetje, dat juist. door kwam
breken, toen Generaal Duymaer van
Twist het openingswoord sprak, wist deze
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Van links naar rechts: Luitenant-Kolonel b.d. W. van Ingen Schouten, Voorzitter der
Schietcommissie, Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister van Defensie, Luitenant-Generaal b.d.'
èL . F. Ouymaer van Twist, Voorzitter der Nationale LaRdstorm Commissie en~e Adjudant
van den Minister van Defensie, Eerste Luitenaµt P. M.H. Ti~lens.

~J

Wisselbeker Schutters uit het .Landstormkorps "Groningen". In het midden de
Res. Ka,pitein D. de Jonge.
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UITSLAG
INTERGEWESTELIJKE SCHIETWEDSTRIJD
VAN DEN BIJ ZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM, GEHOUDEN OP
DINSDAG 24 MEI, WOENSDAG 25 MEI, DONDERDAG 26 MEI EN VRIJDAG
27 MEI 1932 OP DE BANEN VAN "DE KONINKLIJKE SCHERPSCHUTTERS
VAN DE VELUWE" TE APELDOORN.
Korpswedstrijd 1932 om den GeneraalInsinger-Wisselbeker.

:1.

(Voor alle Landstormkorpsen)

Aantal deelnemende Korpsen 19.

Prijswinnaar voor 1932 (maximum 750
punten) : Korps Groningen met 681 punten.
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den Landstorm weder zullen bevestigen. Dan noodigde de heer Duymaer van Twist
allen uit, om het Wilhelmus te zingen,
waaraan gaarne gevolg gegeven werd.
Dan spoedden de Landstormers zich
weder naar de schietbanen, om de voortgaande resultaten, met hun eigen uitkomsten te vergelijken ...
Het weer heeft zich tijdens de wedstrijddagen goed gehouden; de eerste
twee dagen dreigde het wel eens, en een
enkele maal kwam er een bui los, zoo
hevig, dat de tenten binnen, en de talrijke
autobussen buiten, een echt toevluchtsoord waren, maar in het algemeen gesproken, hebben we goed, en zelfs mooi
weer gehad.

Korps
pnt.
H. Tjabringa, Schildwolde ...... . 134
R. Kennema, Adorp ........... . 135
T. Bruins, Warffum ........... . 131
J. Smit, Groningen ............ . 142
C. Siebesma, Groningen ........ . 139 1.
2.
Van de overige Korpsen plaatsten zich: 3.
pnt. 4.
het Korps Veluwzoom . . . . . . . . . . 678 5.
het Korps Twente . . . . . . . . . . . . . . 673
het Korps Alkmaar . . . . . . . . . . . . . 673
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Veluwzoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem .........................
Idem .........................
Veluwsch Verband .............
Veluwzoom ....................
Veluwsch Verband .. . ..........
IJssel-Vollenhove ..............
Idem .........................
Veluwzoom ....................

van Twist. Deze laatste wist echter met
één punt ir{ de meerderheid te blijven,
terwijl 's Ministers adjudant het weder van
beide heeren wist te winnen.
Donderdags heeft ook het lid van de
Tweede Kamer, de heer J. M. Krijger,
Burgemeester van Vrieztnveen, een bezoek aan de banen gebracht.
De Wedstrijdcommissie.
De Wedstrijdcommissie heeft - zoo
gezegd - deze vier dagen handen vol
werk gehad. Er werd geschoten door 113
wisselbekerschutters, 70 officieren, 146
koningsschutters, 17 4 scherpschutters,
categorie A (geoefend op scherp), 493
scherpschutters, categorie B (geoefend op
K.S.O.), 257 schutters te klasse, categorie
A., 416 schutters Ie klasse, categorie B.,
155 schutters 2e klasse, categorie A.,
280 schutters 2e klasse, categorie B., in
totaal dus 2104 schutters.
Hoewel elken dag plm. 500 schutters
verwerkt werden, was elken dag 1 / 2 uur,
nadat het laatste schot gevallen was, de
daguitslag, voor het uitreiken der dagprijzen bekend; op den laatsten dag viel
het laatste schot om kwart voor 5; de
totale uitslag der vier dagen was juist
1½ uur later, om kwart over 6 bekend;
.zulk prachtig werk is vooral te danken
aan de heeren Schell en Eldermans.

Bezoek van Minister Deckers.
Vooral was het Donderdags mooi weer,
toen de Landstormkorpsen alle mede
kwamen dingen naar den Generaal InsingerWisselbeker. Dat was een der mooiste
dagen. Groot was dien dag de belangstelling van voorzitters en secretarissen der
Gewestelijke Landstormcommissiën, terwijl ook dien dag tal van Commandanten
van Landstormcommissiën aanwezig waren. Reeds vroeg in den ochtend begon
dit al. Het 5-tal van Zeeland kwam uit,
het eerste, en de Commandant van Zeeland, Overste Bierman was aanwezig;
daarna kwam Zuid-Holland: West, met
De heer Eldermans heeft op dezen
Majoor Boots, en zoo ging het den gewedstrijd, geheel buiten mededinging,
heelen dag ...
nog meegeschoten op de pistool-baan; hij
verkreeg 2 proefschoten van 12, waarna
~~~~~~~~~~~
hij een maximum schoot, 6 schoten van
~
~ 12, is 72.
L
Voor de voorbereiding van dezen wed~ PRIJSDALING
~ strijd heeft vooral de heer F. Jalink, uit
Apeldoorn, zijn beste krachten ingespan~
~
~
Dezelfde kwaliteit
~ nen; gaarne brengen wij hem hier daarvoor
~
dezelfde garantie
~ een woord van dank.

1♦ENORME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pnt.
205
199
198
198
197
196
195
192
190

1.
2.
Schutters 1e Klasse Categorie A.
3.
(Scherp geoefend).
4.
pnt.
Nieuwe Hollandsche Waterlinie. . 21 7
Deze dag trok in het bijzonder belang- 5.
stelling door de aanwezigheid van Z.Exc.
IJssel-Vollenhove .............. 215
Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister van
Veluwsch Verband ............. 214
Defensie, die wederom zijn groote beVeluwzoom .................... 213
langstelling toonde voor onzen Bijzon- 2.
Nieuwe Hollandsche Waterlinie .. 213
deren Vrijwilligen Landstorm.
3.
Minister Deckers werd bij den ingang 4.
Schutters 1e Klasse Categorie B.
van het terrein door den heer Duymaer
(Geoefend op K.S.O.).
van Twist verwelkomd, en tal van heeren
pnt.
(Voor alle Landstormkorpsen)
werden den Minister voorgesteld, o.m. de
1. Veluwsch Verband . . . . . . . . . . . . . 214
Korpswedstrijd
heeren van de Wedstrijdcommissie, de
2. Veluwzoom .................... 197
Scherpschutters Categorie A.
heeren Van Ingen Schouten, Schell,
3. Nieuwe Hollandsche Waterlinie .. 194
Eldermans, de Jonge en Jhr. Graafland.
4.
Idem ....................... 192
(Scherp geoefend) .
De Minister toonde zijn belangstelling
5.
Idem ....................... 192
in het veelomvattende werk van de Wed- 1. Veluwsch Verband . . . . . . . . . . . . . 223 6. Veluwsch Verband ............. 192
strijdcommissie, en besloot zijn bezoek 2. Nieuwe Hollandsche Waterlinie .. 222 7. Twente ....................... 190
met een kameraadschappelijken wedstrijd 3. Veluwzoom .................... 217 8. IJssel-Vollenhove .............. 186

Generaal Duymaer van Twist tusschen de schutters op den Intergew. Schietwedstrijd
te Apel doorn.

gemoedelijke plechtigheid, tot een feestelijken middag om te tooveren.
Het is altijd een genoegen, om de Voorzitter der Nationale Landstormcommissie
zijn Landstormers toe te hooren spreken;
dan komt er al gauw een element in van
onder-ons zijn, ... en dat was ook dezen
middag het geval.
Uit den aard der zaak begroette hij eerst
de aanwezige gasten, Burgemeester Roosmale Nepveu en Generaal-Majoor Stöver,
en dan wendde hij zich tot de Landstormers van "De IJssel en Vollenhove",
die hij dankte voor hun toewijding,
ook door hun komen naar Apeldoorn weer
betoond, nu zij door kameraadschappelijken strijd juist de saamhoorigheid van

Scherpschutters Categorie B.
(K.S.O. geoefend).

•
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Een woord van dank zijn wij zeker ook
verschuldigd aan de Pers, die gaarne
haar medewerking gaf, den uitslag van
iederen dag, aan haar lezers door te geven;
in het bijzonder mogen wij hier vermelden
de Nieuwe Apeldoornsche Courant, die
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telken dage op het terrein aanwezig was,
en met de grootste zorg de bijzonderheden
van dezen wedstrijd aan haar lezers
doorgaf.
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1932. Groningen heeft voor de eerste maal den Generaal-Insinger-beker gewonnen!

Personeele-Wedstrijd voor
Koningsschutters.

Schutters 2e Klasse Categorie A.
(Scherp geoefend).

pnt.
1. Nieuwe Hollandsche Waterlinie .. 220
2. Veluwsch Verband . . . . . . . . . . . . . 197
3. Veluwzoom .................... 193
Schutters 2e Klasse Categorie B.
(Geoefend K.S.O.).

1.
2.
3.
4.
5.

Veluwzoom ....................
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Twente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veluwzoom ....................
Nieuwe Hollandsche Waterlinie ..
Personeele-Wedstrijd voor de
Wisselbeker-Schutters.

1. E. van Hall, Lunteren (Veluwzoom) ...................... .
2. C. Hulleman, Apeldoorn (IJsselVollenhove) ................. .
3. D. W. Duiker, Haarlem (Kennemerland) .................. .
4. J. Smit, Groningen (Groningen) ..
5. R. de Vries, Nigtevecht (St. van
Amsterdam) ................. .
6. J. L. Overtoom, Baarn (Nieuwe
Hollandsche Waterlinie) ...... .
7. S. de Roo, Vrouwenpolder (Zee-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

pnt. 7.
185 8.
185 9.
184 10.
184 11.
181 12.
13.
14.
15.
16.
pnt. 17.
145 :~:
20.
144 21.
22.

144 23.
142 24.
142
142

~~:
27

·

Personeele-Wedstrijd
voor Scherpschutters. Categorie A.
pnt.
op 25 Mei 1932.
97
pnt.
96 1. B. J. Lammertink, Enter. . . . . . . . 49
95 2. J. M. Groothuis, Enschede. . . . . . . 48
94 3. J. Dompeling, Enschede. . . . . . . . . 48
93 4. J. H. Sterenberg, Oldenzaal...... 47

G. J. van Amersfoort, Apel doorn.
J. H. van den Brink, Barneveld. .
J. Voskuilen, Achterveld. . . . . . .
W. H. Lankwarder, Apeldoorn. .
H. Louwers, Bathmen. . . . . . . . . .
W. Sebel, Marechausseekazerne
Personeele-Wedstrijd
Zwolle....................... 93
G. Boers, den Hulst. . . . . . . . . . . . 93
voor Scherpschutters. Categorie B.
C. van Wijngaarden, Soest . . . . . . 93
op 25 Mei 1932.
J. H. Wansink, Loenen Veluwe.. 93
pnt.
W. van 't Oever, Vroomshoop... 93 1. G. E. Wigger, Lattrop.......... 48
R. Riphagen, Oene . . . . . . . . . . . . 93 2. J. G. Herbrink, Leemlerveld.... 47
G. Top, Putten G.. . . . . . . . . . . . . 92 3. A. Mulder, Leemlerveld . . . . . . . . 46
H. J. Kraay, Apeldoorn........ 92 4. H. Borggreve, Beuningen....... 45
G. J. van Merle, Wijhe. . . . . . . . . 92 5. G. v. d. Kamp, Lutten . . . . . . . . . 45
A. M. Nijhuis, Berghuizen . . . . . . 92 6. A. B. Arends, Lattrop. . . . . . . . . . 45
W. Pater, Barneveld . . . . . . . . . . 91 7. W. A. de Jager, de Krim (gem.)
E. Zandbergen, Voorthuizen. . . . ·91
Gramsbergen ................ . 45
A.W. Breunis, HattEm........ 91 8. G. Asbreuk, Deurningen ....... . 45
W. Ruiter, Putten............. 91 · 9. J. H. Prenger, Anerveen ....... . 45
J. Grondstra, Hilversum . . . . . . . 91 10. J. Polman, Ootmarsum ........ . 45
Th. J. Buitink, Klarenbeek. . . . . 91 11. W. A. Huijsmans, Leemlerveld .. 44
G. E . Koster, Dedemsvaart . . . . . 90 12. K. Amsinga, de Krim ......... . 44
B. Habekotté, Gramsbergen . . . . 90 13. G. J. B. Welhuis, N. L. 27 de
H.A. van der Meij, Voorthuizen. 90
Lutte ....................... . 44
H. Kruis, Babberich Zevenaar . . 90 14. J. B. Kuipers, Lattrop ........ . 43
W. Knevel, Putten............ 90 15. A. Veltmaat, Leemlerveld ..... . 43
A. Frank, Soestdijk . . . . . . . . . . . 90 16. F. M. Kronenburg, Beuningen .. . 43

Per

Personeele-Wedstrijd
voor Scherpschutters. Categorie B.
op 26 Mei 1932.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.

3.
4.
5.

Th. J. Wiendels, Didam. . . . . . . .
H. J. Mierlo, Doetinchem. . . . . . .
H. Meijers, Wolfhezen..........
A.W. Kloet, Wolfhezen........
A.M. J. M. v. d. Kemp, 's-Heerenberg ........................ .
H. F. Gerritsen, Stokkum (Bergt)
Th. A. van Huet, Pannerden ... .
Joh. Veerink, Winterswijk ..... .
A. E. Meijer, Bemmel Doornenburg ........................ .
A. W. Bekker, Zeddam ........ .
J. Janse, Wolfhezen .......... .
W. Roenhorst, Doetinchem .... .
F. W. Rijks, Pannerden ....... .
G. K. Klein Gebbink, Groenlo .. .
G. W. Rutgers, Lintelo Aalten ..
J. D. Booltink, Duiven ........ .

47
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45

Personeele-Wedstrijd
voor Schutters 1e Klasse. Categorie A.
op 26 Mei 1932.
pnt.
G. Beek, Lunteren.............. 47
Th. J. van Loom, Doesburg. . . . . . 46
M. Roozenboom, Ede........... 46
B. H. Rensen, Silvolde. . . . . . . . . . 46
J. A. A. Maandag, Doesburg. . . . . 45
G. E. ten Hulze, Doesburg.. . . . . . 45
L. W estera, Doesburg. . . . . . . . . . . 45

Personeele-Wedstrijd
6.
A.
voor
Schutters
1e
Klasse.
Categorie
7.
w.~i~ie~·,
op 25 Mei 1932.
9. G. Broerink, Koekange (Drente). 141
pnt.
pnt.
Personeele-Wedstrijd
10. P. F. Roorda, Hoogkerk (Gro1. M. Tennekes, Kampen.......... 48 1 A. J. van Dijk, Dedemsvaart. . . . . 47
voor Schutters 1e Klasse. Categorie B.
ningen) ...................... 141 2. H. v . d. Belt, Zwartsluis . . . . . . . . 46. 2· H. J. A. Buying, Enschede....... 46
op 26 Mei 1932.
11. C. M. Besteman, Alkmaar (Alk3. S. v. d. Sloot, Zwartsluis . . . . . . . . 46 3: B. H. J. Breukel, Dedemsvaart... 46
pnt.
maar) ....................... 141 4. J. de Jonge, Zutphen........... 45 4 B. J. Breukelman, Hardenberg. . . 46 1. G. J. Hummelink, Lichtenvoorde 48
12. W. A. Thomassen Jr., Enschede
5. C. W. Kusters, Deventer........ 45 5 · G. W. Kolkman, Vroomshoop. . . . 46 2. Th. J. Nissen, Gent. . . . . . . . . . . . 48
(Twente) ..................... 140 6. G. G. Schoonman, Brummen . . . . 45 6 · H. Spit, Oldenzaal. . . . . . . . . . . . . . 45 3. J. C. Hofstede, de Steeg Velp. . . . 46
13. A. J. Smulders, Oorschot (de
7. J. Tiethoff, Apeldoorn . . . . . . . . . . 45
H. Toerse, Wierden. . . . . . . . . . . . . 45 4. Th. W. Berendsen, Duiven. . . . . . 45
Meijerij) ..................... 140
8. H. Kamp, Almelo . . . . . . . . . . . . . . 45 5. A. J. Arissen, Doodewaard. . . . . . 45
14. J. J. Blauwhof, Heemstede (KenPersoneele-Wedstrijd voor Scherpschutters 9. G. Siegers, Dedemsvaart......... 45 6. H. A. Dulfer, Winterswijk. . . . . . 45
nemerland) ....... • • • • • • • • • · · · 140
Categorie B. op 24 Mei 1932.
7. B. Oonk, Winterswijk.......... 44
15. A. van Wilgenburg, Ermelo (VePersoneele-Wedstrijd
pnt.
8. G. J. H. Klein Gebbink, Groenlo. 44
luwsch Verband) ............. . 140 1. G. J. Prinsen, Epe . . . . . . . . . . . . . 50
voor Schutters 1e Klasse. Categorie B.
9. M. Roelofsen, Opheusden. . . . . . . 43
16. G. J. Groeneveld, Dordrecht
op 25 Mei 1932.
10. H. A. J. van Lochem, Aalten. . . . 43
2. J. Smit, Holten . . . . . . . . .. . . .. . . 46
(Dordrecht) ................. . 140 3. H. J. Stolte, Nieuw leuzen. . . . . . . . 45
pnt. 11. W. G. Willemsen, Huissen...... 43
17. B. A. in 't Veld, Hengelo (0)
4. H. Mulder, Wijhe............... 45 1. H. Maathuis, Geesteren. . . . . . . . 48 12. J. G. Meinen, Lintelo Aalten.... 43
(Twente) .................... . 139 5. F. L. Trompop, Holten.......... 45 2. J. G. Wargers, Denekamp . . . . . . 45 13. G. Brethouwer, Velp........... 43
18. C. Siebesma, Groningen (Gro6. J. van Dalen, Ambt Vollenhoven. 45 3. J. Mentink, Deurningen........ 44
ningen) ..................... . 139 7. W. Vochteloo, Oldenmarkt . . . . . . 44 4. F. B. Niens, Vilsteren.......... 44
Personeele-Wedstrijd
19. A. de Groot, Rhenen (Nieuwe
voor Schutters 2e Klasse. Categorie A.
8. G. M. Raddeman, Wijhe. . . . . . . . . 44 5. J. W. Langenkamp, Vilsteren . . . 44
Hollandsche Waterlinie) ....... . 139 9. H. van Loohuizen, Heerde. . . . . . . 44 6. H. Nijenkamp, Leemlerveld..... 43
op 26 Mei 1932.
20. J. van Beekhoven, Oosterhout
7. H. W. Rutgers, Schuinesloot. . . . 43
pnt.
(West Brabant) . . . . . . . . . . . . . . . 138
8. J. H. Oude Vrielink, Deurningen. 43 1. G. Veldhuizen, Ede............. 47
Personeele-Wedstrijd voor Schutters
21. P. Baart, Stoppeldijk (Zeeland) .. 138
9. H. Veltrop, Slagharen. . . . . . . . . . 42 2. T.v. d. Zouw, Ede.............. 45
22. W. van den Berg, Heilo (Alkmaar) 138 1e Klasse Categorie A. op 24 Mei 1932. 10. H. ter Heide, Glanerbrug. . . . . . . 42 3. Th. B. Benraad, Terborg........ 44
23. W. Rilt, Breda (West Brabant) .. 138
pnt. 11. J. van Assen, Deurningen. . . . . . . 42
24. E. Bouw, Ede (Veluwzoom) ..... 138 1. J. v. d. Kamp, Uddel........... 49 12. J. H. Steunebrink, Denekamp... 42
Personeele-Wedstrijd
25. J. Draisma, Huisum (Friesch
2. D. W. Koskamp, Loghem........ 48 13. G. Huinink, Schuinesloot . . . . . . . 42
voor Schutters 2e Klasse. Categorie B.
Verband) ................... . 138 3. G. J. Aalderink, Laren (G)....... 47
op 26 Mei 1932.
26. J. v. d . Mheen, Barneveld (Ve4. P. Stegeman, Staphorst . . . . . . . . . 47
Personeele-Wedstrijd
pnt.
luwsch Verband) ............. . 138 5. L. Konterman, Rouveen......... 46
voor Schutters 2e Klasse. Categorie A.
1. J. Roerdink, Eibergen.......... 47
27. B. H. J. Hartelman, Brummen
6. W. Visser, Steenwijk. . . . . . . . . . . . 46
op 25 Mei 1932.
2. J. Wernand, Renkum.......... 46
(IJssel-Vollenhove) ............ 138
pnt. 3. H. N.A. Bijenhof, Vorden...... 45
1· H. Winters, Dedemsvaart . . . . . . . 46 4. J. Th. Hoffman, Zevenaar...... 45
Personeele-Wedstrijd voor Schutters
Wedstrijd-Personeel-Officieren pistool. t 1e Klasse Categorie B. op 24 Mei 1932. ~- G. Borneman, Hardenberg....... 46 5. Chr. te Raa, Eibergen. . . . . . . . . . 45
~ .
p~. 4' B. J. Hollak, Nijverdal. . . . . . . . . . 44 6. J. Dekker, Velp............... 44
H. Bonte, Oldenzaal . . . . . . . . . . . . 42 7. C. Siccema, Renkum. . . . . . . . . . . 44
1. Res. le Luit. A. Gosselink, Haarle
l W B 0ld
k B th
47
gem. Hellendoorn . . . . . . . . . . . . . . 70 ·
·
enn ' a men · · · · · · · · ·
5' G. Schrooten, Wierden. . . . . . . . . . 42 8. H. W. Holthuis, Aalten. . . . . . . . . 43
2. Res. 2e Luit. P. Greep, Utrecht... 68 2· H. v. Hee rd ~' st ad Vollenhove··· 44 6. J. A. Broen, Wierden . . . . . . . . . . . 42 9. J. Treuren, Heelsum. . . . . . . . . . . 43
3. Res. Kapt. J. H. Weidijk, Zwolle.. 68 3 · G. F. Vos, Gie th00 rn. · · · · · · · · · · · 44 ·
10. H. A. J. G. Op den Oordt, ZeveW J J
D
4. K. Admiraal, Hasselt . . . . . . . . . . . 44
Personeele-Wedstrijd
naar ........................ . 43
4. Res. Kapt. H. · · · van even5. G. Borgmeijer, Hasselt . . . . . . . . . . 44
voor Schutters 2e Klasse. Categorie B.
ter, Utrecht • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 67 6. R. Ensing, Kuinre Blankenham... 43
5. Res. te Luit. N. J. Pezie, Hengelo
op 25 Mei 1932.
Personeele-Wedstrijd voor Scherpschutters.
(0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
pnt.
Categorie A. op 27 Mei 1932.
Personeele-Wedstrijd voor Schutters
6. Res. le Luit. D. G. Sanders, Oegst1. J. van Dijk, Lutten . . . . . . . . . . . . 43
pnt.
geest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2e Klasse Categorie A. op 24 Mei 1932. 2. J. F. J. Hartsman, Tubbergen... 42 t. J. Koot, Barneveld. . . . . . . . . . . . . 49
pnt. 3. B. ter Avest, Beckum.......... 41 2. H. Polhoud, Voorthuizen........ 49
7. Res. Kapt. F. Dieleman, Arnhem. 66
1. G. J. Meenhorst, Zwollerkerspel.. 47 4. H. Peddemors, Tubbergen. . . . . . 40 3. F. Roskam, Barneveld.......... 48
8. Vaandrig H.M. C. M."· Helvoort,
Losser........................ 66 2. W. Hulleman, Eerbeek Brummen. 47 5. J. G. Schothuis, Tubbergen. . . . . 40 4. J. L. Braamburg, Ermelo. . . . . . . . 48
3. W. van Lingen, Apeldoorn. . . . . . 46 6. D. Lolleman, Bergentheim...... 40 5. J. Nijboer, Ermelo. . . . . . . . . . . . . . 48
9. Res. 1e Luit. G. van den Oever,
Kampen...................... 66 4. E. van Maanen, Uddel. . . . . . . . . . 45 7. J. G. Deperink, Renkum........ 39 6. W. H. Kolkman, Amersfoort..... 48
5. F. Broekhuis, Uddel. . . . . . . . . . . . 45 8. E. M. Lammerink, Renkum..... 39
6. G. Pit, Steenwijk............... 45 9. A. H. J. Groothuis, Renkum. . . . 39
Personeele-Wedstrijd voor Officieren
7. G. W. Klein Geltink, Laren (G)... 45 10. B. J. Rutgers, Tubbergen. . . . . . . 39
geweer M. '95.

8.

T~g~l~;·(Li~b~~g).:::

:1: Persone~!~;::t:~~!;~c:~~r~i;;~utters

i

pnt.
1. Res. 2e Luit. Th. J. Rikkers,
Ermelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Res. 2e Luit. D. G. Sanders, 'Oegstgeest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Res. Kapt. W. Rigter, Lochem. . .
4. Res. le Luit. R. A. de Moor, Driebergen ....................... .
5. Res. Kapt. Mr. J. Best, Almelo .. .

Personeele-Wedstrijd voor Schutters
Personeele-Wedstrijd
49 2e Klasse Categorie B. op 24 Mei 1932.
voor Scherpschutters. Categorie A.
pnt.
op 26 Mei 1932.
pnt.
49 1. G. Beumer, Dalfsen............. 45
48 2. J. M. Mol, Wilp ........... , . . . . 42 , 1. W. v. d. Kaa, Lunteren... . . . . . . 49
3. G. J. Mulder, Wilp.............. 41, 2. J. de Nooy, Ede................ 48
46 4. H. van Duren, Nieuw Leusen..... 41 3. A. Jochemsen, Maanen.......... 46
46 5. B. van Marel, Nieuw Leusen..... 40 4. A. van Appel, Ede.............. 46
1

DELS

IIGGEn ~t~
.lllll

1.

pnt.
49
49
48
47

ME DAi LLES

BEKERS
INSIGNES

~~~

HOFENR~KS

LEVERANCIER

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

VO

1.

2. -

3.
4.

5.
6.

7.
8.

V

1.
2.
3.
4.

Ov,

(DE

IJs
Tw
Vel
Vel
Nie

IJs
Tw
Vel
Vel
Nie
J!
Wa

I
me
OvE

a.

b.
c.

IJs!
Tw
Vel
Vel
Nie

L
0
avo1

scbe
prij,
D
drul
well!

7
Personeele-Wedstrijd voor Scherpschutters.
Categorie B. op 27 Mei 1932.
pnt.
1. H. Stigters, Culemborg. . . . . . . . . 48
2. A. Dingemans, Doorn. . . . . . . . . . 47
3. L. H. Smit, Elburg. . . . . . . . . . . . 47
4. Th. van Avezaath, Culemborg... 47
5. G. van Wel, Hoogland.......... 46
6. J. Snapper, Nijkerk............ 45
7. A. Top, Nijkerk............... 45
8. C. C. A. van Zeeland, Soest. . . . . . 45
9. D. Nieuwenhorst, Barneveld.... 45
10. H. Timmermans, Woerden...... 45

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

G. van 't Klooster, Hoogland. . . .
IJ van Wessel, Hoevelaken. . . . .
G. de Jong, Linschoten.........
J. van Hamersveld, Hoogland. . .
A. van Someren, Nijkerk. . . . . . .
G. den Zoeten, Nijkerk.........
J. Bruinekreeft, Kootwijkerbroek
J. van Doesburg, Culemborg. . . .
J. van Eijk, Linschoten. . . . . . . ...

IN MEMORIAM.

pnt.
46
45
Mr. TH. HEEMSKERK - Mr. D. VAN WELDEREN BARON RENGERS
45
Mr. J. TH. LINTHORST ROMAN - P. W. M. ASSELBERGS
45
B. ScHUURMAN en Ds. J.C. H. ScHOLTEN.
45
44
Res. Kapitein P. W. M. AssELBERGS,
In weinig tijd na elkander werden zes
44 belangrijke figuren uit ons volk ten grave Commandant van het Vrijwillige Land44 gedragen en daarmede ontvielen ook aan de stormkorps "West-Brabantsch Verband".
44 Landstormbeweging zes mannen, wiertrouB. ScHUURMAN, Lid van Gedeputeerde

Personeele-Wedstrijd
voor Schutters 2e Klasse. Categorie A.
op 27 Mei 1932.
pnt.
Personeele-Wedstrijd
voor Schutters ie Klasse. Categorie A. 1. H. van Elst, Veenendaal. . . . . . . . . 46
2. H. M. van Schuppen, Veenendaal. 45
op 27 -Mei 1932.
pnt. 3. F. van Ginkel, Hilversum. . . . . . . . 45
1. L. Huygens Wzn., Spakenburg. . . 49 4. J. C. A. van Doom, Rhenen. . . . . . 44
2. ·L, van Nieuwenhuizen, Amersfoort 48
Personeele-Wedstrijd
3. K. van Manen, Veenendaal. . . . . . 48
voor Schutters 2e Klasse. Categorie B.
4. P. H. Walinga, Utrecht.......... 47
op 27 Mei 1932.
5. A. Rijken, Barneveld........... 47
pnt.
6. L. H. M. Koopman, Utrecht. . . . . 46
7. J. Staal, Ermelo . . . . . . . . . . . . . . . 46 1. J. Kroneman, Elburg. . . . . . . . . . 43
8. J. Nieuw boer, Spakenburg. . . . . . . 46 2. Chr. de Ridder, Hoogland....... 42
3. N. van Kerkhof, Asperen....... 42
4. M. de Kort, Enspijk. . . . . . . . . . . . 42
Personeele-Wedstrijd
5. W. Arendonk, Herwijnen . . . . . . . 42
voor Schutters ie Klasse. Categorie B.
6. C. v. d. Langemeen, Kootwijkerop 27 Mei 1932.
broek Garderbroek ........... . 42
pnt.
1. G. Koch, Soestdijk............. 48 7. W. van Maurik, Enspijk ....... . 42
2. Th. Jansen, Soestdijk ......... • 471 8. D. Labots, Nijkerk ........... . 41
3. H. van Dronkelaar, Nijkerk. . . . . 46 9. J. van Empel, Enspijk ........ . 41
4. C. van Eijk, Montfoort. . . . . . . . . 46 10. C. Verweij, Linschoten ........ . 41
Overzicht van de behaalde gemiddelden in de KORPSWEDSTRIJDEN berekend per
Mr. Th. Heemskerk. t
Landstormkorps en per Klasse en Categorie.
(De hoogste gemiddelden per categorie en in totaal zijn door vet gedrukte cijfers we medewerking wij thans moeten missen.
verduidelijkt).
Zijne Excellentie Mr. TH. HEEMSKERK,
Minister
van Staat, Lid van de Tweede
a. Geoefend op scherp.
Kamer der Staten-Generaal.
Totaal.
Ie Klasse.
2e Klasse.
Scherpschutters
174,31
159,77
182,909
IJssel-Vollenhove............ 178,33
173,96
155,22
175,753
Twente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,37
156,25
180,882
180,66
Veluwzoom . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,75
182,56
167,186, 12
Veluwsch Verband........... 186,20
179,75
188,08
192,75
Nieuwe Hollandsche Waterlinie 170,79

Mr. J. Th. Linthorst Homan.

t

b. Geoefend op K.S.O.

Scherpschutters
IJssel-Vollenhove............ 161,260
Twente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,567
Veluwzoom . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,Veluwsch Verband . . . . . . . . . . . 180,42
Nieuwe Hollandsche Waterlinie 160,-

Ie Klasse.
147,454
142,809
154,523
162,155,66

2e Klasse.
125,571
144,153
153,307
152,67
117,76

Totaal.
152,804
149,062
162,724
167,61
152,39

Prijswinnaar beste totaal gemiddelde (geoefend op scherp) is Nieuwe Hollandsche
Waterlinie met 188,08.
Prijswinnaar beste totaal gemiddelde (geoefend op K.S.O.) is Veluwsch Verband
met 167,61.

P. W. M. Asselbergs.

Overzicht van het algemeen gemiddelde behaald in de Personeele wedstrijden.

Staten van Drenthe, lid der Gewestelijke
Landstormcommissie "Drenthe".
Ds. J.C. H. ScHOLTEN, lid der Gewestelijke Landstormcommissie "Rotterdam".

a. Wisselbekerwedstrijd: maximum 150 punten
algemeen gemiddelde 127,90 (gemiddeld 8½ per schot)
b. Wedstrijd Koningsschutters : maximum 100 punten
·
algemeen gemiddelde 83,3 (ruim 8 per schot)
c. Officieren pistool : maximum 72 punten
algemeen gemiddelde 54,8 (ruim 9 per schot).
Overzicht van het ALGEMEEN gemiddelde per Korps.
Personeel pistool.
Personeel Koningsschutters.
55,5
IJssel-Vollenhove...............
77,3
56,66
Twente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76,63
55,37
Veluwzoom....................
82,57
62,57
Veluwsch Verband..............
86,40
48,55
Nieuwe Hollandsche Waterlinie. . .
81,92

t.
9
9
8
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Landstormkorps "Limburgsche Jagers".

Sportkwartier.

Op de bovenzaal "Suisse" hield Zaterdagavond 7 Mei het Landstormkorps "Limburgsche Jagers" zijn jaarvergadering, waar een
prijsuitdeeling aan verbonden was.
De voorzitter, Dr. Dubois, opende deze
druk bezochte vergadering met een speciaal
welkomstwoord tot den adviseur, den Zeereerw. Rector Hanraets en feliciteerde Z.E.
met zijn promotie, waarna werd overgegaan
tot de prijsuitdeeling voor de leden.
Er werden op verzoek nog enkele mededeelingen gedaan betreffende eventueele opkomst
in geval van oproeping, terwijl ook een voorstel werd aangenomen tot het houden van een
cursus a.s. winter over gasaanvallen en hun
bestrijding.
Hiermede was _het officieele gedeelte van
deze bijeenkomst gesloten, waarop de vergadering in gezellîg samenzijn den avond
doorbracht.

Op Maandagavond 25 April verzamelden zich
de leden van het district Sportkwartier van
den B.V.L. die aan de schietoefeningen in den
afgeloopen winter hadden deelgenomen, in het
Landstormhuis, Bezuidenhoutscheweg 185.
In deze gezellige omgeving werden door den
leider van het district Sportkwartier, den res.kapitein J. Kruls, op eenigszins feestelijke
wijze de brevetten van Koningsschutter en
Scherpschutter uitgereikt. Zoo ook verschillende kunst- en nutsvoorwerpen als belooning
voor goed schieten en trouwe opkomst.
Mede aanwezig waren de secretaris van de

Landstormcommissie 's-Gravenhage, de heer
J. Zandberg, de res. kapiteins Bolle, Th. I.
Leistikow, leider van het district Scheveningen, de res. kapitein W. Dekker, de res. Ie
luitenants W. J. Splinter, J. C. Isselmann en
P. van Daalen.

t

Met dankbaarheid gedenken wij al den
steun, dien de Landstormbeweging van
deze trouwe vaderlanders zoo lange jaren
mocht ontvangen.
Mr. D. van Welderen Baron Rengers.

t

Mr. D. VAN WELDEREN BARON RENGERS,
Lid van het Friesch Nationaal Comité en
Commandant van den Landstorm-Motordienst in Friesland.
Mr. J. TH. LINTHORST HoMAN, OudCommissaris der Koningin in de Provincie Drenthe, Eere-Voorzitter der Gewestelijke Landstormcommissie "Drenthe".

C. M. VAN DIEMEN
DORDRECHT

VAANDELS - BEKERS
MEDAILLES - VLAGGEN
Vervaardiger der Regimentavaandels, dus

Nederlands Beste· Adres
B. Schuurman.

t
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ZUID-HOLLAND WEST.

OEGSTGEEST.

Pistoolwedstrijden voor officieren.

De afd. Oegstgeest van den B.V.L., heeft
op Donderdag 14 April j .1. in het Patronaatsgebouw een enthousiasten propaganda-avond
gehouden.
De zaal was tot in alle hoeken bezet· men
kwam stoelen te kort.
'
Nadat de muziek eenige pittige militaire
marschen had gespeeld en de stemming "er in"
zat, opende _de_ voorzitter der plaatselijke landstormcomm1ss1e, de heer A. J. van Gerrevink,
burgemeester van Oegstgeest, met een kernachtig openingswoord de bijeenkomst.
Besloten werd een telegram aan H. M. de
Koningin te zenden . hetgeen bekrachtigd
werd door twee coupletten van het Wilhelmus
te zingen.
De secr. van de Nat. Landstormcommissie
res. luit. G. F. Boulogne, hield vervolgens d~
propagandarede, waarin hij wees op de paraatheid van den B.V.L.
_Na zang van de zangvereeniging HalleluJ ah en het gezamenlijk zingen van enkele
vaderlandsche liederen, werd bij monde van
mevr. H. van Gerrevink-Ramondt, presidente
van het vaandelcomité, met een ernstige
kernachtige toespraak het vaandel der afd.
Oegstgeest overhandigd.
Hierna werden nog vele goede woorden gesproken, o.a. door den wnd. leider, res.-luit.
D. G. Sanders, door den voorzitter van ZuidHolland-West, den heer Royaards en door
res.-majoor J. P. Boots, die schietprijzen en
brevetten uitreikte.

Het schietseizoen voor scherp, is voor de
Haagsche afdeeling van den Bijz. Vrijw. Landstorm, Zaterdagmiddag 7 Mei onder groote
belangstelling ingezet op de banen te Waalsdorp.
Naast het schieten met geweer M. '95, was er
voor de officieren van het geheele Korps ZuidHolland: West een wedstrijd op pistool, waarvoor eveneens groote belangstelling bestond.
Deze wedstrijd stond onder leiding van res.
majoor J. P. Boots, commandant van het
Landstormkorps, terwijl een regelingscommissie, bestaande uit de heeren J. J. Eckebus,
Delft, mr. L. Lindeboom, Den Haag, en D. J.
Karres, Scheveningen, de voorbereidende maatregelen getroffen had .
Van de Nationale Landstormcommissie
waren aanwezig de heeren G. F. Boulogne,
secretaris, en K. L. van Schelven; van de
Gewestelijke Commissie o.m. de heeren L. G.
Royaards, voorzitter, mr. dr. N. G. Veldhoen,
tweede voorzitter, en mr. P. Ch. L. Eschauzier,
terwijl tevens tal van leden van de Plaatselijke
Landstormcommissie aanwezig waren, o.m.
de secretaris de heer J . Zandberg.
Van de hoofdofficieren zagen we, naast den
heer Boots, de res. majoors L. F. Apol, Voorburg, G. F. van Hoogenhuyze, Den Haag, en
F. Treffers, Oegstgeest; tal van res. kapiteins
waren eveneens aanwezig.
Maximaal kon 72 geschoten worden. 70
werd geschoten door res. luit. H. W . J.
Bosch, Boschkwartier; 69 door de res. kapiteins G. Witkamp, Delft; W. F. Dekker,
Laakkwartier; W. H. Bückert, Sportkwartier,
en door res. majoor L. F. Apol, Voorburg.
Afzonderlijk werd gekampt om de prijzen
die door den Kor.pscommandant en de Bataljonscommandanten voor ieder der beste schutters van den Staf en der bataljons beschikbaar
gesteld waren.
Deze prijzen werden gewonnen door de heeren J. C. Isselman, van den Staf, W. L. Fürth,
Ie bat.; W. H. Bückert, IIe bat.; A. v. d.
Hoek, IIIe bat.; W. J. H. Salet, IVe bat.;
F. E. J . de Jong, Ve bat.; J. J. Eckebus,
VIe bat., en J. Logger, depotbataljon.
Bij dezen wedstrijd werd geschoten door den
heer Salet, Delft 72 punten, een maximum;
door den heer Bückert 71 pnt.; en door den
heer Fürth 70 pnt.
Er waren mooie prijzen beschikbaar gesteld.
Nadat de heer Boots de bataljonsprijzen uitgereikt had, heeft de heer Royaards, als voorzitter der Gewestelijke Commissie den hoofdschotel der prijzen verdeeld, waarna in de officierscantine van Waalsdorp nog enkele aangename woorden gesproken zijn, waarbij de
verdiensten der voorzitters der Gewestelijke
Commissie belicht werden, zoomede die van
den Korpscommandant. Een bijzonder woord
van hulde werd tot res. kapt. Eckebus gericht,
om hem te danken, nu hij van het strijdende
deel van den B.V.L. afscheid neemt, voor het
inderdaad zeer vele, dat hij voor de Landstormbeweging geweest is.

MOERGESTEL.
Op Zaterdag 14 Mei hield de Moergestelsche
Vrijwillige Landstorm des nam. om half 6
op de nieuwe schietbanen in de Kerkeindsche
He~de ond~r . deze gemeente eene onderlinge
pn1sversch1etmg, waarvan de uitslag is als
volgt:
1. P. van Gisbergen met 107 punten; 2. C.
Hartog, 98 p.; 3. W. Smetsers, 96 p.; 4. J.
van Elderen, 82 p.; 5. C. v. Dijk, 79 p.; 6. W.
de Laat, 78 p.; 7. C. van der Hamsvoort,
67 p.; 8. A. van de Wiel, 67 p.; 9. A. J. B.
Nagel, 66 p.; 10. J. van Berkel, 51 p.; 11. Jos.
op 't Hoog, 43 p.; 12. F. Burgers, 38 p.; 13,
J. J. van Laar hoven, 32 p.; 14. C. Denissen.
24 p.; 15. C. van Linschoten, 23 p.; 16. Jac.
van de Wouw, 10 p.

Voor Jong Nederland
JO GENS EN MEISJES.
De liefhebbers, die in de Pinkstervacantie hun best gedaan hebben, kunnen
tevreden zijn. Want er is een groote rij
van prijswinners:
Martina Aarnoutse, Koudekerke; R.
Bruining, Meppel; Klaartje Boxem, Glanerbrug; Johs te Hennepe, Groot-Ammers;
Corns v. Heiningen, Den Haag; Dirk
Kramer, Z. Scharwoude; Johan Veltman,
Ten Boer;
Jacomina Kik, Bruinisse;
Thomas Knape, Sommelsdijk; Ali Lina,
Lochem; Trijntje Meijles, Andijk-Oost;
Nellie Mooijman, Den Haag; Jolkje
Naula, Akkrum; Paulina Nuis, Enschedé;
Maarten Prins, Andijk-Oost; Annie Vlaardingerhoek, Loosduinen; Sara Verschuur,
Alphen a/d. Rijn; Johs Veldhuizen,
Doorn; Klaas Willems, Assendelft; Geert
v.d. Wal, Den Helder.

Al is ons poesje nog zoo lief, ze is toch
niet te vertrouwen.
Denk om de kippen; doe die ren toch
dicht!
Men mag z'n geld niet moedwillig verbrassen.
Draag dien balk maar in de schuur!
De baron reed met een prachtig tweespan.
Wie zich brandt, moet op de blaren
zitten.
Ga je mee op de Schelde roeien?
De dieven kwamen in 't holst van den
nacht.

'n Krentebroodje en 'n fiets.
Een jongen kwam in een bakkerswinkel, en lei een stuiver op de toonbank
neer. Nu stond de bakker, die daar woonde, bekend als iemand, die o zoo spaarHier volgt weer een stelletje meuwe zaam met krenten omging.
raadsels.
,,En?" vroeg de dikke bakker.
,,'n Krentebroodje en 'n fiets, asjeGroep A.
blieft!" antwoordde de jongen.
,,Wat zeg je daar?" was de verwonderde.
(Onder de 10 jaar)
wedervraag.
De jongen herhaalde: ,,'n Krenteg
is een roofvogel.
broodje en 'n fiets!"
b
is een drank.
De bakker haalde z'n schouders op, en
n
is een lichaamsdeel.
lei 'n krentebroodje op de toonbank neer:
w
is een zeeplant.
,,Hier heb je alvast je krentebroodje;
maar
wat moet dat met 'n fiets?"
m ... is een insect.
"Wel!"
verklaarde de snaak; ,,als 'k er
is een muziekinstrument.
nou 'n fiets bij krijg, dan kan 'k van de
k
is een deurspleet.
ééne krent naar de andere rijden!"
p
1s een worm.
Zonder het antwoord hierop af te
wachten, maakte de rakker, dat hij wegis een kleinigheidje.
z
De drie puntjes stellen overal dezelfde kwam. En dat was heel verstandig van
hem. Want de bakker had den schelm
letters voor.
vast 'n flinke aframmeling gegeven, als
hij hem in z'n vingers had kunnen krijgen.
Groep B.
Ondankbaar?
Een arm , oud vrouwtje had van een
Verborgen Nederlandsche plaatsnamen.
meelijdende dame enkele eieren gekregen.
Het besje strompelde er mee naar haar
't Is niet goud al wat er blinkt.
hutje, en smeet dadelijk de helft er van
Wie lust er graag oesters?
in 't water.
Onze Bertie liep op z'n bloote voetjes.
Ondankbaar?
Toch niet, zij deed dit, om de eieren te
'k Heb verleden week m'n voet verkoken.
stuikt.

(Boven de 10 jaar).

NOORDWIJKERHOUT.
Te Noordwijkerhout is een Plaatselijke
commissie voor den Bijz. Vrijw. Landstorm
gevormd bestaande uit de heeren van Ierse!,
burgemeester, Pijnenburg, gemeente-secretaris tevens plaatselijk leider van den B.V.L.,
dr. J. van Noort, pastoor H. Quant; J. Remmerswaal, hoofd eener school en E. Oostdam.

Een ongeh. R.K. zakenman, lid B.V. L., oud 27
jaar, zoekt, door omstandigheden gedwongen, een
voor hem passende betrekking als
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Ministerieele beschikking betreffende
de biizondere vrUwilligers van den
Landstorm.
Legerorder 1932, No. 167.
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MINISTERIEELE BESCHIKKING van 26 Mei 1932, Ilde Afd.
B. No. 73, zie ook L.O. 1918 B,
No. 366, 1919 B. No. 138 en 337.
1920 No. 110, 1922 No . 63 en 403,
1925 No. 461, 1926 No. 283, 1927
No. 26 en 1930 No. 317.

,,Bijzondere Vrijwilligers".
§ 1.
1. Zij, die:
a. tot de landmacht behooren, hetzij
als gewoon dienstplichtige, hetzij als vrijwilliger krachtens een vrijwillige verbintenis om te dienen op den voet van een
gewoon dienstplichtige, hetzij als buitengewoon dienstplichtige, die reeds
hetzij verplicht, 1) hetzij vrijwillig 2 ) werkelijken dienst heeft vervuld; of
b. tot het reserve-personeel der landmacht behooren; of
c. niet tevens behoorende tot de onder
a of b genoemde· categorieën, tot den
vrijwilligen landstorm behooren, hetzij
krachtens een verbintenis bij een der
korpsen bedoeld in het eerste lid, onder B,
van Artikel 2 van het Vrijwillige-Landstorm-Besluit3), hetzij krachtens een verbintenis als bedoeld in het eerste lid, onder
C4), van genoemd artikel;
kunnen, voor zoover- zij in het genot van
groot verlof zijn, ter handhaving of tot
herstel van de openbare orde en rust vrijwillig in werkelijken dienst komen, nadat
de Minister van Defensie daartoe machtiging heeft verleend.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
l 9.

De Meijerij.
Limburgsche Jagers.
Friesch verband.
Gronihgsch verband.
Drentsch verband.
Twentsch verband.
Veluwsch verband.
Verband Alkmaar.
Verband Dordrecht.
Verband Monden der Maas.
Zeeuwsch verband.
Westbrabantsch verband.

5. De door de in het vorig lid genoemde
onderdeelen te voeren vaandels zijn
Koninklijk erkend, onder bepaling, dat
daaraan dezelfde eerbewijzen worden gebracht, welke ten deel vallen aan de door
of vanwege Hare Majesteit uitgereikte of
met Hare toestemming gevoerde vaandels
en standaarden.
§ 2.
De niet tot het beroepspersoneel behoorende militairen, die zich bereid hebben verklaard om, in voorkomend geval,
overeenkomstig het bepaalde in het eerste
lid van § 1, vrijwillig in werkelijken _dienst
te komen, worden aangeduid als "bijzondere vrijwilligers".

geval, zullen optreden als commandanten
van de in het vierde lid van § 1 genoemde
onderdeelen.
2. De "bijzondere vrijwilligers" worden
- uitsluitend met betrekking tot hun
eventueele opkomst als zoodanig en derhalve boven en behalve hun registratie
overeenkomstig het ter zake bepaalde in
boekwerk nr. 37 "Registratievoorschrift"
- geregistreerd door de zorg van de in
het vorig lid bedoelde "aangewezen commandanten", onderscheidenlijk van den
Commandant van de vrijwillige landstormkorpsen motordienst en vaartuigendienst;
een en ander geschiedt naar aanwijzingen
van den Inspecteur van den vrijwilligen
landstorm.
3. Dienstplichtigen en militairen van
het reserve-personeel, die behooren tot de
Schoolcompagnie van den motordienst of
die, behoorende tot andere legeronderdeelen, daarbij een mobilisatiebestemming
hebben als · chauffeur, motorrijder of
monteur, mogen als "bijzonder vrijwilliger" uitsluitend worden geregistreerd
voor eventueele opkomst bij het Vrijwillig landstormkorps motordienst .1)

4. Wanneer "bijzondere vrijwilligers",
na door den Minister van Defensie verleende machtiging, vrijwillig in werkelijken
dienst komen ter handhaving of tot herstel van de openbare orde en rust, en voor
het bereiken van de voor hen vastgestelde
verzamelplaatsen gebruik moeten maken
van openbare middelen van vervoer,
§ 3.
geschiedt dit vervoer tegen betaling; na
1. Met instemming van de Regeering opkomst in werkelijken dienst worden de
is in 1919 de "Nationale Landstorm- reiskosten aan de belanghebbenden vercommissie" gevormd, welke, daarin bijge- goed.
staan door haar gewestelijke en plaatse§ 5.
lijke vertakkingen, zich ten . doel stelt
2. In het vorig lid wordt:
de bereidverklaring van dienstplichtigen
1. Wanneer de Minister van Defensie
a. onder gewoon dienstplichtige tevens en tot het reservepersoneel behoorende de ·in het eerste lid van § l bedoelde
verstaan hij, die ingevolge een wettelijke militairen, om zich als "bijzonder vrij- machtiging zal hebben verleend, doen de
bepaling als gewoon dienstplichtige wordt williger" beschikbaar te stellen, te be- commandanten van de onderdeelen, welke
beschouwd;
vorderen.
alsdan uit de "bijzondere vrijwilligers"
b. onder buitengewoon dienstplichtige
De "Nationale Landstormcommissie" zullen zijn gevormd, en de Commandant
tevens · verstaan hij, die ingevolge een - gevestigd te 's-Gravenhage, Konin- van de vrijwillige landstormkorpsen mowettelijke bepaling als buitengewoon ginnegracht No. 50, telefoonnummer tordienst en vaartuigendienst, onverwijld
dienstplichtige wordt beschouwd.
. 114528 - is thans als volgt samengesteld: opgave aan de commandanten der legerDr. H. COLIJN, Minister van Staat, onderdeelen, waarbij de betrokken mili3. De opkomst, in het eerste lid beEere-voorzitter.
tairen in registratie zijn, van de namen
doeld, zal geschieden bij de vrijwillige
L. F. DuYMAER v AN TwrsT, Lid van de der tot die onderdeelen behoorende dienstlandstormkorpsen, welke onder de in
genoemd lid bedoelde omstandigheden Tweede Kamer der Staten-Generaal, Voor- plichtigen en tot het reserve-personeel
behoorende militairen, die !als "bijzonder
voor zooveel noodig zullen worden ge- zitter.
J. R. SNOECK HENKEMANS; Mr. A. G. vrijwilliger" in werkelijken dienst zijn
vormd, dan wel bij de vrijwillige landstormkorpsen motordienst en vaartuigen- A. RIDDER VAN RAPPARD; A. N. FLES- gekomen; zij verzoeken daarbij om toeKENS, Leden van de Tweede Kamer der zending van de administratieve bescheidienst.
Staten-Generaal.
den van bedoelde militairen.
4. De in hrt vorig lid bedoelde, in voorDe Inspecteur van den vrijwilligen land2. Ten aanzien van hen, die als "bijkomend geval voor zooveel noodig te storm.
zonder
vrijwilliger" in werkelijken dienst
vormen landstormkorpsen zijn:
G. F. BouLOGNE, Secretaris.
zijn gekomen en niet in registratie zijn bij
1. Veluwzoom.
2. De militaire autoriteiten en com- een der legeronderdeelen, worden de in
2. De IJssel-Vollenhove.
mandanten zullen aan de in het vorig het vorig lid bedoelde verzoeken om
3. Nieuwe Hollandsche Waterlinie.
lid bedoelde commissie medewerking ver- toezending van de administratieve be4. Stelling van Amsterdam.
leenen, voor zooveel dit noodig is voor het scheiden gericht tot de commandanten
5. Kennemerland.
der legeronderdeelen, waarbij deze milibeoogde doel.
6. Zuid-Holland: West.
tairen het laatst in registratie waren. Voor
7. Rotterdam.
§ 4.
zoover deze militairen echter in werke1. De Inspecteur van den vrijwilligen
1 ) b.v. vroegere landstormplichtigen.
1 ) Voor zooveel de hier bedoelde militairen
2 ) b.v. voorgeoefenden, die examen hebben landstorm is belast met de voorbereiding
gedaan.
van de opkomst der "bijzondere vrij- op 31 Mei 1932 in registratie zijn bij een der
3) vrijwilligers der korpsen Motordienst, willigers"; hij wijst, na verkregen in- in het vierde lid van § 1 genoemde onderdeelen,
kunnen zij, indien zij met het brengen van wijVaartuigendienst en Spoorwegdienst.
i) b.v. vrijwilligers ingevolge § 6 punt 6 stemming van den Minister van Defensie, ziging in die registratie niet instemmen, bij die
de officieren aan, die, in voorkomend onderdeelen blijven geregistreerd. ·
van de Landstormbeschikking.
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lijken dienst zijn geweest, hetzij uitsluitend als landstormplichtige, hetzij
uitsluitend achtereenvolgens als vrijwilliger en als lands~ormplichtige, wordt de
aanvraag om toezending van de administratieve bescheiden gericht aan de
commandanten der legeronderdeelen, genoemd in Bijlage Ivan L.O. 1924, nr. 198
(5de B.U., blz. l 121, behoudens het
volgende:
a. in kolom 3 der bijlage wordt in de
plaats van "het regiment vestingartillerie"
gelezen "het korps luchtdoelartillerie";
b. ten aanzien van hen, die bij het
Depot administratietroepen in werkelijken dienst gesteld zijn geweest, wordt
de aanvraag gericht aan den Minister van
Defensie.
3. De in de beide vorige leden bedoelde
commandanten van legeronderdeelen stellen orde op de omgaande toezending der
verlangde administratieve bescheiden.
4. Ten aanzien van "bijzondere vrijwilligers", omtrent wie blijkt, dat nopens
den te voren vervulden werkelijken dienst
geen administratieve bescheiden aanwezig
zijn, worden de vereischte bescheiden
aangelegd bij de in het vierde lid van § 1
genoemde onderdeelen en bij de vrijwillige landstormkorpsen motordienst en
vaartuigendienst.
5. De commandanten van de in het
vierde lid van § l genoemde onderdeelen
en de Commandant van de vrijwillige
landstormkorpsen motordienst en vaartuigendienst dragen zorg:
a. voor de aanteekening op de cqntrölelijsten van den datum van aanvang en dien
van einde van het verblijf in werkelijken
dienst der "bijzondere vrijwilligers" en
van de overige positie-veranderingen,
welke ten aanzien van deze militairen
tijdens hun verblijf in werkelijken dienst
plaats hebben;

2
b. voor het opmaken en inzenden van
de voor den Minister van Defensie en de
Commissarissen der Koningin bestemde
opgaven van positieveranderingen betreffende bedoelde militairen tijdens hun
verblijf in werkelijken dienst als "bijzonder
vrijwilliger".
6. Nadat de in het eerste lid van § 1
bedoelde machtiging zal zijn verleend,
hebben de commandanten van de in het
vierde lid dier § genoemde onderdeelen,
voor zooveel deze alsdan worden gevormd,
de strafbevoegdheid, bedoeld in Artikel
39, eerste lid, aanhef en 3°., der Wet op
de krijgstucht (Koninklijk besluit van
19 Januari 1932, nr. 27).
§ 6.
Ten aanzien van gewezen reserveofficieren, die als "bijzonder vrijwilliger"
in werkelijken dienst zijn gekomen, kunnen de commandanten van de onderdeelen, waarbij deze militairen alsdan
hun dienst verrichten, indien zij hen op
dat tijdstip daartoe geschikt oordeelen,
een voordracht tot benoeming in hun
vorigen of een lageren rang indienen,
overeenkomstig het bepaalde in Artikel 47
van het sedert herhaaldelijk gewijzigd
Koninklijk besluit van 12 Februari 1923,
nr. 25 (L.O. 1930, nr. 139, blz. 21 en 38).
§ 7.
1. De "bijzondere vrijwilligers" ontvangen tijdens hun verblijf in werkelijken
dienst als zoodanig ter handhaving of tot
herstel van de openbare orde en rust, boven
en behalve hun jaarwedde of soldij een
dagelijksche toelage, waarvan het bedrag
is vastgesteld in het Koninklijk besluit
van 7 September 1931, nr. 26 (,,R.B.L.
1931").

2. Over den tijd, dat militairen als
"bijzonder vrijwilliger" in werkelijken
dienst zijn, wordt te hunnen aanzien
kostwinnersvergoeding toegekend overeenkomstig de regelen, welke ten tijde van
de dienstvervulling door deze militairen,
met betrekking tot kostwinnersvergoeding,
gelden ten aanzien van dienstplichtigen.
De toelage, in het eerste lid bedoeld, heeft
geen invloed op het bedrag, dat als kostwinnersvergoeding wordt toegekend.
§ 8.

hoorende mi 1itairen zich reeds als "bijzonder vrijwilliger" ter handhaving of tot
herstel van de openbare orde en rust in
werkelijken dienst bevinden bij de in het
vierde lid van § 1 genoemde onderdeelen
en bij de vrijwillige landstormkorpsen
motordienst en vaartuigendienst, ontvangt de Inspecteur van den vrijwilligen
landstorm te voren bericht van den
Minister van Defensie, of de zich bij bedoelde onderdeelen in werkelijken dienst
J:>evindende "bijzondere vrijwilligers", in
verband met den aard der oproeping,
daarbij voorloopig kunnen blijven dienst
doen.
§ 10.

§ 9.
In geval van buitengewone oproeping
van dienstplichtigen wegens buitengewone
omstandigheden anders dan oorlog en
oorlogsgevaar, ten tijde dat dienstplichtigen en tot het reserve-personeel be-
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Fraai gelegen aan de Loolaan
bij het Kon. Paleis en bosschen
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c NIOD Amsterdam

Koninklijke Vereeniging
tot steun aan Miliciens.
M inisterieele beschikking van 14 Juni 1932,
VIIde Afd., nr. 321 T.
Steun aan dienstplichtigen.

GEVONDEN.
Tijdens de Vaandeluitreiking te Ede
op 11 Juni j1. is op het Infanterie-Ka zerne-terrein 'n fototoestel gevonden.
Inlichtingen zijn te bekomen bij den
Vaandeldrager van het I 0e Regiment
Infanterie, Regimentsbureau 10 R.
I. te Ede.

§ 1.
1. De korpscommandanten dragen er
zorg voor, dat de dienstplichtigen, die bij
hun korps voor eerste oefening in werkelijken dienst zijn, worden ingelicht om§ 5.
trent het verleenen van bijstand en steun,
in verschillenden vorm, door de KoninkIndien de dienstplichtige van de in § 1
lijke Nationale Vereeniging tot steun aan genoemde vereeniging hulp in anderen
1. Deze beschikking treedt in werking miliciens.
vorm wenscht te verkrijgen en hij daartoe
met ingang van 1 Juni 1932.
e~n schriftelijk verzoek aan de vereeniging
2. De wijze, waarop de vereeniging door ncht, zal deze overwegen, of en in hoever
2. Met ingang van den in het vorig lid dienstplichtigen, die haar steun inroepen, zij aan het verzoek zal voldoen.
g~noemden datum vervallen de beschik- wenscht te zien gehandeld, en de wijze,
kmg van den Minister van Oorlog van waarop de vereeniging zich voorstelt ten
§ 6.
29 December 1925, Ilde Afd., nr. 99 ·aanzien van verzoeken van dienstplichDe vereeniging onthoudt in den regel
(L.O. 1925, nr. 461; 5e B.D., blz. 1279), tigen te handelen, zijn weergegeven in de
d~ g~vraagde hulr_aan den dienstplichtige,
zooals deze sedert is aangevuld, zoomede volgende paragrafen.
die zich het verknJgen van deze gunst niet
de dezerzijdsche kennisgeving van 13
waardig
heeft gemaakt door goed ge§
2.
November 1930, Ilde Afd. B., nr. 70
drag tijdens zijn verblijf in werkelijken
(L.O. 1930, nr. 317) .
1. Zoo spoedig mogelijk nadat dienst- dienst.
plichtigen de eerste oefening hebben
aangevangen, wordt hun bekendgemaakt,
dat diegene hunner, die door de verplichting tot het vervullen van de eerste oefeSTELLING VAN AMSTERDAM.
ning een vasten werkkring heeft moeten
A. COLIJN. t
verlaten en prijs stelt op het behoud of
het weder verkrijgen van zijn betrekking,
Geheel onverwachts overleed op 17
zich tot de in § 1 genoemde vereeniging
J~ni
de heer A. Colijn, burgemeester van
kan wenden met het verzoek, dat zij haar
Nieuwer-Amstel
en oud Lid van de Tweemedewerking zal verleenen tot het verkrijgen van de toezegging, dat hij na de Kamer der Staten Generaal.
Burgemeester Colijn was eerevoorzitter
vertrek met groot verlof weder in bedoelden werkkring zal worden aangenomen. van de Plaatselijke Landstorm Commissie
te Nieuwer-Amstel en lid van de Geweste2. Het verzoek moet schriftelijk ge- lijke Commissie Stelling van Amsterdam.
schieden.
Met hem verliest de B.V.L. in de Stel3. In het verzoek moeten worden opge- ling van Amsterdam een warm vriend en
geven de datum, waarop de dienstplich- een krachtigen steun.
Op de begrafenis op Zorgvlied bracht de
tige de eerste oefening heeft aangevangen,
de datum, waarop deze oefening vermoe- Gewestelijke Landstorm Commissie hem
delijk voor hem zal eindigen, alsook de de laatste eer. De Commissie werd vernaam en het adres van den werkgever, tegenwoordigd door de heeren Mr. A.
bij wien de dienstplichtige tot het tijdstip Slob, J. A. A. Straman, J. A. Bakhuizen,
Mr. A. J. de Wolff en Res. Majoor K. L.
, van zijn opkomst in betrekking was.
Schell.
4. Het verzoek moet worden gezonden
Met dankbaarheid zullen WIJ z1Jn naaan het secretariaat der vereeniging, gedachtenis blijven eeren.
adres: Hemonylaan 14, Amsterdam (Z.).

1. Voor de "bijzondere vrijwilligers",

die, op grond van de in het eerste lid van
§ 1 bedoelde machtiging, in werkelijken
dienst zijn gekomen, eindigt dit verblijf
in werkelijken dienst tegelijk met den
werkelijken dienst van het onderdeel,
waarbij zij dienst verrichten, of zooveel
vroeger of later, als de Minister van
Defensie op mogelijke verzoeken van belanghebbenden zal beslissen.
2. Bij het einde van het verblijf in
werkelijken dienst van de "bijzondere
vrijwilligers" doen de commandanten van
de in het vierde lid van § 1 genoemde
onderdeelen en de Commandant van de
vrijwillige landstormkorpsen motordienst
en vaartuigendienst de bescheiden, bedoeld in § 5, eerste en tweede lid, weder
toekomen onderscheidenlijk aan de commandanten, van wie zij deze bescheiden
ontvingen, of aan den Minister van Defensie, en zenden zij de bescheiden, bedoeld in § 5, vierde lid, aan den Inspecteur
van den vrijwilligen landstorm, die zorg
draagt voor de bewaring daarvan.

Legerorder 1932, Nr. 185.

De nieuwe Burgemeester der gemeente
Zeeland, de heer J. P. F. van de Ven
Commissaris van het Landstormblact'.

Bijzondere Vrijwilligers
Motorrijders, Chauffeurs
of Monteurs.
Bij het Vrijwillige Landstormkorps
"Motordienst" kunnen als "bijzonder
vrijwilliger" ook worden geregistreerd
dienstplichtigen en militairen van het
reserve-personeel, die niet behooren tot
de Schoolcompagnie van den motordienst
of die, behoorende tot andere legeronderdeelen, geen mobilisatiebestemming hebben als chauffeur, motorrijder of monteur,
doch op wier eventueele opkomst bij
eerstgenoemd korps nochtans prijs wordt
gesteld.
Dienstplichtigen en militairen van het
reserve-personeel, die behooren tot de
Schoolcompagnie van den motordienst of
die, behoorende tot andere legeronderdeelen, een mobilisatiebestemming hebben
als chauffeur, motorrijder of monteur,
mogen als "bijzonder vrijwilliger" uitsluitend bij het Vrijwillige Landstormkorps "Motordienst" worden geregistreerd.
Ter voorkoming van teleurstelling voor
de reeds aanwezige "bijzondere vrijwilligers" van laatstbedoelde categorie is
bepaald, dat, voor zooveel dezen op
31 Mei 1932 in registratie zijn bij een der
Landstormkorpsen van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm en betrokkenen
met het brengen van wijziging in hun
registratie niet instemmen, zij als overgangsmaatregel bij de laatstbedoelde korpsen kunn~n blijven geregistreerd.
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Pistoolwedstrijd voor officieren.
Op 18 Juni werd te Laren de jaarlijksche
pistoolwedstrijd gehouden voor Officieren
van het Landstormkorps Stelling Amsterdam.
Prijswinnaars waren de heeren Res. 1e
Luitenant Smit 92 punten, Res. Luit.
Schrijvers met 91 pn, Res .. 2e Luit. van der
Drift met 91 pn, Res. Luit. Vos met 89
pn, Res. kap. Gotz van der Vet met 83 pn,
Res. Ie Luit. Meulmans met 79 pn en Res.
Luit. Mr. W esterdijk met 74 pn.
Na afloop van den wedstrijd verzamelden de deelnemers zich in het Theehuis
Cr?'ailoo, waar de prijzen in tegenwoordig§ 4.
heid van Korpscommandant Gewestelijke
1. Tegen het einde van de eerste oefe- Commissie werden uitgereikt.
ning worden de dienstplichtigen andermaal
op het bestaan van de in § 1 bedoelde verSchietbijeenkomsten.
eeniging opmerkzaam gemaakt.
In de maand Juni kwamen onder2. De dienstplichtige, die dan nog geen staande afdeelingen voor schietwedstellige toezegging aangaande herplaatsing strijden te zamen tw. afdeelingen Abbein zijn vorigen werkkring heeft verkregen, nes, ~ieuw Vennep, Sloterweg Noord,
hoewel hij te voren een verzoek, als be- Cruqums, Bennebroekerburg, Aalsmeerderdoeld in § 2, aan de vereeniging richtte, dijk, Rijk, Vijfhuizen, Muiden, Weesp,
kan nogmaals een verzoek van dien aard Amsterdam Noord, Halfweg, Houtrakaan het secretariaat der vereeniging zen- polder, Spaarnwoude, Spaarndam, Westden.
zaam, Abkoude en Baambrugge.
3. Na ontvangst van het in het vorig
lid bedoeld nader verzoek herhaalt de
vereeniging haar pogingen tot het herplaatsen van den dienstplichtige in de
door hem verlaten betrekking of doet zij
pogingen, hem geplaatst te krijgen in een
ME DAi LLES
soortgelijke betrekking.
BEKERS
4. Indien met de in het vorig lid beINSIGNES
doelde pogingen geen gunstige uitslag
wordt bereikt, tracht de vereeniging voor
1
den dienstplichtige plaatsing in een anderen
HOFfNR(JKS
werkkring te verkrijgen.
lEVER/\NCIER

§ 3.
1. Het secretariaat der in § 1 genoemde
vereeniging doet het ontvangen verzoek
in den regel toekomen aan een plaatselijke
afdeeling.
2. De in het vorig lid bedoelde afdeeling of het secretariaat treedt spoedig na
ontvangst van het verzoek in verbinding
met den werkgever, met het doel te bereiken, dat deze vroegtijdig rekening zal
houden met het tijdstip, waarop de dienstplichtige vermoedelijk weder te zijner
beschikking zal kunnen zijn.
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DE VAANDELUITREIKING TE EDE
'.' Waar kan de banier van Koningin en Vaderland betere
vrienden, waar trouwere volgelingen vinden dan bij de duiz~nden :1aderlands~~ev~nde mannen, die zich om het Gezag te
dienen, m :volle vnJheid gesteld hebben ter beschikking van
de Overheid, gedreven door geen anderen drang dan dien
van de liefde voor haard en hof en land."
Mr. Dr. L. N. DECKERS, Minister van Defensie .

De vaandeluitreiking te Ede.
Een gloriedag, een zonnedag in de geschiedenis van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm.
·
Een dag, die iets te maken had met ,,'t hart van 't vaderland", zooals een onzer
Landstormdichters het zoo juist typeerde.
Een vaandeluitreiking op een door zonlicht overgoten land.
Een vaandeluitreiking aan veertien Landstormkorpsen.
Een. vaandel uitreiking, waarbij Z.Exc. Minister Deckers zoo juist aangaf de beteekems van het vaandel en de houding waarin onze Landstormers deze vaandels
ontvingen . . .
Had deze vaandeluitreiking iets uitdagends?
Allerminst ! . . .
Waar was een rustiger plek in ons vaderland denkbaar, d~n daar in het landelijke
Ede?
En is de Landstorm daar met militair vertoon gekomen?
Niet meer dan noodzakelijk was, de vaandelwachten, de eere secties ...
En een flinke houding hadden ze, de Landstormers, die denzelfden dag nog burger
waren, flink was hun pas, en moedig hun oog.
Iets uitdagends? Het is den Landstorm vreemd. Uitdagend te zijn, is geen Landstormhouding.
De Landstormhouding is: de spa in de hand, en het geweer op den rug.
Slechts: ,,als 't moet!" ...
Er zij_~ du~zenden !-,andstormers naar Ede getrokken, natuurlijk in burger. Daar zat
natuurhJk niet het uitdagende in, maar wel de kracht van den Landstorm.
Want de Landstorm is een nationale beweging, die, ook zonder militair vertoon
tot steun is van het Wettig Gezag.
Want de Landstormbeweging is, zooals Z.Exc. Dr. de Visser het eens uitgedrukt
heeft, een vredesbeweging bij uitnemendheid.
De Landstormers willen niet "vechten"; ze willen staan voor de taak, waartoe zij in
hun burgerleven geroepen zijn.
Ze willen in vrede leven, en zijn overtuigd, dat de Regeering óók de machtsmiddelen
heeft, om dien vrede te bewaren ...
Och, men weet 't wel, het bestaan reeds van het Regeeringsinstituut, dat B.V.L.
heet, werkt preventief.
En mocht de Regeering ooit een beroep doen op den B.V.L., dan is de Landstorm :
paraat!
Dan is de tijd gekomen van de "in bijzonder geval te vormen korpsen."
Dan is de tijd gekomen, dat de Landstormers hun trouw aan hun vaandels metterdaad betoonen kunnen, de trouw aan Koningin en Vaderland ...
De waardeering, die den Landstorm met de uitreiking der Koninklijk erkende
vaandels ten deel viel, vervult de Landstormbeweging met groote dankbaarheid.
D~ Landstorm heeft eerbied vo~r zijn vaandel, hij is trouw aan het gezag, hij. is
bere~d tot het offer - en zal dit vaandel, mocht 't ooit bij ernstige tijden ontplo01d moeten worden, verdedigen, ,desnoods met offering van eigen leven ...
Maar zoover is 't gelukkig niet. Moge 't nooit zoover komen.
. _De dankba3.:heid viert thans hoogtij, en de Landstormbeweging neemt des Ministers
Jmchenden heilwensch over, en ,,'t hart van 't Vaderland" 1·ubelt: Leve de Ko•
• 1
"
nmgm
....
Verslag. veertien Koninklijk erkende Vaandels van
die Landstormkorpsen, die tot heden nog
In de volle glorie van den eersten geen Koninklijk erkend veldteeken voerstralenden zomerdag heeft op het terrein den: Friesch Verband, Groningsch Verband,
Langenberg te Ede, op Zaterdag 11 Juni Drentsch Verband, Twentsch Verband, de
1932, een dag, die met een gulden ster IJssel en Vollenhove, Veluwsch Verband,
gemerkt mag worden in de annalen van de Veluwzoom, de Meijerij, West-Brabantsch
Landstormbeweging, de in-dienst-stelling Verband, Zeeuwsch Verband, Verband
plaats gehad, door den Minister van De- Monden der Maas, Verband · Dordrecht,
fensie, Z.Exc. Mr. Dr. L. N. Deckers, van Kennemerland en Verband Alkmaar.

Het detachement van het Korps "de IJssel-Vollenhove"

De vaandel wacht der Limburgsche Jagers.

Wie er waren. Mr. A. Baron van Heeckeren van Kell
W . v~n Ingen Schouten en F . Jalink; va~
Klokslag elf uur stonden de troepen de Nieuwe Roll. Waterlinie, Mr. J. G. A.
opgesteld, gevormd uit de B.V.L.-detache- van Geldorp Meddens; van de Stelling van
menten uit het geheele land, zoomede de Amsterdam, de heeren Dr. I. H. J. Vos en
troepen, die te Ede in garnizoen zijn, en K. L. Schell; van Kennemerland, de heeren
kon men een overzicht krijgen van de D. 0. Norel en C. Eldermans; van Alkgroote belangstelling, van de zijde der maar de heer P. J. Oolders; van Zuidburgerbevolking betoond - er waren er Holland: West, de heeren L.G. Royaards,
duizenden! - van wie velen van ver buiten Constant Boissevain, R. Bordewijk, J. J.
Ede heden deze plechtigheid wilden mede- Eckebus, E. Krayenbrink, J. Zandberg en
maken.
D. J. Karres; van Gouda de heeren J.
D~rcksen
H.Mzn. en Mr. J. L. J. A. van
Op en bij de tribune, die op het terrein
Mechelen;
van Dordrecht de heeren P. L.
was opgericht, merkten we o.m. op de
leden van de Nationale Landstormcom- de Gaay Fortman, J. A. J. Jansen en A.
missie L. F . Duymaer van Twist, J. R. Groenendijk; van Rotterdam de heeren
Snoeck Henkemans, Mr. A. G. A. Ridder A. C. de Neeve, Prof. Dr. J. A. Eigeman,
van Rappard, A. N. Fleskens, Res. Luite- P. van der Steeg en F. D. van der Mast;
nant-Generaal J. H. Borel, Inspecteur van van de Monden der Maas, de heeren Mr.
den Vrijw. Landstorm en G. F. Boulogne; F . J . D. C. Egter van Wissekerke en L. F.
Generaal Borel was vergezeld van zijn den Hollander; van Zeeland, de heer P. G.
adjudant, Ie Luitenant H. J. Koning; den Laernoes; van West-Brabant, de heeren
Commandant van het Veldleger, Luite- A. van Campen en Pastoor Jos. van Genk;
nant-Generaal Jhr. W. Röell, met zijn van De Meijerij, de heeren F. W. van Beek
adjudant, Kapitein Oosterink; den Chef en L. B. M. van Agt; van Limburg, Jhr.
van den Generalen Staf, Luitenant-Gene- J. A. I. H. Graafland, en tal van anderen .
raal H. A. Seyffardt, vergezeld van zijn Van onze bloc-note schrijven we nog over
adjudant, Kapitein J. G. M. van de Plas- de namen van de heeren G. van Sitteren en
sche; Generaal-Majoor T. de Goeyen, K. L. van Schelven, van de N. L. C.; J. M.
Commandant van de 1e Divisie, met zijn Baron van Boecop, Mr. Dr. H.H. A. van
adjudant, eerste luitenant C. p. Toet; Gijbland 0osterhoff, Mr. J. J. P. C. Kuyk,
Generaal-Majoor B. E. Stöver, Comman- Mr. G. van Baren burgemeester van Delft,
dant van de 2e Divisie, met zijn adjudant, Kap. A. J. J. M. Lohmeijer van de Insp. van
eerste luitenant J. M. A. L. Brandt; Gene- den Landstorm, A. Pieters, referendaris
raal-Majoor H. G. Winkelman, Comman- Binnenlandsche Zaken, burgemeester J.
dant van de 4e Divisie, met zijn adjudant, W estrik van Barneveld en burgemeester
kapitein D . Brouwer; den Commissaris J. E. Boddens Hosang van Woubrugge.
Er waren tal van dames meegekomen:
van de Koningin in Gelderland Mr. S.
Baron van Heemstra; Mr. Dr. C. 0. P. we noemen mevrouw Deckers, mevrouw
Baron Creutz, burgemeester van Ede; den Duymaer van Twist, mevrouw Snoeck
garnizoenscommandant van Ede, kolonel Henkemans, mevrouw Ridder van RapH. Zeeman; de leden van de Legercom- pard, mevrouw ;Fleskens, mevrouw Krijmissie, Jhr. B. C. de Savornin Lohman, ger en mevrouw Zeeman .
En dan: onze Plaatselijke Leiders, uit
Ir. Bongaerts, J. C. B. A. de Josselin de
Noord
en Zuid, en Oost en West ...
Jong en A. de Bruyn; de leden van de
Tweede Kamer J. J. C. van Dijk, Th. F.
M. Schaepman, A. Zijlstra, Prof. Dr. H.
. Aankomst van den Minister.
Visscher, Mr. J. A. de Wilde en J. M. Krijger; Kolonel W. J. D. Havelaar, Dir. Art.
Even over 11 betrad de Minister van
Materieel, Kolonel G. L. M. Higly, van de Defensie, Z.Exc. Mr. Dr. L. N. Deckers het
Artillerie uit Ede, Luitenant-Kolonel P. terrein, vergezeld van zijn adjudant, den
W. Best, Commandant van het V. L. K. eersten luitenant der Huzaren P. M. H.
"Spoorwegdienst", vergezeld van zijn Tielens; de gebruikelijke eerbewijzen weradjudant Kapitein Tibo; Luitenant Kolo- den verricht, en de vlag, die de Minister
nel B. ten Broecke Hoekstra, Comman- van Defensie voert, werd geheschen.
dar.it van het V. L. K. ,,Motordienst",
Bij zijn aankomst heeft de Minister een
Lu;tenant-Kolonel J. A. J. M. Schotman, groet gebracht aan de vijf erkende en
van de Inspectie van den Landstorm ; van reeds vroeger, in 1915 en 1916 in dienst
de Gewestelijke Landstormcommissiën gestelde vaandels; bij deze vaandelwachmerkten we op, van Friesland, de heeren ten waren de aangewezen Commandanten
Ds. P. Bootsma en L. Heukels Wzn; van der betreffende Korpsen aanwezig, nl. van
Groningen, de heeren J. Buiskool en D. de de Nieuwe Hollandsche Waterlinie Res.
Jonge; van Drente, de heeren J. Knoppers Majoor M. Barrik Bles, van de Stelling van
en Mr. E. I. F. de Bruyn; van Twente, de Amsterdam Res. Luitenant-Kolonel C. M.
heeren J. Wynia en J. W. Katerberg; van Donck, van Zuid-Holland: West Res.
De IJssel en Vollenhove de heeren N. J. Majoor J. P. Boots, van Rotterdam Res.
Lavaleije en Ds. G. Hofstede; van De Luitenant-Kolonel H. C. van Cappele, en
Veluwe, de heeren Ds. A. Hoeneveld en van de Limburgsche Jagers, in de plaats
D. G. Sanders; van Veluwzoom, de heeren van Res. Kolonel J. E. L. Haenecour, die
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Minister Mr. Dr. L. N.
Deckers met Generaal
Jhr. W. Röell en Generaal B. E. Stöver op
weg naar het paradeterrein.

Generaal Duymaer van Twist en de Commissaris der Koningin in Gelderland
Mr. S. Baron van Heemstra.

Kc

De autoriteiten slaan de uitreiking gade.
Luitenant-Generaal H. A. Seyffardt in
gesprek met oud-Minister J. J.C. van Dijk.

0

De paradecommandant Res. Ko lonel J.
E. L. Haenecour met zijn ad j udant Jh r.
] . A. I. H. Graafland.
Achtereenvolgens ontving iedere Commandant het vaandel uit handen van
den Minister.

5

VAANDEL-AANVAARDING.

Kolonel Haenecour wordt gedecoreerd.

.;-.

n

Majoor K. L. Schell wordt Ridder.

Onder: Het vaandeldetachement van het
Korps "Ver band Dordrecht".

J.
r.

Hoog boven Nederland staat de Oranjezon
En kijkt met lachende oogen naar beneden;
Zij ziet precies recht in het hart van 't vaderland:
Een open heiplek in de buurt van Ede.
De hei ligt vlak en grijs, vol stof en zand,
Met aan den horizont de boschcontoeren,
Een scherpe lijn van sappig donkergroen,
Waar struische ruiters fier hun paarden voeren.
Links staat de infantrie, de commandant te paard;
In 't front een lange trits van veertien vaandelwachten,
En rechts een batterij van 't lichte veldgeschut,
Te licht voor het gespan van zoov.eel paardekrachten.
Er wachten duizenden langs langgerekte lijn;
't Oranje, rood-wit-blauw waait van de stengen;
Daar gaat de vlag omhoog aan den oranje paal!
Minister Deckers gaat zijn taak volbrengen .
Signalen klinken ver, en de muziek zet in;
Zijn Excellentie spreekt in klare woorden
Van 't heerlijk-schoone doel, dat ons tezamen brengt,
Van Oost en West en Zuid en van het Noorden:
De vrijheid en het recht, het oud Oranjehuis,
Ons vrije vaderland, de reine zeden,
Waarvoor wij eensgezind en met een sterken wil ·
Belagers van dien rijkdom tegentreden ... Daar, op die wijde hei, in 't hart van Nederland,
Vernieuwden wij de trouw aan 't rijk verleden, 1
Aanvaarden wij de vaan uit vorstelijke hand
Die de historie bouwt : de toekomst uit het heden.
Ede,

II

Juni

I932.

LEO LENS.

De Sergeant Algra ontvangt
het eeremetaal.

Voor den soldaat-vrijwilliger C. van den
Langenberg was het op den Langenberg
een ontroerend moment.

Onder:

Het

detachement "Drenthe".

6
optrad als Leider der geheele militaire
plechtigheid, Res. Majoor J. Batta.
Nadat de Minister van Defensie de troepen geïnspecteerd had, werd tot de eigenlijke plechtigheid overgegaan.
De aangewezen Korpscommandanten
van de Korpsen, die een vaandel ontvangen stelden zich voor de spreekplaats
op, gevolgd door de vaandeldragers.
Dan commandeerde de Commandant
van de Parade, Res. Kolonel J. E. L.
Haenecour: Opent de ban! ...
De Ban werd achtereenvolgens geslagen
door de tamboers van het detachement
van de 2e Infanteriebrigade, geblazen door
hoornblazers van het detachement van de
2e Artilleriebrigade, en gespeeld door
het Muziekkorps van het 5e Regiment
Infanterie.

Res. Luitenant-Kolonel P.A. J. van Tienhoven; Veluwsch Verband, Res. Luitenant-Kolonel C. J. C. Janssen; Veluwzoom, Res. Luitenant-Kolonel F. J. J.
Baron van Heemstra; De Meijerij, Res.
Kolonel J. G. Lutz; West-Brabantsch
Verband, Res. Kapitein J. Reitsma, daar
Res. Kapitein P. W. M. Asselbergs ernstig ziek was; Zeeuwsch Verband, Res.
Luitenant-Kolonel H. Bierman; Verband
Monden der Maas, Res. Luitenant-Kolonel W. G. van Hoogenhuyze; Verband
Dordrecht, Res. Majoor W. J . M. Linden;
Kennemerland, Res. Luitenant-Kolonel
P. S. Hartogh Heys van Zouteveen en Verband Alkmaar, Res. Majoor J. C. van
Houten.
Nadat de vaandels overhandigd waren,
heeft de minister van Defensie deze met
een toespraak in dienst gesteld.

Het Koninklijk Besluit.
Hierop las de adjudant van den MinisToespraak van den Minister.
ter, luitenant Tielens, onder groote stilte,
met duidelijke stem, het Koninklijk BeZijne Excellentie sprak als volgt:
sluit voor van 21 Augustus 1931 No. 40,
waarbij de vaandels der veertien LandOfficieren, Onderofficieren en Manstormkorpsen Koninklijk erkend worden, schappen van den Bijzonderen Vrijwilligen
Het Korps "Kennemerland"
en gelijk gesteld met de vaandels en stan- Landstorm.
daarden van het leger:
Elk Uwer korpsen is thans bij KoninkAan den vooravond.
lijk Besluit in het bezit gesteld van een kostbaren grond, die, vermengd met het
WIJ WILHELMINA, bij DE GRATIE Gons Vaandel, erkend door de Koningin. Gelijk stof onzer voorouders, ons werd tot een
Reeds aan den vooravond van de vaanKONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES het mij een eere was U de veertien nieuwe heiligen schat. Wij willen Nederland hou- deluitreiking te Ede was het aan dit vrienVAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. vaandels te mogen uitreiken, zoo is het mij den met zijn zeden en gewoonten, zijn in- delijk plaatsje te merken, dat er iets bijeen eere de eerste te mogen zijn, die U ge- stellingen en gebruiken, zijn zin voor ont- zonders op til was. Van tal van woningen
Op de voordracht van Onzen Minister luk wenscht met de vervulling van het- wikkeling en vooruitgang, met zijn rech- wapperde de nationale driekleur en reeds
van Defensie van 14 Augustus 1931, geen door U allen zoo levendig werd ver- ten en vrijheden, zóó zult Gij het dienen, 't opmerkelijk groote aantal militairen
zóó hebt Gij het lief.
IIe Afd., B., No., 93.
langd.
deed denken aan een groot garnizoen of
Eerbied voor het Vaandel, zinnebeeld aan een grensplaatsje in den mobilisatieHebben goedgevonden en verstaan te
Het voeren van het erkende vaandel
_bepalen:
wordt door U terecht beschouwd en ge- der Koningin, die het U heeft geschonken. tijd; overal trof men militairen aan. Hier
Artikel 1.
waardeerd als een onderscheiding, een De Koningin, het Hoofd van onzen Staat, een troepje soldaten, daar een troepje
bewijs
te meer dat Uw korps door de Over- in wie het Wettig gezag zijn bekroning officieren. In den loop van den laten midWij erkennen de, door de in voorkovindt en die bij Gods genade Nederland
mend geval uit de "bijzondere vrijwilli- heid opgeroepen in werkelijken dienst, deel regeert en door Zijn goedheid en Zijn bij- dag kwamen detachementen aan van de
verafgelegen landstormkorpsen van Friesgers" te vormen korpsen en verbanden: uitmaakt van de N ederlandsche weermacht.
Met blijdschap zie ik de banier van Ko- stand ons leiden moge door de donkerte land, Groningen, Drenthe, Zeeland en LimFriesch Verband, Groningsch Verband,
der tijden heen naar een nieuwen voor- burg.
Drentsch Verband, Twentsch Verband, de ningin en Vaderland treden in Uw gespoed
en bloeiende welvaart, Vorstin van
Des avonds werd, begunstigd door het.
IJssel en Vollenhove, Veluwsch Verband, lederen; met volle gerustheid vertrouw ik
het gelukkige Volk van het vrije Neder- heerlijke zomerweer, door het onderhaar
toe
aan
Uw
wakende
hoede.
Waar
Veluwzoom, de Meijerij, West-Brabantsch
land.
officieren muziekkorps O.M.V.A. (OnderVerband, Zeeuwsch Verband, VerbandMon- kan zij betere vrienden, waar trouwere
Eerbied voor het Vaandel, trouw aan officieren Muziek Vereeniging Artillerie)
den der Maas, Verband Dordrecht, Kenne- volgelingen vinden dan bij de duizenden
het Gezag, bereidheid tot offers, liefde onder leiding van kapelmeester P. V.
merland, Verband Alkmaar, te voeren vaderlandslievende mannen die zich, om
voor
het Vaderland en dit alles vat Gij Tabois, een concert gegeven op het terrein
het Gezag te dienen, in volle vrijheid gevaandels van bovengenoemde korpsen.
met
mij
samen in den juichenden heil- van de ka21erne. Onder de aanwezigen
steld hebben ter beschikking van de Overwensch . . . Leve de Koningin! .. .
drang
heid,
gedreven
door
geen
anderen
merkten wij op: voorzitter en secretaris
Artikel 2.
Het "Leve de Koningin! ... " werd van de Nat. Landstormcommissie de
Op de onder l genoemde vaandels dan dien van de liefde voor haard en hof spontaan overgenomen.
en land.
heeren L. F. Duymaer van Twist en G. F.
zullen worden vermeld, de namen der
Hierna kwam nog een mooi moment, Boulogne; reserve luitenant-generaal J. H.
van
den
Bijzonderen
Vrijwilligen
Leden
betreffende korpsen, terwijl voorts in een
toen de vaandels bij de detachementen
of meer der hoeken, op de voorzijde, de Landstorm, met eerbied hebt Gij Uw vaan- intraden; de troepen presenteerden de ge- Borel, inspecteur van den landstorm, de
betrokken provincie- en/of stedenwapens dels ontvangen, met eerbied zult gij hen weren, en zacht, later aanzwellend, werd garnizoens-commandant van Ede kolonel
medevoeren en zij, die naast U treden in
H. Zeeman, kolonel G. L. M. Higly, reserve
worden geborduurd.
het Wilhelmus gespeeld.
Uw rijen, zullen dien eerbied deelen.
kolonel J. E. L. Haenecour, commandant
Eerbied voor het Vaandel, zinnebeeld
van de Parade met zijn adjudant, reserve
Artikel 3.
van Uw trouw.
eerste luitenant jhr. Graafland, kapitein
Koninklijke onderscheidingen. F. A. J. Alofs, die de regeling voor het
Aan de vaandels van de in artikel 1
Trouw aan het gegeven woord. Troµw
genoemde korpsen, worden dezelfde eer- aan het wettig gezag. Trouw aan Uw geParade-terrein verzorgde en vele hoofdEven hierna werden Res. Kolonel Hae- en subalterne officieren. Mede waren aanbewijzen gebracht, welke ten deel vallen boortegrond, Uw landaard, Uw taal en Uw
aan de door of vanwege Ons uitgereikte zeden. Trouw aan de deugden der Vade- necour, Res. Majoor Schell, Sergeant Algra wezig mevrouw Duymaer van Twist en
of met Onze toestemming gevoerde vaan- ren, die voor ons werkten en streden en en Soldaat van den Langenberg voor het mevrouw Zeeman. Na afloop van het
ons, onder Godes Zegen, maakten wat wij front der troepen gedecoreerd.
dels en standaarden.
concert heeft de heer Duymaer van Twist
Minister Deckers nam hierbij het woord, kapelmeester Tabois met enkele vriende.
1 zijn: vrije zonen van een vrij land, waar
Artikel 4.
zeker - de onspoed der tijden doet het ons en zeide, dat deze van zon overschenen dag lijke woorden bedankt voor het uitnemenDit besluit treedt in werking op den dag ervaren - de stormen .~unnen gieren en nog meerderen luister ontving, omdat het de spel van zijn vrijwillig muziekkorps.
waarop de in artikel 1 bedoelde vaandels de menschen kunnen hJden, d~ch waar, H. M. de Koningin heeft willen behagen
in dienst zullen worden gesteld.
o!:danks alles_, de burg~rs ~elukkig kunnen a,án vier Landstormers een decoratie uit te
Indrukken.
Onze Minister van Defensie is belast ziJn, omdat ieders vnJheid er wordt be- reiken. Bij Koninklijk Besluit is benoemd
in de orde van Oranje-Nassau tot Off iVan de vele "indrukken" over den Edemet de uitvoering van dit besluit.
schermd en ieders recht er heilig is.
Eerbied voor het Vaandel, zinnebeeld c i e r de Res. Kolonel J. E. L. Haene- schen dag, mogen we die vermelden van
cour, aangewezen Commandant van het den heer J. Claus in "De Nederlander".
Het Loo, den 21 Augustus 1931.
van Uw offervaardigheid.
(get.) WILHELMINA.
. Het _yaandel za~ in U le_ven~ig houden Landstormkorps "Limburgsche Jagers" ; Hij schreef:
die pnJzenswaardige bereidheid om het tot Ridder de Res. Majoor K. L.
eigen belang, hoe zeer G;ij het wilt en moet Schell, Secretaris van de Gewestelijke
De Minister van De/ensie,
behartigen,
niet te dienen ten koste van Landstormcommissie "Stelling van Am(get.) L. N. DECKERS.
anderer recht; om het ondergeschikt te sterdam".
Voorts is verleend de eeremedaille van
Hierna werd de ban weer gesloten en maken aan het algemeen welzijn. Geheel
konden de troepen, die met gepresenteerd vrijwillig houdt Gij U gereed, om 't als Oranje-Nassau in z i 1 ver aan den
geweer stonden, de geweren afzetten.
moet, te dienen, in eerlijke gehoorzaam- sergeant D. S. Algra, plaatselijk leider van
Dan overhandigde de Minister van De- heid te dienen het wettig gezag. In een de Afdeeling "Tijnje"; in brons aan
fensie, daarin bijgestaan door den Inspec- wereld, waarin zoovelen steeds denken aan den soldaat C. van den Langenberg, bijteur van den Landstorm, Generaal Borel zich zelf en aan zich zelf alléén, draagt Gij zonder vrijwilliger van het landstormaan ieder der Korpscommandanten het uit het kostelijke voorbeeld van onbaat- korps "de Meijerij ".
De Minister reikte persoonlijk het eerevaandel.
zuchtigheid en offerzin.
metaal
uit.
Deze Commandanten, die een vaandel
Eerbied voor het Vaandel, zinnebeeld
Ten slotte hebben de te Ede aanwezige
ontvingen waren: Friesch Verband, Res. van het Vaderland.
Kapitein H. C. la Roi; Groningsch VerHet Vaderland, dat Gij allen liefhebt. troepen voor de Landstormdetachementen
band, Res. Luit.-Kol. C. G. Kamerling; Wij hebben het lief gelijk het is en wij en de vaandels gedefileerd, waarna met
Drentsch Verband, Res. Luitenant-Kolo- zouden het niet anders wenschen. Wij wil- een korten rondgang door Ede de plechtignel Ds. C. v. d. Nieuwenhuizen; Twentsch len het houden met zijn zeeën en velden, heid besloten werd.
Verband, Res. Luitenant-Kolonel J. W. zijn duinen en bosschen, zijn heide en
C. C, Tucker; De IJssel en Vollenhove, beemden, zijn meren en stroomen, met zijn j
* *· *
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Dat is weer een prachtige demonstratie
geweest, Zaterdag, daar op de Edesche
hei! E en feest, deze landstórmdag, onder
een helder blauwen hem el en bestraald om de woorden van minister Deckers te
bezigen - door een klare J unizon, de
Oranjezon.
Voor een stadsmensch was het een genot om daar eens in het Geldersche, in de
geurige, kleurige hei te toeven . . Wa~m
stoofde de zon de honderden, m1ssch1en
wel duizenden aanwezigen. In een lange
rij stonden ze langs het eindeloos staketsel, dat te eener zijde het uitgestrekte ~errein afpaalde, in opge~ekte stem_m mg,
wachtend op de dingen die komen gmgen.
Op den Amsterdamschen Straatweg was
het een drukte van belang en de Edesche
Hermandad had handen vol werk om h et
verkeer te regelen. Rechts van den weg
was een breed parkeerveld, waar de autobussen gestald stonden, waarmede de
landstormers van heinde en ver waren aangevoerd . . .
.
Dan verhaalt de schrijver van de tallooze aanwezigen, uit alle streken van het
land.
Er was zelfs een groepje Scheveningsters aanwezig, in haar schilderachtige
dracht - dankbaar obj ect voor de persfotografen . En voor . het lands~ormdom
een teeken, d3:t ook m Sc?evenmg_en de
propaganda met zonder mvloed 1s gebleven.
.
Vlak bij den ingang van het terrem was
een flinke tribune ?P&"eslagen, waar het
wemelde van autonteiten. Er was zelfs
zoo'n toeloop gewees~, dat de persplaatsen
waren ingenomen.
Gelukkig weet men bij den "Landstorm"
zeer goed, wat een journalist toekomt; ~n
dat het niet meevalt, met de blocnote m
de hand, notities te maken. Op een wenk
van res. kapitein Boulogne waren dan ook
spoedig een paar tafels en wat stoelen opgeduikeld, waaraan de pers haar arbeid
kon verrichten.
Van de eigenlijke plechtigheid:
In een lange linie waren, tegenover den
ingang de landstormers opgesteld, t elkens
een sectie en daarnaast de vaandel~achten. De artillerie van Ede, de 2e bngade
sloot voorts de rechterzijde van het carré;
heel in de verte, tegen de heuvels, bevond
zich het muziekkorps, onder commando
van kapelmeester Van der Glas, alsmede
de infanterie.
Het was een heele marsch voor den

minister, om al deze troepen te !inspecteeren. En op den verraderlijken heidegrond,
met zijn verborgen holen en gaten, was
deze inspectie geen sinecure. Doe~ onze
,, burgerminister" is voor geen klem geruch tj e vervaard ...
H et was een plechtig oogenblik, toen op
bevel van Res. Kolonel J. E. L. Haenecour commandant van de Parade, de ban
geopend werd. Eerst de korte roffel van de
tamboers van de 2e Infanteriebrigade,
toen aan de overzijde, de hoornblazers
van de artillerie en ten slotte de eerste
strophe van het Wilhelmus.
De eigenlijke vaandeluitreiking had een
vlot verloop, al zal het de leiding heel wat
hoofdbrekens gekost hebben, bij h_~t aantreden de indeeling zoo te doen ZlJn, dat
er geen kink in den kabel kwam. ·
Allen genoten van de toespraak d~s
ministers een opwekkend, krachtig
woord - zonder pathos uitgesproken doch juist zoo treffend door den warmen
inhoud, een getuigenis van liefde voor
land en vorstenhuis, van eerbied en ontzag voor al datgene, waaraan het hart
hangt van iederen rechtgeaarden Nederlander.
Het was dan ook niet zonder , ontroering, dat daarop over het gansche terrein
de heilwensch van den spreker werd overgenomen: ,,Leve de Koningin! " En als
een gebed klonk daarop, zacht en gedragen, het "Wilhelmus", door de kapel
ingezet . ..
Zuid-Holland: West.
Uit alle deelen van het land zijn belangstellenden naar den Edeschen toogdag getrokken. Slechts fragmentarisch natuurlijk kwamen daarover de berichten binnen.
,,Zuid-Holland: West" trok er-heen met
een colonne van veertien autobussen en
talrijke automobielen. Op verzoek van de
Gewestelijke Commissie stond het geheel
onder leiding van den Res.-Luitenant E.
Krayenbrink, districtscommandant van
den Motordienst. De tocht geschiedde in
volmaakte orde. Bij den Haag verzamel'den de vijf autobussen der Haagsche afdeeling, uitnemend georganis~~rd. door
den heer J. Zandberg, waarb1J zich al
dadelijk de autobussen en auto's voegden,
o.m. van Delft een autobus met twee verdiepingen en van Schiedam. Onderweg,
o.m. te Leiden en te Bodegraven sloten
zich de overige autobussen en auto's uit
het Gewest aan, zoodat bij het verlaten
van het Gewest de colonne compleet was.
De verkeerspolitie te Utrecht, die van _de
komst der colonne verwittigd was, geleide
deze met enkele motorrijders door deze
stad heen op een wijze, die aller lof inoogstte.
Vele autobussen waren stemmig versierd met de initialen B.V.L., met het
devies "Als 't moet!", met vlaggen en wat
groen, en de ruim 600 deelnemers uit
z.H.W. hebben allen een dag meegemaakt,
dien zij niet licht zullen vergeten.

Generaal Duymaer van Twist op den Schietwedstrijd te Ottoland.

schrijven hoe zijn indrukken waren van
den Edeschen' dag. Toen de Landstormers uit Kennemerland door de straten
van Haarlem togen naar het station, toen
ging er iets in hem om. Iets wat ' t best te
beschrijven is met de woorden, dat de
mannen pal zouden staan in~ien 't eens
noodig mocht zijn._ De ~erugreis was aangenaam, oude hermnenngen wer~en ~pgehaald, en ook doemden oude hermnenngen op bij den marsch doo~ de s~~ate~ van
Ede, waar onze briefschriJver ZlJn d1enstplich t vervul~~ ~n de j ar~~ 1918 en 19_ 19 .
Zeker was h1J t met ZlJn Com~~gmescommandant eens, die zoo smakehJk zeggen kon: ,,Een soldaat die niet kankeren
kan is geen soldaat!" Maar:. zou men d_a arom revolutionair gezind ZlJn? Allermmst,
Dat bewezen de jongens van het 22ste
in de Novemberdagen van 1918, toen ze,
- zelfs nog niet geheel geoefend :-- met
vasten wil en met vertrouwen m hun
officieren, het revolutiegevaar wilden
keeren.
Het deed onzen Haarlemschen Landstormer goed (en zeker ook al onze lezers!),
dat na den maaltijd in de Kazerne, waar
ook onze Landstormers bij de vaandeluitreiking "in de menage" waren, sponta~:11
(en "zonder gangmakers!" zoo schreef h1J)
het Wilhelmus gezongen werd, zonder
onderscheid door alle aanwezigen.
Groningen.

Dat ook de Groningsche Landstormers
de vaandeluitreiking te Ede wilden medemaken, bleek wel treffend uit de opofferingen, die ze zich daar gaarne voor
getroost hebben.
Behalve de vaandelwacht en de vaandelsectie waren uit Groningen belangstellenden gekomen uit Ar_pinged_~m, Stad;1kanaal, Esinge, DelfzIJl, GnJpskerk, t
Zandt en Slochteren, en velen van hen
Kennemerland. waren 's morgens om 3 uur reeds uit huis
De heer N . A. Langenhuizen, Land- vertrokken, om op tijd aanwezig te kunstormer uit Haarlem, vertelde ons in een nen ZlJn.

Smilde.

Uit honderden plaatsen uit ons land zijn
belangstellenden naar Ede getrokken, per
trein, per autobus. Zoo k~amen er oo~. een
20-tal uit Smilde. Toevallig werden WlJ getroffen door een stukje uit de "Pr<?V·
Drentsche en Asser Courant". Wij kmppen: '
,, Zaterdag heeft een 20-tal persm.~en,
commissieleden en leden der afd. Smilde
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, den grooten Landdag te Ede bezocht.
De drukte was enorm. Op het groote
terrein was het één groote m~ns~h~nmassa om getuige te zijn van de mtre1kmg
van 14 vaandels door Minister Deckers,
die daarna een toespraak hield, welke
reeds in ons blad is vermeld. Daarna werd
nog eenigen tijd in ~de vertoefd om tegen
halfvier de terugreis te aanvaarden. Ook
nu ging het lang_s prachtige ~egen en
boschrijke omgevmgen. Het gmg over
Hoenderloo- Apeldoorn- Zwolle .. ."

Het is maar goed, dat alle tooggang~rs
naar Ede hun wedervaren maar met
medegedeeld hebben. Ons blad zou. zeker
te klein zijn om aan al deze_ bencht~n
ruimte te geven. Dat is ?ok met nood1g.
Enkele gegevens, van h1e~ en da:3-r, ?Pgevangen zijn slechts nood1g om dit eene
te weten, hoe heel ons land, hoe heel onze
Landstormbeweging meegeleefd h~eft_ ~et
dien grooten dag : de Vaandelmtre1kmg
te Ede .
Naast de Regelingscommissie mogen
met eere genoemd worden de namen van
Luitenant-Kolonel J. A. J. M. Schotma1;1-,
van de Inspectie van den Landstorm, die
het militair-technische gedeelte van de
plechtigheid regelde, van KaJ?itein F. A.
J. Alofs, die de geheele regelmg van. het
terrein verzorgde en van Res. Ma1oor
K. A. van Schelven, die zich de taak der
"verpleging" zag toegewezen, zoomede
van den Garnizoenscommandant en van
heeren Officieren uit het garnizoen Ede.
Ten slotte mogen wij niet verg~ten de
burgerij uit Ede : geheel Ede was m vlaggentooi ! ...
En terecht!
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DORDRECHT.
Nog voor de schietoefeningen waren
begonnen nam Ottoland het initiatief een
wedstrijd is organiseeren waarbij we, mede
tot groot genoegen der bevolking in de
Alblasserwaard, Generaal Duymaer van
Twist in ons midden mochten hebben.
De schietstaten komen weer binnen
waaruit blijkt dat het vuur weer is geopenden de deelname algemeen is.
Een van de mooiste propagandamiddelen is wel het schieten zoodat het aanbeveling verdient hieraan alle aandacht
te besteden.

Het geeft een opgewekt leven en brengt
de afdeelingen die soms ver van elkaar
verwijderd liggen dichter bijeen.
Nog dit jaar volgt Sliedrecht en (Noor.deloos en Hoornaar) samen.
De groei van 011:s Gewest is verheugend.
Toch moesten wem een der voorafgaande
maanden weer een jong en ijverig lid door
den dood verliezen. Het_ was n~ J. van
Dalen van Papendr_echt ~1e dadehJk na het
verlaten van den dienst lid van_den B.V.L.
werd. De opengevallen plaats 1s wel weer
gevuld, toch zal men hem in zijn afdeeling
blijven missen.

van K wakkelendam naar Eendenburg
rijden, een afstand van 100 KM. Met een
paar opfrisschertjes er tusschenin deed
hij dat in drieën.
Eerst: 48 KM. 3 mM. 5 cM. 8 HM. 9 M.
7 dM. 6 DM.
Toen: 4 M. 7 cM. 8 DM. 4 dM. 5 mM.
37 KM. 9 HM.
Daarna: 2 dM. 7 HM. 4 mM. 9 M. 29 KM.
6 DM. 8 dM.
Hoever is K wiekman nu nog van
Eendenburg af?

Op reis.

Voor Jong Nederland
schonken werd aan brieven uit Drente.
Foei, wat 'n leelijke gedachte. Wat zal dat
Allereerst het lijstje van de prijswinners: ondeugend nest raar opkijken, als de post
Teunis den Bok, Almkerk; Hendrikje haar dezen keer een mooi boek als prijs
Boverhof, Hoorn; Piet Dirksma, Vrouwe bezorgt.
Parochie; Geert Dijkhuis, Marum; Willem
v. d. Hoop, Holwerd; Aagtje Idema,
En zie, hier volgt voor ieder weer een
Nieuw Weerdinge; Joh. de Keyzer, IJssel- boutje om aan te kluiven. Eet lekker!
monde; L. Kampman, Ambt Hardenberg;
Bernard Kappers, Winterswijk; Geesjen
Groep A .
Kappert, Nieuwleuzen; Corns de Kroo,
(Onder de 10 jaar.)
Koudekerke; Jac. Meyers, Gapinge; Anna
Wie kan dit lezen?
v. d. Mheen, Lunteren; Gerrit Meyles,
Zurie met de pikpen.
Andijk; Paulina Nuis, Enschedé; Corns
Wat
ouz
Hein toch reew tuiroeven?
v . d. Pelt, Ridderkerk; Saar de Rey,
Mien eil raah broukeis neer, en stapte
Middelburg; A. Schoenmakers, Hoofddorp; Anneke Pieters, Reuver; Anna guvl over het fer, om te kijnek. Ze gaz al
gauw, taw er begeurd was. Het leehe
Vreugdenhil, Bruinisse.
poertje pikpen was tui elraak gestonev.
Het raadsel van Groep B vonden Eén taz er bonev op ed pomp; één ni
enkelen erg moeilijk. Daarom geef ik ned niledboom; twee ni ed ruusch; drie
hier op veler verzoek de oplossing:
po het kad nav de ruschu; vijf rawen orev
de tools gegenvlo; en de naha saw gernens
1 soldaat geeft acht,
et zien. En kekalen dat ez amellaal deden!
4 soldaten geven dus 4 X acht = 32
granaten worden weggegooid: dus 5 eraf Je greek demedijlen tem de mera rieden!
Daar wamk Hein echtar tui ned foh.
Blijft
27
Hij dah een kendik kost ni de danh, en
3 communisten gaan samen aan 't deelen, nijz zichtge was ten zoo door als ed mak
want dat is altijd hun toeleg, 3 /27 / 9.
van ned hana, die un gernens te niez
Een tandarts trekt wortels.
saw.
De wortel uit 9 is 3.
Groep B .
En ten slotte nog de geit. Welnu, die
(Boven de 10 jaar.)
eet den wortel op. Er blijft dus niets over.
De fietsrijder.
Een meiske uit Turvenland was bang, 1 Meneer Kwiekman moest op z'n metalen
dat er in Den Haag geen aandacht ge- ezel, dien hij telkens op z'n buik trapte,
BESTE JONGENS EN MEISJES.

Op z'n Zondagsch stapte Daantje
Met z'n Vader naar Oom Gijs;
Ruim een uur per schoenenmotor,
Wat een lange, fijne reis!
Kijk, hoe stapte daar die Daan
Fier en deftig als een haan!
Daantje was al sinds een maandje
Leerling van de tweede klas;
Nu kwam hem z'n groote wijsheid
Bij het reizen goed te pas;
0, wat ging z'n bekje rap!
Want ons Daantje was zoo knap!

;:;.~
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Bij dit pluimpje stak professor
Trots z'n neusjen in den wind,
Nu eens rennend, dan weer remmend,
Als een kievit zoo gezwind;
,,Daan!" sprak Pa, ,,doe niet zoo dol,
,,Want dat houd je vast niet vol!"
Doch het uitgelaten Daantje
Was wat doof aan 't rechteroor;
Kraaiend, draaiend sprong hij verder,
Somtijds achter, dan weer voor,
In de wereld, wijd en mooi,
Die daar blonk in bloementooi.
Maar de wangen van den lezer
Kleurden van de studie rood;
Maar de voetjes van den springer
Werden weldra zwaar als lood;
't Leek, als hing aan ieder been
Thans een groote molensteen.

ï

,,0, wat kriebelen toch m'n kuiten!
,,Vader! och, wat loopt U vlug!
,,Vader, laat ons even rusten!
,,Vader, draag m'·eens op uw rug!"
Toen was 't antwoord: ,,Daan, je bent
,,Nu toch weer een kleine vent!"

Vader nam hem op z'n schouders;
Daan, op hoogen schommeltroon,
Zat nu dubbel te genieten
Van het vreemde, van het schoon,
Dat daar aan z'n voeten lag,
Dat hij met verrukking zag. Bij 't naar huis gaan zei Papaatje:
, ,Daan! houd op met ach en wee;
,,Als je weer begint te zeuren,
,,Mag je nooit meer met me mee!"
Daan liep sjok-sjok, stap voor stap,
't Snuitjen als een zeemelap.

,,j!

"Daan! jouw reuzelange lipje

,,Hangt op 't derde knoopgat neer!" Daantje, puffend als een sleepboot,
Schudde 't kopje heen en weer;
Zwaarlijk zuchtend schoof hij voort,
Doch hij sprak geen enkel woord.
Op 't verkeersbord, op de ruiten
Las hij telkens woord voor woord;
't Tweetal bleef verbaasd soms stilstaan
Daarna ging 't weer vroolijk voort; '
Vader lachte: ,,Daan! jij bent
Toch een fiksche, ferme vent!"

Heel op 't laatst verbrak hij 't zwijgen:
,,Vader! weet U wat mij schort?
,,Zou de weg soms wat te lang zijn?
,,Of m'n beentjes iets te ko.rt?
,, 't Ligt toch vast aan één dier twee;
,,Daarom wil ik nooit meer mee!"
OOM BERTUS.
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GOEDE KOMPASRICHTING.

uiterst moeilijke taak en "als 't moet"
Uiterlijk 30 Juni moeten wij van jelui
haar "sterke arm" zijn. ,,Als 't moet", bericht hebben, wat jelui in dezen van plan
Jaar en dag heeft bij de leiders van den van welken kant, uit welk land dan ook zijn te doen en de namen en adressen van
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm het het gevaar dreigt, komen wij onder de de partijgenooten of jeugdleden, die voor
streven voorgezeten, om de toetreding wapenen, allen, zonder uitzondering, wel het Kinderwerk zijn aangewezen.
van vrijwilligers te beperken tot de beste, wetende, dat, indien het onverhoopt zoo
Zendt dus uiterlijk 30 Juni verslag.
betrouwbaarste en meest vast besloten ver zou moeten komen, wij tevens onze
elementen onder de dienstplichtigen.
Kam. groeten,
eigen hoogste belangen naar best verDit was de eenige manier om te be- mogen dienen. Wij willen hopen dat het
Partij Secretariaat en
reiken, dat de B.V.L. zou bestaan uit niet noodig zal zijn, doch, Vrijwilligers
Hoofdbestuur der Jeugd.
een élitekorps van welovertuigde nationaal laat ons vooral bedenken, dat het "als
denkende vaderlanders, die niet bij het
De leidraad bespreekt allereerst den
en volgt het voorbeeld van de duizenden
eerste gerucht of bij opkomende moeilijk- 't moet", tevens zal gaan ter verdediging
die reed5 lang ontdekt hebben dat b~
onzer
schoonste
en
edelste
gevoelens,
ter
toestand,
waarin
de
arbeidersen
boerenmatigen prys
heden uit den koers geraken. Thans
bescherming van godsdienst, maatschap- kinderen verkeeren, ook ten aanzien van
blijkt, dat dit streven juist is gezien.
het onderwijs, en zegt dan van de beBuiten de Landstormbeweging ziet men pelijke orde en wettig gezag.
Het
is
niet
noodig
dat
we
hier
aan
postaande
kinderorganisaties (speeltuinvervelen, die door de ongunst der tijden
litiek
doen.
Wij
voelen
ieder
voor
zich,
eenigingen,
muziekvereenigingen, sportovervallen den rechten weg zijn kwijtgeraakt en als een stuurloos schip rond- waar het drijven en visschen in troebel organisaties, padvinders, Roode Valken
water, dat van zekere zijden zoo gaarne der s.d.a.p., christelijke en katholieke
onovertrotfen •n kwalitc.-it •!>'
dobberen tusschen wanhoop en verwijt.
wordt
toegepast,
uiteindelijk
op
neerjongensen
meisjesvereenigingen)
dat
zij
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm
daarentegen, zoo leert de ervaring in ons k?mt. Wij _weten dat verbet_erin/s der hui- ten doel hebben de jeugd te maken tot een
geheele land, staat ongeschokt als een rots d1ge treunge toestanden met 1s te ver- steunpunt van deze kapitalistische maatwachten van geweld. Ieder weldenkend schappij.
duizenden kinderen zijn in den laatsten
in de branding.
me1:1sch
_verzet
zich
daarte~en:_
De
ge-,
Behandelende
de
vraag,
waarom
de
wereldoorlog
te gronde gericht, door
Er waren er, die meenden, dat als de
voorspoed verdween, ook de trouw der sch1edems heeft reeds zoo d1~w1Jls. bew~- arbeiderskinderen tot communistische ziekte, door ondervoeding, enz.
Wat wij vooral en nu meer dan ooit aan
vrijwilligers zou versmelten en dat velen zen dat geen enkele revolutie ooit ~eil pioniers moeten worden gemaakt, wordt
heeft g~bracht, zelfs ge_en kortstond1~e gezegd:
·
de
arbeiders- en arme boeren-kinderen
onze gelederen zouden verlaten.
Juist omdat de arbeidersjeugd tegen- moeten vertellen, dat is de toestand van
Ieder weet, dat het verlaten van den verbetenng; hoogstens gmg de macht m
B.V.L. niet de minste moeite kost, een andere hand~:11 over en vervolgens w_as woordig zoo'n belangrijke rol speelt in de de' Russische kinderen. Het kind in de
mondeling bedanken bij den Plaatselijken er :Vel degehJk sprake . van machtsm1s- bedrijven, juist omdat wij zien hoe onze Sovjet-Unie leeft gelukkig.
b~mk met al de treunge gevolgen van vijanden met allerlei methoden bezig zijn
Dit moeten wij aan de arbeiderskinderen
Leider of een briefkaart is voldoende.
dien.
de
arbeidersjeugd
aan
zich
te
binden,
in
Holland gaan vertellen, dit verschil
De zwartgalligen waren, zooals de
l'.1-ndst_<;>rmers,
laat
ons
b<;>_ven
moeten
wij
er
nu
alles
opzettende
kinderen
Welnu_
duidelijk
maken en hen in den strijd voor
ervaring leert, geheel mis.
De moeilijke omstandigheden, waarin alles ~:ptim_1st bhJven, doch durven WIJ de reeds voor ons en voor den klassestrijd te verbetering van hun toestand betrekken,
mogehJkhe1d van "opkomst onder de wa- winnen.
van hen pioniers maken. Daarbij moet
ons volk helaas is komen te verkeeren,
pen~n"
rustig
ond~r
h~t
oog
zien,
ons
Wij
moeten
den
kinderen
duidelijk
maken
niet
uit het oog worden verloren, dat wij,
hebben op het verloop van den B.V.L.
niet den minsten invloed gehad. Integen- devies moet daarb1J ZIJn: voor G_od en nu reeds, dat alles wat zij te verdragen in tegenstelling met burgerlijke organisawereldorde, trouw aan het _wettig ge- hebben, alle nood en ellende, die zij thuis ties, de kinderen zooveel mogelijk zelfdeel, het instituut wordt sterker.
zag!.
Kweekt vooral enthous~asm~ v~or zien, de schuld is van de kapitalistische standig laten handelen.
Bewijs, dat de kompasrichting juist is
onze goede zaak, een geest?nft die met maatschappij.
Vervolgens wordt het systeem, volgens
uitgezet. Laat het zoo mogen blijven.
onder ~oet voor de felheid waarmede
Wij moeten de kinderen en hun ouders hetwelk de revolutionaire kinderbeweging
georgamseerd en ~rootsch opgezet op- overtuigen, dat de jongeren een belang- moet worden georganiseerd en de noodige
roer wordt gepred1k~; werft_ leden voor rijke rol ook in den klassestrijd spelen.
organen voor de uitvoering moeten worden
'N GOEDE VERTOLKING.
d_~n B.V.L., trouwe heden, die het goede
Reeds vroeg moeten de kinderen leeren geschapen, uiteengezet.
begrijpen, wie hunne vijanden zijn. WanGrondeenheid der revolutionnaire kinEen goede weergeving van wat er leeft ziJn toegedaan.
in ons instituut vonden wij in het verneer zij dit reeds vroeg leeren begrijpen, derbeweging moet worden de Pioniersafgaderingsverslag van de afdeeling Waalre.
kunnen uit hen goede klassestrijders wor- deeling, deze wordt verdeeld in Pioniersden gemaakt.
groepen, die verdeeld worden in
Ware dit een witte raaf, wij zouden het
HET Z.G. KINDERWERK DER
achterwege laten. Doch de kortheid en
In de school moeten wij hen reeds voor Groepen Jonge Pioniers van 7- 10 jaar
COMMUNISTEN.
kernachtigheid van het betoog van den
,,
Pioniers van 10- 14 jaar.
Midden Juni jl. is de Communistische hun eigen school-eischen laten opkomen
, , Pionierskomsomolzen van 14--16 jaar.
Plaatselijken Leider trokken ons aan en Partij aangevangen alle afdeelingen van (warme kleeren en schoeisel) als ook den
daarom moge het verslag hier een meer deze partij en hare jeugdafdeelingen strijd tegen het vaderlandslievende onderWorden deze groepen te groot in ledenopvallend plaatsje hebben.
aantal,
dan moeten zij worden verdeeld in
wijs
laten
voeren.
Hoe
noodig
dit
is,
mobiel te maken voor het z.g. kinderwerk,
Hordes.
bewijst
opnieuw
de
bedoeling
om
in
de
d.i. de actie om de geheele arbeidersjeugd
Bij de pioniersafdeeling worden verOp 24 Juli jl. vond in café "De Mei- in onder communistischen invloed staande scholen meer aandacht dan tot nu toe te
boom" te Waarle-Aalst de jaarlijksche kinderorganisaties onder te brengen.
besteden aan de beteekenis van den schillende clubs gevormd, waaraan de
inleidende vergadering plaats van den
Volkenbond.
pioniers kunnen deelnemen.
Een uitvoerige leidraad voor deze actie
Deze clubs heeten Cirkels. Opgericht
bijz. Vrijwilligen Landstorm. De plaat- is door het geheele land rondgezonden met
In de stakingen van de arbeiders is
reeds heel dikwijls gebleken, dat de moeten worden cirkels voor:
selijke leider zat de vergadering voor en het volgende begeleidend schrijven:
Agitatie-Propaganda,
kinderen zich hierbij in het belang van
deelde mede dat de afdeeling thans 32
Muziek,
leden telt en gaf eenige technische inlich- Communistische Partij
den strijd verdienstelijk kunnen maken,
Schilderen en teekenen,
tingen omtrent de te houden schietoefedoor b.v. kinderdemonstraties, door het
Holland.
Correspondentie, omvattende o.a. reningen en indeeling in groepen van
betrekken van andere stakerskinderen in
Amsterdam, Juni 1932. de I.A.H.-keukens, door het verzamelen dactie communistische jeugdkrant (z.g.
schutters, naar gelang van vaardigheid.
wandkrant) en internationale corresponSpreker vond het, gezien de beroerinAan alle afdeelingen en districten van geld op lijsten voor de stakers.
dentie,
gen in geheel de wereld, de ongunstige
Een
goed
voorbeeld
hadden
wij
ook
der Communistische Partij HolSport,
tijdsomstandigheden en vooral ook het
niet
lang
geleden
in
Friesland,
waar
geland en jeugdafdeelingen.
Zang.
feit, dat thans door een ieder te pas en te
durende de staking in de werkverschaffing
Waarde Partijgenooten,
de kinderen in Beets de schoolstaking
onpas over politiek wordt gesproken,
noodig een woord ter opwekking te zegWij zenden hierbij richtlijnen voor de doorvoerden voor kleeding en speelgen. Wij landstormers moeten, aldus spr. Pioniersjeugdbeweging. Tot op dit mo- plaatsen. Uit de geweldige ervaringen van
de toestanden globaal beschouwen, ons ment wordt deze beweging door vele de Russische revolutie is ons bekend, hoe
niet laten beïnvloeden door het drijven partij- en jeugdleden onderschat.
kinderen belangrijk werk hebben verricht.
Wij moeten de kinderen nu reeds in den
van zoovele zijden, tegen de regeering.
Onmiddellijk na ontvangst moeten deze
Wij moeten zijn de standaard van be- richtlijnen in de afdeelingen bediscussieerd strijd tegen den oorlog betrekken, omdat
trouwbaarheid en trouw aan het wettig worden en Concrete Besluiten worden ge- juist de kinderen in tijden van oorlog
gezag, haar steunen in haar thans zoo nomen hieromtrent.
ontzettend hebben te lijden. Honderd-
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De cirkel moet hoofdzakelijk uit ongeorganiseerde kinderen bestaan.
De taak van de pioniers is als Cellen
onder de arbeidersjeugd werkzaam te zijn
en deze in de Cirkels te brengen. Zij zoeken
de leden onder hun kameraadjes op school
en op straat.
Voor het geheele land zal een Centraal
Kinderbureau worden gevormd, daaronder
komen te staan Districtskinderbureaux en
daaronder weer Stadskinderbureaux en
Afdeelingskinderbureaux.
Op de scholen moet door de pioniers
een Eenheidsfrontorgaan worden gevormd,
waarin de kinderen van alle richtingen
moeten worden opgenomen. ·
De pioniers vormen op de school een
Roode Schoolvoorpost, zij moeten een
schoolkrant gaan samenstellen, het communistische jeugdblad "De Jonge ~ameraad" verspreiden, schoolwandelmgen
organiseeren en kinderdemonstraties.
Voor elke school moeten bepaalde
eischen worden gesteld, dit in samenwerking met de ouders, waarvoor de
partij-afdeeling steun moet verleei:en en
Oudercomité's moeten worden gesticht.
Geageerd moet worden tegen alle onderwijsverslechteringen en de Wet Terpstra.
Het werk op de scholen geschiedt door
de pioniers van 10-:-_14 _j 3:ar. De oudere
pioniers geven daarb1J leidin~.
De pioniers van 14---16 Jaar ageer en
voornamelijk in de bedrijven.
Den pioniers van 7-10 jaar wordt de
revolutionaire denkwijze bijgebracht door
zang, spel en vertelsels.
Naast deze pioniersgroepen staan nog
pioniersgroepen der Intern~tionale Arbeiders Hulp en der Internationale Roode
Hulp.
Deze pioniers moeten actief medewerken door het mobiliseeren van stakerskinderen, geld inzamelen op de sc~olen,
helpen in de keukens der Internationale
Arbeiders Hulp.

WAT DOET DE STAAT TER BESCHERMING VAN DE KERKEN?
Radiorede van Ministerialdirektor Häntzschel. (C.N.B. 18 April).

De Ministerialdirektor van het Rijksministerie van Binnenlandsche Zaken,
in Duitschland, *) Dr. Häntzschel heeft
een rede gehouden over het onderwerp :
wat doet de Staat ter bescherming der
kerken? De spreker zeide daarbij het volgende: De strijd tegen de Kerk is een
belangrijk deel van den politieken strijd
geworden. Om staatkundige doeleinden te
verwezenlijken, wordt voor de godloozenbeweging stelselmatig propaganda gevoerd. Wijl men de op godsdienstige en
zedelijke grondslagen gefundeerde levensen wereldbeschouwing als een hinderpaal
voor de uitbreiding van het bolsjewisme
aanmerkt, wil men allen godsdienst vernietigen. Deze actie is geheel vreemd aan
den werkelijken Duitschen volksaard.
Zeker, aan pogingen om in plaats van
het oude geloof andere leeringen ingang
te doen vinden, heeft het in Duitschland
zoomin als in andere landen niet ontbroken. Doch deze pogingen waren tenminste
in hare bedoeling van opbouwenden aard,
zij trachtten nieuwe zedelijke bronnen
te ontsluiten.

Het vaandeldetachement van het korps Zeeuwsch Verband _te_Ede.

Geheel anders staat het met de god- Internationale der proletarische vrijloozenbeweging; deze is het er slechts d_enkers," welke op 17 November 1930 te
om te doen, alle geestelijke bezit van Tetschen opgericht is. De stammoeder
mensch en gemeenschap te vernielen, het van de internationale godloozenbeweging
geloof aan alles, wat heilig is, te onder- is de in 1925 opgerichte Russische "Bond
graven, bij de kinderen_reeds in hun prille van strijdende godloozen". Deze telt in
jeugd wantrouwen, twijfel en ongehoor- Rusland op het oogènblik meer dan vijf
zaamheid te wekken in plaats van hen op millioen volwassen en ongeveer twee
te voeden tot godsdienst~g geloof en hen millioen jeugdige godloozen. De ervaring,
te leeren eerbied voor den ouderdom te welke bij de oprichting van deze godhebben. Om te gemakkelijker het gebouw loozenbeweging is opgedaan, wil men nu
van den Staat te kunnen verbrijzelen, wil op Duitschland toepassen. De Duitsche
men tevoren den op de godsdienstige en afdeeling van de communistische Interzedelijke overtuiging berustenden volks-[ nationale van yrijdenkers, is _,,Het V~~geest ondermijnen. Dan, zoo meent men, bond van Dmtsche proletarische Vnt
is de weg vrij voor een proef met het denkers". Met behulp van deze van mt
bolsjewistisch systeem.
Moskou bestuurde en den Duitschen volk_sHet gaat hier derhalve niet om een geest vijandige organisatie -~ordt nu ~n
verschil van opvatting tusschen verschil- Duitschland een zeer onderm1Jnende actie
lende gezindten of sekten, doch de strijd gevoerd, gericht tegen God, Kerk en
betreft hier de grondslagen van de ge- Religie.
heele christelijke cultuur en zede. Het
Een vreeselijke propaganda wordt gegaat thans om al de kostelijke geestelijke voerd, door geschriften, film en radio,
goederen, die in bijna tweeduizend jaren die met groote uitgaven gepaar~ gaat,
het eigendom zijn geworden ;van de Euro- en welke op den duur g~en Staat ~1ch kan
peesche menschheid en welke het funda- laten welgevallen .. Met m het bm~~nland
ment vormen van staat en maatschappij. gedrukte, in de Dmtsche taal versch1Jnende
De generale staf van het godloozen- geschriften, zo~~ls bijvoorb~eld het in
leger, zoo ging Dr. Häntzschel voort, Charkof versch1Jnende veertiendaagsche
bevindt zich buiten Duitschland; de orgaan "Neuland" · wordt het revoluDuitsche communisten zijn slechts wil- tionaire atheïsme Duitschland binnenlooze werktuigen van hen die in een gesmokkeld.
vreemd land aan de touwtjes trekken.
De radiouitzendingen van de hoogeHet middelpunt is de zoogenaamde school der godloozen en het godloozen
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*) Het verslag dezer rede ontleei:1;en wij a_a n
het Conti-Nachrichten-Büro te BerhJn. De mhoud daarvan werpt een duidelijk licht op de
werkwijze der communisten. (Redactie)
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Fraai gelegen aan de Loolaan
bij het Kon. Paleis en bosschen

museum, door den zender te Moskou in
Duitsche taal verbreid, dienen tot hetzelfde doel. Een radiorede: ,,Rondgang
door het godloozenmuseum" werd juist ·
op den ' Kerstdag naar ons, in Duitsche
taal, uitgezonden.
Hand jn hand daarmede ging een door
den ,,Bond van Duitsche proletarische
vrijdenkers" opgezette Anti-Kerstfeest
ca~pàgne, . door verspreiding van geschriften, agitatie, het inrichten van
tentoonstellingen van atheïstische spotprenten en schrifturen; ?,lsmeçle door
gramofoonplaten en . filmv,oo;r,stellin~eIJ..
E'.en próle.tarische-gra,mofoonpla
tenfirina
.,
brengt (zoogenaamde ·cqmmunistische
Kerstliederen, als "De Nieuwe Ster"; en
,,Godloozenlied" in den handel.
Zij dienen om instellingen en gebruiken
der Christelijke kerken bespottelijk en
belachelijk te maken. In de arbeiderswijken der industriesteden worden vergaderingen met lichtbeelden gehouden,
om de arbeiders zoogenaamd beter in te
lichten. Onderwerpen op deze avonden
zijn b.v. ,,De strijd tegen de Popen in de
Sowjetunie"; ,,Papenhetze voorheen en
thans", of "Heeft het arbeidende volk
religie noodig?"
Nauwkeurig acht moet worden geslagen
op de stelselmatige uitvoeringen, welke
door revolutionaire tooneelgezelschappen
worden gegeven. Communistische tooneelartisten worden in z.g. Agitprop.-troepen
vereenigd en voeren antigodsdienstige
stukken en roode revues op.
Een bijzonder bedroevende zaak is de
antireligieuze propaganda onder de schoolgaande jeugd.
De zes- tot tienjarigen worden in "Rood{:!
kindergroepen", de ouderen" in "Roode
Schoolvoorposten" en ,,~oode pioniers"
vereenigd.
·
De Internationale Arbeidershulp, de
Vereeniging voor Volkscultuur en de
Internationale Roode Hulp, alle nevenorganisaties der communisten, hebben
ook dergelijke kindergroepen rondom zich
heen verzameld. Er zijn thans niet minder
dan 36.000 Duitsche _kinderen in zulke
jeugdgroepen ondergebracht.
Kennisneming van den inhoud der
opstellen, welke de op deze wijze beïnvloede kinderen op school maken, doet
zien, dat hier het zedelijk bederf der
jeugd stelselmatig georganiseerd wordt.
De actie der Duitsche godloozenbeweging gaf den Rijkspresident Von Hindenburg aanleiding om de eerste verordening
ter bestrijding van politieke buitensporigheden in Maart van het vorig jaar te doen
verschijnen.
De godslasteringsbepaling in de wet
voldeed niet meer. De nieuwe verordening
verbiedt iedere openbare vergadering en
optocht, wan;neer te vreezen is, dat een
officieel erkende godsdienstige gezindheid beschimpt of kwaadwillig bespottelijk gemaakt zal worden. Ieder blad, dat
op deze wijze tegen een erkend kerk•

t!i~""•,

Het vaandeldetachement van het korps Twentsch Verband te Ede.
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genootschap ageert, kan in beslag genomen en verboden worden.
Verder is in de bioscoopverordening de
bepaling opgenomen, dat een film kan
worden verboden, wanneer daardoor het
belang van den Staat wordt aangetast.
Deze bepaling heeft vooral het oog op
de actie der godloozenbeweging, die alle
zedelijke grondslagen van den Staat ondermijnt.
Deze eenvoudige verordeningen hebben reeds tot gevolg gehad, dat de godloozenbeweging belangrijk is ingeperkt.
Het dagblad "Die Rote Fahne" vermeldde
·op I Januari bijv., dat de communistische
theater- en revuetroepen, de z.g.
Agitproptroepen - door de Maartverordening in hun plannen waren gestoord
en bijna geheel hunne actie hadden moeten
stopzetten.*) Ook de straks genoemde
gramofoonplaten, brochures en vlugschriften zijn, zooveel mogelijk gezamenlijk in beslag genomen en ingetrokken
geworden. In verhouding tot de nog voor
een jaar levendige openbare actie der
godloozenbeweging is het thans stil
geworden.
Intusschen blijft er nog veel te doen.
Een groote reeks van uitwassen moet nog
bestreden worden. Bijzonder schrikkelijk
is de propaganda onder de schooljeugd.
Men kan daartegen niet met politioneele
middelen volstaan; hier moeten voorlichting en tegenpropaganda in de eerste
plaats genoemd worden. Voornamelijk is
dit de roeping van school en kerk. Deze
hebben gelukkig de dreigende gevaren
tijdig begrepen en geven zich alle moeite,
om ze af te wenden.
De spreker besloot zijn rede met de
hoop uit te spreken, dat het gelukken
moge, den aanslag op de geestelijke en
zedelijke grondslagen van den Duitschen
Staat af te weren.
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FASCISME.

Het is niet voor de eerste maal, dat
wij ons uitgesproken hebben tegen alles,
wat met het fascisme in verband staat,
onverschillig onder welke benaming zich
dit in ons land gelieft aan te dienen, hetzij
met een eenvoudig schrobwerktuig in de
vlag als de Bezemgroep of met vijf of
meer initialen, zooals de N.N.S.A.P.
Wij verstaan onder fascisme alle antimarxistische actie, welke tot omzetting
van onze staatsinstellingen wil komen op
andere wijze, dan de wet toelaat.
Wat de B.V.L. niet kan aanvaarden,
dat is de Hitleriaansche methode, om bij
gebrek aan voldoende volgelingen, d.w.z.
kiezers, aan de meerderheid z'n wil op
te leggen met de vuist of met den kogel.
Daarom is het fascisme, dat zich aan de
wet en politie niet storen wil, in beginsel
even revolutionair als de marxisten.
De B.V.L. is er om te waarborgen dat
voor alle burgers gelijkelijk de wet gehandhaafd wordt. De verantwoordelijkheid daarvoor berust bij de Regeering
en bij de Volksvertegenwoordigers. Mitsdien heeft de B.V.L. zich ook ter beschikking van de Wettige Overheid gesteld.
Het gebruik van den sterken arm
komt aan niemand toe, dan aan de
Overheid. Als het daarom ooit noodig
mocht blijken, dan heeft de Regeering
den B.V.L. te harer beschikking, ook om
de fascistische vuist of knuppel af te
weren.
Doch zooals het zich laat aanzien, zal
het nog wel geruimen tijd duren, voor de
Regeering de Overschieschevechtersbazen
niet meer met politie en marechaussee tot
rede kan brengen.

NA DE VAANDELUITREIKING TE EDE.
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Weer arbeidzaam, paraat.

sterkte van ruim 70.000 vrijwilligers of,
indien zij reden daartoe meent te hebben,
het noodige aantal lichtingen op te
roepen.
Welke keuze ook zou worden gedaan
vast staat in ieder geval, dat elk centrum,
waar behoefte zou blijken aan bijstand, op
meer dan voldoende hulp kan rekenen.

DROEVIG ONGEVAL.
Zooals
de bladen hebben gemeld, is er
1
Anderszijds heeft de Overheid de roe- een tragisch ongeluk voorgevallen tijdens
ping om te voorkomen, dat het trouwe de schietoefening van onze Helmondsche
deel der bevolking het bloed van onder de afdeeling, waarvan een jongetje van
nagels wordt gehaald.
8 jaren het slachtoffer is geworden. Het
Aan de alle grenzen te buiten gaande is geschied in de dagen, dat er in Helbrutaliteit der revolutionairen behoort mond kermis was, doch het ongeval gevan Overheidswege paal en perk te worden beurde op de schietbaan in de gemeente
gesteld.
Bakel en had dus met kermisvermaak
Ingewijden weten, dat de Regeering niets uit te staan.
De les voor allen, die deelnemen aan
d I ten deze meer diligent is, dan velen verI n verb a~-d me t h et b ovens t aan e moeden. Ook de Regeering heeft bij hare schietoefeningen moge wezen, dat men
vermelden WlJ nog onderstaa nd dagblad- maatregelen binnen de perken der wet te bij het schieten nooit te voorzichtig en
te stipt zijn kan.
bericht, hetwelk wij in de bladen vonden: blijven.
Het wetsontwerp van Minister Donner
NOORWEGEN.
tegen smalende godslastering heeft dan
De zetel der godloozen-Internationale naar ook groote voldoening gewekt. De ge- LANDSTORMKORPS MOTORDIENST
Moskou.
raffineerde lasteringen der Tribune, welke
Op den wedstrijd der Kon. Scherpniet onder de strafwet vielen, waren niet
Moskou, 31 Mei. De Internationale langer te dulden. Nu zal daaraan een schutters, Afd. A 2 (Korpswedstrijd voor
detachementen van Land- en Zeemacht,
Communistische Vrijdenkers-organisatie, einde worden gemaakt.
Landstorm, Politietroepen en
Vrijw.
Aan Minister Donner onze hulde!
de godloozen-Internationale, heeft, nu zij
Marechaussee's) behaalde een vijftal van
tengevolge van de jongste noodverordede Afd. Motordienst te Apeldoorn den
2en prijs met 212 punten. Afstand
, ning haar bureaux te Berlijn heeft moeten
ALS ER EENS ...
200 meter.
sluiten, haar zetel overgebracht naar
Onlangs
werd
ons
door
iemand
uit
een
Moskou. Zij is echter voornemens zich
belangrijke plaats de vraag gesteld: Als
binnen korten tijd te vestigen te Praag er eens ernstige dingen zouden gebeuren
ZUID-HOLLAND: WEST.
of Londen, indien de autoriteiten in deze en de Regeering had den Landstorm uit
Op 21 Juli jl. heeft de gep. Majoor
landen geen bezwaren daartegen maken. onze gemeente weggehaald, hoe moet Ned.-Ind. Leger F. TREFFERS, Reservedan in de veiligheid worden voorzien?
Majoor 2 R.I. voor de Reserve-Officieren
Ons antwoord was: Naar den gestelden van het Korps en enkele genoodigden een
*) In Mei jl. is een dergelijke Agit-proptroep
"Die Blaue Blusen" te Utrecht aangehouden regel voor de vordering van militairen
bespreking gehouden over "Het vooren op last van Minister Donner weer over de bijstand!
kómen van straatgevechten".
grens gezet.
Daaraan heeft ieder zich in alle omstandigheden te houden, voornamelijk
in moeilijke omstandigheden, want daarDE MACHTSVERHOUDING.
TWENTSCH VERBAND.
voor is juist het voorschrift gemaakt.
In een verslag in de Nieuwe Apel- En het is niet twijfelachtig - de reEven als verleden jaar zal ook in dit
doornsche Courant van de protestmeeting volutionairen zelf blijken dit in te zien - jaar voor de schutters van het landstormtegen de Regeering en het Rapport Welter, of de Regeering zal, naar den mensch korps Twentsch-Verband een schietweduitgeschreven door den Apeldoornschen gesproken, aan alle . omstandigheden het strijd worden gehouden om den grooten
Bestuurdersbond ende S.D.A.P. op 24 Juli, hoofd kunnen bieden en aan iedere aan- zilveren wisselbeker, welke in 1929 ge~
waarin o.a. de heer A. de Vries, Voorzitter vraag om hulp kunnen gevolg geven.
wonnen is door den vrijwilliger W. F.
van de V.A.R.A. gesproken heeft, vindt
Gaan wij slechts na de machtsmiddelen, Camijn te Almelo, in 1930 door W. A.
welke der Regeering ten dienste staan. Thomasson Jr. te Enschedé en in 1931
men in diens r~de het volgende:
Onmiddellijk voorhanden zijn: Gemeente- door B. A; in 't Veld te Hengelo.
"Wanneer .de mogelijkheid er was om politie, Rijkspolitie, Militaire politi€,
De wedstrijden zullen in dit jaar ge,,mo_rgen op te trekken naar den Haag en Koninklijke Marechaussee, alsmede de houden worden op de schietbanen te
"de •regeering te verjagen, dan zou het geoefende manschappen in de garnizoenen. Heemse, Almelo en Enschedé op ZaterdagMocht dit in bepaalde omstandigheden namiddag 1 October 1932. Aanvang half
,;sçhande zijn, wanneer wij dat niet deden,
,,maa:r zoo staat de zaak niet. De arbei- niet voldoende zijn, dan kan de Regeering drie uur.
Aan dezen wedstrijd mogen alleen die
"dersklasse is nog te zwak om met ka?,s besluiten óf om gebruik te maken van den
,,op slagen een revolutie te ontketenen . Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ter schutters deelnemen die bij de gewone

plaatselijke oefeningen in twee series van
vijf schoten minstens negentig punten
hebben behaald.
In herinnering wordt gebracht dat men
eigenaar van den beker kan worden door
dezen tweemaal ach ter elkaar te winnen
of driemaal in totaal.
De rangschikking is:
Hoogst aantal punten,
Beste laagste, voorlaagste, enz. schot
Loting.

ANDERSZIJDS.

TWENTE.
B.V.L. dagen te Ootmarsum en Ommen.
Op Zaterdag 3 September a.s. zal te
Ootmarsum een B.V.L. dag worden gehouden voor de vrijwilligers, woonachtig
in het Zuidelijk gedeelte van hetTwentschVerband, gevolgd door een B.V.L. dag in
Ommen op Woensdag 14 September a.s.
voor de vrijwilligers wonende in de omgeving van Hellendoorn-Nijverdal-Ommen-Hardenberg en Gramsbergen.
Het houden van één grooten landdag
voor het geheele Verband was in verband
met de bijzondere tijdsom1,tandigheden en
kosten niet mogelijk.
Door de te houden B.V.L. dagen is het
echter mogelijk onze vrijwilligers eens bij
elkaar te zien en van de beteekenis van
ons instituut in Twente blijk te geven.
Van des morgens acht uur tot twaalf
uur worden er, zoowel te Ommen als in
Ootmarsum schietwedstrijden gehouden
voor de leden, waarvoor fraaie prijzen
beschikbaar zijn gesteld.
Om half één uur nemen alle afdeelingen
(met vaandel) deel aan het te houden
defilé en om precies twee uur wordt het
openingswoord gesproken. Reeds kan
worden medegedeeld dat de bekende pater
H. de Greeve S. J. in Ootmarsum de
B.V.L. rede zal uitspreken.
Na de redevoeringen zullen enkele
landelijke rijvereenigingen eenige nummers
geven, terwijl een motorwedstrijd met hindernissen wordt gehouden voor de leden
van het motorkorps.
Twee muziekkorpsen zullen medewerking verleenen o.a. in Ootmarsum het
bekende muziekkorps "Prins Hendrik"
uit Glanerbrug.
Voor de afdeeling Ootmarsum zal het
een zeer bijzondere dag worden, door de
uitreiking van een Vaandel door de Voorzitster van het damescomité.
Leden van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm in Twente, niemand mag op
3 en 14 September thuis blijven en we
verwachten zoowel voor den schietwedstrijd als voor het defilé bijzondere belangstelling. Programma's zijn na 20
Augustus a.s. verkrijgbaar bij den secretaris van de Gewestelijke commissie te
Denekamp.
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gesproken tot de burgerij van deze gemeente
Spreker eindigt met deze woorden, die
voor de geschonken giften en aan de Land- natuurlijk niet alleen voor de afdeeling Slie
Voor Koningsschutters van den B.V.L.
stormers voor hun trouwe opkomst bij de drecht zijn bedoeld, ,,Blijft getrouw het ge
schietoefeningen.
weer aan den voet, graag in rust, maar als
beschikbaar tegen betaling van / 1.-,
het moet ... "
insignes van het Koningsschutterskruis,
Daarna sprak Majoor Linden een kort
als dasspeld en als reversknoop.
woord en huldigde daarin den heer Rijsdijk en
Bij postwisselzending aan de Admideelde mede dat Luitenant Groenendijk door
SLIEDRECHT.
familie-omstandigheden niet aanwezig kon
nistratie van Het Landstormblad te
Hoe het was, hoe het is, en hoe het moet worden. zijn.
vermelden hetgeen gewenscht wordt.
Telegrammen kwamen binnen w.o. een van
De afdeeling Sliedrecht van den B.V.L. heeft
op 20 :\1ei jl. haar 1~-Harig bei,taaJ1 herdacht. den oud-Burgemeester van Sliedrecht en van
Niets bijzonders, zult ge zeggen, aaqgezien er verschillende anderen waarin allerlei geluk
wenschen waren vervat.
BENOEMINGEN.
al heel wat afdeelingen zijn, die deze gebeurteBurgemeester Popping bracht de geluk
nis reeds lang achter den rug hebben.
Bij Koninklijk Besluit is benoemd bij gezag te steunen.
Voor Sliedrecht w<1,s dit toch wel een feit wenschen over van het gemeentebestuur en
feliciteerde mede namens de Sliedrechtsche
den Generalen Staf, tot Reserve-EersteGeneraal Duymaer van Twist heeft van beteekenis.
Luitenant voor speciale diensten, de daarna de wedstrijden geopend met het
In het jaar 1919, toen we dus nog heel dicht Burgerwacht.
Kapitein Boulogne sprak namens de Nat.
zaten bij de gebeurtenissen van het jaar 1918,
Reserve-Eerste-Luitenant voor speciale eerste schot te lossen.
vatte de heer P. Rijsdijk Sr., toenmaals wet- Landst. Commissie een gelukwensch uit, doch
diensten Jhr. J. A. I. H. GRAAFLAND,
Zaterdagmiddag, 9 Juli heeft het Korps houder, het plan op in Sliedrecht een afdeeling maakte van die gelegenheid gebruik nog eens
van
het
Vrijwillige
Landstormkorps Rotterdam in het Vereenigingsgebouw aan op te richten van den B.V.L. Dat was echter goed en duidelijk het groote belang van den
Luchtwachtdienst, zulks onder gelijktijdig het Stationsplein een biJ'eenkomst ge- gemakkelijker gezegd dan gedaan. Men moet B.V.L. uiteen te zetten.
Het zou ons te ver voeren alle sprekers op
hebben leden en menschen die men
eervol ontslag uit zijn tegenwoordige houden waarin de prijzen van de schiet- daarvoor
voor zoo'n zaak kan warm maken en die waren te sommen en daarom maar heel kort nog even
betrekking.
wedstrijden zijn uitgedeeld.
in Sliedrecht niet zoo gemakkelijk te vinden. wat namen naar voren gebracht. De Voor
Vele leden van het bestuur van de
Hier en daar werd eens gesproken met het zitter der Gewest. Comm. P. L. de Gaay-Fort
gewestelijke organisatie waren
tegen- g~v_olg dat. een jonge Luitenant een uitnoo- man bracht de beste wensçhen over, waarna
nog het woord werd gevoerd door de Burged"
d1gmg ontvmg om te komen spreken.
LANDSTORMKORPS "GRONINGSCH
woor ig. .
.
De tegenpartij had intusschen niet stil meester van Papendrecht P. van Rees, A. van
VERBAND''
Na opemng met het Wilhelmus heeft de I1 gezeten en waar de B.V.L. het daglicht nim- B_':llegooy, wethouder van Sliedrech\ P. Rijsvoorzitter res.-overste H. C. van Cappelle mer schuwt, werd een openbare vergadering d1Jk (weer de oude) Oud-Voorzitter en thans
Gehouden schietwedstrijden en -oefeEerevoorzitter der afdeeling, H. J üch, Voorallen harteliJ.k welkom geheeten.
1 belegd met het gevolg dat er veel meer teg~nnmgen.
..
.
.
dan voorstanders m de zaal waren. Bovendien zitter der Oranje-vereeniging die daarbij nog
D e wedstnJde1!- mochten zich m een was men van meening dat men dien jongen een pracht medaille voor het vaandel over
13 Juni te Vierhuizen-Ulrum
groote
belangstellmgverheugen. Spr. dank- Luitenant wel zou kunnen overschreeuwen, handigde.
16 ,, ,, Kloosterburen en Wildervank
De heer A. Baars, een van het "stelletje",
te
voor
de medewerking o.a. d~n comman- doch dat was al dadelijk mis.
17 ,, ,, Winschoten
dant van de burgerwacht voor het beGevolg dezer vergadering dat enkelen. b~- huldigde den heer Kriekaard en bood hem
20 ,, ,, Bierum, Hoogkerk en Delfzijl
.kb
sloten toe te treden. Een Plaats. Comm1ss1e namens de afdeeling een tastbaar aandenken
seh l ~-ar stellen der ba~en .. Vervo~gens werd gevormd, terwijl als Voorzitter optrad aan, namelijk een onvermoeide schutter (lees
21 ,, ,, 't Zandt
zette h1J het doel van het msbtuut mteen de heer Rijsdijk hierin gesteund door enkele Plaats. leider) op een marmeren voetstuk.
27 ,, ,, Ten Boer
Namens de Jury overhandigde de heer
-aan de hand van voorvallen uit onze getrouwen. Als Plaats. leider trad op de heer
28 ,, ,, Noorddijk
vaderlandsche geschiedenis.
A. C. Verschoor en men toog op het pad. Het T. V. Volker-Prins een pracht plateelen wand29 ,, ,, Vierhuizen-Leens
.
liep echter met vlot, hoewel een 20-, later een bord, uitbeeldende wat er in den B.V.L. leeft.
V ervolgens hielden Pater L. D. Oor- 30-tal bereikt kon worden. Toen de heer VerDe Plaats. leider der afdeeling Alblasserdam
30 ,, ,, Garrelsweer
bracht in toepassing "zegt het met bloemen"
sprong
en
Prof.
Eigeman
toespraken.
Op
schoor
Sliedrecht
verliet
waren
er
ongeveer
1 Juli " Ezinge
terwijl de Plaats. leider Kriekaard zichtbaar
elk der redevoeringen volgde een warme 40 leden.
4 ,, ,, Uithuizen
instemming.
Een nieuwe _Plaats. leider verscheen op het ontroerd hartelijk dankte voor zooveel be6 ,, ,, Bedum
.
..
.
.
tooneel, nameliJk de heer J. Bok, maar dat was langstelling.
H ierop werden de pnJzen mtgereikt.
En nu nog "hoe het moet worden". Dit is
dan ook de eenige verandering, het aantal
8 ,,
,, Winschoten voor Oude- en
heel duidelijk gezegd door den. Bur~emeester
leden
bleef
stationair.
Na
ongeveer
I
jaar
Nieuwe Pekela
kwam de tegenwoordige Plaats. leider aan het Poppmg en wel zoo. Naast veel misverstand
2
" Aduard
bod, de heer P. Kriekaard en nu ging het over het streven van· Burgerwacht en B.V.L.
BOEKEN, BROCHURES ENZ.
4
,, Warffum.
excelsior, zooda t op het oog en blik de afdee- zegt hij dat we toch hebben te bedenken dat
MAVORS, Maandschrift (met Artilleris- ling Sliedrecht alleen aan B.V.L.ers 112 man boven persoonlijk en boven plaatselijk belang
moet gaan het Landsbelang en wekt in vertisch Tijdschrift) voor Officieren en Re- telt.
Dit alles en natuurlijk veel meer dan hier band hiermede op tot aansluiting bij den
serve Officieren, voor Vaandrigs en Korkan worden verteld moest op 20 Juli j .1. worden B.V.L. Spreker besluit aldus: Houdtwarmhet
D~ SCHIETWEDSTRIJDEN TE
netten.
herdacht, waartoe waren overgekomen ver- hart, koel het hoofd en droog het kruit".
ROTTERDAM.
Redacteur-Uitgever: D. H. Schilling, schillende heeren die een werkzaam aandeel
Ten besluite een hartelijk woord aan allen
hadden gehad om het resultaat boven vermeld die dezen avond tot een onvergetelijkèh
l-Iet korps Rotterdam van den Bijz. Reserve-Majoor der Infanterie.
hebben gemaakt. Ge kent ze wel in Sliedrecht
Uitgevers-bureau: Apeldoornscheweg 31 t e bereiken.
VnJw. Landstorm heeft een aantal schietWie er waren, Z.Exc. Oud-1\linister H. Bijle- Van den Berg, Jüch, Kriekaard en omdat alle
Arnhem.
wedstrijden georganiseerd, die Zaterdag
veld, de Commandant van het . Korps Dor- goede dingen in drieën bestaan zooals het
Wij bevelen dit uitnemende studie- drecht Majoor W. J. M. Linden, de heer spreekwoord zegt noemen we er niet meer.
25 Juni zijn aangevangen en werden voortDeze avond, zooveel belovende voor de
materiaal gaarne aan bij tegenwoordige J. A. J. Jansen oud Commandant van het
gezet tot 2 Juli 1932.
toekomst van de afdeeling Sliedrecht, werd geKorps,
de
Burgemeesters
van
Sliedrecht
en
en
toekomstige
Reserve-Officieren.
De opening m huize "Padua" vond
Groot-Ammers c.a. en natuurlijk ook de Bur- sloten door den Voorzitter A. P. Volker.
plaats met eemge plechtigheid.
Na afloop bleef men nog gezellig bijeen en
gemeester van Dordrecht P. L. de GaayDe voorzitter van de Nationale LandFortman als Voorzitter der Gewest. Commissie, weldra knalden ook de schoten.
ZUID-HOLLAND WEST.
Een B.V.L.-er.
Och er waren veel meer heeren en zij die
stormcommissie, generaal L. F. Duymaer
Tot lid der Gewestelijke Commissie werd
van Twist was voor deze gelegenheid geïnstalleerd reserve-luitenant E. Kraaijen- daar tegenwoordig waren weten het nu wel
wie dat waren en om niemand te vergeten
speciaal overgekomen, vergezeld door den brink, in zijn functie van districtscommandant noem ik ze maar niet.
van
den
motordienst.
secretaris, den heer G. F. Boulogne.
NIJVERDAL.
Maar onder die niet genoemden waren toch
Het Dagelijksch Bestuur werd uitgebreid ook die oude Voortrekker Rijsdijk en ook die
Mede tegenwoordig waren verschillende
met de heeren Th. F. M. Schaepman, Lid jonge Luitenant, boven genoemd, doch tegenDoor den Bijzonderen Vrijw. Landstorm
leden van de gewestelijke Landstormcom- van de Tweede Kamer der Staten-Generaal woordig Kapitein, namelijk de Secretaris der afd: Hellendoorn-Nijverdal werd op Zaterdag
missie "Zuid-Holland".
16
en C. Wildenberg, beiden te 's-Gravenhage. N a.
. Juli, in het gebouw van T. de Jong de
t I- an d s.
t Comm. G . F". B ou 1ogne.
Beide heeren hebben hun benoeming aanJonge, wat glundere gezich ten daarin die iaarlijksche schietwedstrijd gehouden met
Voor de wedstrijden aanvingen, heeft
groote loods, welwillend ter beschikking K.S.O.
Overste H.C . v. Cappelle, commandant van genomen.
gesteld door den heer A. Volker Lzn., lid
Woensdag, 3 Augustus jl. werd te Nijverdal
het Landstormkorps "Rotterdam" eenige
der Gewest. Commissie.
een vergadering gehouden van de plaatselijke
woorden van welkom gericht tot Generaal
De Voorzitter, de heer A. P. Volker opende Landstorm Commissie, onder voorzitterschap
OOSTKAPELLE.
de vergadering en memoreerde wat eens was van den Edelachtbaren heer L. C. van der
Duymaer van Twist en den heer Boulogne
Donderdag 2 I Juli hield de afd. van der) en hoe het nu is, wat een daverend applaus Steen van Ommeren, Burgemeester van
en de hoop uitgesproken, dat de schietBijz. Vrijwilligen Landstorm haar jaarlijkschen ontlokte. Och ieder kreeg zoo op zijn beurt een I Helle nd oorn.
.
wedstrijden zich zouden kenmerken door schietwedstrijd.
complimentje, maar het glanspunt van dien __Spreker deelde mede dat deze vergadering
een sportieven geest.
Door den pl. leider werd een woord van dank avond was zeker wel toen Kapitein Boulogne b1Jeen was geroepen om eens wat nauwer
voor het voetlicht trad om nog eens even aan verband te krijgen tusschen Landstorm en
dien rumoerigen oprichtingsavond te herin- Commissie.
neren.
In de eerste plaats was aan de orde de te
En laat ik nog even mogen zeggen dat de houden Landdag te Ommen op 24 Sept. a.s.
heer Rijsdijk, de thans 70-jarige zich zat te
Algemeen was men van oordeel dat Nijververkneuteren toen hij die zaal vol volk zag. dal daar nu eens zijn beste krachten aan verOok de spreker van dien avond Exc. Bijle- leenen moest, en in zeer grooten getale moest
veld begon met te vertellen dat hij eigenlijk van deelnemen aan den schietwedstrijd er, het
dien B.V.L. niets wist en dat zijn rede daarom defilé te Ommen. De vergadering werd
wel een teleurstelling zou worden. Het is aangespoord in dien geest zooveel mogelijk
natuurlijk heel anders verloopen en Z.Exc. kan propaganda te maken.
er zich bij voorbaat van overtuigd houden dat
Besloten werd op 31 Aug. a.s . een algemeene
het niet de laatste maal is geweest dat hij het ledenvergadering te houden 's avonds om 7½
woord voor ons mocht voeren.
uur in het gebouw van den heer F. de Jonge
Mag ik het heel kort even trachten te ver- Rijssenschertz, waarbij ook de Commissie
tellen . Na het zingen van het Wilhelmus weer wordt uitgenoodigd. Op deze vergadebegon spreker met er op te wijzen dat voor een ring zal behandeld worden in hoofdzaak de
koperen bruiloft een "stelletje" noodig is, en La nd dag te Ommen. Na nog eenigen tijd gevraagt spreker wie is nu dat "span" wel, het zellig doorgebracht te hebben sloot de Voor,,Vaderland en het Volk" die gedenken hier zitter de vergadering.
dankbaar hoe het was en hoe het nu is.
De B.V.L. is geworden een stuk van ons
leven. De wapens neer is onzin in dezen tijd,
OOTMARSUM.
geen rechtgeaard Nederlander kan daarmee
Aan den Landstormdag op Zaterdag 3
instemmen, omdat bij de verwezenlijking van
deze gedachte ons Vaderland in nood komt en September e.k., zullen schietwedstrijden wordaarvoor is in de historie die allang achter ons den verbonden, waarvoor reeds verschillende
prijzen zijn aangeboden. Verschillende autorilicht, al te veel bloed gevloeid.
Onder het Oranjehuis vonden we onze teiten zullen worden uitgenoodigd om zitting
vrijheid weer en al is onze tijd dan somber, te nemen in eere- en landdag-comité. Meerdere
terreinen werden reeds in oogenschouw gewe dienen dit toch niet te vergeten .
Nederland is niet voor niets de bakermat nomen, waar 't geschiktst de landdag gehoi..den
der vrijheid genoemd en wij dienen te zorgen zal kunnenr:worden.
Schietwedstrijd te Rotterdam in Huize Padua.
dat het dit blijft.

KONINGSSCHUTTERS !

Generaal Duymaer van Twist wees op
de noodzakelijkheid vooral in deze dagen
den band te versterken. Het is voor de
revolutionairen, die paaien met beloften,
geen moeite de menschen bijeen te trommelen. Doch van meerdere waarde is als
men moet zeggen, dat de nood nog erger
kan worden en de mannen toch present
zijn om Koningin en vaderland te dienen.
Dat wijst er op, dat het gaat om onze
geestelijke goederen Spr. weet, dat de
70.000 vriJ'willigers bereid ZlJn om het
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Jît,oninginnebag
1932
'k Houd van denfeestgloed der papavers,
Die blozend bloeien op het veld;
Ik min den bruidstooi der kastanjes,
Met blanke kaarsen, ongeteld;
'k Heb lief het blauw der korenbloemen,
Dat met d' azuren lucht versmelt ;
Maar bovenal min ik 't ORAN] E,
Waardoor m'n hartklop blij versnelt!
Oranje met zijn gouden glansen;
De kenkleur van ons Vorstenhuis,
Dat lijf en goed ten offer wijdde
Voor Neêrlands zaak, bij 't krijgsgedruisch;
Oranje! 't schoon symbool der liefde,
Was steeds, naast God, 's volks toeverlaat,
En heeft bij 't barnen van de tijden
Zijn ziel tot in den dood versmaad.

5

Voor Wilhelmina van Oranje
't Oranje naast het Rood-Wit-Blauw
Op dezen laatsten dag van Oogstmaand,
Bij 't frisch Wilhelmus van Nassau!
't Oranje tooie trans en gevel!
't Oranje siere borst en hoed!
Het is en blijft: Oranje boven!
Spijt snooden, rooden overmoed!
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Mocht revolutie muitziek brullend
Den knuist eens strekken naar den Troon,
Dan vliegt de Landstorm fel te wapen,
Eendrachtig, trouw in krachtsbetoon.
Geen rood verdring' ooit ons Oranje,
Door 's Hoogsten hand hier eens geplant!
Het zij en blijv': Oranje boven!
Tot heil van volk en Vaderland!
Bart van de Veluwe.

STELLING VAN AMSTERDAM.
Marken.
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Bilderdam, Rijnsaterswoude, Leimuiden,
Kudelstaart, Aalsmeer Dorp, Huygsloot,
Nieuwe Wetering, Ouderkerk a.d. Amstel,
Uithoorn en buurt over Uithoorn, Baambrugge en Abkoude, Amsterdam benoorden het Y,
Amsterdam bezuiden het Y, Vijfhuizen, Muiden, Nederhorst den Berg, Ankeveen, Volendam en Marken.

In den op 23 Juli te Mar ken gehouden prijzenwedstrijd waaraan door 17 schutters werd deelgenomen, werden de prijzen behaald door de
navolgende leden:
1. sergt C. de Groot; 2. K. Visser Pzn.;
3. Jan Teerhuis; 4. J. VisserKzn.; 5. D. Visser
Gzn.; 6. C. Visser Gzn.; en 7. K. Visser Dzn.
De heer Remiens leidde voor het laatst de
VOOROEFENINGSINSTITUUT.
wedstrijden en nam tevens afscheid van de
Van heden af tot I September kunnen zich
afdeeling wegens verhuizing. Ds. Jongbloed jongelieden, ge boren in 1914 ver binden bij den
sprak na den wedstrijd een woord van harte- Vrijwilligen Landstorm om door het behalen
lijken dank tot den scheidenden leider.
van het bewijs van voorgeoefendheid, verkorting van eerste oefening te krijgen indien
Mutaties.
zij later bestemd worden voor gewoon dienstWegens vertrek aan den heer H. Remiens plichtige.
eervol ontslag verleend als leider der afdeeling
Spoedige aanmelding is gewenscht. InlichMarken.
tingen aan in den Haag woonachtige jongelui
Benoemd tot lid van de Plaatselijke Land- worden verstrekt door den commandant van
storm Commissie Abkoude, Ds. L. W. Wessels het landstorm-verband.
te Abkoude.
Ook zij, die reeds tot buitengewoon dienstplichtige bestemd zijn en geboren in 1912 of
Schietbijeenkomsten.
eerder, kunnen nu weder toetreden, teneinde
In de ma and Juli kwamen onderstaande het bewijs van voorgeoefendheid te behalen
afdeelin,gen voor schietbijeenkomsten te zamen om, wanneer zij eventueel van plan zijn in
Nederl. Indië een betrekking te aanvaarden,
t.w.:

daardoor aldaar een aanmerkelijke verkorting tronen ontvangen, dan zal de verdere vervan diensttijd te verkrijgen; of door het hier strekking alleen geschieden tot een hoeaangaan van een vrijwillige verbintenis een
broeder vrij te maken van den dienstplicht. veelheid, overeenkomende met het aantal

Verstrekking van
scherpe patronen No-. 5
of No. 21 aan ReserveOfficieren.
L.O. 1932, No. 218.
Ministerieele beschikking van 19 Juli 1932,
IVde Afd., B. No. 103.
Reserve-officieren, die zich, gedurende
den tijd, dat zij niet onder de wapenen zijn,
willen oefenen in het schieten met een
vuistvuurwapen, kunnen jaarlijks de daarvoor benoodigde scherpe patronen No. 5
of No. 21 tot een aantal van ten hoogste
60 stuks bij hun korpscommandant aanvragen.
Heeft een reserve-officier eenmaal pa-

ingeleverde hulzen, afkomstig van de
verschoten patronen.
Deze inlevering zal gelijktijdig met de
inzending der aanvraag moeten plaats
vinden.
Het vorenstaande zal te zijner tijd in
het voorschrift patronenverstrekking 1924
worden opgenomen.

OVERLOON.
De afd. Overloon van den B.V.L. heeft de
beschikking gekregen over 'n model schietbaan,
gelegen 300 M. achter de R.K. Kerk. Om aan
de opening dezer baan een feestelijk cachet te
geven heeft het bestuur besloten een groot
concours te organiseeren op 28 Aug. en 4 Sept.,
waaraan kunnen deelnemen afdeelingen van
den B.V.L. en Burgerwachten uit verschillende
vijftallen. Er worden alleen geldprijzen en
medailles 'beschikbaar gesteld. Voor personeele
prijzen zullen prachtige kunstvoorwerpen worden aangekocht.

6
C. G. BREMER
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GOUDA.

TEXEL.

HAELEN (L).

Bij de op 6 en 9 Juli jl. gehouden schietwedstrijden van de afd. Gouda van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm werden de navolgende uitslagen verkregen:
Klasse 1 (koningschutters en scherpschutters): 97 punten T. C. Boot; 95 p. A. Ruijgrog; L. A. Boot; M. Binnendijk; B. Blotkamp;
93 p. J. Z. Hordijk, P. den Hertog; 92 p. J.
v. d. Schans; 91 p. J. H. Koelman, R. Koelman, L. A. Rijnhout; 90 p. H. C. v. d. Eng,
T. Radix, J. Westerhof; 89 p. W. Klein, W. F.
Imbens, J. P. de Kleijn; 88 p. A. Dorgelo; 87
p. A. Schoonderwoerd, J. A. Smit, P. A. Boer,
M. Both, C. Nederhof; 86 p. J. H. G. Smith; 85
p. A. Bakker, H. Kruithof; 82 p. W. A. de
Goeij, A. W. Kok.
·
Klasse II (schutters Ie en 2e klasse): 92 p.
C. Verschut, A. G. Steenwinkel, A. Bruijnel;
90 p. H. C. Hoek, A . A. Boot, B. Terlouw; 89
p. A. v. Setten, J. v. Mechelen; 88 p. J. van
Houten; 87 p. A. de Rek; 86 p. A. Teekens;
85 p . A. A. v. Dorst; L. Spi:ik; A. Moons; 84
p. L. Straver; 83 p. G. H. Schuttelaar; 82 p.
A. Nederhof, A. de Weger; 81 p. G. H. Sta-·
ring; 79 p. G. J. Rademaker; 78 p. H. de Jong;
77 p. J. Dercksen, J. den 'Hertog; 75 p. D.
Zuidam; 74 p. A. v. Leeuwen; 73 p. D. Westdorp, Th. Boot; 68 p. F. P. Oomens; 63 p.
J. H. van Velzen.

De jaarlijksche schietoefeningen van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, afdeeling
Texel, hebben wederom plaats gehad. De deelname (43) was een weinig grooter dan verleden
jaar. Geschoten werd - met K.-S ..0..-geweer(Kamer - Schiet-Oefeningen) en _6 mm flobertpatronen.
' ·
.·
De oefeningen en wedstrijd kenmerkten
zich door een goede verstandhouding en hadden
een prettig verloop.
~

Buiten den korpswedstrijd op de Melickerheide heeft jaarlijks in het L.S.K. Limburgscbe
Jagers een streekwedstrijd plaats, waarvoor
dit jaar de afd. Haelen in midden-Limburg het
initia"tief nam bij gelegenheid van het 12½ jarig
bestaan dier afdeeling.
Het• w,a s een kameraadschappelijke wedstrijd tussèhen afdeelingen der Limb. Jagers
en der B·urgerwachten, die 26 Juni in een
lommerrijke weide van h et voorm. kasteel
Aldeng.o hr gehóu<;len werd. Tal van afdee1ingen
waren met deputaties verschenen en er werd
vinnig gekampt.
Bij den aanvang werden de burgemeester
Mr. Aquarius en Pastoor Meier en tijdens het
verloop de Korpscommandant I{olonel Haenecour en de Secr. Gew. Landstormcommissie
Jhr. Graafland met kamerschoten en het Wil~
helmus begroet. Muzikale medewerking werd
verleend door de fanfares van Buggenum en,
van Haelen.
. Kolonel Haenecour werd van verschillende
zijden met zijn Koninklijke onderscheiding
van Officier in de Orde van Oranje Nassau met
de Zwaarden gelukgewenscht.
Toen de zon ter kimme ging, deelde Pasto0r
Meier de uitslagen van de verschillende wedstrijden mede. De Korpscommandant deelde
de prijzen uit, waaronder een lauwerkrans en
de bekende medailles "als 't moet" met den
spittenden landman, alsmede vele kunstvoorwerpen.
Tegen half 10 's avonds eindigde deze zeer
geanimeerde streekwedstrijd, welke door den
Leider Landstorm der afd . . Haelen, sergeant
H. H. J. Janssen en zijne vele flinke medewerkers uitstekend georganiseerd was.

LIESHOUT.
De Zaterdagen 16 en 23 Juli telkens van
7 tot 9 uur, 's avonds, hield de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm alhier prîjsschieten op
het terrein van den heer G. Coppens. -115
prijzen waren beschikbaar gesteld.

HELDEN.

De Vrijwillige Landstorm hield eenalgeme~rie
vergadering in zaal Jacobs. Bij verhindèring
van den voorzitter, den Weled.Zeerg. heer Dr.
J oosen, stond de vergadering onder leiding van
den Edelachtb. heer burgemeester van Cann .
Tot bestuurslid werd gekozen del Weled.
Overleden is de Heer C. G. Bremer, InZeerg. heer ·Drs. H. Smeets.
'
specteur van den Raad van Arbeid te
Verder werd besloten deel te nemen aan den
Schiedam, oud-Reserve-Kapitein van de
KAMPEN.
op 14 Aug. te Gennep te houden wandeltocht
Infanterie en oud-Commandant van den
Op 2 en 3 Augustus jl. had de jaarlijksche van 27 K.M., waarvoor zich staande de vergaVrijwilligen Landstorm te Schiedam.
schietwedstrijd plaats van de Afd. Kampen dering 12 leden voor deelname aanmelden.
De Kapitein Bremer was bij zijn Vrij- e.o. van den B.V.L. op de baan aan den Zandberg, onder leiding van den Plaatselijken
willigers zeer gezien.
Leider Res. Ie luitenant G. van den Oever.
SAMBEEK.
De ' deelname was dit jaar grooter dan vorige
Bij de Woensdag 29 Juni te Wanrooij gejaren,
als
gevolg
van
de
toename
van
het
D. GELDERMAN.
ledental. Gezegd mag worden, dat er over 't houden schietwedstrijden vanwege den Bijz.
Er zijn in onzen B.V.L. namen die met hoofd- algemeen goed geschoten werd. Er waren Vrijw. Landstorm behaalde de Vrijw. Land,
letters geschreven moeten worden en daartoe heel fraaie prijzen beschikbaar, die na afloop storm van hier de volgende vermeldenswaardige
behoort ook de naam van den Voorzitter der van den wedstrijd in "de Noenzaal" door den prijzen : Ie korpsprijs met 222 punten, Ie
afdeeling Leerbroek, of beter de Oud-Voorzitter. Voorzitter der Plaatselijke Landstormcom- kampioen H. Logtens, schutter met het hoogst
Wegens het bereiken van den pensioenge- missie, den Heer W. de Vries Dzn., met een aantal punten (50) J. Jacobs, H. Logten
rechtigden leeftijd ging hij heen, een leege plaats toepasselijk woord werden uitgereikt. De 3e pers. prijs, J. Jacobs, 4e pers. prijs.
nalatende die niet zoo gemakkelijk door een uitslagen waren alsvolgt:
ander bezet zal worden. Vanaf het oprichten
I. Konings- en Scherpschutters: 1, P. van
der afdeeling Leerbroek heeft de heer GEL- Marle; 2. H. Keppel; 3. E . van 't Hul.
WESTWOUD.
DERMAN zich gegeven, nimmer vroegen we
Il. Schutters te klasse: 1. J. L. Esenkbrink;
Het
bestuur
van Landstorm en Burgerhem tevergeefs om steun, niets was hem te 2. A. Pollard; 3. D. van Gaalen.
veel en nu zullen we het zonder hem moeten
III. Schutters 2e klasse: 1. B. van der Kolk; wacht heeft in overleg met den commandant
stellen. Anderen zullen mogelijk wel bereid 2. H.A. van Doorn; 3. I Sollie. Extra-prijs voor besloten, dat, te beginnen met Vrijdag 1 Juli,
voortaan elken Vrijdagavond wederom geworden gevonden als Voorzitter_op te treden, de meeste rozen: E. van 't Hul. Na afloop
want ook onder de burgerij leeft liefde voor den bleef men nog eenigen tijd gezellig bijeen waar- legenheid zal worden gegeven tot oefenen.
Deze oefening is noodig ter voorbereiding van
B.V.L., maar onze eerste liefde vergeten we toch bij verschillende leden het woord voerden.
den wedstrijd, welke op 23 en 24 Juli voor de
niet.
De Plaatselijke Leider wekte de leden op om Burgerwacht te Hoorn zal worden gehouden.
Geachte heer GELDERMAN, het ga Ugoed ook 's winters trouw te komen schieten, zooin Zeist, we hopen dat ge een welverdiende rust doende te trachten in een hoogere klasse te
moogt genieten. Kijk goed het Landstormblad komen. De Heer B. van den Belt sprak een
EEFDE-GORSSEL.
na, want we hopen U toch nog eens in het na- afscheidswoord namens die leden, die wegens
jaar in or_i_s midden te hebben.
.
het bereiken van den 50-jarigen leeftijd in
De Heer A. J. Wuestman is op zijn verzoek
HartehJk dank wat ge voor de afdeelmg October a.s. ,,afzwaaien" en wekte vooral de eervol ontheven uit de betrekking van PlaatseLeerbroek hebt willen doen ~n hebt willen zijn. jongere leden op om trouw aan den B.V.L. lijk Leider van de Afdeeling '.Eefde-Gorssel
Namens ons allen wensch 1k U toe dat ge nog\ te blijven. Als geheel was het een geslaagde van den B.V.L. en zal als zoodanig worden
jaren zult mogen genieten van een welver- avond.
vervangen door den Heer R. van Dijk, gep.
diende rust.
Adj. onderofficier, wonende te Gorssel, G.
De Plaats. leider van Leerbroek,
No. 385.
H. P. VERHOEFF.
LOON OP ZAND.
De Bijz. Vrijw. Landstorm heeft op 9 Aug.
de schietbaan aan den Loonschenberg geopend.
De WelEerw. heer Verbunt, kapela,an alhier en
VRIJWILLIGE LANDSTORMDr. Smals losten de eerste 10 schoten, waarna
MOTORDIENST.
door den Burgemeester het woord werd geDe reserve-kapitein N. Feenstra Leeuwarden voerd. Door den plaatselijken leider werd dank
is tijdelijk belast met het commando over het ge bracht aan den burgemeester en verdere gevrijwillig landstormkorps motordienst, district noodigden voor de belangstelling, waarna om
2 uur de wedstrijden een aanvang namen.
Friesland .

RIJSWIJK.
Deuitslagvanden door de afd. Rijswijk van
den Bij zonderen Vrij willigen Landstorm gehouden schietwedstrijd is als volgt:
Afd. Scherpschutters: Ie prijs P. A. Westerlaken, 2de pr. G. de Zeeuw, 3de pr. T.
van Heukelom.
Afd. 1e en 2de klasse: 1e pr. M. Pullen,
2de pr. L. van Toorenbergen, 3de pr. D. van
Heukelom.
Onderlinge vrije wedstrijd: Ie pr. A. Kramer, 2de pr. T. Leivaart, 3de pr. G. de Zeeuw,
4de pr. C. Fortuin.

WAALRE.
De afd. Aalst en Waalre, van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm "De Meierij"
hielden op Vrijdag 8 Juli eene bijeenkomst in
café van Osch te Waalre, alwaar gesproken
werd over de regeling der schietwedstrijden.

VOORHOUT.

AAGTEKERKE.

Woensdagavond 20 Juli werd te Aagtekerke
De Gewestelijke Landstormcommissie "Zuiddoor den B.V.L. een schietwedstrijd gehouden Holland: West" heeft benoemd tot Plaatseom den wisselbeker. Max. 50 punten. Boven - lijk leider alhier, den heer A. P. H. de Bekker,
genoemde beker werd gewdnnen door den heer Hoofdstraat 110.
L. B. Bosselaar met 50 punten. Daar .het nu
de tweede maal was dat hij dezen beker won,
is hij nu eigenaar geworden.
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BESOYEN.
ALPHEN.
De jaarlijksche provinciale schietwedstrijden
van den Bijz. Vrijw. Landstorm om den in
1928 ingestelden B.V.L.-beker zijn dit jaar
bepaald op de Zaterdagen 30 Juli, 6 en 13
Augustus, telkens des nm. van 4 tot 8.30 uur
op de baan voor scherp aan de Aarkade,lalhier.

ZUID-HOLLAND: WEST.

n

Door de afd. Besoijen van den Bijz. Vrijw•
Landstorm werd Zaterdagmiddag, 23 Juli, een
groote schietwedstrijd gehouden op de speelplaats van de Chr. School, waaraan door 'n
groot aantal schutters we,d deelgenomen.
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SPRANG-CAPELLE.
DRUNEN.

Zaterdag 23 Juli zullen door de afd. SprangCapelle van den B.V .L. op de schietbaan te
Kaatsheuvel schietwedstrijden worden gehouden.

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm hield
een algemeene vergadering in de kleine zaal
der J ongenscongregatie. Allereerst werd besproken om een schietwedstrijd te houden in
de Duinen alwaar een prachtig terrein is gelegen. Besloten werd op 25 of 31 Juli met den
wedstrijd te beginnen . 't Ledental is ongeveer
70. Verder werd besloten om op 18 September
deel te nemen aan den algemeenen schietwedstrijd welke door den Bijzonderen Vrijw .
Landstorm te Loonopzand zal worden gegeven.
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Detachement deelnemers aan den vierdaagschen afstandsmarsch te Nijmegen,
onder leiding van res. le luit. Ir. H. Goedkoop Hzn.
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SASSENHEIM.

FIJNAART.

Op yerzoek van de Gewestelijk~,Landstorm-comm1s_s1e "Zmd-Hol_l_and: West heeft ~ic_h
ook alhier een plaatsehJke Landsto~mcomm1ssie
gevormd. Tot eere-voorz1tter 1s benoemd
burgemeester J. P. Gouverneur, burgemeester
van Sassenheim: tot voorzitter dr. P. le
Grand. Voorts bestaat de commissie uit de
heeren L. Ph. Bisschops, M. J. van Breda, L.
de Bruyn, ds. W. G. Krijkamp, hervormd
predikant, ds. P.D. Kuiper, Geref. predikant
en kapelaan J. I. J. M. Velthuise
De Gewestelijke Landstormcommissie heeft
tijdelijk tot plaatselijk leider benoemd den
heer M. J. van Breda, Hoofdstraat 291.

Dnsdaga vond bezocht de_afd. van den B. V.L.
hier t~r plaatse _de afd. J?.mte~oord om teg~n
haar m een sch1etwedstnJd uit te komen m
korps 5-tallen en afd. teg~~over elka-:1-r. Kunstvoorwerpen waren als pr_1)Zen b_~schikbaar gesteld en wel 11 persoonhJke pnJzen en 2 afd.
prijzen.
De prijzen werden behaald als volgt:
M. de Nijs met 89 p~nten; G. v. N1e~:"enhuijzen 85 p.; J. Mortters 84 p.; A. N1Jhoff
84 p.; P. Korteweg 84 p.; A. Verschuren 84 p.;
J. Stroesheim 82 p.; J. Heykoop 82 p.; L.
Stoop 81 p.; A. Molenaars81 p : Ch. Huybregts
81 p.

Vriendschapsbezoeken van Landstormers.
Hooggeachte Redactie,
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Beleefd verzoek ik U het volgende in het Landstorm blad op te nemen:
Op onze landstormdagen en nationale schietwedstrijden heb ik meermalen met
vreugde geconstateerd, dat er tusschen de leden van den B.V.L. een groote saamhoorigheid bestaat.
Toch blijven velen in groepjes bijeen en komt het contact met leden van andere
afdeelingen niet steeds tot stand; tot een meer intiem gesprek, zooals dat in den
huiselijken kring gevoerd wordt, komt het zeker zeer zelden, hoewel dat de voorwaarde is om elkaars principes te leeren kennen en waardeeren.
Daarom organiseerden de heer P. VAN CRUIJNINGEN te Zuidzande, de heer
P. G. LAERNOES te Vlissingen en ik een excursie van Beerter Landstormers naar
Zeeland, opdat Zeeuwen en Groningers elkaar eens zouden zeggen, hoe ze over
Koningin en Vaderland denken.
Dit kon gemakkelijk omdat ik eenige jaren geleden plaatselijk leider van een
Zeeuwsche afdeeling was. Ik heb de ontvangst van Hare Majesteit in ZeeuwschVlaanderen na de dreiging der Belgen als lid van een eerewacht meegemaakt.
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Groningsche Landstormers op bezoek bij de Zeeuwen.
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Dien dag zullen onze Vorstin en Haar trouwe Zeeuwsch-Vlamingen zeker nooit
vergeten. Dezelfde trouw en aanhankelijkheid aan ons Vorstenhuis vond ik ook bij
de leden van de afdeeling Beerta.
Zoo moest het doel van de excursie: het versterken van het vertrouwen in ons
mooie instituut, wel bereikt wor,den.
Het reisplan werd aldus vastgesteld: Woensdag werd bestemd voor de heenreis,
Donderdag voor Walcheren en · de Middelburgsche markt, Vrijdag voor WestZeeuwsch-Vlaanderen en de Belgische kust, Zaterdag voor een bezoek aan de
Wilhelminapolder bij Goes en de; terugreis.
Uit de verslagen, die de Groningers voor ons Landstormblad over çl_e eerste 2
dagen en de Zeeuwen over den Vrijdag gemaakt hebben blijkt, dat de tocht volkomen
•
geslaagd en het doel bereikt is.
Met den wensch, dat dit voorbeeld door meerdere afdeelingen gevolgd zal worden,
geef ik het woord aan de Groningers:
Door den leider der afdeeling Beerta van den B.V.L., den heer J. CAPPON,
werd het initiatief'genomen een reis naar Zeeland te maken, met het doel de B.V.L.banden nog vaster aan elkaar te smeden dan ze reeds zijn. En dit is gelukt, we hebben
ons die dagen één gevoeld. Den 22sten Juni 's morgens om 4 uur vertrok de autobus
van den heer Robertus van het hotel Huizinga te Beerta.
De reis zelf, van het Noorden tot het Zuiden door ons land is reeds mooi en we
mogen ons verheugen in zulk een mooi land te wonen. Om ± 5 uur nam., kwamen
we op de grens van N.-Brabant en Zeeland met zoogoed als geen pech.
Hier werden we aangenaam verrast door Overste H. BIERMAN, den commandant
van het Zeeuwsch Verband, die ons tegemoet gereisd was en ons hartelijk welkom
heette in Zeeland.
Het spreekt vanzelf, dat dit door allen ten zeerste op prijs gesteld werd. De
: overste nam bij ons in de bus plaats en we konden onze ooren maar openzetten.
Onder leiding van zoo'n gids is het reizen een dubbel gen~~- Op allerlei kleini&"heden,
die we anders zeker niet opgemerkt hadden, maakte h1J ons attent. De eilanden
Zuid-Beveland en Walcheren waar we nu doorkwamen zijn prachtige landschappen,
heel iets anders dan bij ons in Groningen.
Alles ziet er keurig uit. De landbouw staat op een hoog peil. De kleederdrachten
vroegen onze volle aandacht. Na den heer P. G:· L;'-ERNOES, den secr. v.h. ,,Zeeu~sch
Verband" opgepikt te hebben, kwamen '!"e ~n t hotel "Noordzee-Boulevard ~e
Vlissingen aan. Hier eindig~e d~ lange nt mt het hooge N?or~e?-. Erg vermoeid
waren we niet en het eten het uch goed smaken. Het gezellig zitJe voor het hotel
met een pracht gezicht op de Schelde is onvergetelijk. Zelfs in dezen slechten tijd is

lste vijftal Dinteloord 421 punten.
lste vijftal Fijnaart 391 punten.
2de vijftal Fijnaart 398 punten.
2de vijftal Dinteloord 361 punten.
De schietwedstrijden werden bijgewoond
door Burg. van Campen voorz. der WestBrabantsche Landstormcommissie, en de secretarisset1 der afdeelingen

HOORNAAR NOORDELOOS

..
.
•
De plaatsel1Jke afdeelmgen Hoorna-:1-r en
Noordeloos, hebben het voornemen m de
tweede helft_ van Sep~_ember nl. 23 en 24, een
grooten sch1etwedstr1Jd te houden, waaraan
alle B.V.L.-ers kunnen deelnemen.

Op het terrein zullen 10 à 12 schitterend ver
lichte banen worden aangelegd, welke in alle
opzichten af zullen zijn.
Verschillende prijzen zijn nu reeds toegezegd.
De indeeling van den wedstrijd is als volgt:
A. Korpswedstrijd.
B. Vaste baan wedstrijd.
C. Vrije baan wedstrijd.
D. Geluksbaan.
Programma's worden op aanvraag aan alle
afdeelingen verstrekt.
Alle correspondentie, dezen wedstrijd betreffende, te richten aan den Secr. der Wedstrijd
Commissie G . Bikker, Hoogeind 34, Noordeloos.
Komt allen l het belooft iets moois te worden.

daar nog een drukke scheepvaart en op een paar honderd meter afstand zie je de
grootste schepen voorbijvaren. Hierna wandelden we langs den boulevard. Wat is dat
mooi! We zagen het standbeeld van De Ruyter; en moesten toen wel naar bed,
hoewel we nog graag wat aan de zee vertoefd hadden, want de heer LAERN0ES zou
ons den volgenden morgen vroeg komen halen. Na een heerlijke nachtrust waren we
den volgenden morgen volkomen fit, om onder leiding van den secr. van het Zeeuwsch
Verband een genoeglijken tocht over het eiland Walcheren te maken.
Den vorigen dag hadden we van Arnemuiden tot Vlissingen reeds iets van het
eiland gezien, maar dat er zulke mooie plekjes waren, had niemand kunnen denken.
Boven op de duinen hadden we een prachtig gezicht over het eiland, vooral de
boerderijen, geheel onder de boomen verscholen, vonden we mooi. Allen waren vol
lof over dat reisje en ... den gids. Jammer dat alles zoo vlug moest gaan. Te Middelburg, waar de wekelijksche markt gehouden werd, troffen we den Overste weer.
Onder zijn leiding bezichtigden we het museum, waar we wel een heelen dag voor
noodig gehad hadden, vooral doordat de gids zoo vriendelijk was, alles wat ons
interesseerde op een aangename manier uit te leggen. We bezochten daarna het
vervallen stadje Veere, reden terug naar Vlissingen om ons door een prachtige
ferryboot te laten overzetten. Aan boord waren ve!e En~elschen, die _hun vacantie
aan de Belgische kust doorbrachten en toen een mtstapJe naar de M1ddelburgsche
markt gemaakt hadden. Zoo kwamen we in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar de heer
I. CAPPON, de vader van onzen plaatselijken leider, ons welkom heette. Een der
landstormers wees ons per motorfiets den weg, zoodat we spoedig te Zuidzande
kwamen, waar de geheele afdeeling ons in hun stamcafé opwachtte en vriendelij~
ontving. We werden bij hen ingekwartierd en zoo goed onthaald, dat van vroeg naar
bed gaan, zooals we dat gewoon zijn, geen sprake was.
We waren allen zeer tevreden over deze ontvangst en ·zullen de mooie dagen,
die de Zeeuwen ons bereid hebben, nooit vergeten.
Spoedig hopen we de Zeeuwen op bezoek te krijgen, opdat de onderlinge band
in het Landstormkorps steeds hechter worde !
De Zeeuwen schrijven:
De afdeeling Zuidzande van den B.V.L. ontving op 23 en 24 Juni bezoek van
haar zusterafdeeling "Beerta". De gasten werden door de plaatselijke commissie
en de leden in het hotel "De drie Koningen" te Zuidzande ontvangen.
De heer LAK0 begroette hen namens de afdeeling. Hij toonde het goede van den
landstorm aan en wees op het nuttige en aangename van deze ontmoeting. Hij
besloot met een dronk op den B.V.L.
Overste BIERMAN en de heer LAERNOES, resp. commandant en secr. van het
"Zeeuwsch Verband" brachten den dank aan hen, die deze ontmoeting georganiseerd
hebben en riepen den gasten een hartelijk welkom in Zeeuwsch-Vlaanderen toe.
Samen zong men daarna 't Wilhelmus.
De heer O. D. TEN HAVE dankte namens de Groningers de sprekers en zeide zeer
getroffen te zijn door de aangename ontvangst. Hij vond het jammer, dat de organisator van den tocht, de heer CAPPON, verhinderd was en hier dus niet aanwezig kon zijn.
De plaastelijkeleider, de heer P. VAN CRUIJNINGEN, las het programma voor den
volgenden dag voor, waarna de gasten bij de leden werden ingekwartierd. Den
volgenden dag werd, dank zij de medewerking van verschillende autobezitters, een
tocht door ons district gemaakt. Eerst werd de rassentuin van de landbouwschool te
Schoondijke bezocht, daarna werden bij den vader van den Groningschen leider, den
heer CAPPON, eenige ververschingen aangeboden om vervolgens de fabriek van Van
Melle te bezichtigen.
De directeur ontving de Groningers, heette hen welkom in Z.-Vlaanderen en
gaf een overzicht van het ontstaan, den groei en den bloei van het groot-bed~ijf,
waarna hij een gids aan het gezelschap toevoegde voor een rondgang door de fabnek.
Dan ging de tocht over Nieuwe Sluis en Nieuwvliet naar Zuidzande, waar bij het
landstormlid den heer J. DE HuLLu een koffiemaaltijd werd aangeboden. Tijdens
den maaltijd ontvingen we een telegram van den Groningschen leider: ,,Smakelijk
eten''., waarop telegrafisch gear.twoord werd.
Overste BIERMAN dankte den heer DE HULLU en vrol_\w voor de geboden
gastvrijheid en de dames voor hun bediening, waarna het gezelschap voor den
fotograaf poseerde.
Daarna reed men naar de paardenfokkerij van de heeren Luteijn. Het voorbrengen der paarden en het dra ven met het vierspan bleek voor de gasten iets
bijzonders. Allen waren vol bewondering over hetgeen hier gepresenteerd werd. De
gasten meenden, dat dit alleen een reis van Groningen waard was. Ook werd de
veestapel van M. de Bruijne bezichtigd en een kijkje op de duinen genomen.
Toen reed men via Sluis naar Knocke, waar de batterij "Wilhelm II" en het
oorlogsmuseum werden gezien. De wafels bij Siska smaakten uitstekend! Op den
terugweg werd te Sluis even uitgestapt. De heer TEN HAVE bracht namens alle
Groningers dank voor de goede ontvangst, de aangename ontmoeting, de goede
regeling en zeide, dat het verblijf in Zeeuwsch-Vlaanderen nog lang in aangena1:1e
herinnering zal blijven. Hij hoopte, dat het bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen met
onbeantwoord zou blijven, maar dat zij de afdeeling "Zuidzande" het volgend jaar
in zijn geheel in Groningen hoopten te ontvangen.
Toen werd het gezelschap ontbonden, waarna de gasten weer met hun gastheeren meegingen.
Deze dag, begunstigd door mooi weer, behoorde weer tot het verleden, hij zal
door de Zeeuwen niet licht vergeten worden, maar lang in aangename herinnering
blijven."
's Zaterdagsavonds 12 uur kwam het gezelschap hier gezond en wel aan. De
autobus had in 4 dagen 1200 km afgelegd!
Met de meeste hoogachting,
Uw dw. dr.,

J.

CAPPON.

8
zoodat het gebeuren kan, dat de prijzen
al lang verzonden zijn, vóór de gelukkigen
hun naam in "Het Landstormblad" lezen.
Ook komt het wel eens voor dat een prijs
z'n bestemming niet bereikt door verkeerde, onduidelijke adresseering, of
door vergissing von de post. Moar, wanneer zooals dat vaak gebeurt, mij geen
bericht van ontvangen gezonden wordt
dan kan ik er ook geen onderzoek naar
instellen.
OOM BERTUS.
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IN DUIZEND ANGSTEN.

JONGENS EN MEISJES.
Aan de 15 volgende adressen heb ik
een mooi boek als prijs verzonden:
Rinus Alblas, Rijsoord; Piet v. Dommelen, Rotterdam; Gerben Dijkstra,
Minnertsga; Willemien Grevers, Winterswijk; Lammert de Graaf, Spakenburg;
Aafke Hoekstra, Surhuisterveen; J anna
Hoek, Haren; Nellie de Jong, Rotterdam;
Rinu.s de Jong, Drumpt; Neeltje Knape,
Sommelsdijk, Marie v. d. Meulen, Enschede; Toos Maaskant, Bodegraven;
Hendrik Noordman, Kampen; Laurina
Ton, Middelburg; Steven Wegman, Vlaardingen.
Nu is de 5de van de familie Knape te
Sommelsdijk op 't appèl gekomen. Welkom, jonge Landstormer !
Dezen keer heb ik voor A. en B. een
dierenraadsel. Je mag de dieren uitzoeken,
maar niet plagen. Denk er om!
. Aan nieuwelingen bericht ik, dat de
oplossingen binnen 14 dagen moeten opgezonden worden. Maar voor degenen, die
de krant laat ontvangen, heb ik altijd
wel een paar dagen geduld. Voorzichtig
in de vacantie, en allemaal veel genoegen!
Groep A.

(Onder de 10 jaar).
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Cato was een geweldig bij-de-handje.
Nauwlijks een jaartje op school, kon ze al
de groote en lastige woorden lezen, die
pas in de derde klas geleerd worden. Ze
kwam dan ook altijd thuis met een 10 op
haar rapport voor lezen.
Onderweg naar school moest ZIJ altijd

Vervang bij elk woord de twee puntjes
door een begin-· en een sluitletter.
Groep B.

(Boven de 10 jaar).
Allerlei dieren.
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Grietje Aukema te Warns. In April heb
je een prijs gewonnen, en deze is je toegezonden. Maar de namen der prijswinners kunnen niet altijd in 't eerstvolgend nummer worden opgenomen,

Allerlei dieren.
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WIE HELPT
W.G.W.SCHENSEMA&Zn een
ongeh., net, ontwikkeld per-

Tolstraat 114 bij de Van Woustraat. Tel. 25241

BEGRAFENISSEN
in alle klassen ook tegen het z.g. Coöperatie•
of Associatie-tarief
Vakkundige uitvoering

•

soon, N.H., Jid B.V.L., oud 22j.,
aan een betrekking, zeer goed
met menschen J kunnen de omgaan, in bezit ,van rijbewijs A
ook genegen ;(voor Leer I in gr ·e i ~ i'ge~,• Zeer.go,edeJ getuigschnften,staan hem ten dienste.
Liefst prov. Utrecht~ Br. onder
letter B.C. Bur. Landstormblad.

voor haar vriendinnetjes lezen, wat er op
naamplaatjes en winkelramen meestal in
hoofdletters geschilderd stond.
0 die Cato ! Wat was ze toch verschrikkelijk geleerd! Ze was iedereen te glad af.
Op 'n goeien middag huppelde ze met
Freekje, haar schoolkameraadje, naar
huis. Om 't hoekje bij de kerk bleven ze
nieuwsgierig staan kijken. Hun oogen
waren gevallen op een dubbele deur, die
pas donkergroen was opgeschilderd. Middenop prijkte in frissche, witte letters een

N:V.
KONINKLIJKE

DEGEER
VOORSCHOTEN

1

LEVERANCIER

HANDLEIDING

Hiermede geven
wij kennis van het
overlijden van ons
trouw medelid den
heer

1

1

H. van Driel.

Zijn ij ver en trouw
hebben een diepe
herinnering bij ons
allen achtergelaten
Namens afdeeling
Dubbeldam,

O. A. BILLET.

(

SCHIETSCHIJVEN

TEN BEHOEVE VAN
DEN BIJZON DEREN VRIJ WILLIGEN
LANDSTORM

Nieuw soort carton, speciaal voor schietschijven vervaardigd. Alle modellen uit
voorraad leverbaar
Vraagt onze nieuwe prijsclJUrant

DERDE, GEHEEL BIJGEWERKTE DRUK
DoorG.F.BOULOGNE
SECRETARIS DER
NATIONALE LANDSTORM COMMISSIE

SLANGENWAGEN.
Moeder kreeg een geweldige lachbui
en zei:
"0 Cato ! nou snap ik het! Dat is het
brandspuithuisfe, dat je bedoelt. Ja, ja!
daar staat een wagen met slangen in.
Maar voor die slangen hoef je niet op den
loop te gaan, hoor! Want die spuwen
heelemaal geen venijn ; ze spuiten alleen
water, om den brand te blusschen !"
Toen knikte Cato met een wijs snuitje.
Haar kloppend hartje was weer gerust
gesteld.

VAN DEN
f>IJZON DEREN
VRIJWILLIGEN
LANDSTORM

VERSCHENEN:

.

opschrift, dat op den ondergrond zoo
duidelijk afstak.
Verbaasd keek Freekje naar die prachtige hoofdletters, maar ze kon er niet uit
wijs worden.
"Wat staat daar, Cato?" vroeg ze toen
nieuwsgierig.
Even tuurde Cato op het groote woo.rd,
en spelde hardop: SLAN-GEN-WA-GEN.
,,Slangenwagen?" gilde Freekje.
Plotseling verbleekte Cato ook van
:;chrik. De meisjes grepen elkaar bij de
hand, en holden naar huis, zoo hard als ze
maar konden. En telkens keken ze schuw
over hun schoudertje achterom.
Cato was blij dat ze thuis was. Buiten
adem plofte ze in de keuken op 'n stoel
neer.
"Wat is er toch gebeurd, kind?" vroeg
haar Moeder, die hevig ontsteld kwam
toeloopen.
Toen kwam het er in een hakkeldrafje
uit:
"0, Moe! ik-kik-kik ben zoo-zoo erg
geschrokken! Om 't hoekje bij de-de-dekerk zaten een heeleboel slangen in een
wagen. Allemaal met scherpe tanden en
groote oogen ! En ze keken door een spleet
van de deur; en ze wouen ons bijten, die
leelijke valscheriken ! En toen zijn Freekje
en ik hard weggeloopen !" ....
"Och kom, malle meid! Slangen bij de
kerk, zeg je? Hoe kan dat nou?"
"Ja, Moe! 't is echt waar. 'k Heb 't zelf
gelezen op de deur!''
,,Wat stond er dan op de deur?"
,,Wel," daar stond met groote letters:

N.V. voorheen FIRMA GROINENDIJK
Slagllek■tr. 90-94

•

Rotterdam

Tel.1138&
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N.V. Stoomboot Onderneming "CONCORDIA"
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HOOFDKANTOOR ARNHEM
Da;elij]ucbe Goederendienaten vanaf Arnhem naar Rotterdam v.v.
Vanaf Ar hem en Nijmegen naar Amaterdam en Zaan.treek v.v.

1,

dat het gebruik van steenen pijpen in
Nederland gedurende de laatste jaren
steeds toeneemt?
5

Y. L 1.U..-i.-aat

Vanaf Arnhem en Nijmearen v.v.
Verder naar alle aan vaarwater aele&"•n plaat.en in Nederland.

DE DIRECTIE.

Adverteer en geeft succes!

NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad

ADVERTEEREN
DOET VERKOOPEN !
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Ooedewaagen's Koninklijke Fabrieken, Goud;

Gere11elde Goederendienoten van Arnhem naar Schiedam, Delft, Den Haa11,
Tiel, 'oHertoirenbooch, Lobith v.v.
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MAKELAARSKANTOOR BAKKER & Co.
GBLD BESCHIKBAAR VOOR
EERSTE HYPOTHEKEN TOT
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keren zij juist onophoudelijk, naar men
TOCH WIL MEN AU SERIEUX
GENOMEN WORDEN!
zegt. Dat de toekomstige B.V.L.-ers en
Terzelfder tijd, dat de Heeren Albarda burgerwachtlieden de kankeraars van proc.s. bezig zijn aan hun Memorie van fessie zouden zijn, is een tastbare leugen.
Antwoord, behoorende bij hun wetsont- Immers, zouden zij, die met zooveel afkeer
werp ter afschaffing van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm, schrijft de Heer van den militairen rok vervuld zijn, dien
Albarda in Het Volk zijn volgelingen nog straks vrijwillig weer aantrekken?
eens voor, om welke reden zij als flinke
De "roode jongens" zijn dus druk aan
soldaten moeten dienen.
het werk in het leger en worden om dat
Niet om te eeniger tijd trouw te staan "werk" geprezen in hun partijblad. Ten
achter de wettige Overheid, maar om,
als de Heer Albarda hen opcommandeert, einde een schijn van kloekmoedigheid aan
hun ondergrondsche heldhaftigheid te
zijn bevelen te kunnen opvolgen.
Hun militaire geoefendheid is voor geven, wordt gezegd, dat "de legerleiding
den Heer Albarda van beteekenis en vreest de sociaal-democraten, die in het
hij geeft z'n geestverwanten den raad leger hun werk doen; die hun functie in
geen dienst te weigeren, maar het in den
wapenhandel zoover mogelijk te brengen, het apparaat met bekwaamheid vervullen
en ... zich daarmee (let wel!) een brok
als 't kan een rang te behalen.
Als men aan deze edele bedoelingen de invloed in dat apparaat verwerven". 0,
intusschen verschenen Memorie van Ant- het is zoo goed, zegt het roode Volksblad,
woord toetst, kan men slechts tot één
in de militaire keuken te kijken, zooveel
slotsom komen, nl. onbetrouwbare dubbelmen kan; er zijn belangrijker dingen in het
zinnigheid.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' leger te doen, dan mopperen en dagdieven. Waarom? Hoort ! Hoort !
BIJ DEN VIJAND.
Hoe gedragen zich de Socialisten bij
hun vijand? Dat leert een artikel in het
roode "Volksblad" van Donderdag 77
Augustus op de duidelijkste wijze, gelijk
"de Socialistische Gids" dat reeds tevoren
den volke verkondigde. Het artikel draagt
tot onderkop: ,,Sociaal-democraten en het
leger" en oreert dan over de houding der
kameraden in het leger van den kapitalistischen Staat, welk leger, helaas, nog
bestaat.
De Socialisten onder de soldaten, zoo
heet het, zijn geen kankeraars; geen lijntrekkers. Integendeel, hun wordt aangeraden, deze zaak "groot" te zien. Men
strijdt wel voor de afschaffing van het
leger, doch met klein werk als persoonlijke dienstweigering moet men zich niet
ophouden. Men moet, integendeel, zijn
uiterste best doen, om den krijg te leeren,
op kosten van den kapitalistischen Staat.
Met lijntrekkers kan de klassenstrijd op
zijn "grooten dag" toch ook niets aanvangen. De grootste kankeraars in dienst, zoo
heet het even verder, dat zijn de jongens,
die, in de burgermaatschappij teruggekeerd, hun stem trouw geven aan de partijen, die het leger van den kapitalistischen
Staat in stand willen houden; het zijn zij,
die gewillig hun plaats innemen in den
B. V. L. en de burgerwachten.
Dit is, gelijk wij uit betrouwbare bron
vernamen, intusschen slechts een gedeeltelijke waarheid, gehecht aan een tastbaren
leugen. Officiëele kankeraars, die hun gekanker tot de legerleiding durven laten
doordringen, vindt men onder de Socialistische soldaten en onderofficieren niet
veel. In het aangezicht der legerleiding
moeten zij zelfs veel weg hebben van
dienstkloppers. Maar, in het geniep kan-

Voorloopig is het gelukkig in Nederland nog niet zoo ver, dat de klassenstrijd met de wapens wordt uitgevochten. Doch wat er nog gebeuren zal,
weten wij niet en, gezien de ontwikkeling in het buitenland - gezien ook de
weigering van de burgerlijke partijen
om de sociaal-democratische voorstellen
tot ontwapening der vrijwillige corpsen
te aanvaarden is het voor ons
noodzakelijk, ons op alles voor te
bereiden.

Ook dit is gestegen.
Doch, wat veel belangrijker is, het
Instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm is in den loop der jaren op
sterker en breeder fundatie gegrondvest.
Een en twintig districtcommissies (Gewestelijke Commissiën) geven aan den
arbeid leiding en steun en in meer dan
duizend plaatsen behartigen de Plaatselijke Landstorm Commissiën het welzijn
van de talrijke plaatselijke afdeelingen,
daarbij kloek bijgestaan door de Plaatselijke Leiders.
Het aanhouden van registers, het opsporen en wijzigen van de vele mutatiën,
het voorbereiden en uitvoeren van de
schietoefeningen en wedstrijden, de landdagen en de huishoudelijke bijeenkomsten,
het werk aan het verstrekken van legitimatiebewijzen verbonden en niet te vergeten voor de instandhouding van het
Landstormblad, vereischt een omvangrijken, toegewijden arbeid.
Het is van groote beteekenis, dat een
vijf duizend vooraanstaande burgers zich
voor dezen, ook in letterliy·ken zin onbetaalbaren, arbeid geven willen om in samenwerking met een twintigtal voortvarende
Gewestelijke Secretarissen en Propagandisten, de afdeelingen daadwerkelijk te
steunen.
Een dergelijke sympathie voor de nationale zaak getuigt nog verrassend van een
levende kern in onze natie, die bij de
onzekere toekomst veel goeds voor ons
volk belooft.
Toch moet ook het jaar J 932 op dit
terrein ons opnieuw vooruitbrengen en
moet het Instituut op verschillende punten worden nagezien, verstevigd en uitgebouwd.
Doch eerst houden, wat wij hebben!
Eerst afwerken, wat hier of daar nog
niet afgewerkt is.
Hier levert onze berooide schatkist
vanzelf hare bezwaren.
Het Instituut groeide uit . .

Duidelijke taal, nietwaar? Al te <luidelijk, wijl het een schitterend en voor geen
tweeërlei uitleg vatbaar commentaar geeft
aan ieder Christen-soldaat, hoe hij het gestadig ondermijnen van het moreel van
den N ederlandschen soldaat door allerlei
klacht over het eten, de legerleiding, de
onuitstaanbare tucht, de belachelijke misslagen der officieren enz. enz. enz. heeft
te verstaan.
Men "bereidt zich op alles voor", in
verband met de ontwikkeling der dingen
in het buitenland en "omdat het wellicht
De Rijksbijdrage daarentegen kromp in.
Eenerzijds heeft dit laatste echter eén
gebeuren kan, dat de klassen st rijd met de
wapens moet worden uitgevochten".
voordeel en hierop juist willen wij wijzen.
Friesch Dagblad.
Tot groote verheugenis van allen die het
- - - - - - - - - - - - - - - - - wel meenen met onzen Landstorm, gaf de
FINANCIEELE COMMISSIËN BIJ DE soberheid der fondsen geen oorzaak van
PLAATSELIJKE AFDEELINGEN.
verslapping van activiteit.
Integendeel, de actie werd grooter.
Elke organisatie, welke levenskrachtig
De
lust om zelf de handen uit de mouwil blijven, moet zorgen in het teeken van
wen
te
steken en om het nu eens niet op
den vooruitgang te staan.
anderen
te laten aankomen, vermeerderde
Stilstand is achteruitgang.
Gelukkig kan dit van den Bijzonderen klaar blij kelij k.
Intusschen is daardoor gebleken, dat
Vrijwilligen Landstorm niet worden gehet
noodig is, om op twee punten bijzonzegd. Wie dit instituut in zijn ontwikkeorde op zaken te stellen.
derlijk
ling van nabij heeft gadegeslagen, heeft
op vele punten sterken groei kunnen
le. De Plaatselijke afdeelingen moeten
waarnemen. Niet slechts in het aantal zich - binnen het kader van de organisatie
Vrijwilligers.
- er meer aan gewennen zelfstandig het
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afdeelingsleven te behartigen en uit te
bouwen.
2e. De Plaatselijke afdeelingen, zoowel
als de Gewestelijke Commissiën, moeten
tot eigen fondsvorming overgaan.
Het verband tusschen beide is duidelijk.
De vervulling van den tweeden eisch is
voorwaarde voor den eersten.
Dat daarbij het organisch verband in
ons Instituut niet behoort en ook niet
behoeft te worden verbroken, ligt voor de
hand.
Volle behoud van het bestaande contact blijft geboden.
Om het bovenstaande te verwezenlijken
zal het noodig zijn, evenals elke vereeniging dit heeft, een eigen kas te vormen.
Zoowel voor de Gewestelijke, als voor de
Plaatselijke Commissiën.
De weg van contributieheffing moet
hier n i e t worden ingeslagen.
Hoe dan?
Dit te overwegen, en te vinden wordt
aan de Plaatselijke en Gewestelijke Landstorm Commissiën zelve overgelaten.
Doch het allerbeste middel zal zeer
waarschijnlijk wezen "Het vormen van een
Financieele Commissie uit de Plaatselijke
Commissie."
In verschillende plaatsen is deze weg
reeds ingeslagen.
Naar wij vernemen met succes.
Maar, zal men vragen, is zulk een eigen
fondsvorming wel noodig?
Het Rijk draagt toch bij in de kosten?

2
KAMPIOEN VOOR WET EN RECHT.

Zeker, doch de helft daarvan is noodig
voor de militaire uitrusting en organisatie
van ons Instituut.
En van de andere helft moeten de
schietoefeningen en wedstrijden over het
geheele land en de administratiekosten
worden betaald.
Voor dit bedrag, dat dienen moet voor
een instituut van 70.000 Bijzondere Vrijwilligers, heeft de Regeering precies 150
marechaussees tot hare beschikking. Van
zwemmen in het geld is dus geen sprake.
Integendeel.
Als gevolg hiervan staat de landstormbeweging voor verschillende kosten, waarvoor een "eigen kas" meer en meer noodzakelijk wordt.
Daar zijn de kosten der landdagen, en
der extra-prijzen en -patronen; de kosten
van ons blad. Opk voor vele àndere uitgaven kan slechts een onvoldoende bijslag
worden verleend.
Willen onze afdeelingen, evenals die
van andere organisaties, een zekere niet te
ontberen ruimte van beweging verwerven,
dan is de beschikking over een eigen
beurs, een eigen penningmeester, en zeer
zeker ook over een financieele commissie,
die voor de noodige aanvulling zorg
draagt, gebiedend noodzakelijk.

DENKT OM DE WERVING
VAN ONZE JONGE
DIENSTPLICHTIGEN!
Scherpschutters : 1. Driessen, Elsloo;
2. Stappers, Grubbenvorst; 3. Clevis,
Broekhuizen; 4. Hulsman, Venray; 5.
Scheepers, Heel; 6. Lenaers, Stramproy;
7. Klabbers, Well; 8. Driessen, Merkelbeek; 9. Nelissen, Schinveld; 10. Reynen,
Blitterswijk; 11. Gris pen, Grathem; 12.
Custers, Dieteren; 13. Damasseaux, Schinnen; 14. Willems, Susteren.
Schutters 7e kl. : 1. Houtackers, Wessem; 2. W. Gubbels, Beegden; 3. G.
Gubbels, Beegden; 4. Boesch, Susteren;
5. Biermans, Haelen; 6. Op 't Veldt,
Haelen; 7. Breuren, Baarlo; 8. Stevens,
Venray; 9. Greymans, Weert; 10. Brem~
mers, Roermond; 11. Diederen, Schinnen; 12. Lipsen, Haelen; 13. Roeffen,
Grubbenvorst; 14. Rijk, Well; 15. Clerx,
Tungelroy.
Schutters 2e kl. : 1. Heezen, Leunen;
2. Broers, Ospel; 3. Janssen, Geulle;
4. Pijpers, Baarlo.
Bovendien werd een personeele wedstrijd (met inleggeld) gehouden met dezelfde groepen en klassen als bij den
korpswedstrijd. In totaal werden hierbij
40 prijzen uitgereikt.
Gr.
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ONDERSCHEIDINGEN.
Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd:
tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau:
C. W i 1 d e n b e r g, lid van de Gewestelijke Landstormcommissie "Zuid-Holland: West" te 's-Gravenhage;
A. J. C. M a a s G e e s t e r a n u s,
lid van de Gewestelijke Landstormcommissie "Alkmaar" te Heiloo;
Kapelaan A. H o e v e n a a r s, secretaris-penningmeester van de Landstormcommissie uit den Bond van R.K. Albarda tot de Nederl. Maagd: Wij komen op voor zuivere toepassing van de grondwet.
Militairen Vereenigingen, te Bergen op
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm moet afgeschaft worden.
Zoom;
L. A t t e m a, lid van den Raad van
LANDSTORMKORPS
Toegekend de Eere-medaille verbonden 1
Bijstand van de Nationale Noodhulp
aan
de
Orde
van
Oran7e-N
assau:
LIMBURGSCHE JAGER&.
Organisatie, te Hilversum.
in zilver (met de zwaarden) aan
Korpsgroei.
Verder zijn benoemd:
den Adjudant-onderofficier der Mil.
van
het
Regiment
Adm.
B.
d
e
J
a
g
e
r,
tot Commandeur in de Orde van OranjeIn de maanden Juni en Juli j.l. sloten
Genietroepen;
Nassau:
zich 110 dienstplichtigen, vooral van de
den Adjudant-onderofficier G. P. jongere lichtingen, bij het Landstormkorps
Jhr. Mr. L. E. M. v o n F i s e n n e,
Zweed
ij k, van het l 5e Regiment Lim burgsche Jagers aan.
Lid van Gedeputeerde Staten van ZuidInfanterie;
Holland, te Rijswijk;
Korpsschietwedstrijd.
in brons aan
tot Ridder in de Orde van den NederMejuffrouw E. G. K a 1 d e w a y, ge~.
Op 8 September jl. had de jaarlijksche
landschen Leeuw :
van Lummel, huismoeder van het Tehms korpsschietwedstrijd van het L.S.K. LimMr. J. J. C r o 1 es, President van het voor Militairen te Ede (Gld).
burgsche Jagers op de Moliekerheide bij
Gerechtshof te Leeuwarden;
Roermond plaats, begunstigd door een
Jhr. Mr. K. J. Schore r, Deken der
schitterend najaarsweer, dat de omligOrde van Advocaten te Utrecht;
gende terreinen vol bloeiende erica had
H. G. Win k e 1 man, Generaal-Magezet.
OPENBARE
OPTOCHTEN.
joor, Commandant der IVe Divisie;_
Van ongeveer 60 afdeelingen waren
B. E. S t ö ver, Generaal-MaJoor,
Vóór alles orde.
korpsschutters als afgevaardigden t?t
Commandant der IIe Divisie;
De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft dezen wedstrijd opgekomen. De wedstnJd
J. W. A. Be y nes, Commissaris zich,
naar "Het Volk" bericht, met de volgende duurde van 9-17 uur en had een vlot verN.V. Kon. Fabriek van Rijtuigen en circulaire tot de Burgemeesters gewend:
loop. De leiding was aan den KorpscomSpoorwagens J. J. Beynes, te Haarlem;
Optochten langs de openbare straat gaan mandant, den res. Kolonel L. Haenecour,
tot Officier in de Orde van Oranje- meermalen gepaard met verstoring van de bijgestaan door zijn Luit.-adjudant en _een
openbare orde: ook wordt van de verleende wedstrijdbureau, hetwelk onder een rmme
Nassau:
toestemming tot het houden van een optocht
Mr. G. v a n B ar e n, Burgemeester vaak misbruik gemaakt, in een vorm van be- tent gevestigd was.
..
De uitslagen van den korpswedstnJd
leediging van het publiek gezag. ~en en ander
der Gemeente Delft;
Mr. J. W. Goed b 1 o e d, Secretaris is onduldbaar en behoort krachtig te worden waren de volgende.
als het gezag en de orde op de openvan den Chr. Boeren- en Tuindersbond gekeerd;
bare straat niet gehandhaafd worden, lijdt de Groep A (geoefend met patronen No. 1 ).
in Nederland, te Goes (bij bevordering). publieke zaak ernstig schade. Geldt dit reeds
Scherpschutters: 1. Vaes, Neer; 2. v.
voor normale tijden, te meer onder de huidige
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: omstandigheden.
Aller streven moet er op ge- Rijswick, Swolgen.
Jhr. J. K. H e s s el t v a n D in t e r, richt zijn, onze volksgemeenschap door de
Schutters 7e kl. : 1. J enniskens, Horst;
Burgemeester van Pijnacker en Noot- branding heen te sturen in veilige haven. Dit 2. Timmermans, Nederweert; 3. Hermans,
kan alleen bereikt worden langs den weg van
dorp;
Ieder gebrek aan orde draagt de kiel?- va.n Horst; 4. Opstals, Helden; 5. Hamers,
G. G. Bo z uw a, Luitenant ter Zee orde.
7.
ondergang in zich. Ik roep uw medewerkmg m Lutterade; 6. Reynders, Helden;
Ie kl., Adjudant van den Min. van om het euvel, waarop ik wees, te keeren. Naar Kisters, Lutterade.
mijn meerring kan dit geschieden door optochDefensie;
Schutters 2e kl. : 1. Vulling, Sevenum;
H. K e p p el H e s s el in k, Kapi- ten in de avonduren niet toe te staan; alleen 2. Peeters, Venlo; 3. Raven, Lutterade;
in bijzondere omstandigheden ware hiervan_ af
tein, Commandant van de School voor te
wijken en dan nog slechts onder de nood1ge 4. Janssen, Venlo; 5. Wauben, Lutterade;
Reserve-Officieren der Bereden Artillerie; waarborgen tegen misbruik. Ook ware aan toe- 6. Jeuken, Horst; 7. Wilms, Tegelen.
M. Tops, Secretaris van den Lim- stemming tot het houden van een optocht de
burgschen Land- en Tuinbouwbond, te voorwaarde te verbinden, dat niet wordt be- Groep B (geoefend met patronen No. 13).
toogd voor openbare gebouwen of woningen
Koningschutters: 1. Aengevaeren, StramRoermond;
van dragers van openbaar gezag. Bij inbreuk
A. C. v a n d e r V l i e t, Bankier te op de gestelde voorwaarde ware snel en krach- proy; 2. Bell, Maasbracht; 3. Swinkels,
Leunen; 4. Peeters, Baarlo.
tig in te grijpen.
Zierikzee.

EEN GOEDE MAATREGEL.
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H. K. H. PRINSES JULIANA
TE ROERMOND.
Het hoogtepunt van de viering van het
feit, dat 700 jaren geleden Graaf Otto II
van Gelre aan Roermond stadsrechten
heeft geschonken, was het bezoek van
H. K. H. Prinses Juliana.
Roermond stond op 23 Augustus, ondanks crisis en malaise, in het teeken van
vlaggentooi en muziek. Het stadje was in
feestdosch en in feeststemming.
Het Landstormkorps Limburgsche Jagers had een eerewacht samengesteld uit
vrijwilligers der afdeelingen Roermond,
Haelen, Neer, Hunsel, Grathem, Maasbracht en Montfort, waarbij het korpsvaandel met vaandelwacht door de afdeeling Maastricht was gevoegd. Dank zij de
goede zorgen der leiders dezer afdeelingen
muntten deze eerewacht en vaandelwacht
uit door een uitstekend tenue en stramme
houding.
Als commandant der eerewacht trad
op: de res. Kapitein B. Peeters, als commandant der vaandelwacht de res. 1ste
Luit. Inf. A. Boosten, als sectiecommandanten de res. 1ste Luitenants Inf. F.
Peters, J. v. d. Hoff, J. Maessen en W.
Damen en als vaandeldrager de s.m.i. P.
Boerma. Bij de ontvangst waren tevens
aanwezig: de res. Kolonel L. Haenecour
en diens adjudant, de res. 1ste Luit. van
Sp. D. v. d. Gen. Staf, Jhr. J. Graafland.
's Morgens was deze eerewacht geformeerd en bewapend en had tegen den
middag het maal gebruikt in een der zalen
van het gastvrije Bisschoppelijk College.
Tegen kwart na 2 uur stond de eerewacht, temidden van een dichte volksmenigte en twee muziekkorpsen, opgesteld tegenover den ingang van het
Stedelijk Museum, hetwelk door H.K.H.
zou geopend worden.
Het was een plechtig en ontroerend
oogenblik, toen H. K. H. de Prinses langzaam langs de gelederen schreed en daarna
aan den commandant der eerewacht Haar
hooge tevredenheid te kennen gaf.
Na de opening en bezichtiging van het
Museum trad de Prinses enkele minuten
tusschen de Limburgsche Jagers in, die
zich als groep voor het maken van een
photo hadden opgesteld. H. K. H. had op

HOTEL BLOEMINK,
APELDOORN
GEVESTIGD SEDERT 18~7

Fraai gelegen aan de Loolaan
bij het Kon. Paleis en bosschen
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GENERAAL C. J. SNIJDERS.

LEUNEN (VENRAY).

De inspectie der eerewacht.

verzoek van den Burgemeester van Roermond, den oud-Minister Mr. Waszink,
onmiddellijk zeer bereidwillig toegestaan
om een dergelijke photo te mogen nemen.
Deze charmante geste van H.K.H. de
Prinses heeft op de Limburgsche Jagers
en op de Roermondsche bevolking een
indruk van groote hartelijkheid gemaakt,
welke zich o.a. uitte door een driewerf
hoera op Hare Koninklijke Hoogheid.
Zij volgde hierin spontaan Hare Koninklijke Ouders na, die met Hunne
Dochter op 22 October I 925 temidden
eener eerewacht der Limburgsche Jagers
op het stationsperron te Mook eveneens
Hunne hooge toestemming gaven om
eenige oogenblikken te poseeren.
Na den Korpscommandant Hare tevredenheid te hebben betuigd, begaf
H. K. H. zich naar de Munsterkerk, waar
7 voorzaten der Nassauers begraven
liggen; van hen is vooral bekend gravin
Richardis van Wittelsbach, de grootmoeder van Graaf Otto II en de eerste
abdisse der Munsterabdij, wier dochter
Mechtildis huwde met Hendrik graaf van
Nassau (t 1249). Van dezen Hendrik van
Nassau is H. K. H. Prinses Juliana via de
takken Nassau-Dillenburg, Nassau-Katzenelnbogen en Nassau-Dietz, afstammelinge in de 20ste generatie.
De stadsbloei van Roermond is vooral
te danken aan deze abdij en aan de privilegiën der Geldersche en N assausche
vorsten.
23 Augustus 1932 zal voor de Roermondenaren en de Limburgsche Jagers nog
lange jaren in geestdriftige herinnering
blijven!

P. M. v. Haelen schrijft ons over de
eerewacht het navolgende:
Vermeldenswaard is de schitterende
figuur, die de afdeeling Limb. Jagers,
139 manschappen, maakte onder commando van kapitein Peeters bij het
openingsbezoek van H. K. H. Prinses
Juliana aan het Gemeentemuseum Cuypers-Luyten, ter gelegenheid van het
700-jarig bestaan der stad Roermond.
Bij aankomst, vergezeld van Kolonel
Haenecour met zijn adjudant, luitenant
Jhr. Graafland, en burgemeester Waszink,
inspecteerde H. K. H. de afdeeling, en
na het bezoek was Prinses Juliana wel zoo
goed een oogenblik met hare Limburgsche
jongens voor den fotograaf te poseeren.
Dat doet 't Limburgsche hart goed, Zij,
bij 't korpsvaandel, te midden der Limburgers! Onwillekeurig komt op de lippen:

Op I 7 Juli j .1. maakten 30 Limb. Jagers
van de afd. Leunen onder leiding van het
pl. commissielid Jacobs en den leider Arts
per autocar een excursie naar Gelderland.
Gereden werd via Overloon, Mill en Grave.
Verschillende dorpen leverden mobilisatie-herinneringen op en de "verhalen"
waren niet van de lucht.
Bij Nijmegen werd äe Waal overgestoken en dwars door de Betuwe werd,
via Elst, Arnhem bereikt. Onder leiding
van den dd. Officier en den wachtmeester
Waanders werd de kazerne der rijdende
artillerie bezichtigd, waar vooral de aandacht trokken: de nieuwe signaalzaal, de
tractors en de prachtige paarden.
Daarna werd Bronbeek onder geleide
van een oudgediende bekeken. Veel oorlogsmateriaal uit Ned. Oost-Indië en
een schilderij, voorstellend den tocht van
Heemskerck en Barendsz naar Nova
Zembla, werd bezichtigd. In den schitterenden tuin van Bronbeek werd èe
knapzak aangesproken.
Ten slotte bezocht de afd. Leunen het
Kasteel Doorwerth, het N ederlandsch
wapenmuseum, gelegen op de smalle
Op 29 September a.s. wordt Generaal
. rivierstrook tusschen de hoogergelegen C. J. S n ij der s, Oud-OpperbevelhebVeluwe en den Rijn. Vooral trokken de ber van Land- en Zeemacht, 80 jaar oud.
uniformen van 1830, de oude folterwerkAan den krassen grijsaard, die zich na
tuigen en de folterkamer de aandacht. het beëindigen van zijn officiersloopbaan
Ook werd nog een kort bezoek aan nog op velerlei terrein verdienstelijk heeft
Burgers' Dierenpark gebracht.
gemaakt voor de zaak des vaderlands,
De haardsteden te Leunen werden voornamelijk op het gebied der Nationale
bereikt via Nijmegen, Bergen, Vierlings--1 Luchtvaart, brengt de Bijzondere Vrijbeek en Maashees.
willige Landstorm gaarne hulde en dank.
STELLING VAN AMSTERDAM.
In de maand Augustus kwamen onderstaande afdeelingen voor schietbijeenkomsten bijeen, t.w.: Abkoude, Proostdy,
Baambrugge, Assendelft en Nauerna,
Nieuw-Vennep, Noord en Zuid Bilderdam,
Leimuiden, Rijnsaterwoude, Oude Wetering (gem. Leimuiden), Nigtevecht, OuderAmstel, Buurt over Uithoorn, Uithoorn
en Vreeland.
In de maanden October, November,

December, Januari en Februari zullen in
het gebied van het Landstormkorps "Stelling van Amsterdam" op verschillende
centrale plaatsen huishoudelijke bijeenkomsten worden uitgeschreven, waarin de
Commandant compagniesgewijze met de
ingedeelde officieren en de leden der afdeelingen huishoudelijke besprekingen zal
houden. Deze bijeenkomsten zullen tevens
worden bijgewoond door de Gewestelijke
en Plaatselijke landstorm-commissies.

"Waar aan 't oud Oranjehuis
't Volk blijft hou en trouw, ·
Met ons roemrijk Nederland
Eén in vreugd en rouw.''
Ja, dat voelt de Limburger op zulk
moment meer dan ooit. Hij had 't wel uit
willen jubelen. Was 't wonder, dat hij bij
haar vertrek zich niet langer kon bedwingen en spontaan een "lang leve
prinses Juliana!" uit honderden kelen
lossloeg.
0 Limburg, hoe houdt gij aan uw
vorstenhuis!
Zoo blijve het de eeuwen door:
,,Trouw aan plicht en trouw aan God,
Limburgs dierbaar oord!

Bijzondere Yr;;"Jilliger bij heTLan<lsLorm~rps
Je meesT eerJolle .,,/ijze ontheJen Jan zyne v1erbin.1ën;,;
by Jen Byzonderen-y.;9..Jilli!l!en Landsi-orm
onder Jan kl,eTuiQing ✓oor de bore,Jheid,t',Jdons den duur
zyne<" v1erbinTents beToond,om zich b~ heTuttbr~n v'an
reJolutiona ire -Joelin~en Ter beschik__"ki_n~ Jan de ~g,,enng
të sTellen.
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H.K.H. Prinses Juliana te midden der Limburgsche Jagers.

,,BEWIJS VAN ONTSLAG".
Ingevolge de Regeling der Registratie king voor een dergelijken ontslagbrief.
van den Bijzonderen Vrijwilligen LandZij, die reeds in vroeger jaren zijn ontstorm (R. No. 26, Inspecteur Vrijwillige slagen, behooren hun verzoek, om ook een
Landstorm, d.d. II April I 93 I), wordt geteekend ontslagbewijs te mogen ontjaarlijks op I October - vanwege de vangen, vergezeld te doen gaan van een
aangewezen Commandanten der Land- verklaring, geteekend door twee leden der
stormkorpsen - aan iederen 50-jarigen Plaatselijke Landstorm Commissie, (waarbijzonderen vrijwilliger beneden den rang toe ook de Plaatselijke Leider kan gevan officier een mededeeling gezonden, rekend worden), dat zij wegens het bedat hij heeft opgehouden bijzondere reiken van den gestelden leeftijd uit den
vrijwilliger te zijn.
1Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zijn
Ten einde aan dit ontslag te doen ge- ontslagen.
paard gaan de waardeering, waarop deze
Slechts eervol ontslagen bijzondere vrij~annen billijkerwijs aanspraak hebben, willigers kunnen in aanmerking komen;
1s bovenstaande ontslagbrief vervaardigd, zij, die uit eigen beweging hebben bedankt,
welke aan deze categorie vrijwilligers zal nimmer.
worden uitgereikt.
Zij, die zijn afgekeurd, of blijvend in
De reeds in I 930 ontslagen bijzondere het buitenland gaan wonen, kunnen eve.i;.i....
vrijwilligers komen ook in aanmer- eens een ontslagbewijs ontvangen.

Een Biizond. Vrijwillige
Landstorm in Ned.-lndië

houd van de aan hen verstrekte rijksgoederen hun niet of niet meer mogelijk
is, dan kunnen zij, indien zij naar de aanvullingsreserve zijn overgegaan, een verzo~k 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 commandant
de goederen in ontvangst.

In 't maandbl. ,,Nederlandsch-I ndië", orgaan der Vaderl. Club, komt het volgende
artikel voor, waarvan wij verwachten dat
het onzen lezers belang zal inboezemen:
Door harde financiëele noodzaak gedwongen moet thans de Regeering van
Nederlandsch-Indië haar leger inkrimpen
beneden de formatie, welke Zij vroeger
voor het bewaren van de binnenlandsche
orde noodig achtte. Slechts noode kunnen
wij in dezen maatregel, die extra risico's
schept, berusten. Het komt ons echter
KORPSSCHIETWEDSTRIJD
voor, dat de verzwakking van de weer"VERBAND DORDRECHT" TE
macht - voor zoover het betreft beteu- Tot Korpscommandant Yan het LandstormDORDRECHT.
geling van binnenlandsche woelingen - korps "West-Braban1.sch Verband" is benoem<l
de Reserve Majoor T. BEETS.
gecompenseerd kan worden door een verOp Zaterdag 3 September 1.1. werkte
hooging der weerbaarheid van de burgerij.
het weer nu niet bepaald mede voor het
Wij denken daarbij niet aan schutterij of
houden van een schietwedstrijd in de
burgerwacht, maar verwachten alleen
INLEVERING 1932.
open lucht. Storm en regen schenen een
heil van een goed militair vrijwilligersverbond te hebben gesloten bij hun
Legerorder 1932, No. 252.
corps, uitsluitend bestaande uit personen,
pogingen
om de zeilen over de opstellingsdie als milicien of als vrijwilliger in het Ministerieele beschikking van 16 Augustus plaa ts der schutters en de wedstrijd0.
1932,
VIide
Afd.,
No.
331
leger h.t.l. of in Nederland gediend hebadministratie te vernielen en den bekenben, een organisatie analoog met den Bijz.
(Zie ook L. 0.1932, No. 207).
den prettigen Landstormgeest bij de
Vrijwilligen Landstorm in Holland.
Inlevering van goederen door dienstplich- aanwezigen te bederven. Het materieel
Evenals in Holland zal hier de Bijtigen, die naar de aanvullings-reserve
van de Pontonniers bleek gelukkig in
zondere Vrijwillige Landstorm (afgekort
overgaan.
soliditeit niet onder te doen voor de
B.V.L.) plaatselijk moeten zijn ingedeeld.
opgewektheid van onze B.V.L.'ers, beide
In plaatsen met een garnizoen behoort het
§ 1.
hielden stand en deden den wedstrijd een
! . De rijksgoederen, verstrekt aan de goed verloop hebben.
plaatselijke B.V.L.-detachement uiteraard ondergeschikt te zijn aan de militaire gewone dienstplichtigen der landm':cht,
Te 2 uur precies opende de Korpscomleiders ter plaatse. In plaatsen zonder die op 1 October 1932 naar de aanvullmgs- mandant de Res. Majoor W. J. M. Linden,
garnizoen zal het detachement uitsluitend reserve overgaan, worden - met uit- dezen jaarlijkschen wedstrijd, waarbij hij
handelend op mogen treden op last van Iiondering van_ haarkam, roskan:i, spons en o.m. de aandacht erop vestigde dat, hoehet B. B. Detachementscommandanten zakboekje - m October 1932 mgeleverd, wel bijeenkomsten als deze steeds van
en kader zullen uit de vrijwilligers zelf voor zoover de inlevering van deze goede- groot nut zijn voor het versterken van het
gekozen moeten en kunnen worden. Het ren niet reeds eerder heeft plaats gehad. saamhoorigheidsgevoel der vrijwilligers,
is in verband met de mogelijkheid van Indien noodig, kan met het in ontvangst het belang ervan niet te hoog kan worden
een onverwachte agressie van belang, dat nemen van de goederen worden begonnen aangeslagen wanneer ze gehouden worden
ieder vrijwilliger wapenen ~1: een kle0e op een der laatste 6 werkdagen in Sept. in moeilijke tijden zooals wij die thans behoeveelheid verzegelde mumhe onder ZIJn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. • .. . leven. Ongetwijfeld leent een crisistijd zich
berusting heeft. Wij gelooven, dat met het
beter voor het doen van een revolutiepoging
§ 2.
uitreiken van wapenen, het indeelen der
dan een tijd van algemeene welvaart.
detachementen, het aanstellen van coml . Van de in § 1 bedoelde inlevering
Hoewel er geen aanleiding is voor
mandanten en kader en vooral niet te zijn vrijgesteld:
directe ongerustheid, dienen wij meer nog
vergeten het aanwijzen van verzamel- en
a. de dienstplichtigen, die als "biy·zon- dan anders paraat te zijn.
alarmplaatsen, de weerbaarheid van de dere vrijwilliger" zijn geregistreerd (zie
De Commandant sprak zijn vertrouwen
Europeesche burgerij al belangrijk ver- L. 0. 1932, No. 167);
uit dat, mocht een oproep noodig zijn en
hoogd zal zijn. Eventueel kan men deze
b. de dienstplichtige vrijwilligers van worden gedaan, allen als één man daaraan
weerbaarheid nog opvoeren door het orga- de Vrijwillige Landstormkorpsen Motor- gevolg zullen geven en besloot zijn openiseeren van militaire oefeningen.
dienst en Vaartuigendienst.
ningswoord met den wensch uit te spreken,
Bij het uitbreken van binnenlandsche
2. De Inspecteur van den vrijwilligen dat deze wedstrijd een aangenaam verloop
onlusten is het vooral zaak onmiddellijk landstorm verstrekt vóór 1 October 1932 mocht hebben voor alle schutters.
in te grijpen, vóór een plaatselijk relletje de noodige opgaven betreffende de in het
29 afdeelingen, ieder vertegenwoordigd
zich tot een machtige beweging heeft eerste lid bedoelde personen zoowel aan de door 2 schutters, namen deel.
uitgebreid. Hiervoor heeft men meestal hierbij betrokken indeelingsdistrictscomWerd in 1930 zoowel als in 1931 de
meer aan een ongetraind plaatselijk mandanten als aan de desbetreffende wisselbeker op 197 punten gewonnen,
corpsje, dat echter dadelijk paraat is, dan korpscommandanten. Bij de opgaven aan ongetwijfeld door de ongunstige weersaan een sterk garnizoen op 100 km. afstand. de districtscommandanten worden de zak- gesteldheid was dit jaar 193 't hoogste
Indien bij den overval van Willemstad boekjes van de dienstplichtigen over- puntenaantal.
op Curaçao een organisatie als de B.V.L. gelegd.
Dit werd bereikt door drie afdeelingen
had bestaan (onder de B.P.M.-employé's .................................... waarvan een afviel op beste laagste schot
waren ongetwijfeld vele oud-miliciens),
8, terwijl dit bij de twee andere 9 was.
zou het Gezag zeker niet zulk een smade§ 14.
Bij loting werd hiervan de afd. Lexmond
lijke nederlaag geleden hebben.
Inlevering goederen "bijzondere
voor 1932 eigenaresse van den beker.
Het oprichten van een B.V.L. kan men
vrijwilligers"•
1
De vijf korpsprij zen vielen ten deel aan :
ook zien als het scheppen van de mogelijk1. De rijksgoederen, verstrekt aan de in
Lexmond, 193 punten; Papendrecht,
heid tot een wijze van mobiliseeren. § 2, eerste lid, a, bedoelde dienstplichtigen 193 p.; Sliedrecht, 193 p.; Bolnes, 192 p.
Dreigt oorlogsgevaar, dan wordt op de worden met uitzondering van het en Gorinchem, 192 p.
gewone wijze gemobiliseerd, waarbij iedere zakboekje - ingeleverd zoodra de regi- j Prijswinnaars in den personeelen weddienstplichtige naar het hem aangewezen stratie als "bijzondere ·vrif1f'illiger" van , strijd werden:
garnizoen reist. Breken plaatselijke on- deze dienstplichtigen een einde neemt,
G. Elzenaar, 98 punten; A. H. van
lusten uit, dan meldt de dienstplichtige hetzij ten gevolge van het bedanken als Ravenstein, 98 p.; A. Nieuwenhuis, 98 p.;
zich onmiddellijk bij zijn plaatselijk B.V. zoodanig vóór het einde van den dienst- A. Verschoor, 97 p.; D. Schippers, 97 p.;
L.-detachement enis dus terstond paraat. plicht, hetzij door het eindigen van den A. Braanker, 97 p.; D. van Vuuren,
Een B.V.L. als door schrijver dezes dienstplicht. Verbinden zij zich in aan- 96 p.; W. de Bie, 96 p.; A. Brand, 96 p.;
voorgestaan zal, daar hij alleen geoefende sluiting aan het einde van hun dienstplicht A. J. Beumker, 96 p.; M. Spronk, 96 p.;
vrijwilligers opneemt, vrijwel uitsluitend overeenkomstig het bepaalde in § 6, M. Eskes, 95 p.; A. Naaktgeboren, 95 p.;
uit Europeanen bestaan. Waar echter de zesde lid, van de Vrijwillige-Landstorm- P. Lodder, 95 p. en D. Dekker, 95 p.
versobering van de bestaande legerfor- Beschikking (L. 0. 1927, No. 262), dan
De volgende Plaatselijke Leiders wisten
matie de directe aanleiding zou zijn tot de geschiedt de inlevering overee?k?n:istig in den Pl. Leider-wedstrijd op een prijs
oprichting van een B.V.L., zal men hierin de in het algemeen voor vnJw111Igers beslag te leggen:
van Inlandsche zijde moeilijk eenigerlei geldende bepalingen.
C. Stellaard, 97 p.; J. H. de Kreij,
manifestatie tegenover den Inlander kun2. De Inspecteur van den vrijwilligen 96 p.; D. Hakkesteegt, 96 p.; J. van
nen zien.
landstorm draagt zorg, dat de inlevering, Dijk, 94 p.; R. Blokland, 94 p.; H. ValkWij meenen, dat de oprichting van een bedoeld in het eerste lid, eersten volzin, hof, 94 p. en E. Vos, 94 p.
B.V.L. in dezen tijd van inkrimping van tijdig geschiedt, dat van de inlevering een
Juist op den aangegeven tijd, een uur
het staande leger voor de veiligheid van aanteekening in het zakboekje wordt na 't beëindigen van den wedstrijd, werden
Nederlandsch-Indië van het hoogste be- gesteld Pn dat de goederen worden ver- door den leider van dezen, den Res. 1sten
lang is en hopen, dat de Regeering hare zonden met inachtneming van het be- Luitenant Hoogenboom, de prijzen met
medewerking bij de oprichting zal willen paalde in § 15.
een toepasselijk woord uitgereikt.
verleenen; van de deelname der burgerij
3. Komen de in het eerste lid, eersten
Hiermede behoorde de 5e korpsschietzijn wij overtuigd.
volzin, bedoelde vrijwilligers in zoodanige wedstrijd van het Landstormkorps "VerPasoeroean, Juni 1932.
omstandigheden te verkeeren, dat een band Dordrecht" weer tot het verleden.
L. H. DE LANGEN. behoorlijke opberging of behoorlijk onderH.

ANTON SMEENK. t
Ver van zijn woonplaats, te N ottingham,
maakte op 25 Augustus 1932 een noodlottig ongeval een einde aan het leven van
Anton Smeenk. Bij het oversteken van
een spoorlijn werd hij door een sneltrein
gegrepen.
Zijn stoffehik overschot is op Southern
Cemetery Wilford Hills ter aarde besteld.
De afdeeling Dordrecht heeft in hem
een trouw lid, de leden een goeden kameraad verloren.
G. H.
Hij moge rusten in vrede.
ACHTKARSPELEN.
Op 1 September werd te Drogeham de
jaarlijksche schietwedstrijd gehouden. Er werd
geschoten in 2 afdeelingen. Klas A voor de
scherpschutters en klas B voor de overigen.
In totaal waren er 132 schutters opgekomen.
Negen afdeelingen namen deel aan d~n k<;>rpswedstrij d. Hiervoor waren door eemge mgezetenen, warme voorstanders van den B.V.L.,
4 prachtige medailles beschikbaar gesteld.
De uitslag van den Korpswedstrijd was als
volgt:
1e prijs Twijzelerheide, 237 punten (hoogste
aantal 250 p.); 2e pr. Twijzel, 233 p.; 3e pr.
Surhuizum, 232 p.; 4e pr. Drogeham, 230 p.
In den personeelen wedstrijd waren de
prijswinnaars:
Scherpschutters. T. Meijer te Gerkesklooster,
50 punten; W. van der Meer te Drogeham,
49 p.; J. Hamstra te Twijzel, 48 p.; G. van
Halen te Surhuizum, 48 p.; J. Mulder te
Surhuizum, 47 p.; W. Hazen berg te Buitenpost, 47 p.; D. J. Beerda te Buitenpost, 47 p.;
K. van der Vaart te Surhuizum, 47 p.; S.
Visser te Buitenpost, 47 p.; J. Kootstra te
Twijzel, 47 p.
Klasse B. H. van der Wal te Buitenpost,
47 p.; H. Brouwer te Twijzel, 47 p.; M.
Kramer te Buitenpost, 4 7 p.; J. Ploeg te
Surhuisterveen, 46 p.; R. van der Berg te
Buitenpost, 46 p.; A. Zwart te Gerkesklooster,
46 p.; R. Boeienga te Drogeham, 46 p.;
U. Koopmans te Surhuizum, 46 p.; S. Schaafsma te Rottevalle, 45 p.; J. Veenstra te
Augustinusga, 45 p.
De prijzen, welke bestonden uit kunstvoorwerpen, werden met een toepasselijk woord
uitgereikt door den EdelAchtbaren heer Burgemeester P. Eringa, die ook den wedstrijd
bijwoonde.

SMILDE.
Door de afdeeling Smilde van den B.V.L.
werden op 30 Augustus j.l. de eindschietwedstrijden gehouden. Het resultaat hiervan was
als volgt. In de afdeeling koningschutters:
1. dr. Boonzaajer, 196 punten; 2. J. Oosterwijk, 195 p.; 3. A. van Sleen, 195 p. en 4. P.
Tingen, 195 p.
Afdeeling scherpschutters: 1. E. Hummel,
193 punten; 2. W. Feien, 193 p.; 3. G. de
Jonge, 193 p.; 4. J. Schrage, 192 p.; 5. W.
Mast, 191 p.; 6. R. J. Voortman, 191 p.; 7. W.
Timmerman, 186 p.; 8. A. van der Bult, 186 p.;
9. M. Westerveen, 185 p.; 10. J. Woudstra,
183 p.; 11. A. Boxem, 177 p.; 12. G. Groenink,
174 p.; 13. A. Vos, 172 p. en 14. J. Jansen,
169 p. Verder behaalden G. Dekker, 162 p . ;
J. de Jonge, 150 p.; A. Bel, 147 p.; J. S. E. de
Vries, 132 p.
In den loop van het jaar kreeg de afdeeling
bericht van den gewestelijken secretaris, dat de
afd. Smilde het hoogste aantal koning- en
scherpschutters onder zijn leden telt in alle
afdeelingen in Drente.
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DE B.V.L.-DAG TE OOTMARSUM.

Toespraak van Generaal L. F. Duymaer van Twist.

De Landstorm defileert, secretaris van de Nationale Landstormondanks den regen .... commissi.e, zoomede den heer G. van
Sitteren, administrateur van de N.L.C.,
In de eerste drie dagen van September de heeren Res. Luit.-Kolonel W. C. C.
is er dit jaar méér regen gevallen, dan Tücker, voorzitter en aangewezen comandere jaren in de geheele maand Sep- mandant en J. Wijnia, burgemeester van
tember. En daar het weer er de eerste Denekamp, secretaris van de Gewestelijke
twee dagen van September tamelijk goed Landstormcommissie Twente, leden van
uit zag, en er niet zoo heel veel regen de Plaatselijke Landstormcommissiën van
gevallen is, kreeg de derde September wel Ootmarsum en omliggende plaatsen, en
zijn portie. 't Was àl regen ... met enkele vele anderen van wie wij nog mogen
korte onderbrekingen, en met vele varia- noemen de burgemeesters van Almelo,
ties van motregen af tot een halve wolk- Borne, Haaksbergen en Hengelo, de
breuk toe. En op dezen derden September Luit.-Kolonels Van Ingen Schouten en
werd de B.V.L.-dag te Ootmarsum ge- Meinster, tal van subalterne officieren en
houden. Erger tegenslag hadden de orga- den heer G. H. P. Bloemen, lid van Gedenisatoren van dezen dag, van wie wij in puteerde Staten.
het bijzonder Burgemeester J. Wijnia van
Rede van den Burgemeester.
Denekamp mogen noemen, niet kunnen
De burgemeester van Ootmarsum Jhr.
hebben. Maar toch? Bleven de LandE. L. M. Th. J. van Bönninghausen sprak
stormers voor den regen thuis? Neen de autoriteiten toe. Hij huldigde in het
hoor! Om 8 uur 's morgens begonnen de
bijzonder de plaatselijke comitéleden, die
schietwedstrijden, en ruim 600 Landhun beste krachten voor de organisatie
stormers kwamen zich aanmelden ...
van dezen dag gaven, de heeren notaris
J oosten, dokter Meijboom en den heer
Ontvangst ten gemeentehuize. Brons. Spr. herinnerde voorts aan de
In den loop van den ochtend begaven duizend-jarige bestaansgeschiedenis van
zich tal van autoriteiten naar het fraaie Ootmarsum, de voormalige residentie van
antieke gemeentehuis van Ootmarsum, de landdrosten van het gewest Twente.
Doch er is een omstandigheid - zoo
waar de burgemeester van dit eeuwen-oude
vervolgde de burgemeester - waarom
stadje hen verwelkomde.
Onder de talrijke aanwezigen merkten onze plaats veel meer nog dan om zijn
wij op de heeren Mr. Dr. L. N. Deckers, eeuwenoude historie en zijn prachtige omMinister van Defensie, Mr. A. E. baron streken zich zoozeer leende voor dezen
van Voorst tot Voorst, commissaris van landstormdag. Onze kleine samenleving
de Koningin in Overijssel, L. F. Duymaer toch vormt het middelpunt van het zeer
van Twist, voorzitter, en G. F. Boulogne, uitgestrekte Twentsche platteland. Uren

Wie het in den stroomenden regen het langst volhielden.

in dezen omtrek wonen niets dan landbouwers. Hier staan nog in hoogste
eere de godsdienst der vaderen en de
strenge opvatting der zedelijkheid. Gelukkig is weelde hier nog niet in sterke
mate doorgedrongen en daarom bleef deze
bevolking sterk, spaarzaam, eenvoudig en
gezond, zijn gedachtengang is onbedorven.
De 'landbouwende stand van Twente
mag gerust conservatiever genoemd worden. De bewoners dezer streken zijn gehecht aan Twente. Zij stellen den hoogsten
prijs op onverkorte waarborging van hun
eigendoms- en gebruiksrecht op het grondbezit. De landbouwer hier, hij is de koning
van zijn akker.
Zich tot de hoogste autoriteiten richtende, gaf de burgemeester de verzekering,
dat de gezonde Twentsche boerenstand
het fundament is van het landstormverband Twente.
Voor de verdediging van zijn godsdienst, voor zijn eigendoms- en gebruiksrecht op den Twentschen bodem verlaat
de landbouwer den akker, waarop hij met
God en de natuur alleen zijn leven slijt,
dan ... sluit hij zich aaneen in het landstormverband Twente tot schraging van
het wettig gezag.
(Applaus).
Antwoord minister Deckers.
De rede van den burgemeester werd
door minister Deckers beantwoord. Zijne
Excellentie zeide den burgemeester ook
namens zijn medegasten hartelijk dank
voor de begroetingswoorden. De autotocht door deze schilderachtige streek
naar Ootmarsum was hem reeds een

bijzonder genoegen geweest, en zeker is
het hem een voorrecht thans in dit oude
historische plaatsje aanwezig te zijn, dat
zijn naam dankt aan zijn stichter, den
Frankischen Koning Odemarus. Spr. had
met groote belangstelling de historische
schets van den burgemeester gevolgd.
Ten slotte constateerde de minister tot
zijn genoegen, dat de leiding van de gemeente Ootmarsum wel in zeer goede
handen is, want in de tegenwoordige
moeilijke en donkere tijden komt zeer veel
aan op de persoonlijkheid van den eersten
magistraat der gemeente. Spr. eindigde
met de overtuiging der Regeering uit te
spreken, dat de bevolking dezer streken
een sterken steun vertegenwoordigt voor
het wettig gezag.
(Applaus).
Het defilé.
Na deze begroeting begaven de autoriteiten zich voor het gemeentehuis, waar
door de Landstormers - het was intusschen droog geworden - met hoeden en
petten in de hand martiaal gedefileerd
werd. Dit defilé maakte door de flinke
houding der Landstormers en het groote
aantal mannen, dat ondanks den regen
toch was opgekomen, een zeer goeden
indruk. Het geheel stond onder leiding
van Jhr. Mr. Twiss Quarles van Ufford
te Almelo.
De landdag.
Op het landdagterrein - het regenen
was weer aangevangen - werd een kort
openingswoord gesproken door Luit.Kolonel Tücker, waarna Z.Exc. Duymaer
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Zijne Exc. Min. Deckers met andere autoriteiten voor het Raadhuis.

Des morgens werd er druk geschoten,

6
van Twist, voorzitter van de N.L.C. zich
tot de Landstormers kon richten.
Spreker zeide vervuld te zijn van blijdschap, nu hij weer te midden onzer vrijwilligers mocht vertoeven. Geen regen zou
bij machte zijn geweest te verhinderen,
dezen B.V.L.-dag bij te wonen. Gedurende zijn 30-jarig Tweede Kamer-lidmaatschap, had hij geen dagen van meer
beteekenis gekend dan de onze. In dagen
van nood blijven de landstormers paraat,
hij is er van overtuigd dat het instituut
van den B.V.L. er een is van kloeke
mannen, die geestelijke en stoffelijke belangen te behartigen hebben.
Godsdienst, het gezin, cultureele goederen zijn zaken, die den echten landstormer
na aan het hart liggen en het gevaar, dat
aan dezen afbreuk zal worden gedaan is
grooter dan in 1918. Tegenover de revolutionaire actie moeten wij de onze stellen.
nl. den troon der Oranje's hoog te houden,
Staan wij schouder aan schouder, dan
moet ons corps eerbied afdwingen. Op
zijn vraag, of men bereid was zijn belofte
gestand te doen en zijn leven veil had voor
Koningin en Vaderland, klonk als antwoord uit honderden monden een krachtig: ,,ja"!
De eigenlijke propagandarede werd uitgesproken door pater Henricus de Greeve,
uit Den Haag, maar spr. bekortte z'n
rede, zeggende, dat hij medelijden met de
schare kreeg en niet langer mocht eischen,
dat zijn toehoorders nog langer in den
neersmakkenden regen stonden.
De vaandeluitreiking aan de afd. Ootmarsum geschiedde onder een toepasselijk
woord door mevrouw ]oosten. De voorzitter der Gew. Landstormcommissie die
het vaandel in ontvangst nam, droeg het
onder een toepasselijk woord over aan den
leider der plaatselijke afdeeling, den heer
Brons, die hiervoor zijn dank betuigde.
De Gorselsche Rijvereeniging gaf nog
wel enkele proeven van haar kunnen,
maar het terrein was van dien aard, dat
van verdere demonstratie moest worden
afgezien; eveneens moest vervallen het
nummer hindernisrijden voor motorrijders, alsmede het springconcours. De
uitslag van den vaandelwedstrijd was
deze, dat aan Enschede de eerste prijs
werd uitgereikt.
Ook van 't concert door de muziekvereeniging "Prins Hendrik" van Glanerbrug
moest worden afgezien.
Uitslagen der w€dstrijden.

De uitslagen der schietwedstrijden waren als volgt :
Korpswedstrijden. Max. 250 punten. 1.
Glanerbrug 237 p.; 2. Oldenzaal 237 p.; 3.
Vasse 235 p.; 4. Enschede 235 p.; 5. Tilligte 235 p. en 6. Weerselo 231 p.
Koningschutters. 1. J. Vaartjes, Vroomshoop, 49 punten; 2. B. A. in 't Veld,
Hengelo (0.), 49 p.; 3. Ar. Boxem, Glanerbrug, 48 p.; J. Polman, Ootmarsum, 47 p.
en J. H. Damhuis, Denekamp, 47 p.

teit te zenden, werd dit door luid applaus der
verzamelde menigte bekrachtigd.
Hierop volgde een keurig uitgevoerde colonne-geweer, na afloop waarvan het tableau
"Alarm" (een symbool van "Als het Moet") en
een tableau voorstellende de "Bescherming
van Nijverheid, Handel en Industrie" werden
opgesteld.
Lt. Kolonel Jhr. Altingh van Geusau betrad
hierop het spreekgestoelte, die op kernachtige
duidelijke manier, de beteekenis van de n
B .V.L. uiteenzette.
Nog kwam een korte toespraak aan den
Heer Von Fisenne, gevolgd door de aanbieding
van een beeldje (voorstellende den landman
met het geweer aan den schouder) in dank
voor het vele door hem gedaan voor den
B.V.L. in het bijzonder voor de afdeeling
R ijswijk.
De (oud) Vrijwilliger van den Landstorm,
de Heer Mohr, herinnerde eraan om paraat te
blijven, hetgeen goed deed uit den mond van
iemand, die weliswaar in jaren, doch niet in
kracht en geestdrift te oud is geworden voor
den B.V.L.
Hierna sloot de Heer Whitlau de bijeenkomst, en marcheerde de kolonne-geweer
van het veld.
Des avonds vereenigde men zich weer, maar
nu in Hotel Leeuwendaal, waar bleek, dat de
enthousiaste stemming van dien middag
geheel en al bewaard was gebleven.
Met medewerking van Mevrouw Thonny
Poortvliet, voordracht, en Mej. Fie Vennik,
die met. pianospel accompagneerde, de sergeant Hoornblazer der Jagers, Huguenin met
zijn lustige "Oude Jagerband" werd h et
progrllmma uitgevoerd.

Op 12 September j.l. herdacht de Heer K. A. VAN SCHELVEN, oud-Reserve-Majoor,
Secretaris der Nationale Noodhulp Organisatie, den dag, waarop hij vóór 50 jaar in
staatsdienst trad. Tal van belangstellenden kwamen den jubilaris gelukwenschen.

huis, Tilligte, 47 p.; 13. G. E. Wigger Lattrop, 46 p.; 14. G. Elderink, Weerselo,
46 p.; 15. H. de Haan, Glanerbrug, 46 p.;
I 6. J. As breuk, Deurningen, 46 p.; 17.
W. H. Meijerink, Deurningen, 45 p.; 18.
G. J. Zwijnenberg, de Lutte, 45 p.; 19.
G. B. Huiskes, Lattrop, 45 p.; 20. Michon
Oldenzaal, 45 p.; 21. G. W. Kol~man,
Vroomshoop, 45 p.; 22. G. Engbers,
Weerselo, 45 p.
Schutters 1e klasse. Max. 50 punten. 1.
H. J. A. Buijink, Enschede, 48 p.; 2. J. 0.
Govers, Oldenzaal, 48 p.; 3. W. de Wals,
Glanerbrug, 47 p.; 4. J. Oude Luttikhuis,
Vasse, 47 p.; 5. H. Melenhorst, Glanerbrug, 47 p.; 6. G. Meijer, Vasse, 46 p.;
7. J. W. L. Grunder, Beuningen, 45 p.;
8. H. A. Frieling, Deurningen, 45 p.;
9. H. ter Avest, Beckum, 45 p.; 10. H.
Thijs, Enschede, 45 p.; 11. H. Geerling,
Almelo, 45 p.; 12. A. B. Arends, Lattrop,
45 p.; 13. G. Pieper, Oldenzaal, 45 p.;
14. H. A. J. Groothuis, Reutum, 45 p.
Schutters 2e klasse. Max. 50 punten. 1. J.
G. Sandering, Vasse, 49 p.; 2. G. J.
Deperink, Reutum, 48 p.; 3. H . A. Besselo,
Enschede, 48 p.; 4. Maatman Oonk,
Oldenzaal, 47 p.;
5. B. J. Lansink,
Weerselo, 47 p.; 6. G. A. Horsthuis,
Oldenzaal, 47 p.; 7. Oude Luttikhuis,
Vasse, 47 p.; 8. G. Heeringa, Vasse, 46 p.;
9. B. J. Hannink, Deurningen, 46 p.;
10. H.H. Nijhof, Lattrop, 46 p.; 11. G. A.
Pegge, 46 p.; 12. J. Bouwhuis, Haaksbergen, 46 p.; 13. J. Harperink, Oldenzaal, 46 p.; 14. H. H. ten Dam, Tilligte,
46 p.; 15. H. Veelders, Ootmarsum, 46 p.;
16. H. J. Damgrave, Weerselo, 45 p.;
17.A. W. Oude, Huikink, 45 p.; 18. H. J.

van der Wal, Tubbergen, 45 p.; 19. H. J.
Roetgerink, Weerselo, 45 p.; 20. H.
Remming, Hengelo, 45 p.; 21. G. H.
Kok, Oldenzaal, 45 p.; 22. J. Steghuis,
Oldenzaal, 45 p.; 23. J. Steen beek, Oldenzaal, 45 p.; 24. B. H. Offenberch, Hengelo,
45 p.; 25. J. G. Masselink, Reutum, 45 p.;
26. G. T. H. Nijhuis, Weerselo, 45 p.;
27. H. H. J. van Os, Almelo, 45 p.; 28. B.
J: Groothuis, Deurningen, 44 p.; 29. J.
Vonder, Glanerbrug, 44 p.; 30. G. H.
Smelling, Deurningen, 44 p.; 31. H. J.
Hampsink, Oldenzaal, 44 p.

KONINGINNEDAG TE RIJSWIJK, Z .-H.
De afdeeling Rijswijk, Z.-H. had voor haar
zomerpropaganda-bijeenkomst den verjaardag
van Hare Majesteit uitgezocht en dat was een
gelukkige greep.
Immers waar de B.V.L. en het Huis van
Oranje zoo innig verbonden zijn door trouw en
plichtsgevoel, daar kon geen betere dag
uitgekozen worden voor een samenkomst
dan de verjaardag van H. M.
Was er 's middags een bijeenkomst op het
landgoed van den Eere-Voorzitter der Pl.
Commissie, Jhr. L. E. M. von Fisenne, des
avonds was er een meer besloten samenkomst
in Hotel Leeuwendaal te Rijswijk.
Klokke vijftien uur, klonk het signaal
"Geeft Acht" en kwam, onder de vroolijke
muziek van tamboers en klaroenblazers, een
kolonne-geweer van wakkere vrijwilligers het
veld opgemarcheerd.
Na het defileeren voor den Korps-Commandant Res. Majoor J. P. Boots, werd het geheel
gepresenteerd d oor den res.
der Jagers
· Kapt.
b
k h t
W . F . D e kk er, on d er wiens eve1 oo
e
geweerschermen stond.
Na het pr~ttige openingswoord van den
Heer
(Voorzitter der Pl.ldComb"
· · )G. Whitlau
mJSsie , waar lJ o.a. werd voorgeste
een
telegram met gelukwenschen aan Hare Ma1es-

Scherpschutters. Max. 50 punten. 1. A. J.
Borggreve, Tilligte, 50 p.; 2. Koershuis,
Oldenzaal, 48 p.; 3. J. W. van Veen,
Glanerbrug, 48 p.; 4. W. Kerreman,
Vroomshoop, 48 p.; 5. G. Hofstee, Almelo,
48 p.; 6. J. H. Postel, Tilligte, 47 p.;
7. I. M. Kronenberg, · Beuningen, 47 p.;
8. · J. G. Braakhuis, Beuningen, 47 p.;
9. H. van Hoesselt, Deurningen, 47 p.;
10. Beijer, Oldenzaal, 47 p.; 11. H. J.
Voorhuis, Weerelo, 47 p.;, 12. J. H. Dam-

si

BAARN.
Zaterdag 10 September j.l. om 5 uur nam.
had op het Gemeentehuis de prijsuitreiking
plaats van den gehouden schietwedstrijd van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Van de Pl. Commissie waren aanwezig de
H.H. Jhr. Dr. G. C. J. van Reenen, Voorzitter;
H. E. Beuker, Penningmeester; en Mr. Dr.
A. E. Schouten, terwijl de Gewestelijke Commissie was vertegenwoordigd door den Kor psCommandant Res. Majoor M. Barrik Bles.
De ·voorzitter sprak een woord van welkom
tot de aanwezigen en feliciteerde de leden die
dit jaar voor een prijs in aanmerking waren
gekomen.
Dank werd gebracht aan den Pl. Leider, de
heer H. A. van Marle, voor zijn goede zorgen
voór de schietoefeningen en wat daarmede in
verband staat en voor het bijeenbrengen der
prijzen.
Hierna ging de voorzitter over tot het uitreiken der prijzen, waarbij hij elk der winnaars
met een toepasselijk woord zijn prijs over handigde.
Na afloop der prijsuitreiking nam de Res.
Majoor Barrik Bles het woord, om na een
woord van dank aan den voorz. der Pl. Comm.
en de burgerij voor de bijdragen tot het aankoopen der prijzen, eenige medailles en brevetten uit te reiken aan Koning- en Scherpschutters.
Voor prij zen kwamen in aanmerking in:
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Klasse I: Ie prijs J. L. Overtoom met gem.
98.3 punten; 2e pr. L. Bastiaanse met 98. I p.;
3e pr. P. Th. Brouwer met 98. I p.; 4e pr. A.
v. d. Weerd met 96. 7 p.

I

Kla sse II.. Ie pnJ"s w . o vereem me t 95 . 9
· pun t en; 2 e pr. J . w . L acunes me t 94 . 6 p.;
D K
t 94 I
4
p c
1 3 e pr.
· arman me
· P·; e pr. • • van
5
9
Soelen met 3- P·
Kl asse III : I e pnJS
" E . M . G eysen d or f er
1
met 9 5
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r. S p 1
t 93 6
.
KpuS •t ' te P
s meA C · pd.'
·.
3 epr. . m1 me 9 3 .4 p., 4epr. . . v . .
Wetering met 92. I p.

°

Medailles en brevetten voor Kon ingsch utters verwierven P. Th. Brouwer, H. H ut,
B. Keddeman en W. Veldhuyzen, terwij l een
brevet voor Scherpschutter werd verworven
door H. van Dam en K. Smit.
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Landstormbijeenkomst op Koninginnedag te Rijswijk.
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De heer Laernoes opende de tafel, terwijl na
afloopvandenmaaltijddoordenBurgemeester
op verzoek van den heer Secr. der Prov.
Landstormcommissie, de verschillende prijzen
aan de winnaars met een ernstig, doch soms
ook luimig woord werden overhandigd.
Na afloop daarvan werd de vergadering
gesloten door den heer Hamer, burgemeester
van Oud-Vosmeer, commandant van het korps
,,Eiland Tholen".
,
Dat deze dag zich in de sympathie der
ingezetenen mocht verheugen, bewees wel het
grootaantalvlaggendiewapperdenzoowelvan
openbare als particuliere gebouwen.
De uitslag der wedstrijd was als volgt:
A. Korps scherp (3 medailles): le prijs afd.
St. Maartensdijk, 178 punten, med. geschonken
door P. G. Laernoes, Secr. Gew. Landstormcommissie; 2e pr. afd. Scherpenisse, 175 p.,
med. geschonken door Burgemeester Polderman; 3e pr. afd. Tholen, 173 p., med. hoogste
korpsschutter J. Quaak, 48 p., Zilveren Beker,
geschonken door de Nat. L.S.C.
B. Korps K.S.O. (3 medailles): te prijs afd.
Scherpenisse, 164 punten, med. Burgemeester
Hamer, Oud-Vosmeer; 2e pr. afd. St. Maartensdijk, 163 p., med. Burgemeester Hanssens,
St. Annaland; 3e pr. afd. Oud-Vosmeer,
154 p., med. hoogste korpsschutter A. M.
Polderman, St. Maartensdijk, 46 p., med.
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D. Personeele Baan K.S.O.: te prijs C. J.
J. Kooyman, 46 punten; 2e pr. D. de Wilde,
46 p.; 3e pr. J. Quaak, 45 p.; 4e pr. S. Quist,
45 p.; 5e pr. W. Goedegebuure, 44 p.; 6e pr.
Th. Kurvink, 43 p.; 7e pr. P.A. Goedegebuure,
48 p.; 8e pr. M. Bijnagte, 48 p.; 9e pr. J. C.
Goedegebuure, 43 p.; !Oe pr. J. C. Oudesluis,
43 p. enz.
E. Eerebaan scherp: le prijs L. v/d. Vate,
50 punten, med.; 2e pr. J. C. Goedegebuure,
46 p., med.
F. Eerebaan K.S.O.: le prijs Burgemeester
J. G. Hamer, 47 punten, med.; 2e pr. P.A .
Goedegebuure, 46 p., med.
Vrije Baan scherp: le prijs P. A. Goedegebuure; 2epr. J. v/d. Klooster, 3e pr. L. v/d .
Vate; 4e pr. J. C. Goedegebuure; 5e pr. I.
Rijnberg enz.
Vrije Baan K.S.O.: Ie prijs Burgemeester
J. G. Hamer; 2e pr. P. A. Goedegebuure;
3e pr. C. J. J. Kooymans; 4e pr. Johs. v/d.
Slikke; 5e pr. J. Moerland enz.

GRIJPSKERK.
De schietwedstrijden, georganiseerd door de
afdeeling Grijpskerk, zijn bijzonder goed
geslaagd. Begunstigd door prachtig weer, is
een druk gebruik gemaakt van de schietbanen.
De Voorzitter der Plaatselijke Commissie,

Afscheid van den heer Pierhagen als leider van de Landstormafdeeling te Zelhem.

ZELHEM.
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In verband met zijn vertrek naar Haarlem
heeft de heer J. Pier hagen j .1. Vrijdagavond
in Hotel Berendsen afscheid genomen van de
afdeeling Bijz. Vrijw. Landstorm, waarvan hij
sinds de oprichting (in 1927) leider is geweest.
O.m. waren hierbij tegenwoordig de edelachtb. heer J. Rijpstra, voorzitter der plaatselijke commissie, Overste Van Ingen Schouten,
secretaris van het gewestelijk Landstormverband, Overste Van Heemstra, de heer J alink,
propagandist van den B.V.L., die achtereenvolgens het woord voerden en den heer Pierhagen hun groote erkentelijkheid brachten
voor het vele werk, dat hij ten behoeve van de
afd. B.V.L. met animo gedurende die 5 jaren
heeft verricht, waar deze afdeeling een der best
georganiseerde in den Achterhoek is geworden.
De heer Pierhagen dankte in een hartelijke
speech voor de tot hem gerichte vriendelijke
woorden, de kameraadschappelijke samenwerking en steeds rijkelijk ondervonden steun; hij
wenschte de afdeeling voor de toekomst alle
goeds toe.
Te dezer gelegenheid werd tevens de heer
Damstra als plaatselijk leider geïnstalleerd,
aan wien door den heer Rijpstra, met de overhandiging van het vaandel, het commando der
afdeeling werd overgedragen.
Men bleef vervolgens nog een poosje gezellig bijeen, nadat de heeren autoriteiten, de
scheidende en de nieuwe leider, benevens
eenige leden hadden geposeerd voor het
maken van een photo.
Zittend van links naar rechts: Weth. Oosterink; de heer Jalink; Overste Van Heemstra;
Burg. Rijpstra; Overste Van Ingen Schouten;
de heer Bannink.
Staande: No. 5 van links de heer Pierhagen,
No. 3 van rechts de heer Damstra.
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Op 27 Augustus 1932 had ten Gemeentehuize te St. Maartensdijk de ontvangst plaats
van verschillende autoriteiten, in verband met
een te houden Gewestelijken Schietwedstrijd
van den B.V.L. ,,Eiland Tholen".
Onder de talrijke aanwezigen werden o.m.
opgemerkt de voorz. van de Nat. Landstorm
Commissie Zijne Exc. luit.-generaal L. F.
Duymaer van Twist, lid der Tweede Kamer,
de Commandant verband Zeeland van den
B.V.L. Overste Bierman, de secr. van de Prov.
Landstormcommissie de heer Laernoes, Majoor van Schelven en Kapt. Boulogne, de heer
Sonke, lid van de Prov. Staten, alsmede verschillende burgemeesters uit het eiland Tholen
en notabele ingezetene uit deze gemeente.
Nadat allen zich in de historische Raadzaal
vereenigd hadden, sprak de burgemeester de
volgende rede uit:
:-1Excellentie, Mijne Heeren.
~2Als burgemeester der gemeente St. Maar~ensdijk, en a ls voorzitter van de plaatselijke
afdeeling van den Bijz. Vrijw. Landstorm,
moge het mij vergund zijn, Uwe Exc. en U
Mijne Heeren, een hartelijk welkom toe te
roepen in deze historische zaal.
Het is voor ons een groote eer, dat Uwe Exc.
zich wel heeft willen begeven naar het eiland
Tholen, om den schietwedstrijd, die is uitgeschreven voor de verschillende afdeelingen in
dit gewest door Uwe tegenwoordigheid te vereeren, en zeggen wij Uwe Exc. dank, dat hij
ons in de gelegenheid stelt, haar hier te mogen
ontvangen.
Het is dan ook dat ik spreek mede uit naam
van het gemeentebestuur hier tegenwoordig,
dat dit bezoek ons in hooge mate welkom is.
Van harte willen wij hopen, dat de tegenwoordigheid van Uwe Exc. en van U, Mijne
Heeren Comdt. en Secr. van de afd. Zeeland,
Burgemeesters en belangstellenden, een spoorslag moge zijn, dat de leden van den Land-

storm op de baan te Scherpenisse hun beste
beentje zullen voorzetten, en daardoor getuigenis zullen afleggen, dat zij er mogen zijn.
De B.V.L., voortgesproten uit de kern van
hoogstaande mannen die het wel meenen met
ons land en Vorstenhuis, mag bogen op een
sterkte die eerbied afdwingt, en die, zoo de
ure des gevaars mocht aanbreken, paraat zal
zijn om zich onder leiding van Uwe Exc. en
bevelvoerende officieren, te scharen om den
Troon van Hare Majesteit, onze geëerbiedigde
Koningin.
Dat de leuze: ,,God, Nederland en Oranje",
diep in de harten van onze mannen moge zijn
gegrifd.
Wij wenschen evenwel dat de ure des
gevaars nimmer aanbreke, en dat God zulks
verhoede.
Ware dit vroege morgenuur voor ons geen
beletsel, de ontvangst zou een andere, ja
schitterende zijn geweest. Wij kunnen daarom
Uwe Exc. en U Mijne Heeren, niet anders
recipieeren dan op een glas morgenwijn, dat
naar wij hopen, niet zal worden afgewezen.
De rede werd door Zijne Exc. generaal
Duymaer van Twist beantwoord.
Hierna werden door alle aanwezigen de
.
.
prijzen bezichtigd, welke in een naburige zaal
Openmg Schietbaan te Loon op Zand.
waren tentoongesteld.
Daarna werd door den Generaal, Burge-1
C. Personeele Baan scherp: Ie prijs J. Burgemeester Bakker, loste het eerste schot,
meesters en belanghebbenden een · bezoek Moerland, 49 punten; 2 pr. J.C. Goedegebuure, waarna de van heinde en ver gekomen schutgebracht aan de schietbaan te Scherpenisse, 48 p.; 3e pr. P. A. Goedegebuure, 48 p.; 4e pr. ters hunne krachten konden meten.
Des morgens merkten wij op de Heeren
Bontkes Gosselaar en A. Zijlstra, leden der
Gewestelijke Landstormcommissie "Groningen". Des middags verscheen op het terrein de
Kapitein G. F. Boulogne, Secretaris der
Nationale Landstorm Commissie, de Heer
J. Buiskool, Burgemeester van Delfzijl en
Voorzitter der Gewestelijke Landstormcommissie; verder de Heer Mr. Star Numan,
Commandant van het Motorkorps Groningen,
de Heer Van Barneveld, Burgemeester van
Leek, lid der Gewestelijke Landstormcommissie. Onderscheidene Burgemeesters van de
omliggende plaatsen gaven blijk van hunne
belangstelling.
Luitenant-Kolonel Kamerling, Commandant van het Landstormkorps "Groningsch
Verband" werd door den Burgemeester verwelkomd.
Des middags 6 uur werden de wedstrijden
beëindigd.
De prijsuitreiking had des avonds in de
Landstormafdeeling te Elst.
groote feesttent plaats door den Luitenant
Turksma, die niet minder dan 73 prijzen had
waarna Zijne Exc. tot aan den auto werd G. M. Larooy, 48 p.; 5e pr. C. J. J. Kooyman, uit te reiken.
uitgeleide gedaan.
Van de Afdeelingen kwamen als hoogste uit
47 p.; 6e pr. S. Quist, 47 p.; 7e pr. J. v/d.
Des avonds vereenigden zich de leden en Klooster, 47 p.; 8e pr. Jac. Heyboer, 47 p.; het strijdperk: 1. Grijpskerk, 2. Groningen,
autoriteiten aan een koffietafel in de bewaar- 9e pr. C. Hartog, 47 p.; 10 pr. Looinga, 3. Oldehove, 4. Oldekerk, 5. Ulrum en 6.
school.
Kloosterburen.
46 p. enz.
Burgemeester Bakker sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat de Kapitein De
Jonge wegens ziekte niet aanwezig kon zijn en
bracht verder dank aan allen, die tot het welslagen van dezen dag hadden medegewerkt.
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Schietwedstrijd te Oeffelt.
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Revolutie in haar wezen,
,,En 't middel, om haar te genezen!
VOOR JONG NEDERLAND ,,,,De
Daar spreekt hii van - wordt allen wiy"s !
,,Eén gulden slechts als toegangsprijs!"
Groep B.
(Boven de 10 jaar).
En 's andre weeks heel Uilenbruggen
Aan het volgende twaalftal heb ik een
Ik doe ook mee aan den voetbalwet- Zat in DE VRIENDSCHAP, rug aan ruggen;
prijs verzonden:
De lamp ging uit, het scherm ging op,
strijd.
Christa v. d. Haven - Barwoutswaarder.
Heb je die vliegmaschine gisteren De Prof verscheen met pienteren kop.
Taede Haarsma
- Tzummarum.
gezien?
Druk streek hij door zijn drietal haren,
Roelof Hulzebos
- N. Pekela.
De vluchtende inbreker wonde zich aan Met veel grimassen en gebaren;
Bernard van Keulen - Rotterdam (Z).
't prikkeldraad.
Toen greep hij uit z'n actentasch
Dirk Kramer
- Z.-Scharwoude.
Als ge goed oplet, kunt ge uw niet Een kaart, die opgevouwen was.
JanNauta
-Akkrum.
vergissen.
Sientje Pelkman
- Den Haag.
Elk keek met mond en oogen open ;
Het electrich licht brandt prachtig.
Jo Ton
- Middelburg.
Men kon de vlooien hooren loopen,
De geweerkogel mistte zijn doel.
Jan van Rees
- Genemuiden.
Die man is tusschenbijde erg zenuw- Toen, rad van tong, d'ontvouwde kaart
Mina Reuvekamp - Zwolle.
Met veel bombarie werd verklaard.
achtig.
Jac. Vreugdenhil - Bruinisse.
Oudtijds bestond ons land uit zeven Een kriel, die prijkte heel daar boven;
Bertus Veldhuizen - Doorn.
provinsiën.
Daaronder tegenaan geschoven :
Voor nieuwelingen geef ik weer eens
Arnhem is de hoofstad van Gelderland. Een Eigenheimer, grof van stuk,
't adres:
De Noordbrabansche schoenen zijn be- Als 'n oliekoek, krom, zonder smuk.
AAN OOM BERTUS,
roemd.
p/a Bureau van Het Landstormblad,
Als 't tij verloopt, verzet men de bakers. Twee dikke lijnen, dwars daar onder!
Hij laat zich geen knollen voor sitroenen Elk gaapte naar dit teekenwonder;
Koninginnegracht 50,
Het leek een ventje, dat de hand
's-GRAVENHAGE.
verkoopen.
Van 'n vierjaarskleuter bracht tot stand.
DE REVOLUTIE.
Fluks ging de Prof zijn leerkaart keeren;
Hieronder volgen de nieuwe opga ven:
Hans
zat
in
zwaar
gepeins te droomen:
,,Ik vraag attentie, Dames, Heeren!
In elken zin zit een fout.
·
,,Hoe aan m'n boterham te komen?'.'
,,Nu staat het ventjen op z'n kop!
- ,,Eureka!" 1 ) riep hij eindelijk uit,
Groep A.
,,Da's Revolutie op en top!
In slim en klaar en kloek besluit.
(Onder de 10 jaar).
,,En thans het middel tot genezen!"
't
Was
aan
z'n
scherpen
geest
gebleken,
De
lieden staarden als verwezen:
De kat krapt de krullen van de trap.
Prof hield z'n kaart weer andersom!
0, o! wat heb ik toch uit m'n neus Dat in ver afgelegen streken,
Bij tal van lui de hersenkas
- Elk zat daar van verbazing stom.
gebloeid.
Veel
lichter
dan
de
geldkas
was.
Truus heeft veel last van hoofpijn.
Maar na dees stilte ging men razen;
Onze Koningin woont te 's-Graven- ,,Nieuwsgierig toch zijn alle menschen!"
Hans had de lamp fluks uitgeblazen,
Dit strookte wonder met z'n wenschen;
hagen.
En, eer men 'tin de smiezen had,
Heb je wel 's van Sneeuwitje gehoord? Z'n teerling viel na fikschen worp:
Koos hij gewiekst het hazenpad.
,,Den boer ga 'kop, van dorp tot dorp!"
Mijn Vader leest het Landstromblad.
,,Wat had die smiek ons mooi te grazen!"
Op den vischotel lag een gebakken Hij ging die kaffers onderwijzen!
Zoo ging men als dolzinnig razen;
paling.
Hun peenhaar zou ten berge rijzen,
En ieder schoof beschaamd naar honk
In den kerseboom zaten achtien spreeu- Wanneer dat volk, zoo groen als gras,
Bij 't maantje, dat op 't kerkdak blonk.
wen.
Eens wist, wat REVOLUTIE was!
Alleen een koppel boerenknapen
Ik stuur de oplossing naar de Konigin,,Professor Scientifeer uit Weenen!
Riep fel verwoed: ,,Wat zijn we schapen,
negracht.
henen;
,,Spoedt,
burgers,
boeren!
fluks
daar
"Dat die sinjeur uit Amsterdam
Op de tafel staat een schilpadden
,,Hii treedt in Uilenbruggen op!"
,,Ons allen zoo bij 't neuswerk nam!"
doosje.
Wim! waar heb je toch m'n bal gelegen? Zoo meldde ,,'t Nieuws" met vetten kop. ,,Vooruit! we zullen hem wel vinden,
1 ) ,,'k Heb het gevonden!"
Alle eentjes zwemmen in het water.
,,Al loopt ie als een hazewinde !"

JONGENS EN MEISJES.

GETROUWD:

B. E. BONTKES GOSSELAAR
Ie Luit. (Reserve)
en

G. P. WILPHORST
die mede namens wederzijdsche familie
dank zeggen voor de belangstelling bij
hun huwelijk betoond.
Finsterwolde (Gron.) 28 Juli 1932.

---------_,________
He jen overleed na een kortstondige one;esteldheid, in het Ziekenhuis te Bergen op Zoom, ons zeer
geacht medelid
CENT REIJNGOUDT,
in den ouderdom van 36 jaren.
St. Philipsland, 20 Aug. IJ32.
Namens de Afd •• st. Philipsland"
vandenB.V.L:
HET BESTUUR.

.;

NY.
KONINKLUKE

- En zie! zoowaar al na een uur
Werd hij gesnapt bij 'n varkensschuur.
Z'n tasch met geld, trots al z'n kreten,
Werd van z'n bibberend lijf gereten;
Toen hielden ze 'm, van angst halfdood,
Een poos kop-onder in de sloot.
Z'n beenen in de lucht gestoken.
Z'n kop in 't riet en kroos gedoken!
En eentj e vroeg: ,,Heb ik het mis,
Dat hier ook Revolittie is?"
OOM BERTUS.

KAREL I
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uitgave spreekt hij tot U .

~

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

►
►

S CH I ETS CH IJ VEN

~
~

►
►
►

♦
De Pers zegt: ., .... Vaak

◄
◄
~

◄
◄

◄
◄
◄

►
►

is het, of ge De Visser
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met uitgestoken hand op U toetreedt, zooals hij het
ieder deed, die van goeden wille was ..•. "
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Se haf dit werkje aan, het heeft
U iets te zeggen. Prijs slechts
f 1.90 geb.

dat niets zoozeer de behaa11lijke rust
bevordert als Uw STEENEN PIJP na
den dag vol inspanning?

Vraagt onze nieuwe prijscourant
N.V. voorheen FIRMA GROINENDIJK
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BOEKHANDEL OF au DE UITGEVERS ◄
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llltLANDSTORMFILM
1932
Afdeelingen, welke deze geheel
nieuwe film wenschen te vertoonen, kunnen zi~h ó.aarvoor
wenden tot den Secretaris der
Gewestelijke Commissie.

1ft

bijna:6 jaren als magazijnmeester in autobedrijf in
't noorden des_lands, werkz.,
◄
ZOEKT een dito BETRiKKINCi
in of in de omgeving van
Zuid-Holland. Brieven on◄
der (letter J. R. L. bureau
◄
"" i1 van.;.t,het, l Landstorm blad.
J\.
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ËEEN NATIONALE}
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LEVERANCIER

Nieuw soort carton, speciaal voor schietschijven vervaardigd. Alle modellen uit
voorraad leverbaar

B. V.L.'er MOT0ADIENST,

1&&11
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Binnenweg======== Hoogstraat
►

◄

J<,nkerfransstr.

W.G.W.SCHENSEMA&Zn
Tolstraat 114 bij de Van Woustraat • Tel. 25241

BEGRAFENISSEN
in alle klassen ook tegen het z.g. Coöperatie•
of Associatie-tarief • Vakkundige uitvoering

y. ll. Taketraat

LANOSTORMERS!
~!~k e~n ~~=
val te doen in 't Wesdand . DRUIVEN
ETEN op den tuin met gratis bezichtiging kweekerij . Zendt mij even een
kaart, wanneer en met hoe, eel man U
denkt te komen, zoodat ik mij gereed
kan houden voor een inval en wij als
vrienden scheiden.
De Landstormer,
S v. d. ENDE Jr.
Maasdijk 106, MAASDIJK.

i
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9e JAARGANG

VERSCHIJNT ELKE MAAND

HElf
G
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG
ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT

GEGOOCHEL.
Verschenen is de Memorie van Antwoord van de heeren Albarda c.s. behoorende bij hun wetsontwerp tot verbod van
particuliere corpsen.
Met vele kunstige redeneeringen wordt,
om de zaak, waarom het gaat, heengedraaid. Met groote handigheid wordt geschermd met het woord "particulier".
Op de beteekenis van dit woord in
juridischen zin komt het echter aan.
De voorstellers van het wetsontwerp
evenwel laten na, hiervan een preciese
omschrijving te geven. Hun stempel
,,particulier" drukken zij op alle instellingen, die zij gaarne weg willen hebben,
om daarna onder luidruchtig geroep: Zie
naar Oostenrijk en Duitschland ! den
eisch te stellen, dat Landstorm en Burgerwacht worden afgeschaft.

ABONNEMENTSGELDEN
.

We schrijven October en de aanvangsdatum van den tienden Jaargang van "Het Landstormblad", 1 Januari 1933, komt al in zicht.
Abonné's, die het abonnementsg~ld per postwissel of per giro wenschen
te betalen, verzoeken wij beleefd dit zoo spoedig mogelijk te doen, liefst
v ó ó r 1 0 D e c e m be r 1 9 3 2, aan

ttH ET LANDSTORM BLAD'\
BILTSTRAAT 35a TE UTRECHTt
POSTREKENING NO. 192757.
Wie vóór 10 December a.s. gireert of postwissel zendt, bespaart de
noodzakelijke incassokosten ten bedrage van 13 cent en bezorgt ons
groot gemak. Wie na 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 wordt.

Wat is de roeping der Overheid? De
handhaving der rechtsorde. En wat is
daartoe de eerste voorwaarde? Dat zij
zichzelf en haar gezag handhaaft.
Nergens staat geschreven, dat de
Overheid daarbij geen gebruik zou
mogen maken van krachten, die zich
vrijwillig te harer beschikking stellen.
Het zou zelfs een zeer grove dwaling
zijn, als het beginsel werd aangenomen,
dat de Overheid den dienst van hen, die
zich vrijwillig voor overheidsdienst beschikbaar stellen, niet zou mogen gebruiken.

geeft

ROOl\6fNOT

DE ADMINISTRATIE.

DE KRACHT DER HERHALING.

Bij de bestrijding van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm en van de Burgerwachten, maken de socialistische voorstellers, daarbij gesteund door hun pers,
dankbaar gebruik van de wetenschap, dat
in de stelselmatige herhaling propagandistische kracht schuilt.
Ook wij erkennen, dat deze methode
niet nalaat invloed uit te oefenen, doch
willen haar slechts toepassen voor hetgeen
van onverdachte zijde met betrekking tot
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
is gezegd.
Derhalve geven wij een plaats aan de navolgende uitspraken 'van wijlen Mr. Th.
Heemskerk:

ZIJT
61:
,
op Uw ij verzot

Revolutionairen zien gaarne in iedere
volkskracht, die de revolutie weerstaat,
een fascistischen trek.
Maar de Bijzondere Vrijwillige Landstorm is principieel van fascisme onderscheiden.
De revolutionaire methode (nl. der
fa~cisten) wordt vermeden, als de Regeering haar gezag, met het recht en de
orde, handhaaft, en het ordelievende volk
niet op eigen gezag optreedt, maar, zooals
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
doet, zich ter beschikking van de Regeering stelt, zich laat maken tot
Overheidsorgaan, en daadwerkelijk en
in zedelijken zin, steun biedt aan de
Regeering, en haar dient.

UIT EENZELFDEN KOKER.

De voorstellers achten het, indien de
noodzakelijkheid tot het te hulp roepen
van gewapende macht zich mocht voordoen, beter, dat dan één of meer lichtingen
worden mobiel gemaakt, dan dat vrijwilligerskorpsen ten tooneele verschijnen.
Uit het voorstel tot afschaffing
van den Bi/zonderen Vrijwilligen Landstorm (M. v. A.).

En wat ik de Regeering op het hart
heb willen drukken 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.

De jonge sociaal-democraten hebben nu
eenmaal de militaire jas aangetrokken.
Wij juichen dit toe, omdat het leger, dat
geroepen kan worden een rol te spelen in
binnenlandsche conflicten, een getrouwe
afspiegeling behoort te zijn van het volk
in al zijn lagen. Het moet onmogelijk zijn,
dat een beweging, die gedragen wordt
door de sympathie van de breede volksmassa's, door de soldaten wordt neergeslagen. Zoo schreef Albarda enkele jaren
geleden, dat de legerautoriteiten meer bevreesd zijn voór een sociaal-democraat die
dienst neemt, dan voor een dienstweigeraar.
De legerleiding vreest de sociaal-democraten, die in het leger hun werk doen;
die hun functie in het apparaat met bekwaamheid vervullen en zich daarmede
een brok invloed in dat apparaat verwerven. Voorloopig is het gelukkig in
Nederland nog niet zoo ver, dat de klassenstrijd met de wapens wordt uitgevochten. Doch wat er nog gebeuren zal,
weten wij niet en, gezien de ontwikkeling
in het buitenland is het voor ons noodzakelijk, ons op alles voor te bereiden.

De Overheid kan nooit beter het
gezag handhaven, dan wanneer ZIJ
vrijwillige hulp in het volk vindt.

Het is voor de Regeering geen gemakkelijke 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.

Wanneer een partij naar het geweld
grijpt, om de macht te vermeesteren,
dan strijdt de Overheid, die haar w~èrstaat, niet tegen de partij, maar tegen
oproerlingen - en wie zich vrijwillig
daarbij ter beschikking der Overheid
stelt, neemt niet deel aan een partijstrijd,
maar aan het bedwingen van het oproer.

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm,
trouw aan Koningin en Vaderland,
houde zich paraat. Als niemand oproer
maakt, blijft hij in rust, maar als de
Regeering hem noodig heeft, als het
moet, dan kome hij terstond, om, in
dienst der Overheid, den aanval, met
Gods hulp, af te weren.

EEN VERKLARING VAN
, - enkele vragen naar voren van juridischen
BETEEKENIS
en staatsrechtelijken aard. En 't was in
heeft Dr. H. c O 1 ij n ten vorigen jare op sprekers huis, dat de heer Lohman hem
6 November afgelegd omtrent de mede- over deze zaken zijn zienswijze deed
werking van wijlen Jhr. Mr. A. F. de kennen, een advies, dat de heer Colijn er
Sa v O r n in L O h man aan de op- toe bracht zijn krachten te geven aan de
richting van het instituut van den Bijzon- oprichting van het Instituut van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
deren Vrijwilligen Landstorm.
In het verslag van de toespraak van
Dr. C o 1 ij n lezen wij hieromtrent:

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm
1s een steun voor den Troon, voor
Gezag en Vrijheid, voor recht en orde.
Hij moge met Gods hulp leven,
groeien - en gereed zijn, als ooit de
Regeering hem mocht roepen.
Op zulk een oogenblik zou verzuim of
versaagdheid de ondergang zijn van ons
land en stroomen bloeds doen vloeien ....

De vorige spreker vergat in zijn historisch overzicht één naam te noemen. 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 S avo r n in Lo h man.
Bij de oprichting van het Instituut
kwamen er - dat valt niet te ontkennen

HONSWIJKERS 1914-1915
Uw Kameraden roepen U
allen op om in 1934 bijeen
te komen, zoo mogelijk in
ons fort, ter herdenking
van den 20sten verjaardag
van onze eerste samenkomst aldaar. Zendt uw
adres aan: W. J. Breukman, Oranje-Nassaulaan 41 te Zeist. U ontvangt dan de plannen

WAAR
WOONT

GIJ?

Uit "Het Volk" van 10 Augustus 7932.

2
IN 1903 WAS HET ANDERSOM.
Nu het gaat om de afschaffing van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zijn
de heeren sociaal-democraten er sterke
voorstanders van, dat de Regeering ter
handhaving van gezag en orde eventueel
gebruik zal maken van lichtingen.
j
Zij rekenen daarbij op "den brok
invloed", dien den sociaal-democraten zich
in onze weermacht hebben verworven en
die nog grooter moet worden.
In 1903, toen de bekende spoorwegstaking werd c1.angewend om de politieke
macht te veroveren, was er van Vrijwilligen
Landstorm nog geen sprake. En van een 1
,,brok invloed in de weermacht" evenmin.
Vanzelfsprekend waren de sociaal-democratische revolutiemakers in dat jaar
vreeselijk gekant tegen de opkomst der
jongste lichtingen. Hun ontstemming tegen het kabinet Kuyper over de oproeping
van lichtingen uitte de heer Troelstra o.a.
in deze taal:
,,Ik vind het treurig en vernederend,
wanneer jongens uit arbeidersgezinnen
door de machthebbers worden opgeroepen tegen hun vaders, moeders,
broeders, en vrienden, wien men hun
rechten ontnemen wil, om er desnoods
op te schieten" .
't Kan verkeeren, zei Breero.

met meer dan 1 100 aangesloten officieren
en ongeveer 3500 onderofficieren en 2000
korporaals.
De bewapening, uitrusting en mobilisatie-voorbereiding waren ook toen zóó
geregeld, dat deze korpsen onmiddellijk
konden worden gemobiliseerd.
Het excuus van de heeren sociaaldemocraten is dus wel heel, heel mager.

DE ORANJELIEFDE DER FASCISTEN.

Wij gelooven gaarne, dat een deel van
onze fascisten blaakt van liefde voor het
Huis van Oranje.
Toch doet heel hun actie denken aan
een anecdote omtrent den tegenwoordigen
Koning van Italië.
't Was in één der jaren na 1922. De beroemde intocht der fascistische vrijscharen
in Rome had Mussolini op het toppunt van
z'n macht en luister gebracht. Slechts één
man had in Italië iets te zeggen. 't Was
de Duce.
In die dagen gebeurde het, dat de Ko. ning z'n zakdoek liet vallen. Iemand uit de
omgeving raapte hem op, bood hem den
Koning aan en werd tot zijn verrassing
voor deze luttele attentie door den Koning
ongewoon vriendelijk bedankt. De Koning
gaf er zelf de verklaring van: ,,Dit is nog
het eenige, waarin ik tegenwoordig m'n
neus steken mag".
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SATANISCH.

Zoo noemt "Het Volk" de gedachte, om
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
en de Burgerwachten te willen handhaven
en de particuliere korpsen te verbieden.
Voor zulk een verbod zouden dan in
aanmerking komen: b.v. de Roodfrontstrijdersbond der communisten, de socialistische Arbeiderswacht, en fascistische
strijdorganisaties.
Het is onbegrijpelijk, hoe men deze
gedachte satanisch kan noemen. Het is
precies de helft van hetgeen zij zelf
hebben voorgesteld.
Hun eene wetsontwerp stelt voor, den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm af te
schaffen. Best mogelijk, dat zij dit niet
bereiken.
Doch dan ligt er nog hun andere voorstel tot verbod van particuliere korpsen.
Wanneer dit werd aangenomen, dan
zouden zij zich dus kunnen verblijden met
het halve ei.
Wij begrijpen niet, waarom dit satanisch (het woord is weinig vriendelijk)
moet heeten.
Het halve ei is toch altijd meer geweest
dan de leege dop?

BEVESTIGD .
Wat het Landstormblad nu al negen
jaren heeft voorgehouden aan zijn lezers,
nl. dat de fascistische beweging in den
grond der zaak revolutionair van aard is
- ondanks alle betuiging van liefde voor
Oranje-, vonden wij één dezer dagen nog
weer eens nadrukkelijk bevestigd.
In den Haagschen Dierentuin werd op
28 Sept. j.l. een fascistische bijeenkomst
gehouden. Sprekers de fascisten, de heeren
D e fascist meent, dat zoo h et best de troon der Oranjes kan worden beschermd.
J. Hollander en J. Baars.
Uit het verslag, dat wij vonden in ,,Het
Vaderland", vermelden wij een gedeelte
medegewerkt, om aan de mogelijkheid, om moeilijkheden mogelijk te maken. Dit is de van de rede van den fascist J. Hollander.
onder de wapenen te komen ruime wettelijke grondslag van den B.V.L.
bekendheid te geven en de opkomst te \ De Minister heeft deze mededeeling
Nederland heeft een krachtigen man
bevorderen. Evenwel bleef de maatregel niet binnensmonds gepreveld, zoodat men
noodig om het vuil uit Moskou's riolen
een Overheidsdaad; de vrijwilligers kwa- zou kunnen zeggen: we hebben 't niet
tot staan te brengen. (Luid applaus.)
men in dienst van en hun optreden voor verstaan. Neen, 't was een schriftelijke
Nederlands jeugd ziet in, dat de regeeverantwoordelijkheid van de Regeering. toelichting, die de heeren wekenlang ter
ring dit niet zal doen en maakt zich
Het andere feit ligt er - en Dr. H. bestudeering in huis hebben gehad.
gereed het voor haar te doen. In den
strijd tegen Moskou moet geloof boven
Noch bij het z.g. afdeelingsonderzoek,
Colijn behoeft er zich niet voor te schamen,
integendeel het strekt hem tot eere -, dat noch bij de openbare discussie in de
geloofsverdeeldheid gaan. Het fascisme
hij einde November 1918 der Regeering Tweede Kamer hebben de sociaal-demois geen communisme van rechts. Denkt
in overweging gaf de mogelijkheid van craten één woord van verzet gesproken,
de regeering, dat er niet anders dan
rooden in Nederland zijn, dan zullen de
vrijwillige opkomst voor dienstplichtigen en zij hebben het artikel stilzwijgend
permanent te organiseeren.
fascisten door wettige, maar desnoods
onder den hamer laten doorgaan!
SUGGESTIE.
De Regeering heeft dit gedaan door aan
Thans, JO jaar later, eischen zij met een
door onwettige middelen haar duidelijk
Bij de bestrijding van den Bijzonderen den Inspecteur van den Vrij willigen Land- nuchter gezicht, dat de B.V.L. in een wet
maken, dat 't niet is Oranje onder,
Vrijwilligen Landstorm wordt "gewerkt" storm de opdracht te geven om voor den zal worden gefundeerd.
maar Oranje boven! (Langdurig donmet de historie van het instituut.
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm de
derend applaus.)
Vanzelfsprekend is hun gezegd, dat
Men wil vooral op den voorgrond stellen, noodige Korpsen en Verbanden c;>p te men daarmede 10 jaar te laat komt
De monarchie is het levende symbool
dat het instituut, uit "particulier initia- richten.
aanzetten.
van 't vaderland en van de eenheid van
tief" is voortgekomen en daarom als een
Werd daarmede de Bijzondere VrijwilAardig is het te zien, hoe zij trachten
ons volk, dat in zijn hopelooze verdeeldparticulier korps behoort te worden be- lige Landstorm een particulier korps; uit deze moeilijkheid te komen.
heid zijn eenheid hervindt om den troon
schouwd.
zooals bijv. de stormafdeelingen van
In hun Memorie van Antwoord plaatsvan Oranje. (Applaus.) De band tusTegen de feiten valt niet te redeneeren, Hitler zijn?
ten zij deze tegenwerping:
schen Oranje en Nederland gelegd door
wel tegen de conclusies.
De vraag stellen is haar beantwoorden.
God zelf in de lijn der historie, zal
Het eene feit ligt er - en niemand
slechts verbroken kunnen worden over
Terecht herinneren sommige leden er aan,
behoeft zich daarvoor te schamen, inteMen kan de vraag ook anders stellen: dat bij het tot stand komen van de Dienstonze lijken. (Applaus).
gendeel, het strekt inzonderheid den Gene- b.v. als Mr. J. Duys voor den partijleider plichtwet van 1922 de toenmalige Minister van
Hij kondigde aan, dat volgend jaar de
in de stukken uitdrukkelijk heeft
raal Duymaer van Twist tot eere -, dat Ir. Albarda een brief opstelt en de heer Oorlog
fascisten zullen deelnemen aan de vermedegedeeld, dat het de bedoeling was,
in November 1918 door eenige Kamer- Albarda zet er zijn handteekening onder, artikel 35 van die wet ook te gebruiken, om
kiezingen en de poging der regeering om
leden aan de Regeering in overweging is van wien is dan de brief, dien de geadres- vergunning te verleenen tot opkomst onder de
door wijziging van de Kieswet dit te
gegeven, om dienstplichtigen vrijwillig seerde ontvangt? Van Duys of Albarda? wapenen voor "deelneming aan het bestrijden
beletten,
zal niet slagen. Die poging
van onlusten".
onder de wapenen te doen komen. Toen
bewijst trouwens, dat het parlemenIndien toen was voorzien, welken omvang
de Regeering dit voorstel overnam, is
tarisme stervende is. De corporatieve
de voorbereiding tot zoodanige opkomst door
de actie van de Nationale Landstorm Comvan de zijde der voorstellers krachtig
staat van het fascisme moet het verDATVALT ZWAAR OM TE ERKENNEN. missie zou verkrijgen, zou ongetwijfeld tegen
vangen; 't grootste deel der opkomende
de ruimte van die wetsbepaling bezwaar zijn
generatie
is in opstand en moet geleid
Het valt den heeren bestrijders van den gemaakt.
worden in de banen, welke leiden naar
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm behet nationale herstel. Werkt, eert en
grijpelijkerwijze zwaar, om te erkennen,
Met andere woorden, de B.V.L. was in
waakt, vermaande hij. We moeten terug
dat zij in 1922 bij de behandeling der 1922 nog te onbeteekenend, om er eenige
naar een zelfbewust Nederland. De
ME DAi LLES I?~enstplichtwet het tegendeel van wakker belangstelling aan te wijden.
leuze zij: .,Met God en Oranje, voor
De feiten zijn evenwel ietwat anders.
BE KERS ZlJn geweest.
Vaderland en Volk!" (Daverend applaus)
Op 1 Januari 1922 reeds bestond de
1N51 GNE5 Wat toch is het geval? In de toelichting
De Giovannezza 1 ) wordt aangeheven.
op art. 35 dezer wet, verklaarde de Bijzondere Vrijwillige Landstorm uit 21
~~
Minister dat dit artikel ook de strekking Korpsen met ruim 46 duizend vrijwilligers
1
Door ons gecursiveerd. (Red. Landstormblad).
H6F RUK S had om vrijwillige opkomst van dienst- uit de dienstplichtigen - georganiseerd in 1) Is dit soms een nieuw Nederlandsch
LE VERAMCI ER \ plichtigen in geval van binnenlandsche regimenten, bataillons en compagnieën - volkslied?

-Dlts
IIGGEn ~~~

1.1

J

3

L.i\NDSTORMDAG TE OMMEN.
Een geslaagde dag. - De prestaties van de
Gorsselsche Rijvereeniging.
Was 't àl regen op den Landstormdag te
Ootmarsum, de Landdag van het Twentsch
Verband te Ommen, Woensdag 14 September aldaar gehouden op het prachtig
gelegen terrein in "Het Laar", zal een
dag blijven van aangename herinnering.
Hoewel het weer zich aanvankelijk
somber liet aanzien, klaarde het later
geheel op, en 's middags scheen het
vriendelijk zonnetje over het - door
boschpartijen zoo schoon omzoomd feestterrein.
Het Gemeentebestuur ontving de autoriteiten en officieel-genoodigden om 12 uur
op het gemeentehuis.
Wij merkten daar o.m. op den Commissaris der Koningin in Overijssel,
Mr. A. E. baron van Voorst tot Voorst,
Voorzitter en Secretaris van de Na tionale Landstorm Commissie, de heeren
L. F. Duymaer van Twist en G. F.
Boulogne, Luitenant-Generaal J. H. Borel,
Inspecteur van den Vrijw. Landstorm,
vergezeld van Luit.-Kolonel J. A. J. M.
Schotman, Res. Luit.-Kolonel J. W. C. C.
Tücker, Voorzitter, en Burgemeester J.

Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie, bracht de beste groeten en wenschen van den Minister van Justitie over,
die reeds eenige maanden geleden een
belofte had gedaan dezen dag vrij te
houden voor een bezoek aan het Julianakanaal, waardoor de landdag te Ommen,
ook tot zijn groot leedwezen, van zijn
programma geschrapt moest worden.
De indruk welken minister Ruys hier
op den landdag in 1925 kreeg was buitenwoon goed.
·
Spr. maakt zijn compliment over de
wijze waarop het terrein in orde gemaakt
was, en sprak ten slotte den wensch uit,
dat de gemeente Ommen mag groeien en
bloeien ondanks de slechte tijden.
Op "Het Laar".
Om ongeveer 2 uur ving op "Het Laar"
- nadat van 's morgens-vroeg af daar
schietwedstrijden waren gehouden - de
eigenlijke Landdag aan met een defilé van
de Landstormers, onder leiding van Res.
Kapitein Stroïnk, uit Nijverdal.
Het defilé maakte een uitnemenden

Het defilé te Ommen.

geestelijke gevaren die ons volk bedreigen ...
Ook in ons land steken de communisten
het hoofd op, terwijl spr. de sociaaldemocraten nog even gevaarlijk acht als
in 1918. Als de B. V .L. er niet was, zou de
baan voor de revolutionaire groepen gemakkelijker zijn. Ons volk is den B.V.L.
dank verschuldigd voor zijn groote preventieve werking.
God beware ons volk voor revolutie,
maar - indien ooit gevaar mocht dreigen,
dan zullen de mannen van den B.V.L. hun
eenmaal gegeven woord zeker gestand
doen. (Applaus).

Op den voorgrond van links naar rechts Res. Luitenant-Generaal J. H. Borel, Inspecteur
van den Vrijwilligen Landstorm, Mr. A. E. Baron van Voorst tot Voorst, Commissaris der
Koningin in Overijssel en Generaal Duymaer van Twist, Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie.

Wynia, Secretaris van de Gewestelijke
Landstormcommissie Twente, Res. Majoor K. A. van Schelven, Secretaris van de
Nat. Noodhulporganisatie en leden van
enkele commissies, aan wie de voorbereiding van den Landdag toevertrouwd was.
Op het Gemeentehuis.

indruk, en de mooie afdeelingsvaandels
zeker ook.
Na het defilé - nadat de Landstormers
zich over het terrein verspreid hadden sprak Overste Tücker een openingswoord
uit. Na een hartelijk welkom, namens
de Gewestelijke Landstormcommissie in
Twente wees spr. op de belangrijkheid
De burgemeester van Ommen de heer van een Landdag: het saamhoorigheidsC. E. W. Nering Bögel, heette namens het gevoel levendig te houden. Spr. dankte
Gemeentebestuur alle aanwezigen welkom, allen, in het bijzonder de regelingsin het bijzonder den Commissaris der commissie, die onder Voorzitterschap van
Koningin van de provincie Overijssel, Burgemeester Nering Bögel zulk voordie thans gelukkig weer hersteld, dezen treffelijk werk gedaan heeft.
landdag kwam bezoeken, voorts Generaal
De heer Duymaer van Twist, Voorzitter
Duymaer van Twist en Generaal Borel, van de Nationale Landstorm Commissie,
Inspecteur van den Vrijwilligen Land- begon met een minder aangename medestorm.
deeling, nl. dat Minister Donner niet
Spr. zeide, dat Ommen een traditie aanwezig kon zijn en dat Prof. Felix Otten
heeft op te houden, daar één van de aller- verhinderd was het woord op dezen
eerste landdagen, in 1925 te Ommen Landdag te voeren.
1
Spr. is dankbaar gestemd over de
gehouden, een groot succes is geweest.
Sindsdien is er veel veranderd. De groote opkomst, dat wekt nieuwe bezieling
wereldcrisis is er en daardoor veel ontevre- en versterkt de saamhoorigheid.
denheid.
De tijd dien wij beleven, zoo vervolgde
't Gezag moet echter pal staan als een spr., staat voor een niet gering deel in het
rots, aldus eindigde spr., en daarom te teeken van het stoffelijke; en inderdaad,
meer dragen alle goed-gezinden den B.V.L. in verschillende kringen is de nood hoog
.
gestegen. Toch mogen we daarom de
een warm hart toe.
De heer L. F. Duymaer van Twist, 1 oogen niet sluiten voor de zedelijke en

Rede Ds. J. A . van Selms.
Daarna sprak Ds. J. A. van Selms van
Nijmegen een rede uit. Spr. begon met te
zeggen, dat de B.V.L. een beweging is, die
niet mechanisch in elkaar gezet is, maar
gegroeid is in een van de hachelijkste tijdperken uit onze geschiedenis en wel in
November van 1918, toen in ons vaderland
door de S.D.A.P. de revolutie werd aangekondigd. Ons volk werd toen voor de keus
geplaatst: M de revolutie met wegjaging
van het Huis van Oranje of openlijk door een
daad toonen, dat het overgroote deel van
ons volk het wettige gezag wilde steunen.
Die daad werd zichtbaar in een enthousiasme van Noord tot Zuid en van Oost

tot West . . . en uit dat enthousiasme is
geboren: de B.V.L.
Spreker schilderde den angst en de
spanning van die dagen en noemde den,
B.V.L. een rechtvaardige zaak, omdat de
B.V.L. niets anders wil, dan de hoogste
goederen van ons volk in bescherming
nemen: godsdienst, gezin, orde en vrede.
Daarom is het zoo verdrietig, dat aan den
B.V.L. altijd weer bedoelingen worden
toegeschreven, die geheel en al onjuist
zijn, alsof de B.V.L. voor een bepaalde
partij op zou komen of het volk in twee
kampen zou verdeelen. De B.V.L. kent
geen partijen en stelt zich ook niet tegenover een partij, maar wil niets anders dan
ons volk beschermen tegen het grootste
onrecht, de revolutie, waardoor geen
enkel maatschappelijk of geestelijke belang
gediend wordt.
Spr. wees er op, dat in Rusland de godsdienst met geweld wordt uitgeroeid, er
ook in ons land personen zijn, die wanneer zij de macht in handen hadden, hier
precies hetzelfde zouden willen doen.
Daarom ook is het noodig, dat de B.V.L.
paraat blijve en spr. deed een beroep op
allen, die zich nog niet bij den B.V.L.
hadden aangesloten om te gedenken, dat
zij niet moeten zeggen: wanneer het
gevaar er eenmaal is, kunt gij op m1J
rekenen. Wie zoo spreken, vergeten, dat

Naar het landdagterrein.
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De Gorsselsche landelijke ruiters.
Ringsteken voor motorrijders.

ven
en de prestaties van deze vereeniging
stonden op hoog peil.
De motorwedstrijden met hindernissen
verliepen eveneens bijzonder goed.
Res. Luit.-Kolonel J. W. C. C. Tücker
dankte allen, die tot het welslagen van
dezen dag hadden meegewerkt. Spr. besloot met uit te spreken, dat zeker allen
naar huis zullen gaan met een gevoel,
dat de banden - zoo mogelijk - nog
versterkt zijn tusschen ons, en tusschen
Vorstenhuis
en Vaderland!
Demonstraties.

het dan te laat zou kunnen zijn. Wie zoo
spreken, zien het preventief karakter
van den B.V.L. voorbij.
Met een woord van hulde ook aan de
vrouwen en de verloofden van de mannen
van den B.V.L. eindigde Ds. van Selms zijn
rede, die gevolgd werd door het zingen
van:
Mijn schild en mijn betrouwen
Zijt Gij o God, mijn Heer.

De uitslagen.
Daarna werden demonstraties gegeven
Vaandelwedstrijd.
door de Gorsselsche Rijvereeniging.
Deze kranige prestaties hielden aller
1e prijs De Krim; 2e pr. Wierden.
belangstelling gaande.
Gekomen voor de autoriteiten, commanSpringconcours.
deerde de "ruiter-generaal" ,,petten of''.
1e prijs Klein Nij land; 2e pr. v. d. Meij.
De ferme commando's, dialectisch gegeven, vonden veel bijval. ,,Schuun uut
Motorwedstrijden.
de hoaken hierhen ! Lammert van den
Ie prijs G. Wind, Ommen; 2e pr. H. de
kippenhoek veur! Hja! Deuze kant uut
met kleine kringeltjes. Met de geheele Lange, Ommen; 3e pr. K. Hurink, Ommen; 4e pr. J. H. Wind, Almelo; Se pr.
rieë hierhen ! Hu!"
De bevelen werden stipt opgevolgd Vos, de Krim.

Koenjer, Lemelerveld, 45 p.; 14. A. Herbrink, Lemelerveld, 45 p.; 15. K. AmKorpswedstrijden, max. 250 punten: senga, De Krim, 45 p.
1. Afdeeling Ommen, 241 punten; 2. Afd.
Nijverdal, 236 p.; 3. Afd. Wierden, 233 p.;
Schutters 1e klasse, max. 50 punten:
4. Afd. Lemelerveld, 232 p.; 5. Afd. I. P. ten Veen, De Krim, 49 punten;
Gramsbergen, 231 p.
2. G. Huisink, Schuinesloot, 48 p.;
3.
L. Batterink, Dedemsvaart, 48 p.;
Personeele wedstrijden, max. 50 p.
4.
H.
v. d. Nadort, Wierden, 47 p.;
Koningschutters: I. J. Vaartjes, Vroomshoop, 50 punten; 2. J. H. Marsman, 5. A. Deyk, Nijverdal, 47 p.; 6. H. Bosch,
Vilsteren, 48 p.; 3. H. Schuurman, Grams- Gramsbergen, 46 p.; 7. A. B. Morsink,
bergen, 48 p.; 4. J. M. Olferink, Nijverdal, Nijverdal, 46 p.; 8. W. J. Klaas, Wierden,
48 p.; 5. F. B. Pfeiffer, Nijverdal, 48 p.; 45 p.; 9. J. A. Veltrop, A.-Hardenberg,
45 p.; 10. G. Bakker, Rijssen, 45 p.; 11. W.
6. K. Bouwman, Ommen, 48 p.
de Jager, De Krim, 45 p.; 12. H. Niens,
Scherpschutters, max. 50 punten: 1. A. Vilsteren, 45 p.
Schuurman, Ommen, 50 punten; 2. A.
Schutters 2e klasse, max. 50 punten:
Mulder, Lemelerveld, 49 p.; 3. G. Hekman,
Ommen, 48 p.; 4. G. J. Harbrink, Leme- 1. H. de Jonge, Heemse, 48 punten;
lerveld, 47 p.; 5. A. J. Diepman, Haarle, 2. J. Schoot, Haarle, 48 p.; 3. J. D.
47 p.; 6. J. W. Katerberg, 47 p.; 7. H. Mekkelenveld, Slagh, 48 p.; 4. J. BreukelTimmerman, Ommen, 47 p.; 8. H. Lokin, man, Bergentheim, 48 p.; 5. G. Vedders,
Ommen, 47 p.; 9. J. Bakker, Ommen, De Krim, 48 p.; 6. L. Reefhuis, Lemele,
46 p.; I 0. J. Lammers, Nijverdal, 46 p.; 47 p.; 7. J. B. Legebeke, Vilsteren, 47 p.;
11. G. Wieten, Lutten, 46 p.; 12. G. J. 8. G. J. Dubbink, Nijverdal, 46 p.; 9. H.
Marsman, Gramsbergen, 46 p.; I 3. H. G. Pool, De Krim, 46 p.; 10. H. Houtmaat,
Schietwedstrijden.

Haarle, 46 p.; 11. G. Bomeman, Hardenberg, 46 p.; 12. G. J. Waayman, Bergenth.,
45 p.; 13. J. van Lenthe, Ommen, 45 p.;
14. J. Staarman, Bergentheim, 45 p.;
15. J. v. Vaassen, De Lutte, 44 p.;
16. G. H. Olthof, Wierden, 44 p.; 17. J. H.
Soppe, Slagharen, 44 p.; 18. J. H. Mulder,
Bergentheim, 44 p.; 19. D. v. Leeuwen,
Nijverdal, 44 p.; 20. J. Rozeboom,
Avereest, 44 p.; 21. Westerink, Wierden,
44 p.; 22. H. J. Aalvanger, Lemelerveld,
44 p.; 23. J. Schottert, Ommen, 43 p.;
24. G. Wermink, Ommen, 43 p.; 25. B.
\'os, Dedemsvaart, 43 p.; 26. F. E. v.
Duin, Schuinesloot, 43 p.; 27. A. Bekman,
Gramsbergen, 43 p.; 28. J. Schalke, Vilsteren, 43 p.; 29. L. Regelink, Gramsbergen, 43 p.; 30. H. A. Willems, Den Ham,
43 p.; 31. E. Heetland, Wierden, 43 p.;
32. D. J. Kuipers, Den Ham, 43 p.;
33. Rijstenberg, Gramsbergen, 43 p.;
34. J. H. Herbrink, Bergentheim, 43 p.;
35. J. ten Burg, Den Ham, 43 p.
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Links: Rede van Ds. J. A. van Selms.i Rechts:
Generaal Duymaer begroet den boerengeneraal
der Gorsselsche ruiters.
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NATIONALISTISCHE MILITIE.

EEN BEETJE LAAT.

Bij Legerorder no. 66 van 1931 had de
Minister van Defensie aan militairen
verboden deel te nemen aan de organisatie
van de Nationalistische militie, welke was
opgericht door het fascistisch Verbond
van Nationalisten te Amsterdam. De
bedoeling van dit Verbond was, om van
de Nationalistische militie een eigen strijdgroep te vormen tegen de revolutionairen.
Bij de statutenwijziging van het Verbond,_ welke goedgekeurd is bij Koninklijk
Beslmt van 6 Augustus 1932, is de naam
Nationalistische militie verandnd in Nationalistische Garde.
Deze naamsverandering, waardoor men
de koninklijke goedkeuring heeft weten te
veroveren, blijkt echter camouflage te zijn.
Op 2 September j.l. hield het Verbond
een vergadering te Haarlem, waar de
gepensionneerde Majoor der Infanterie
C J. A. Kruyt een uiteenzetting gaf.
De Majoor deelde mede, dat de Nationalistische Garde beoogt een tegenweer te
vormen tegen communisten en socialisten
en dat zij bewapend zal worden met
ploertendooders. Zij zou moeten dienen,
om een "greep naar de macht" of ordeverstoring te verhinderen.

Uit Indië.

RUMOERIGE
FASCISTENVERGADERING
TE DORDRECHT.

Woensdagavond sprak op uitnoodiging
van de afd. Dordt van den Ned. Fascistenbond de heer Knotsenborg uit Rotterdam
m de Blauwe Zaal van American, die
tjokvol was, meerendeels met op sensatie
beluste jongelui. Gelijk te verwachten
was begon spr. het parlementarisme en de
commissie Welter te hekelen en belachelijk
te maken. Merkwaardig was, dat spr. zooveel moeite deed om de arbeiders in het
gevlij te komen door zich te verzetten
tegen de in het rapport-W elter voorgestelde steunverlaging en door de Nederlandsche Regeering aansprakelijk te stellen
voor zooveel door de arbeiders verloren
rechtvaardige werkstakingen.
Zes debaters gaven zich op, allen behoorend tot de linkergroepen, Revolutionaire
Socialistische Partij en Onafhankelijke
Socialistische Partij, die ieder op hun beurt
den spreker er een verwijt van maakten,
dat hij den avond gevuld had met moppen
en anecdoten, maar dat hij gezwegen had
van de grondslagen van het fascisme.
In de beantwoording der debaters was de
spr. zoo eerlijk om te erkennen, dat fascisme, communisme en socialisme alles één is.
Als Domela Nieuwenhuis was blijven leven,
was het fascisme niet noodig geweest.
Tijdens de vergadering werden eenige
communisten door de politie uit de zaal
verwijderd. Buiten was het den ganschen
avond roerig. Te halfelf zag de politie zich
genoodzaakt in de Vischstraat en 2de
Groenmarkt een charge uit te voeren,
waarbij fiksche klappen werden uitgedeeld
en een agent van politie door steenworpen
gewond werd. Toen te halftwaalf de vergadering uitging, had de Politie de wegen
afgezet, zoodat de vergaderden zich ongestoord naar huis konden begeven.
Uit "de Standaard", 23 Sept. '32.
NIET VRIENDELIJK GENOEG.

,,Het Volk" klaagt, dat het Landstormblad niet vriendelijk genoeg is, als het de
revolutionaire actie bespreekt.
Wij volstaan met dit te vermelden, en
zullen nalaten wederkeerig te putten uit
Het Volk, de Oproerige l{J;abbels, de
Notenkraker en de Handelingen der
Staten-Generaal, om "vriendelijkheden"
aan het adres van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm onzen lezers voor te
leggen .
LANDSTORMKORPS LIMBURGSCHE
JAGERS.
Korpsgroei.

In de maand September sloten 94
dienstplichtigen, vooral uit de jongere
lichtingen, waaronder vele sergeanten,
zich aan bij het korps.

Een verklaring.
BATAVIA, 24 Sept. (Aneta). De Regeering
heeft een verklaring gepubliceerd, welke door
alle landsdienaren moet worden onderteekend
waarin wordt verklaard, dat zij zich zulle~
onthouden van het voeren van propaganda,
we_lke leidt tot ondermijning van het Overheidsgezag of ontwrichting van de openbare
orde, hetzij openlijk, hetzij verborgen. Tevens
moet worden verklaard, dat zij bekend zijn
met de bepaling, dat, wanneer aan het vorenstaande niet wordt voldaan, ontslag kan
volgen.

W_ij vreezen, dat deze maatregel een
beetie aan den laten kant is. Zijn onze
inlichtingen juist, dan heeft men van
Overheidswege in Indië de laatste jaren
vooral z.g. bewuste en zeer vooruitstrevende ambtenaren, heel of half rood
in de -openvallende functies benoemd. Met
dit euvel zal men waarschijnlijk, zoowel in
Indië als ten onzent, nog lang zitten
tobben.
GEWEST DORDRECHT.

Op 9 September j .1. gaf het Groothoofd
te Dordrecht een wonderlijk schouwspel
te zien. Een der groote booten van Fop
Smit lag gepavoiseerd te laden onder
toezicht van den Hoogedelgestr. heer
P. L. de Gaay-Fortman, Burgemeester
van Dordrecht en Voorz. der Gewestelijke
Commissie.
Wat er te doen was? Och, heeljeenvoudig. Een vergadering van leden der Gewestelijke en Plaatselijke Commissiën,
~laatselijke leiders en Officieren, doch
~n plaats van deze vergadering te houden
m een zaal, was besloten dit nu eens te
doen aan boord van een schip. Dat
vergemakkelijkt het kennismaken en geeft
gelegenheid eens wat meer rustig met
elkaar te praten.
Ongeveer kwart over negen verscheen
Z.Ex. Generaal Duymaer van Twist, vergezeld van den secretaris der Nationale
Landstorm Commissie Kapt. Boulogne
en den Majoor Van Schelven als verteg~nw?ordiger der Nat. Noodhulp-orgamsahe.
Om halftien klonk het commando:
,,Los voor en achter" en daar ging het.
Te Sliedrecht en Giessendam kwamen
nog groote groepen deelnemers aan boord
en weldra kwam Gorinchem in het zicht.
Jammer dat onze Generaal door ambtsbezigheden ons daar moest verlaten en we
zijn Z.Ex. wel zeer dankbaar, dat we toch
even in de gelegenheid waren hem in ons
midden te hebben. Hartelijk gewuif, toen
weer andere passagiers aan boord kwamen
en wel de heer en mevrouw Van Panhuijs,
resp. slotvoogd en slotvoogdes van Loevestein, want daar lag het doel van onzen
tocht.
Voort ging het weer na een driewerf
hoera voor onzen Generaal, die zich alweer voortspoedde om elders op tijd aanwezig te kunnen zijn.
Op Loevestein hebben we heel wat gehoord en gezien. Eerst een hartelijk
woord van welkom van den Voorz. der
Gewest. Commissie tot allen die aanwezig
waren, en een woord van dank tot den
slotvoogd en diens echtgenoote die het
mogelijk hadden gemaakt dat wij zooveel
uit de geschiedenis van het slot en van den
man wiens naam nauw verbonden zal
blijven met de geschiedenis daarvan, nl.
Hugo de Groot, zouden kunnen hooren
en zien.
Na den ommegang verzamelden zich de
deelnemers in een der thans droge
grachten van het slot, waar Kapt. Boulogne een uiteenzetting gaf van "De
taak der Plaatselijke commissies en Plaatselijke leiders". De 1e Secr. der Gewest. Commissie, de heer J. A. J. Jansen,
heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt namens alle deelnemers een woord
v'.1n hartelijken dank te spreken tot allen
die deze bijeenkomst mogelijk hadden gemaakt en verzocht in het bijzonder onzen
dank over te brengen tot mevrouw De
Gaay-Fortman, die, hoewel niet aanwezig,

zooveel heeft gedaan om dezen dag te
doen slagen.
Na een kort verblijf, volgens velen te
kort, moesten we weer terug naar Dordt,
aangezien een uitnoodiging was ontvangen om tegenwoordig te zijn bij het aldaar
te houden concours hippique, waarvan
door het overgroote deel natuurlijk een
dankbaar gebruik werd gemaakt.
Het is een prachtdag geweest die het
saamhoorigheidsgevoel aanmerkelijk heeft
versterkt maar bovenal er toe bij heeft
gedragen om "als het moet" in deze
sombere dagen het Wettig Gezag zooveel
in ons vermogen is te steunen.
Een woord van dank aan allen die het
aangename aan het nuttige hebben weten
te verbinden.

HOTEL BLOEMINK,
APELDOORN

GEVESTIGD SEDBII.T 1847

Fraai gelegen aan de Loo laan
bij het Kon. Paleis en bosschen

Gent als Opheusden hadden op deze wijze
een collectie prijzen bijeengebracht die
gezien mocht worden, en waardoor vele
deelnemers een aangename verrassing
werd bereid.
De prijsuitreiking stond in beide plaatsen onder leiding van den Voorzitter der
Plaatselijke Commissie, den Burgemeester,
en geschiedde door den Korps-Commandant Overste F. J. J. Baron van Heemstra,
EEN DEELNEMER.
terwijl de Secretaris der Gewestelijke
Commissie Overste H. van Ingen Schouten, en de Propagandist de heer F. Jalink,
STELLING VAN AMSTERDAM.
een korte toespraak hielden.
Afdeeling Vreeland.
Zulke wedstrijden vallen in den smaak,
Benoemd tot plaatselijk leider G. J. Groen. en ze worden dan ook elk jaar in grooter
De samenstelling van de Pl. Landstorm
aantal gehouden.
Commissie is thans als volgt:
Na verschillende plaatselijke wedstrijEerevoorzitter, Burgemeester Schiethart ·
Voorzitter, D. B. Sluyter; Secretaris, vacature; den heeft de prijsuitreiking plaats gehad
Leden, J. H. Dokkum, Th. Scheurwater.
door den Korps-Commandant, die, daartoe
In de vacature van secretaris wordt spoedigst voorzien terwijl de commissie nog met uitgenoodigd, gaarne aan die uitnoodiging
gehoor geeft en er zoo steeds op uit is,
een aantal leden zal worden uitgebreid.
aan den bloei der afdeelingen mede te
Afdeeling Amsterdam West 111.
werken.
Benoemd tot leider Res. le Luitenant G. J.
Het zou te veel van uw geduld en
Smit te Amsterdam West.
plaatsruimte vergen, wanneer al die
Afdeelingen Amsterdam West.
plaatselijke wedstrijden afzonderlijk werDe Afdeelingen Amsterdam West I-V zullen
voortaan niet meer in deOranje-Nassaukazerne den genoemd en ik zal dat dan ook niet
vergaderen met de andere afdeelingen, doch doen, maar slechts een uitzondering
afzonderlijk in \Vest. De opkomst zal hierdoor maken voor de afdeeling Lichtenvoorde.
ongetwijfeld in de toekomst bevorderd worden.
Daar was de zaak in de laatstejaren,
Afdeeling Purmerend.
door gebrek aan activiteit bij den PlaatseTot lid van de Plaatselijke Commissie be- lijken Leider, wat in den dommel geraakt.
noemd de heer N. Nooy, die in de eerstvolgende
Verleden jaar slaagden we er echter in
vergadering der Pl. Commissie zal worden
den heer Lefering een Plaatselijk Leide;
in
geïnstalleerd.
te_
vinden, die zijn volle belangstelling
Sint Nicolaas-schietwedstrijden.
wilde
schenken aan de afdeeling en reeds
De Amsterdamsche Regelingscommissie voor
de Sint Nicolaas-wedstrijden heeft besloten toen slaagden de schietoefeningen uitwederom een Sint Nicolaas-wedstrijd uit te stekend.
schrijven en de prijsuitreiking te doen plaats
_Steeds beter werd de opkomst, en op
hebben in een groote vergadering, in Decem- Dmsdag 4 October werd door niet minder
ber a.s. te Amsterdam te houden.
De Afdeelingen Amsterdam Noord (benoor- dan 50 leden aan den wedstrijd deelden het IJ) vallen buiten deze regeling. Nog genomen.
beslist zal worden of ook deze afdeelingen een
Daar, mede door de bemoeiingen van
dergelijken wedstrijd zullen houden.
den heer Lefering, daarbij door enkele
anderen geholpen, een fraaie collectie
Schietwedstrijden.
Onderstaande afdeelingen zijn in de maand prijzen was bijeengebracht, kon elken
September voor schietbijeenkomsten opge- deelnemer door den Korps-Commandant
roepen geworden: t.w. afdeelingen in Assen- een prijs of prijsje worden overhandigd,
delft, Amsterdam Noord, Amsterdam Oost,
Amsterdam Zuid, Amsterdam West, Amster- en komt op deze wijze de afdeeling
dam Centrum, Abbenes, Nieuw Vennep, Lichtenvoorde tot nieuwen bloei.
Huygsloot en Nieuwe Wetering, Krommenie,
Purmerend en Wijde Wormer, Vreeland.

,,VELUWZOOM" EN "DE IJSSEL".

Hallo!
Hier is "Veluwzoom", spreek ik met de
Redactie van het "Landstormblad"?
Ja, ik wilde U iets vertellen van wat
er in den laatsten tijd bij ons is omgegaan.
Uit den aard der zaak is er niet zoo héél
veel gebeurd, dat op vermelding in het
blad aanspraak kan maken.
We hielden de gewone schietoefeningen,
en er mag geconstateerd worden, dat het
aantal deelnemers steeds stijgende is en
de belangstelling toeneemt.
Dat blijkt ook wel uit de schietwedstrijden, die nu door deze, dan door die
Afdeeling voor de geheele omgeving worden uitgeschreven.
Vroeg in het voorjaar is Renkum daar
al mee begonnen. 15 Augustus hebben
we zulk een wedstrijd gehad in Gent en
in weerwil van de groote hitte is hij uitstekend geslaagd. Op 24 September is
een wedstrijd te Opheusden gehouden met
meer dan 100 deelnemers, terwijl er een
te Wageningen (op 15 October) in voorbereiding is.
Natuurlijk verleent de Gewestelijke
Commissie bij zulke wedstrijden gaarne
haar volle medewerking, de middelen
ervoor worden echter in hoofdzaak gevonden in de inleggelden en vrijwillige
bijdragen, door de den-wedstrijd-uitschrijvende-afdeeling bijeengebracht. Zoowel

Neen, 'k ben nog lang niet uitgepraat.
Nog even wilde ik wat zeggen over de
i1;1 den laatsten tijd gehouden vergadenngen.
Hoewel de zomermaanden zich daar
niet bijzonder toe leenen, moesten we een
drietal vergaderingen houden.
Te Elst waar de heer Smeets, te Zelhem
waar de heer Pierhagen, en te Bemmel
waar de heer Kersten hun functie als
Plaatselijk Leider moesten neerleggen.
't Waren die getrouwen, die zéér veel
hebben gedaan voor hun afdeeling en
die we slechts noode zagen heengaan.
Reeds konden we in het laatste nummer
van het "Landstormblad" foto's opnemen,
bij die gelegenheden te Elst en Zelhem
genomen.
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Stenhuis en Sneevliet, enkele dagen geleden in Deventer gehouden, en constateerde dat, hoezeer hier ook nauwlettend
wordt toegezien op wetsovertredingen, er
nog zooveel kan gezegd worden, dat door
de mazen der wet heenglipt en toch door
zijn opruiend karakter het leven van den
Staat in gevaar brengt.
Hierna vroeg de heer Rozendaal der
afdeeling, zich als volgt uit te spreken:

C. M. VAN DIEMEN
DORDRECHT

VAANDELS - BEKERS
MEDAILLES - VLAGGEN
Vervaardiger der Regiment.vaandels, dus

Nederlands Beste Adres

,,De afdeeling Deventer van den Bijz.
Vrijwilligen Landstorm in vergadering bijeen, kennis genomen hebbende van de
schandelijk opruiende taal, door revolutionaire leiders in heel het land, en met woorden van dank gesproken door den
name in Deventer uitgesproken, en van heer Rozendaal en den heer Jansen van
hun houding, die haar hoogtepunt be- 't Laar namens de leden der afdeeling.
Het volgende antwoord is op het
reikte in het optreden der communistelegram
ontvangen:
tische Kamerleden De Visser en Wijnkoop
In Bemmel ging dat niet meer, de j samen aan de telefoon komen, ik dan de heden bij de opening der Staten-Generaal,
"De Koningin waardeert bijzonder het
dagen werden reeds te kort om de leden I eerste beurt krijg en "Veluwzoom" achter- betuigt haar onverzwakte aanhankelijk- "telegram, Hare Majesteit door afdeeling
zóó vroeg bij elkaar te krijgen, dat het aan komt.
heid aan H.M. de Koningin en haar trouw ,,Deventer Bijzondere Vrijwillige Landnemen van een kiekje nog mogelijk was. - - - - - - - aan het wettig gezag, dat zij bereid is, ,,storm toegezonden, zoomede de geHier volgt het verslag, dat van deze
Dat is dus afgesproken!
als 't moet, ook met de daad te steunen." ,, voelens, daarin uitgedrukt. Hare Majesvergadering ons werd toegezonden.
De schietoefeningen in "De IJssel"
"teit draagt mij op u allen daarvoor Haar
De vergadering toonde door een luid ,,oprechten dank te vertolken."
hadden hun gewoon verloop, met een
w.g. Van Geen, Secretaris der Koningin.
UIT BEMMEL.
stijgend aantal deelnemers. Onze jongste applaus hare instemming met deze uitspraak
en
sprak
den
wensch
uit
haar
En hierbij laat ik het voor ditmaal.
afdeeling,
die
van
Oldebroek,
zag
bij
elke
Bijz. Vrijw. Landstorm. Dinsdagavond 13
telegrafisch aan H.M. de Koningin te
Een ·volgenden keer hoop ik wat van
Sept. 7 uur, had alhier in de zaal van den heer oefening haar ledental toenemen.
Jansen de officieele commando-overdracht van
andere afdeelingen te vertellen.
Al zou nu van meerdere afdeelingen zenden, aan welk verlangen is voldaan.
den B.V.L. afd. Bemmel plaats. Aanwezig een en ander mee te deelen zijn, ter wille
Aan het slot der vergadering werden
Tot over een maand dan!
waren, behalve een 40-tal leden, de Commandant van het korps Veluwzoom, luit.-kol. van de plaatsruimte beperk ik mij tot
baron van Heemstra; de secretaris overste van twee.
Ingen Schouten en de propagandist de heer
De afdeeling Holten is jarenlang een GEWESTELIJKE SCHIETWED STR IJD VAN HE T KO RPS "ZEEUWSCH VERJalink uit Apeldoorn.
De voorzitter van de afd. Bemmel, Burge- kleine, zwakke afdeeling geweest. Er zat BAND" VAN DEN BIJ ZOND EREN VRIJWILLIG EN LANDSTORM TE SOUBURG
meester ~erckenrath, heette allen welkom, geen groei in, tot, enkele jaren geleden,
OP 28 EN 29 SEPT EMB ER 1932.
mzonderhe1d den commandant en secretaris
t d
h' t f •
d b
en verleende het woord aan Overste baron van Ime
e se ie oe em1:gen wer
e~onnen.
De Bijzondere Vrijwillige Landsto1 m ' het detachement, dat tot ruim 40 man
Heemstra.
Toen kwamen ook meuwe leden zich aan- houdt J·aa liJ'ks nationale 1·nterge est was aangegroeid, het terrein op. Maar er
Deze bedankte den schciclenclen leider van melden, en, niet tevreden met de oefe- "
r l"k c f/
•
l"k ~ de1 1 geweste IJ -e o en p1aatse IJ e ~ e - waren er meer, die een verren tocht hadden
de afd Bemmel den heer Kersten voor alles 1 •
t KSO
h t
1angen ' IJt {e,
·..
d
BV
L
h
f
'
cl
mngen
me
·
·
·
rees
e
ver
"d
·
h
t
h'
t
s nJ en m e se 1e_ en op geweer M. 95 , gemaa k t. N'1euw- N amen en Zm'ddorpe
wat th1J dvtoodr ~n . .. d· ede t ge aHan, den naar een baan voor ~cherp.
h oop e, a e meuwe 1er er e 1ieer ce e.. K.S.O. geweer en pistool, voorwaar een uit Zeeuwsch-Vlaanderen waren eveneens
Op den Holterberg was o~rspronkehJk prachtmiddel om den band onder de vertegenwoordigd en hadden, behalve namaker, het voetspoor van den heer Ker sten
mag volgen.
een baan geweest maar die was ver•
'
leden te versterken, elkaar te leeren tuurlijk den overtocht over de Schelde, den
Vervolgens sprak de Overste van Ingen
11
. t d k " d
kennen en zich in .vreedzamen strijd te weg per fiets afgelegd. Ook particuliere
Schouten en memoreerde in korte trekken wat vaDen. fd I'
de heer Kersten in alle stilte maar met stipte
e a ee mg wis • an ZIJ e we I- meten
auto's gebruikten het terrein als parkeernauwkeurigheid gedaan heeft 'tot groei en bloei wilkndheid van de eigenaars van den
D 1· t t t h' t
· z I d · b"
1
d
b k
b 1
"
d
kt
d
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lt
b
d
b
h'kk
•
k
"
e
us
o
se
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en
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1s
IJp
aats,
zoo at
over
ge · re aan
o er erg e esc 1 mg te nJgen over
d
D kl .
.
d
I
d
kl
de angl
van den B .V.L . t e BemmeI . H IJ an e en
oud-leider voor de prettige samenwerking en h t t
• ' z" b ht
h
d
zon er groot.
e
emste gemeenten ste11mg van e e en met ge aag rnn
bood hem een plaats aan in de plaatselijke e" erreirb
rat" een voor afr oen hebben hare schietvereenigingen, terwijl worden.
commissie, opdat de oud-commandant niet VDJ groo
e rag lJeen voor aan eg van op tallooze plaatsen geschoten wordt door
Het muziekkorps van H.M.'s Noordzou
verliezen.
de
baan.
Voor
het
ontbrekende
werd
een
I
d
d
b
ht
d
B
"
alle contact· met den1 B.V.L.
• gesloten een groot deel der leden e en van e urgeJac
en ' van en rab ant b rac h t h et z11ne
er toe b"IJ een
De voorzitter dan de cl e bei'd e spre kers voor leenmg
.
.
k
.
Motor- en Vaartmgend1 nst, doch bovenal vroolijke stemming er in te houden, waarhun sympathieke woorden aan den oud-leider k
k d '
en dankte ook den heer Kersten voor zijn wam en e1e agen meewer en, sommigen door de leden van den B.V.L.
voor dezen jeugdigen vrijwilligers namens
trouwe werken en vertrouwde ten ".?He, dat met paard en wage~, en zoo kwam dezer
De Zeeuwsche landstormers waren op alle deelnemers een woord van hulde en
de hteer ~oede1:,1akter kmet volle btoew1Jdmg en db agen de Holdter schh1etfbaadn ki ~en prfacht- 28 en 29 September jl. in grooten getale op- dank gebracht wordt.
groo en IJver ziJn aa zou vo1 ren gen.
aan - geree en ee t e e1ne a deek
.
S
d
d d
·
H 0 1t
t
d
t d
getro ken naar de schietbanen te ouburg.
De eerste dag wer opge1mster
oor
Daarna sprak de heer J alink een dankwoord r
aan den heer Kersten en hield nog een korte, mhg
"ekn ge obonl wal
oor kgemeken- Uit alle oorden van ons gewest kwamen de komst van vele autoriteiten, waar. propagan d'1s t·rsch e re de.
se appe1IJ .en e ange oos wer en an ZIJ.. per autobus per fiets
.
maar krac ht 1ge
per boot per onder in de eerste plaats de Voorzitter
Van de gelegenheid, door den voorzitter ge- worden bereikt.
'
d 'h
·'
geven tot vragen stellen, maakte een lid geVoor de Afdeelin Holten een eere- auto en te. voet, zoo at et ter~em ge- der Nationale . Landstorm Commissie de
bruik.
tI
g
durende beide dagen een levendig beeld Luitenant-Generaal L. F. Duymaer van
Na. een kleine tractatie werd de vergadering sa1uu ·
van gezellig samenzijn gaf.
Twist met toegevoegde officieren, verder
te rmm 9 uur door den voorzitter gesloten.
D fd . D
WiJ. ontmoetten er schutters van Schou- de Garnizoenscommandanten van Middele a ee1mg eventer vat de zaak mede
.
.
.
wen, die er met tegen opzagen de lange reis burg en Vlissingen, de Burgemeester en
Zaterdag 1 October kwamen de offi- krachtig aan.
Op 5 Augustus hield zij een uitstekend per autobus te ondernemen_._ Door d~ goede Wethouders van Vlissingen, de Ondercieren van "Veluwzoom" bij elkaar _te
Velp. Deze jaarlijksche bijeenkomsten geslaagde en goed bezochte vergadering I z~rg~n van den plaatsehJken leider_ te commandant der Marine, de Kapitein ter
vallen zéér in den smaak, de opkomst tot het uitreiken der prijzen van den Z1enkzee waren alle_ Schouwsche en Dmve- Zee C. Rühl, enkele leden der Gewestelijke
landsche schutters m den vroege1: morgen Landstormcommissie in Zeeland en offiwordt elk jaar grooter. Dat kan trouwens zomer-schietwedstrijd.
1
Dadelijk
daarop
werd
begonnen
_
al
van 28 September opgehaald mt hunne eieren van het Verband.
niet anders, gezien de aangename wijze
Op het terrein waren een aantal tenten
waarop deze bijeenkomsten worden ge- was 't nog in 't hartje van den zomer _ dorpen en om ongeveer halfelf marcheerde
houden.
met de winter-schietoefeningen op de
Eerst een schietwedstrijd met het auto- K.S.O.-banen in het "Parochiehuis" aan
matisch pistool op de schietbaan te Velp, de Kerkstraat.
daarna trok men gezamenlijk naar Hotel
Daar gaf zij ook op Dinsdag 20 SepRoosendaal (er waren zóóveel deelnemers tember een muziekavond, daartoe in
per eigen auto gekomen dat allen ver- staat gesteld door het strijkje onder
voerd konden worden), waar door de leiding van den heer W. Schutte, dat zich
Plaatselijke Commissie van Velp thee daarvoor vrijwillig had aangeboden.
werd aangeboden en de Ie Luit. Coers
De Commandant van de Compagnie
van den Generalen Staf een zéér leerzame Deventer de heer J. Ph. L. Rozendaal,
rede hield.
die de leiding had van dezen avond,
De dag werd met een gemeenschappe- bracht dan ook in zijn openings- en
lijken maaltijd besloten.
welkomstwoord den hartelijken dank der
Maar nu mag ik ook niet meer van uw Afdeeling over aan den heer Schutte en
tijd en aandacht vergen, bovendien, hier de zijnen.
staat "De IJssel" nog achter me, die wil
Het programma, dat na 't staande door
ook nog wat vertellen aan de lezers van de aanwezigen meegezongen "Wilhelhet ,,Landstormblad''.
mus" werd uitgevoerd, bevatte een reeks
Dus tot een volgende maand!
van aangename concertstukken. De aan- - - - - - - - - - - - - - - wezigen hebben voor en na daarbij getoond, de muziek zeer te waardeeren.
J a, hier is "De IJssel".
,,Veluwzoom" heeft zoo lang staan Vooral een trio, ,,serenade" voor fluit,
praten, dat er zeker voor mij weinig tijd cello en piano van Von Pill, werd hartelijk
meer overschiet?
toegejuicht.
In de pauze sprak de propagandist de
Ja, dat begrijp ik.
heer J alink van Apeldoorn een kort
Nu, ik zal dan dit keer kort zijn, maar woord. Spreker citeerde enkele uitlaonder voorwaarde dat, als we eens weer tingen uit redevoeringen van de heeren
Provinciale schietwedstrijd voor Zeeland te West-Souburg.

Vaandeluitreiki:n g te Ede.
EEREWACHT voor H.K.H.
Prinses Juliana te Roermond.
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opgeslagen en bureaux gevor~d, tenvijl
de verschillende banen op prachsche WlJZe
bleken te zijn ingericht. Een loods was
herschapen in een toonzaal met een keur
van prijzen, bestaande uit kunstvoorwerpen, meubelstukken en medailles.
Het vaandel prijkte in een der loodsen
ter bezichtiging voor de leden. Verschillende medailles waren aangeboden en
daaronder prijkte bovenaan een groote
bronzen medaille, geschonken door ZiJne
Koninklijke Hoogheid den Prins der
Nederlanden. Verder hadden o.m. de
Commissaris der Koningin, de Burgemeest er van Vlissingen en de Garnizoenscommandant te Middelburg verguld zilveren medailles vereerd.
Om 9 uur opende de Commandant de
wedstrijden door het eerste schot te lossen
en van dat oogenblik tot den avond werd
dien dag vriJwel steeds door geschoten,
alleen onderbroken door een uur rust voor
een eenvoudigen koffiemaaltijd, die den
deelnemers, welke om 12 uur op het
terrein waren, werd aangeboden. Om 6 uur
werd de wedstrijd geschorst tot Donderdagmorgen 9 uur. De tweede dag was
gellJk de eerste, doch veel drukker nog.
Velen hadden toen als nevendoel een
bezoek aan de Middelburgsche markt
gesteld, wat, begunstigd door extra-mooi
herfstweer, een genotvollen dag voor velen
opleverde.
Een woord van welgemeenden dank zij
gebracht aan allen, die op zulk een prettige wijze hebben meegewerkt om dezen
tweedaagschen schietwedstrijd te maken
tot een enorm succes, waarvan de herinnering bij allen lang in het geheugen zal
blijven. Dat dit feest heeft medegewerkt
om den bloei van den B.V.L. in het gewest
te verhoogen, is buiten kijf. Het Institu_ut
heeft weer een staaltje van samenhoongheid gegeven, dat voor ons het bewijs is,
op onze mannen te kunnen rekenen,
,,als 't moet".

Personeele wedstrijd op Pistool: 1. Res.Luit.-Kolonel H. Bierman; 2. Res. 2e
Luitenant C. C. Mullaert; 3. Res. Kapitein G. W. Graafhuis.
Vrije Baan op Pistool: 1. J . Goedbloed;
2. A. I. Burgel; 3. D. C. Drijgers; 4. J. C.
A. de Keyzer; 5. C.A. J. v. Herwijnen.
Hoogste Korpsschutter M. 95: J. Traas,
afdeeling Baarland. Medaille, aan.5:!u)l.!a
door den Prins der Nederlan:ien.
Hoogste Korpssch11tter K.S.O.: . A.
Koets, afdeeling GnJpskerke. Medaille,
aangeboden door• den Commissaris der
Koningin in Zeeland.
Hoogste Koningschutter in den Personeelen wedstrijd op M. 95: C. J. Bos
van de afdeeling Nisse. Medaille, aangeboden door den Burgemeester van Vlissingen.
Hoogste Scherpschutter in den personeelen wedstrijd op K.S.0.-geweer:
Herm. Uyl van de afdeeling Poortvlie~.
Medaille, aangeboden door den Garmzoenscommandant van Middelburg.
Hoogste Koningschutter in den personeelen wedstrijd op K.S.0.-geweer:
N. Moerman, afdeeling Nieuwdorp. Medaille, aangeboden door den Secretaris
van het Verband.
Hoogste Scherpschutter in den personeelen wedstrijd op M. 95: S. Blaas van
de afdeeling Aagtekerke. Medaille, aangeboden door den heer P. G. Laernoes.
Vrije Baan op K.5.O.: 1. P. Aers, _afdeeling Oostburg; 2. C. J. Bo~, afd~elmg
Nisse; 3. N. Moerman, afdeelmg Nieuwdorp; 4. A. Koets, afdeeling Grijpskerke;
5. L. Maas, afdeeling Borssele; 6. S. Walraven, afdeeling Oostkapelle; 7. M. Polderdijk, afdeeling Heinkenszand; 8. J. van
den Ende, afdeeling Borssele; 9. A. de
Visser, afdeeling Oostkapelle; 10. P.
Karelse, afdeeling Borssele.
Vrije Baan op M. 95: 1. C. J. Bos, _afdeeling Nisse; 2. S. de Roo, afdeelmg
Vrouwenpolder; 3. M. Bos, afdeeling
Nisse; 4. P. Schoe, afdeeling VrouwenWEDSTRIJD-UITSLAGEN.
polder; 5. L. van de Vate, afdeeling Tholen;
Korpswedstrijd op M. 95.
6. H. Polderman, afdeeling Vrouwenpol1. Afdeeling Baarland; 2. Afdeeling der; 7. Herm. Uyl, afdeeling Poortvliet;
Poortvliet 1; 3. Afdeeling Tholen; 4. Af- 8. A. Koets, afdeeling Grijpskerke; 9. D.
C. Drijgers, afdeeling Nisse; 10. F. van
deeling V rouwepolder 1.
Sabben,
afdeeling Vlissingen.
Korpswedstrijd op K.S.O.

1. Afdeeling, Borssele; 2. Afdeeling
Nieitw- en St. J oosland; 3. Afdeeling
Nieuwdorp; 4. Afdeeling Grijpskerke . .
I. Personeele wedstrijd voor Koningschittters op M. 95: 1. G. J. Bos, Nisse;
2. H . Polderman, Vrouwenpolder; 3. D. de
Witte, Wemeldinge; 4. S. de Roo, Vrouwenpolder; 5. J. Rouw, Goes.
II. Personeele wedstrijd voor Scherpschutters op M. 95: 1. Herm. Uyl, Poortvliet; 2. G. Melio, Baarland; 3. M. de
Bruyne, Cadzand; 4. D. Verhage, Zoutelande; 5. H. A. v. d. Luycke, Cadzand.
III. Personeele wedstrijd voor 7e klasseschutters op M. 95: 1. D. de Wilde, St.
Maartensdijk; 2. J. R. J. ':· d._Poll,
Middelburg; 3. G. W. Graafhms, Middelburg;. 4. W. van den Berg, Middelburg;
5. P. Plog, Cadzand.
I V. Personeele wedstriJ'd voor de 2e klasseschutters op M. 95: 1. K. Wisse, Vlissin~en;
2. P . C. Drijgers, Nisse; 3. J. KnJ~er,
Poortvliet ; 4. C. v. d. Slikke, Poortvliet;
5. C. de J onge J r. , Middelburg.
I. Personeele wedstrijd voor Koningschutters op K.S.O.-geweer: 1. N. Moerman,
Nieuwdorp; 2. P. Aers, Oostburg; 3. 1:,-- de
Visser , Oostkapelle; 4. S. de Visser,
Serooskerke; 5. P. Casteleijn, Groede.
II. Personeele wedstrijd voor Scherpschutters op K.S.O.-geweer: 1. S. Blaas,
Aagtekerke; 2. H. Lous, Oostkapelle;
3. P. de Smet, Sluis; 4. N. de Regt,
Kapelle; 5. H. van der Mey, Haamstede.
III. Personeele wedstrijd voor 1e klasseschutters op K.S.O.-geweer: 1. __ C. L. van
Felius Zonnemaire· 2. W. RiJn, Schore;
3. S. ' Tack, Groe'de; 4. J. Snoodijk,
W olphaartsdijk; 5. H. Melis, Zoutelande.
IV. Personeele wedstrijd voor 2e klasseschutters op K..S.O.-geweer:. 1. J. Paardekooper, Borssele; 2. J. NiJssen, Kapelle;
3. A. Maranus, Oostkapelle; 4. J. Steketee,
Nieuwdorp; 5. J. Cappon, Zuidzande.

c NIOD Amsterdam
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In de plaats van wijlen den ReserveKapitein voor Speciale Diensten Mr. D.
van W elderen Baron Rengers, werd benoemd tot Districtscommandant in het
d ist rict "Friesland" de Reserve-Kapitein
voor Speciale Diensten N. Feenstra.
BLIJA.
GERBEN SJOERDS KLOK. t
Hadden we reeds enkele dagen tusschen
hoop en vrees geleefd om_trent het herstel van
onzen beminden secretans, Woensdagmiddag
2 1 September werd alle _hoop den, bode~
ingeslagen. - De mare gmg door t dorp.
Klok is niet meer. - Het had den Heere der
Heirscharen behaagd, hem van ons weg te
nemen, nog pas 47 jaar oud.
.
Zijn heengaan is e_~n zw~ar verlies voor de
Afd. Blija van den BtJZ. VnJw. Landstorm.
Dat onze God het zoo zwaar beproefde
gezin sterke in dezen moeilijken weg, is onze
innige bede.
Namens Pl. Comm. en Leden,
DE PL. LEIDER.

Schietwedstrijd voor de Afdeelingen Hoornaar en Noordeloos op 23 en 24 September 1932.

INGEZONDEN.
UIT CURAÇAO.

Het Revolutiegevaar.
Onder dit hoofd wil ik U nog eens wijzen op
het grootste gevaar, dat de Nederlandsche
natie bedreigt. Wat is eigenl\jk revolutiE:?
Wat verstaan wij onder revolutie? Revolutie
is het op onwettige wijze veranderen van d~n
grondwettelijken Regeeringsvorm. Het uitstorten van jammer en ellende over de geheele
gemeenschap. De revolutie ontziet niets, zelfs
geen vrouwen en geen kinderen. ~ndien men
omelet wil eten moet men de eieren stukslaan, heeft een der leiders gezegd. Van di_~
stukslaan van de tegenwoordige maatschapp~J
wil het communisme nu zijn grootste heil
verwachten. De nieuwe staat van het communisme is de z.g. heilstaat. Rich~ het oog_ op
Rusland en ge ziet dat de heilstaat m~~s
anders is dan een jammerstaat. Dwazen ztJn
b.et die alleen hun hoop en heil verwachten
va~ den communistischen heilstaat. Revolutie
brengt slechts verwoesting, binnenlandsch
geweld, bloed en tranen. Dan on~bree~t er
vrede, blijdschap, berusting, eensgezmdheid e_n
samenwerking. Kunnen zij die de _revolutie
prediken, ons bewijzen geven, dat m hunne
gelederen saamhoorigheid, eensgezi1;1dheid en
samenwerking bestaat? Neen, duizendmaal
neen. Wat zouden ze het graag willen, ze
zouden dan de massa nog meer verblinden
met hunne bedriegelijke leugens. Ze zouden
de volksmassa meer en meer verblinden.
God zij gedankt, dat vele burgers zich bereid
hebben verklaard om "Als 't moet" hun goed
en bloed veil te hebben voor de bescherming
van ons dierbaar Nederland tegen binnenlandsch geweld.
.. _
.
.
God zij gedankt dat ziJ zich met willen
scharen onder de vanen van een Wijnkoop
of Louis de Visser en consorten. Nimmer
zullen wij het dulden dat deze huichelaars
hunne handen zullen uitsteken naar den
troon van onze geliefde Koningin Wilhelmina. Wat moet het toch ook een geruststellino- wezen voor de Regeering, dat zij weet dat
ee!: zeer groot aantal burgers (eenige duizenden) gereed staan om onze dierbaarste belangen te beschermen, ja, dat zij zelfs hun goed en
bloed veil hebben.
Gelukkig is het, wanneer een ~amp Nederland getroffen heeft, dat men hier zelfs op
Curaçao ook weet dat hulp geboden moet
worden. Velen zien met minachting neer op

een Curaçaoenaar; ach, zeggen zij, het zijn maar
kleurlingen, maar toch vrienden, ook de
Curaçaoenaars kunnen U misschien n~g een
lesje geven in hunne liefde tot het Huis van
Oranje. We mogen van ge~uk _spreke~, d'.1-t
hier op Curaçao de revolutie met gewild is.
Alle pogingen leden schipbreuk. Met den. verjaardag hier op Curaçao van o~ze geh~fde
Koningin, heerscht een echte Oraniestemmmg.
Overal hoortge: ,, Vive la Reina de Holandesa
- Leve de Koningin van Holland". Zegt ge
aan zoo'n Curaçaoenaar dat hij toch meer een
West-Indiër is, dan zegt hij U, dat hij toc_h
een kind is van die groote Moeder uit
Holland.
Laten wij ook trachten de onderlinge
verstandhouding tusschen het Moederland en
de Overzeesche Gewesten levendig te houden.
Veel werd in die richting reeds gedaan door de
zoo in dien geest strevende vereeniging "Oost
en West".
Ook bij de Curaçaosche bev?lking heerscl;t
een echte Oranjegeest. Laat ik u een klem
staaltje mogen vertellen, wat mijzelf gebeurd
is. Door mij zijn de mij voor mijn vertrek naar
West-Indië ter hand gestelde portretten van
het Koninklijk Huis in mijn kamer opgehangen. Het geval wilde dat op een _goeden
dag de werklieden, zooals . schi~~ers, timmerman, aan het werk waren lil m1Jn woning en
een van hen deze portretten zag. Het gevolg
was dat dit aan de anderen werd medegedeeld,
waarop de verfkwast en de hamer werdenneergelegd en door die werklieden de _portretten
werden bewonderd. Een van hen zeide: 0, dat
is J uliaantje, dat kan ik zien E:~ dat is <:m~e
Moeder uit Nederland, maar mtJnheer, wie is
die oude knappe dame? Nadat ik hun vertel~
had dat het de Koningin-Moeder was, keken ziJ
verbaasd. Den daaropvolgenden morgen kwamen meerderen van hen kijken, want, zoo
zeiden zij, wij weten wel dat er een ~oningin
bestaat en dat het ook onze Moeder is, maar
wij hebben haar nu gezien, al was het dan ook
maar op een plaatje. Zoo zijn nu vrienden! de
Curaçaoenaars, trotsch als kinderen, dat ziJ nu
hunne groote Moeder uit Holland hebb~n
gezien, al was het dan ook maar op ~en plaatJe.
Gij zoudt toch ook niet willen, vnende~, dat
deze mooie eilanden in den West-Indischen
Archipel verkocht werden. Wat is een Staat
zonder eilandengroep. Laat het dan met
Gods hulp alle eeuwen heen moge blijve11
"Oranje boven". Het kan, maa~ da~ J?-Oet giJ
ook krachtig medewerken tot uitbreidmg van
ons Instituut.
E en oud-B. V.L.' er op Ciwaçao.

MIDDELBURG.
Op 24 September jl. hield de A_~deeling
Middelburg van den B.V.L_. _ha'.1-r Jaarl~Jkschen
schietwedstrijd op de militaire schietbaan.
Het was een boven verwachting goed geslaagde wedstrijd.
De wisselbeker werd dit jaar gewonnen door
C. de Jong Sr. met 46 punten.
kerk, Kinderdijk; Jacob v. d. Zouw, Ede.
JONGENS EN MEISJES.
De prijsuitreiking had op 30 September
d.a.v. plaats door den Voorzitter dei: pl~atseMet de drukfouten-raadsels hadden
We geven eerst de namen der prijslijke commissie, den heer G. W. Graafhms.
sommige inzenders wat moeite. Daarom
Deze welgeslaagde bijeenkomst, waara_.an winnaars:
verschillende personen hunne medewerkmg
volgen hier de verbeterde woorden:
A. Amoraal, Dordrecht; Truus Duyves,
verleenden, had een gezellig verloop.

Voor Jong Nederland

DEVENTER.
Met ingang van 1 October a.s. is benoe~d
tot P laatselijk Leider van de Afdeehng
Deventer B.V.L., de heer A. Olthof, lste
Weerdjesstraat Ko. 43, Deventer, . ter vervanging van den heer G. J. Evers, wieneervol
ontslag is verleend, op verzoek.
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N.-Scharwoude; Hendrik Hoekstra, Surhuisterveen; Harm Hulzebos, N.-Pekela;
M. A. v. d. Have, Nieuwerkerk; Lena
Mooyman, 's-Gravenhage; Evert_ v. Oos~veen, Ouderkerk a/d. A; Dieu"".ertie
P rins, Andijk; Corrie Sasburg, Leiden;
Siemon Veldman, Ten Boer; Adra. Ver-

Groep A.
krabt - gebloed - hoofdpijn - 'sGravenhage - Sneeuwwitje - Landstormbladvischschotel - achttien - Koninginnegracht schildpadden - gelegd ' eendjes.
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Ik vind 1 ook een mooi cijfer. Daarom
honing gezonden. En die zou 's avonds op
krijg jij dezen keer in plaats van 4 botertafel komen. Tjonge, jonge! dat zou een
voetbalwedstrijd
vliegmachine
hammen er maar 1 ; en dan mag jij binnen
feest worden. Nu liep het al tegen zessen:
won de - u - electrisch - miste
vijf minuten klimmen naar boven, in je
boterhammentijd. En Freeks gretige, holle
tusschenbeide - provinciën - hoofd- maag ging te keer, alsof in z'n lijf een
ledikant!"
stad - Noordbrabantsche - bakens - tamboer op z'n trommel aan 't roffelen
OOM BERTUS.
citroenen.
was.
Sommigen verzuimen hun brief volToch stapte hij niet naar binnen, maar
doende te frankeeren. Er moet een post- bleef in de buurt ronddrentelen, als een
zegel van 6 cent op. Wie dat vergeet, uitgehongerde kat om een schotel met
AAN DE ZIERIKZEEËRS.
bezorgt ons strafport. Denkt er allemaal gloeiende rijstebrij.
goed om; anders worden zulke brieven
Waar 'm dat in zat?
Als er bij jullie thuis eens 25 jongens en
kortweg geweigerd.
meisjes tegelijk binnen kwamen vallen, dan
Wel! hij had dien middag een slecht
geloof ik, dat je Moeder toch effen raar zou
rapport van school meegebracht. Dit zat
opkijken, is 't niet? Nou! en zoo iets is mij den
Groep A. (Onder de 10 jaar).
hem dwars in de maag. Want hij begreep
!en van Wijnmaand overkomen.
Wat zal ik later worden?
Ik zat van al de schrijverij lekker uit te
heel goed, dat meneer Cijfermans, z'n
blazen onder een kopje varl Nelle's koffie en
Hier heb je een heel lijstje, waaruit papa, daarover met hem een leelijk, zuur
een smokertje Rooie Ster, toen de postbode
je kiezen moogt. Maar de letters zijn wat appeltje schillen zou. Daarom achtte
aanbelde, die me een reuzenenveloppe bezorgde
door elkaar gehaspeld. Zet ze dus eerst Freek het maar 't veiligst, zoolang mogemet 25 oplossingen uit Zierikzee, onder aan1 voering van
het Hoofd der School : Meester
eens netjes op haar plaats, en doe dan lijk buiten schot te blijven.
Waterman!
maar een keus, door onder één woord een
Maar toen z'n Moeder een paar keer
Tante Lei zag, dat ik bijna van m'n stokje
streepje te trekken:
om 't hoekje van de serre geroepen had,
viel, en zei: ,, Oom Bertus ! maak je toch niet
. staainer
soortam
moest hij wel met een beefstem "foe-oe !"
zoo zenuwachtig! Als je bij den Landstorm
nirboe
lekkr
terugseinen.
komiekerigen kant. Wanneer hij in den bent, is kalmte nummer één. En daarbij,
't stempel komt deze zending uit
ij nderwozeres
lasdoot
Een oogenblikje later schoof hij met knoei zat, had hij dadelijk 't een of ander volgens
Zierikzee over Den Haag, en dan zal 't vast wel
deumkeiken
derlisch
hangende pootjes de huiskamer binnen, grapje bij de hand, om zich uit den een mooi verrassinkje zijn".
kerstrijst
omelraan
waar allen reeds aan tafel zaten. Cor en hachelijken toestand te redden. Met een
M'n vrouw had schoon gelijk; maar haar
frouwderj ufkin
reufchauf
Wim en Joop hadden hun hunkerende geestigen zet of malle bokkesprongen goede raad kwam krek een paar seconden te
plugsterzee
gerienvlie
oogen strak gericht op den blauw-ge- kreeg hij gauw de lachers op z'n hand. laat.
Van zuivere ontroering was m'n kopje uit
kroets
ruutsnam
bloemden steenen reus, die met z'n dikken En op deze manier dreef een losbarstend de hand geglipt, maar gelukkig niet gesneuveld;
stimboel
toekries
buik vol goudgelen honing midden op onweer wel eens over zijn schuldig hoofd want 't was van philiët, een onbreekbare stof,
door Philips onlangs in den handel gebracht.
natmuin
ruecoffi
den disch troonde.
voorbij.
Met m'n houten pijp liep 't ook best af; maar
natiros
trekod
Vader Cijfermans was al eenigszins
Nu had de rakker in deze pijnlijke met
het vloerkleed minder, want daar was een
roebklem.
chinamist
over 't rapport ingelicht door z'n vrouw. oogenblikken weer een list verzonnen, gat in gebrand van 1.125 mm. doorsnee.
Schuin van onder z'n uilebril keek hij om aan den dans te ontspringen. Z'n oogen Maar, om kort te gaan, zooals de scharenslieGroep B. (Boven de 10 jaar.)
het hinkende paard aan, en sprak op begonnen als sterretjes te schitteren. En per zei, die van Rotterdam naar Delft moest
loopen met z'n kruiwagen, en voor 't gemak
afgemeten toon: ,,Zeg, Freek! hoe is met een verwonderd gezicht begon hij :
Lettervierkant.
over Leeuwarden ging - ik sneed met m'n
't met je rapport? Laat 't me's eventjes
,,Vindt U 1 niet een prachtcijfer, Pa?" ivoren vouwbeen of papiersnijder (een gekijken!"
Vader Cijfermans vloog op, alsof hem een schenk van één mijner Indische zonen) de
1 1 2
3 1 4
enveloppe open, en daar zag ik niet minder
Met .een vlies voor de oogen en een adder gebeten had:
een
dan 25 inzendingen van Z ierikzeeërs !
meterlang
gezicht
haalde
Freek
het
be"Wat
zeg
je
daar,
vlegel?
Of
ik
1
5 - 617-1 8
Weer kreeg ik een kleine stuip, want ik
wuste lijstje voor den dag, dat hij veilig prachtcijfer vind? Hoe kom je daar bij, dacht eerst, dat het onderzeeërs waren, vooral
op 't bovenste plankje van den boeken- jou astrante vlerk!"
omdat onder het bijgeleidend schrijven de
- 9- 10 11 1 12
hanger had weggestopt. Er heerschte een
't Scheelde maar een haartje, of Freek naam stond van: Meester Waterman ...
Ja, jonge Zierikzeeërs ! jullie hebt gelijk
pijnlijke stilte, toen Vader Cijfermans had een fikschen mep om z'n ooren ge- hoor,
13 14 15 j 16
dat je den Meester er maar voor gemet donkere oogen het rapport inkeek.
kregen. Alleen door behendig opzij te spannen hebt. Want op Zaterdag met een paar
"Zoo, zoo! Voorwaardelijk overgegaanj springen, wist hij den slag nog bijtijds te dozijn bemodderde voeten op onze pas ge1-2-3-4 is een Nederlandsche rivier.
boende stoep te komen, dan had Tante Lei
Je
moest je schamen! Een jongen met ontwijken.
5-6-7-8 is een meisjesnaam.
zoo'n bende vast met een talhoutje afgezulke
uitstekende
vermogens
komt
met
"Kom
's
hier,
schavuit!
Je
bedoelt
9-10-11-12 is een delfstof.
wacht.
zulke lage cijfers op z'n rapport thuis! zeker, dat 10 een prachtcijfer is?"
Maar zóó, onder goed geleide, bennen jullie
13-14-15-16 is 55500 HL.: 1850.
En een 1-tje voor rekenen! Rekenen,
Freek stond van top tot teen te beven. heel netjes en fatsoenlijk binnengekomen. Dit
Dezelfde vier woorden krijgt ge, als ge mijn lievelingsvak ! Dat is toch het Hij besefte heel duidelijk, dat hij een mogen jullie gerust nog een keertje meer
Een paar Zierikzeeërs krijgen alvast een
in plaats van:
toppunt! Hoe zal jij me nu later als hoogst gevaarlijk spelletje speelde. Maar doen.
mooi boek ter belooning voor hun welkom
Directeur van de fabriek kunnen op- hij zat nu eenmaal in het lastig schomme- bezoek. 'k Vind het jammer, dat ik jullie
1-2-3-4
1-5-9-13 leest.
volgen! 't Is gewoonweg een gruwel en lend schuitje, en nu moest hij probeeren allemaal tegelijk niet bedenken kan. 'k Heb
2-6-10-14
5-6-7-8
schandaal! Versta je dat, kwajongen?" heelhuids aan den overkant te komen. a.l eens geïnformeerd bij een tuinman, of hij me
9-10-11-12
3-7-11-15
zaad van gouden tientjes kan leveren.
:N" a deze strafrede viel er weer een be- Daarom stotterde hij met een witten geen
13-14-15-16
4-8-12-16
Maar die goeie man haalde z'n schouders op,
klemmende stilte in de anders zoo ge- kring om z'n mond: ,,Neen, Pa! ik vind en zuchtte diep. En dit doe ik nu van den
zellige huiskamer. Eerst kon je de pendule 1 werkelijk een prachtcijfer. Want met weeromstuit ook.
FREEKS RAPPORT.
Houdt er echter den moed maar in! De
op den schoorsteen al hooren tikken. 10 kan je nooit meer klimmen, maar met
andere komen ook nog wel 's aan de beurt.
Aardappels met andijvie - neen, dat Maar nu kon je zelfs de vliegen aan 't een 1-tje wel!"
Tenminste, als jullie allemaal goed je best
was heelemaal geen spekje voor Freeks plafond hooren loopen.
Of ze wilden of niet, moesten de huis- doet met de oplossingen - en ook met 't andere
bekje! Met lange tanden had hij een zeer
Freek, die levendig gevoelde, dat hij 't genooten om dezen zet lachen. Alleen werk op school! Ik ken Meester Waterman, en
bescheiden portie naar binnen gewerkt, en leelijk verkorven had, stond daar voor Vader Cijfermans niet. Hij liet zich door zal nog wel 's aan hem vragen, hoe 't staat met
gedrag en vorderingen.
was toen naar school gestapt. Wacht Vaders strengen rechterstoel met neer- den slimmen advocaat niet van de wijs jullie
En nu, jonge Zierikzeeërs ! ten slotte een
maar! om zes uur zou hij z'n scha wel geslagen oogen, en witte puntjes aan z'n brengen; maar antwoordde_ bleek van stevigen handdruk van jullie aller
dubbel inhalen. Dien morgen had Oom bloedroode ooren. Maar eensklaps fleurde woede:
1
·
Karel uit Barneveld een reuzenpot met hij op. Freek was altijd erg aan den
,,Ja ja, gladjanus! Je hebt groot gelijk!
OOM BERTUS.
Groep B.

---

_____________
,
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Heden ove;·leed plotseling onze zeer geachte
Voorzitter, de Heer

Nette Timmerman,

Heinenoord, 2 Oct. 1932 .

Koopt bij onze

21 jaar oud, lid van den B.V .
L., in bezit van diploma Ambachlsschool en van g. g. v.,
zoekt werk, onverschillig in
welk deel van ons land.
Brieven onder letter C. S.,
bureau Landstormblad.

Flinke jonge man, 23 jaar oud,
lid van den B.V. L., zag zich
gaarne geplaatst als

Advertee rd ers

Werkloos lid van den B.V.L.

•••

32 jaar ocd, P.G., ongehuwd,
in het bezit van prima referentiën, zag zich gaarne geplaatst
als bode, incasseerder, magazijnbediende, portier, controleur
of d.g.
Brieven onder letter J .G. aan
het bureauJvan het Landstormblad.

W. v. d. Zwaal.
Namens de Landstormcommissie en vrijwilligers.

JACHTOPZIENER
of iets dergelijks. Behoorlijk ontwikkeld, v.g.g.v. Brieven onder
lett. W Bur. v.h. Landstormblad

S CH I ETS CH IJ VEN
Nieuw soort carton, speciaal voor schietschijven vervaardigd. Alle modellen uit
voorraad leverbaar

Vraagt onze nieuwe prijscourant
dat leder rechtgeaard Nederlander grwl\l)end dient te wezen met zijn
2

GOEDEWAAGEN'S PIJP?
Goedewaagen's Koninklijke Fabrieken, Gouda.

N.V. voorheen FIRMA ·GROENENDIJK

Slaghekatr. 90 ■94

Rotterdam
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HElf
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAM HET WETTIG GEZAG
ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT

VERREGAANDE VRIJMOEDIGHEID.
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ABONNEMENTSGELDEN

Met groote luidruchtigheid heeft de
s:D.A.P. zich beklaagd, dat de Regeering
niet voldoende medewerking heeft willen
We schrijven November en de aanvangsdatum van den tienden Jaarverleenen voor het welslagen van de 1
"
· 1933
k
· · ht
demonstratie in Den Haag.
gang van "Het Landstormblad , 1 Januari
, omt al m z1c .
Men wilde het geheele land door middel
Abonné's, die het abonnementsgeld per postwissel of per giro wenschen
van de radio laten meegenieten van deze
te betalen, verzoeken wij beleefd dit zoo spoedig mogelijk te doen, liefst
betooging. Edoch de Regeering weigerde
vóór 1 O December 193 2, aan
daarvoor ruiling van zendtijd toe te staan.
Voorts zouden de werkloozen vrij van
ttH ET LAN,D STORM BLAD'\
stempelen moeten krijgen en de roode
BIL TSTRAA T 35 a TE UTRECHT t
ambtenaren een dag verlof om tegen hun
POSTREKENING NO. 192757.
eigen Overheid te kunnen gaan meedemonstreeren.
Wie vóór 10 December a.s. gireert of postwissel zendt, bespaart de
Het is van de Regeering juist gezien,
noodzakelijke incassokosten ten bedrage van 13 cent en bezorgt ons
dat zij in niets wilde medewerken om
deze tegen haarzel ve gerichte demongroot gemak. Wie na 10 December a.s. gireert of postwissel zendt, loopt
stratie te doen slagen.
veel kans, dat onze kwitantie zijn betaling kruist. Dat is onprettig en
Anderzijds was het toch ook wel heel
schadelijk en we hopen, dat dit zooveel mogelijk voorkomen wordt. 1
,,vrijmoedig", om zooiets van de ReDE ADMINISTRATIE.
geering te durven eischen.
't Is dan ook goed voor de revolutionairen, dat zij weer eens hebben kunnen personen, die tot nog toe hun naam aan de WIJZIGING VAN DE DRAAGWIJZE
zien, dat noch voor demonstraties, noch Nationale Unie hebben verbonden, zich VAN HET ONDERSCHEIDINGSTEEKEN
voor dreigend geschreeuw de Regeering tijdig ervan rekenschap geven, of zij den WEGENS LANGDURIGEN DIENST ALS
een streep uit den weg gaat.
OFFICIER.
fascistischen kant op willen. Anders loopen
En het goedwillende volk van Neder- zij de kans, dat hun naam vandaag of
Bij L.O. 1932 No. 300 wordt ter kennis
land staat eensgezind achter haar.
morgen wordt betrokken in bewegingen, gebracht het Koninklijk Besluit van
waarvoor zij bij nader inzien toch niet 8 October 1932, No. 43, waarbij aan
HET STANDPUNT VAN DE REGEERING mede-verantwoordelijk willen zijn.
officieren, gerechtigd tot het dragen van
IN ZAKE EIGENMACHTIG OPTREDEN
het
onderscheidingsteeken wegens langDOOR PARTICULIEREN TEGEN
durigen
dienst als officier, wordt toegeBENOEMINGEN
ENZ.
REVOLUTIONAIRE DEMONSTRATIES.
staan
van
dit eereteeken een verkleind
Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot
Op de vragen van den heer Albarda
het voorgeschreven lint
model
of
wel
in zake het gebeurde op den· 20sten Secretaris-Generaal van het Departement zonder het onderscheidingsteeken te draSeptember j .1., heeft de Voorzitter van van Defensie de Administrateur, Hoofd gen.
den Ministerraad, Jhr. Mr. Ch. J. M. van de Afdeeling IIIB van dat DeparteRuijs de Beerenbrouck o.m. het navol- ment P.C. van Ginkel;
zijn benoemd bij het wapen der Infangende geantwoord :
GEWESTELIJKE LANDSTORMterie
tot Res.-Luitenant-Kolonel de Res.Indien ooit particulieren eigenmachtig een
COMMISSIE
"KENNEMERLAND".
gedeelte van de taak der politie zouden trachten Majoors J. W. K 1 ei n, F. Treffers
op zich te nemen, zou het de taak der politie en A. Vogel.
De gepensionneerde Luitenant-Kolonel
zijn aan dit revolutionair optreden onmid'1elvan
het Ned.-Indische leger E. G. A.
lijk een einde te maken. Alleen op de Overlieid
rust de plicht en de verantwoordelijkheid de
S 1 o r s is bereid gevonden om zitting te
ROTTERDAM.
openbare orde te handhaven. Zij zal dien
nemen als lid van de Gewestelijke Landplicht te allen tijde, met alle haar ten dienste
Eervol ontslagen als reserve-officier de stormcommissie "Kennemerland".
staande middelen, onverkort nakomen.
Res. Eerste-Luitenant der Infanterie F. D.
De Overste Slors zal tevens optreden
Iedere poging om haar die taak uit handen
te nemen en buiten of tegen het wettig gezag, van der Mast te Rotterdam.
als Voorzitter van de Plaatselijke Landmet geweldmiddelen de openbare orde te
stormcommissie te Heemstede.
handhaven, beteekent een verstoring van de
INSPECTIE
VAN
DEN
VRIJWILLIG
EN
openbare orde en zal, als een begin van burgerAls lid van de Plaatselijke LandstormLANDSTORM.
oorlog, in de kiem worden gesmoord.
commissie te Bloemendaal is toegetreden
De aan den Inspecteur van den Vrij- de Reserve-Ritmeester N. Rood enOP EEN VERKEERD SPOOR?
willigen Landstorm toegevoegde Officier b u r g.
Indertijd is opgericht De Nationale der Militaire Administratie J. F. H.
Unie, een vereeniging van vooraanstaande I s r a ë 1, is met ingang van 21 October
mannen in den lande, welke ten doel zou 1932 toegevoegd aan den Inspecteur der
LANDSTORMKORPS
hebben de op den voorgrond tredende Militaire Administratie en vervangen door
TWENTSCH VERBAND.
belangrijke zaken des vaderlands geza- den Kapitein G. B. 0. K u y k, van
menlijk te behartigen.
De deelname aan den wedstrijd om den
hetzelfde dienstvak.
Mannen met klinkende namen hebben
zilveren wisselbeker van het Twentsch
zich aan deze Unie verbonden en hun
Verband was dit jaar zeer groot. Voor
GEWESTELIJKE LANDSTORMkrachten in dienst dezer vereeniging gedezen wedstrijd bestaat ieder jaar groote
COMMISSIE DRENTHE.
steld.
belangstelling. Een van de voorwaarden
Thans moeten wij uitdrukking geven
De Commissaris der Koningin in de is nl. dat alleen die schutters aan den
aan onze vrees, dat het zal uitloopen op Provincie Drenthe Mr. Dr. R. H. Baron wedstrijd mogen deelnemen, die bij de
een ondersteuning van de fascistische de Vos van Steenwijk, heeft · het Eere- gewone schietoefeningen in twee series
beweging.
Voorzitterschap der Gewestelijke Land- van 5 schoten minstens 90 punten hebben

I
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Het begon al, toen wij ontwaarden, dat stormcommissie "Drenthe" aanvaard.

Prof. P. J. Blok uit Leiden, die eerst uit
Tot leden der Gewestelijke Commissie
de eene fascistische organisatie is geloopen zijn toegetreden:
om een nieuwe fascistische afdeeling op te
H. A. Stheeman te Meppel;
richten, tot hoofdredacteur van het orJoh. Schuurman te Meppel;
gaan der Nationale Unie werd benoemd.
0. Norbruis, Burgemeester van SchooHet is te hopen, dat de vooraanstaande nebeek.

behaald. Van deze prima schutters waren
er op Zaterdag I October 121 opgekomen,
om elkaar te bekampen en te trachten
bezitter te worden van den mooien beker.
In dezen wedstrijd werd voor 1932 winnaar van den beker de vrijwilliger W. A.
T h o m a s s e n Jr. te Enschede met
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97 punten. De heer Thomassen heeft den
beker thans tweemaal gewonnen. De
beker wordt definitief eigenaar wanneer
deze tweemaal achter elkaar of driemaal
in totaal gewonnen wordt.

De Commandant van het Landstormkorps
,,Rotterdam", tevens Voorzitter der Gewestelijke Landstorm-Commissie "Rotterdam" H. C. van Cappelle, is bevorderd tot
Reserve-Kolonel.

2

VOOR DE PLAATSELIJKE LEIDERS.
HOE MOET DE SPLITSING VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN
LANDSTORM IN EEN E ER STEN EN T WE È DEN BAN GESCHIEDEN?

Het gemakkelijkste is, dat wij uitgaan van de lichting, die op dit oogenblik
onder de wapenen is, dat is de lichting 1932.
Degenen die tot deze lichting behooren zijn 20 jaar oud en dus geboren in 1912.
Na 15 jaar moet de dienstplichtige (uitgezonderd als hij Landstormer is) zijn
kleeding en uitrusting inleveren. Dan gaat hij over naar de aanvullingsreserve,
vroeger Landweer genaamd. Nog vijf jaar later eindigt de dienstplicht voor soldaten
en korporaals; dezen hebben dus 20 jaar dienstplicht. Officieren en Onderofficieren
hebben 25 jaren dienstplicht.
Als de dienstplicht eindigt, wordt de Landstormer overgeschreven naar den
tweeden ban.
Het ontslag uit den tweeden ban geschiedt op het 50ste levensjaar.

I

IIGGEn Qt~~~~
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Wij bevelen aan .deze gegevens nauwlettend na te gaan en de kolommen eens in te
vullen voor de soldaten en korporaals wier dienstplicht op 1 October 1932 geëindigd ZEVENHUIZEN EN MOERCAPELLE.
is (zie kolom 4). Daarna doe men hetzelfde voor Officieren en Onderofficieren wier
Op 7 October ll. had in Hotel Vos te Zevendienstplicht op 1 October dezes jaars een einde heeft genomen (zie kolom 5).
huizen een goed bezochte bijeenkomst plaats
der afdeelingen Zevenhuizen en Moercapelle
SPLITSING IN EERSTEN EN TWEEDEN BAN.
van den B.V.L.
D i e n s t p 1 i c h t i g e n.
De Voorzitter der afdeeling Zevenhuizen,
de heer R. Gallas, opende deze bijeenkomst
en heette de aanwezigen welkom.
De vertoonde films, vooral die van den
Geboren in
landdag te Reeuwijk, werden met aandacht
Soldaten en 1 Officieren en
gevolgd.
Korporaals Onderofficieren
De heer G. F. Boulogne zette uitvoerig doel
en organisatie van den B.V.L. uiteen en wees
er met nadruk op, dat de B.V.L. niet is een
1932
instelling ten dienste van deze of gene partij,
doch uitsluitend ten doel heeft: steun aan het
wettig gezag, en slechts gereed staat als de
1932
regeering haar roept.
De heer Dercksen, voorzitter van cte Ge1912
1932
1962
1947
1952
1957
westelijke Landstormcommissie te Gouda,
sprak een woord tot opwekking, waarna res.
Luitenant Mr. J. van Mechelen uit Gouda
LANDSTORMKORPS
LANDSTORMKORPS MOTORDIENST. eenige mededeelingen deed en zijn voldoening
over dezen avond uitsprak. Met een toepasselijk
,,GRONINGSCH VERBAND".
Eervol ontslagen als Propagandist van woord voor ieder reikte hij vervolgens aan de
Aan den Reserve-Luitenant-Kolonel C. het Landstormkorps "Motordienst" de vrijwilligers de prijzen der schietwedstrijden
uit.
G. Kamer 1 in g is op zijn verzoek, Oud-Reserve-Kapitein G. M. DEE.
De Voorzitter bedankte in een slotwoord
als gevolg van aan hem verleend ontslag
allen, die tot deze bijeenkomst hadden medeals reserve-officier, met ingang van 1
gewerkt en uitte den wensch, dat zij inderDecember a.s. eervol ontslag verleend ONTVANGEN BOEKEN, BROCHURES, daad mocht beantwoorden aan haar doel:
propaganda voor den B.V.L.
uit zijn functie van Commandant van
Overgang naar
Behoort tot de de aanvullingsreserve op
LICHTING
1 October van

Einde van den dienstplicht op
1 October en overgang naar
den tweeden ban

Ontslag als bijzonder vrijwilliger op
1 Octo ber van
het 50ste jaar

ENZ.,

het Vrijwillige Landstormkorps
ningsch Verband".

"Gro-

INGEZONDEN
Museum Grenadiers en Jagers.
Mijne Heeren,
Ik heb de eer U mede te deelen, dat tot ca.
1911 het een traditie was bij de Grenadiers en
Jagers, dat elk Officier, hetzij beroeps- hetzij
reser~e-officier, zijn photo (op de achterzijde
de b1Jzonderheden) overhandigde, welke dan
in het album werd geplaatst.
De reeks van conterfeitsels begon vanaf het
jaar van oprichting der Grenadiers en Jagers,
nl. 1829.
Het verlangen is bij onze Regimenten opgekomen om deze oude traditie weder in eere te
herstellen, waarmede U zeker wel zult instemmen.
Doch aangezien er ca. 21 jaar verloopen
zijn, waaruit geen photo's aanwezig, zou het
zeer op prijs gesteld worden indien zij, die als
Officier tot de Korpsen behooren of behoord
~ebben (en wier photo hier nog niet aanwezig
1s), hunne photo's in uniform (zoo mogelijk
Grenadiers- of Jagers-uniform) zouden willen
opzenden naar het Museum der Grenadiers
en Jagers te Waalsdorp. (Liefst spoedig.)
Dit Museum bezit nl. thans de albums tot
1911, welke tot voor kort op het BrigadeBureau lagen.
En vergeet U a.h.u.b. niet aan de achterzijde in drukletters Uw naam te plaatsen alsmede den datum, waarop U als Officier bij de
Grenadiers en Jagers (en tevens bij welk der
beide korpsen) was of bent gekomen. Met het
oog op de plaatsruimte liefst in klein formaat.
Verder heb ik het genoegen aan alle Heeren
beroeps- en reserve-officieren van alle korpsen
en dienstvakken der Kon. Land-, Zee- en
Luchtmacht te berichten, dat het opgemelde
Museum gereorganiseerd is en dat hun bezoek
op hoogen prijs zal gesteld worden (waartoe,
alsmede tot het uitleggen van bijzonderheden),
tot nader order, ondergeteekende in het Kamp
Waalsdorp aanwezig hoopt te zijn, iederen
Zaterdagmiddag van 13.30 tot 16 uur.
Hoewel het Museum al zeer aardig en int~_ressant is, kan het nooit compleet genoeg
z11n, en verzoekt de Commissie U vriendelijk
om, mocht U nog een of ander hebben, wat
betrekking heeft op de Regimenten Grenadiers
en Jagers als uitrustingstukken, uniformstukken, documenten, boekwerken of dergelijke, deze
,\ el aan het bedoelde Museum te doen toekomen.
In verband met de Kamporders wordt U
beleefd verzocht zich bij den schildwacht,
c.q. wachtcomdt. te willen legitimeeren.
De Officier belast met opgemeld Museum,
de res. Kapt der Jagers,
\V. F. DEKKER.

N ationaal-5 ocialistische F as eisten- Politiek. Gezien in den levensgang van
Mussolini en in de propaganda zijner
geestverwanten in Nederland, door A.
Jans e. Uitgave N.V. ,,De Graafschap"
te Aalten. Prijs f 1,-, franco per post
f 1,10.
Zeer pittig geschreven beschouwing
over het fascisme, met vele historische
bijzonderheden. De schrijver, een antirevolutionair, toetst het fascisme en de
idee van "den fascistischen corporatieven
staat" aan de anti-revolutionaire beginselen.

JUBILEUM-KALENDER "BENDOR".

Van den Koninklijken "Bond van gepensionneerde en eervol ontslagen militaire
officieren van Moederland en Koloniën en
hunne weduwen" ontvingen wij een fraai
uitgevoerden kalender, vervaardigd ter
gelegenheid van het 20-jarig bestaan van
dien Bond.

GOUDA.

In den Nieuwen Schouwburg te Gouda
is Zaterdagmiddag 15 October, de jaarlijksche propaganda-samenkomst en prijsuitreiking gehouden. Sprekers waren dezen
middag de heeren mr. G. A. Boon, prof.
F. Otten, mr. H. Bijleveld en generaal
L. F. Duymaer van Twist.
Mr. G. A. Boon maakte duidelijk, wat
het gevoel van saamhoorigheid in 1914
beteekende en vervolgens wat het in 19 18
voor ons land was. In dezen crisistijd, met
de verlokkingen door Russische bespiegelingen, is de B.V.L. nog zeer noodig. Geen
vrijkorpsen echter. Er is geen kans voor
revolutie als de B.V.L. waakt!
Prof. Otten zette uiteen, dat militairisme niets met uniform te maken heeft;
het is misbruik maken van militairen. Het
internationalisme wil spr. wel, doch als
een boog van welvaart en liefde, die boven
de naties straalt. Het ideaal van den
B.V.L. zit in het opkomen voor het goede
en wettige gezag.

IIIIIDELS

Mr. H. Bijleveld wees er op, dat het gezag ingesteld is door God, en dat het
zwaard in de hand der regeering is gegeven om dat van Gocl gegeven gezag te
MEDAi LLES
handhaven.
BEKERS
De revolutie wil alle pogingen in het
INSIGNES
werk stellen om de ordeningen Gods aan
te tasten. De B.V.L. zal niet luisteren naar
zoet gefluit, maar laten zien, dat ze geHOF1NR~K 5
hoorzaam is aan de Overheid.
lE VtRANCI ER
Hierna sprak de heer Duymaer van
Twist het slotwoord.
In den middag werden nog een tweetal
films vertoond, en gaven eenige leden van
SOEST.
de Kon. Schermver. Emma te Amersfoort
Ter gelegenheid van het JO-jarig bestaan
een demonstratie van sabel- en geweervan bovengenoemde afdeeling was op Maandag
schermen.
3 October een feestavond georganiseerd, naar
aanleiding van den gehouden schietwedstrijd
en de prijsuitreiking daarvan.
De keurig met Oranje, palmgroen en vlaggen versierde zaal die met een 350 belangstellenden gevuld was, bood een keurigen
aanblik.
Onder de vele aanwezigen merkten wij op:
Zijne Exc. Gen. L. F. Duymaer van Twist,
voorzitter van de Nat. Landstormcommissie,
Burgemeester en Wethouders der gemeente
Soest, Predikanten, Doctoren en verschillende
hoofden van scholen. Verder Kapt. Boulogne,
secr. der Nat. Landstormcommissie, Mr. van
Geldorp Meddens, secr. Gewest. Landstormcommissie, de res. Kapts. Roggeveen en Frima,
afgevaardigden van B.V.L.-afdeelingen uit de
omgeving, benevens tal van andere militaire en
burgerlijke autoriteiten.
De Voorzitter der Plaatselijke commissie, de
res. Luitenant W. C. van de Wijngaart, sprak
een welkomstwoord.
Daarop werd het woord gevperd door
Generaal Duymaer van Twist, wiens rede
onder de grootste stilte werd aangehoord.
Vervolgens reikte spreker de hoofdprijzen
uit aan de schutters leen 2e klasse en feliciteerde het gemeentebestuur met zulke schutters.
Hierna werd van de afdeeling een foto gemaakt en werd de avond verder in gezellig
samenzijn doorgebracht.

DE MEIJERIJ.
DONGEN.

Opening van de nieuwe schietbaan.
NIEUWE HOLLANDSCHE
WATERLINIE.

Benoemd tot lid van de Gewestelijke
Landstormcommissie ,,Nieuwe Hollandsche Waterlinie", de Generaal Majoor
b.d. 0 . Bueno de Mesquita.
UTRECHT.
In Hotel Noord-Brabant hield de afd.
Utrecht van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm een bijeenkomst op Maandag
24 October, 's avonds 8 uur.
Onder de aanwezigen werden o.a. opgemerkt
Gen.-maj. b. d. Bueno de Mesquita, voorzitter
van de afd. Utrecht, de heer J. H. Th. 0. Kettlitz, voorzitter van de Gewestelijke commissie,
de nieuwe plaatselijke leider, res.-Kapitein
F. J. van Dunnewold, de aftredende leiders
res. Kapitein D. H. Grijzen en Serg.-majoor
J. Flore, de leger-predikant ds. P. Bootsma,
Majoor Barrik Bles. commandant der Nieuwe
Roll. Waterlinie en de heer van Geldorp Meddens, secretaris der Gewestelijke commissie.
De heer van Dunnewold heette allen welkom
en droeg daarna de leiding over aan den heer
Bueno de Mesquita. Op verzoek van laatstgenoemde werd dan door de aanwezigen het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen, waarna werd overgegaan tot de prijsuitreiking van
den schietwedstrijd, welke in September jl.
werd georganiseerd.
De uitslagen bleken als volgt te zijn:
Bekerwedstrijd: J. H. D. van der Grift.
Schutters Je klasse: 1. L. Wormgoor; 2. J.
Kootstra; 3. H. Vasmel.
Schutters 2e klasse: 1. J. H. D. van der
Grift; 2. C. Donkervoort; 3. A. van der Zijde.
Schutters Je klasse : 1. W. W. J. J. van
Deventer; 2. J. W. van Lunzen; 3. W. Molenbeek.
De heer Bueno de Mesquita sprak hartelijken
dank uit voor hetgeen de aftredende leiders, de
heeren Grijzen en Flore, voor de afdeeling
Utrecht hebben gedaan.
De heer van Dunnewold bood namens de
leden den oud-leiders een paar tegelschilderijen
aan.
De heer Kettlitz overhandigde daarna
namens het gewestelijke bestuur eveneens
cadeaux aan de heeren Grijzen en Flore.
Beide laatstgenoemden dankten voor de hartelijkheid hun betoond.
Daarna nam nog ds. P. Bootsma het woord.
In een gloedvolle rede sprak hij over den plicht
van iederen B.V.L'er.
De avond werd besloten met het zingen van
het tweede couplet van het Wilhelmus.

Nadat de aangekondigde opening van de
nieuwe schietbaan van den B.V.L. reeds
tweemaal was uitgesteld geworden, heeft de
plechtigheid thans op Zaterdag 22 October
plaats gehad.
Onder de zeer vele aanwezigen werden opgemerkt: burgemeester en wethouders, met den
gemeente-secretaris den heer J. Vlaminkx,
vele leden van den gemeenteraad, enkele leden
der plaatselijke commissie van den B.V.L.,
verschillende heeren geestelijken. Dan van
buiten Dongen zagen we kapitein Augusteijn
uit Breda, terwijl spoedig ook arriveerde het
.bestuur der Gewestelijke Landstormcommissie
en even later ook de voorzitter der Gewestelijke
Landstormcommissie "De Meijerij", de burgemeester Van Beek uit Boxtel, alsmede de
secretaris de heer Van Agt.
Dan neemt de heer Wouters, burgemeester
van Dongen, het woord en schetst de geschiedenis van dit schietterrein dat tot stand is
kunnen komen door de vriendelijke welwillendheid van De Dongensche raadsleden, door de
ambitie en den werklust der hier te werk gestelde werkloozen en zeker niet op de laatste
plaats, dank zij de tactische leiding van den
heer Mudde, den ambtenaar van Openbare
Werken. Tot die allen is 's sprekers woord van
dank gericht. Dan is het moment gekomen, dat
de burgemeester de baan voor geopend verklaart.
De plaatselijke leider, de heer Otjens, richt
het woord tot den burgemeester, die zichzelf
bescheiden ongenoemd liet in z'n rede, maar
die dan toch de man was, van wien 't initiatief
en de groote stuwkracht uitging. Met zijn ijver
en deskundigheid als leidraad was 't voor de
anderen prettig en makkelijk werken.
Burgemeester van Beek, in z'n kwaliteit van
voorzitter der Gewestelijke Commissie "De
Meijerij", krijgt daarna het woord tot het
houden eener keurige felicitatie-rede.
Burgemeester vVouters lost dan het eerste
schot. Verschillende genoodigden zetten nu
ook 't geweer aan den schouder en in den
stillen herfstmiddag klinken de eerste schoten
over de verre hei. En toen kwam de beurt aan
de landstormers: de onderlinge schietwedstrijd
had een aanvang genomen.
Een enkel woord over de baan zelf.
Binnen 'n keurige omrastering ligt 'n groot
terrein afgebakend en te midden daarvan ligt
'n soort dijk, met zwak-glooiende taluds. Aan't eind verheft zich de kogelvanger. Respect
krijgen we voor wat hier bereikt werd, a ls we
vernemen, dat er vier maanden gewerkt is,
om maar liefst 13.500 kub. M. zand te verplaatsen! Hoe alles klaar was en dat toen
b leek, dat 't water de spelbreker was. De heele
zaak weer omhoog. Er zijn beplantingen aan gebracht en 't geheel werd zoo veilig en zoo
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VREDERUST.
Stichting "Vrederust", Bergen op Zoom.

vriendelijk, en vooral: zoo technisch in orde,
dat we ons kunnen begrijpen, dat deskundigen
over onze Dongensche schietbaan in hun
nopjes zijn.

Bovengenoemde afd. hield op 1 en 8 Oct. jl.
haar jaarlijkschen schietwedstrijd onder zeer
ongunstige weersomstandigheden. De prijsuitreiking had plaats op Zaterdag 15 Oct. in
de vergaderzaal der Stichting. De vergadering
stond onder leiding van den heer W . Dommisse, voorzitter van het plaatselijk bestuur.
De prijzen werden uitgereikt door den nieuw
benoemden commandant van het West-Brabantsch Verband res. Majoor T. Beets, welke op
prettige wijze den verschillenden schutters hun
prijzen overhandigde. Ook was aanwezig
de heer H . Lensink, lid van de plaatselijke
commissie Bergen op Zoom. De vergadering
droeg een zeer geanimeerd karakter en verliep
vlot en gezellig .

TILBURG.
De Tilburgsche afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm hield Woensdagavond 26 October een feestelijke bijeenkomst
in de zaal van huize Remmers.
De res. 1e luit. A. Bax heette de talrijke
aanwezigen welkom. Daaronder bevonden zich
de heer J. G. Lutz, res. kolonel, kapt. Boulogne,
de secretaris van de Nat. Landstormcommissie,
mr. dr. Vonk de Both burgemeester van Tilburg, de heer P. W. de Jong van den Heuvel,
lid van de Eerste Kamer, de heer A : Th. van
Rijen, lid van Ged. Staten van Noord- Brabant,
de leden van de plaatselijke commissie de
heeren P. J. van Haaren, rector van den
Mackelenbergh, en de heer E. Schut, alsmede
kapt. Leheux, garnizoenscommandant, de heer
van Dusseldorp, gemeentesecretaris, de brigadecommandant der kon. marechaussee opperwachtmeester van Rijn.
De voorzitter van de plaatselijke commissie,
burgemeester Mr. Dr. Vonk de Both, sprak de
landstormers toe, wees hun op de noodzakelijkheid van het instituut, wekte hen op trouw te
blijven aan den B.V.L. opdat zij zouden zijn
de steun van het wettig gezag, de beschermers
van onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina
en de verdedigers van godsdienst en cultuur.
Vervolgens gaf res. kapt. Boulogne een korte
uiteenzettin~ van het instituut van den B.V.L.
Hierna reikte de commandant van het landstormkorps "De Meijerij" de prijzen uit,
behaald op den schietwedstrijd.
Na de pauze werd de Landstormfilm Breda
1931 en de Nieuwe Legerfilm vertoond.
Burgemeester F. van Beek, van Boxtel, de
voorzitter van de gewestelijke landstormcommissie "De Meijerij ", sprak het slotwoord.

HEINENOORD.
W. v. D. ZWAAL.

t

VAN "IJSSEL" EN "VELUWZOOM''.

Hier is "de IJssel"!

Afscheid van den Res. Kapitein J . Reitsma als Plaatselijke Leider
van de Afdeeling Roosendaal.

WEST-BRABANTSCH-VERBAND.
ROOSENDAAL.
Op 27 October jl. hield de afd. Roosendaal
een vergadering om den leden gelegenheid te
geven afscheid te nemen van haren Plaatselijken Leider-Instructeur, den Res. Kapitein
J. Reitsma, die wegens vertrek als zoodanig
ontslag heeft genomen . Na opening door den
Voorzitter der Plaatselijke Commissie, den
Weleerw. heer A. Schouten, met een kort maar
pittig woordje, was het woord aan den Commandant van het W .-Br. Verband den Res.
Majoor T. Beets, die, na eerst de groote verdiensten te hebben geschetst van den Kap.
Reitsma, zoowel voor de Afd . als voor het
Verband en na hem daarvoor dank te hebben
gebracht, onder een toepasselijk woordje overging tot uitreiking der prijzen en brevetten,
waarvan de uitslag luidt: Wisselprijs L. v .
Overveld met 429 punten; 1. P. Broeren 425
p . ; 2. P. Bruyninckx 411 p.; 3. R. de Milliano
410 p.; 4. L. v. Overveld 410 p.; 5. M. Verdult
403 p.; 6. W. Bogers 395 p.; 7. J . Blom 385 p.;
8. G. van Wesel 283 p.; 9. P. Puwels 356 p.
Troostprijzen: 1. A. v. Pul, 7,8 gem.; 2. J.

Op 20 October jl. is te Heinenoord plotseling
overleden de heer W. v. d. Zwaal, in leven
Hoofd der School en Voorzitter van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, afdeeling
Heinenoord.
Zij die den heer v. d. Zwaal gekend hebben,
weten wat dit verlies beteekent èn voor de
Gemeente èn voor den B .V.L.
Steeds klaar om een ieder met raad en daad
ter zijde te staan, deed niemand te vergeefs
een beroep op hem.
Moge het zijn vrouw en kinderen gegeven
worden, dit groote verlies te dragen.
De gedachtenis aan zijn naam en persoon bonden, waren prijswinnaars in de Scherpzal in eerbied en vriendschap bij de vrijwilligers schuttersklasse C. Bakker en H. N. Wessels,
blijven voortleven.
in de te klasse A. François en J. L. Veerman,
in de 2e klasse P. J . Kieft en D.C. Molenaar.
De bijeenkomst droeg een zeer geanimeerd
karakter.
HEEMSTEDE.
Op Maandagavond 31 October werd wederom met de wekelijksche schietbijeenkomsten
in het Café Valkenburg begonnen.
De Voorzitter, de heer M. L. van Nispen,
heette allen van harte welkom en constateerde
met genoegen dat weer veel nieuwe leden
tusschen de getrouwen konden worden opgemerkt. Tot zijn spijt zal het de laatste maal
zijn dat hij de mannen sinds meer dan
10 jaren in deze qualiteit zal kunp.en toespreken; hij zou wenschen nog meer voor de
afdeeling te kunnen doen, doch verschillende
functies in de landstormbeweging leggen dermate beslag op hem, dat hij het voornemen
aan de Gewestelijke Commissie heeft te kennen
gegeven het presidium over te dragen . Evenwel heeft hij het geluk gehad daartoe bereid
te hebben gevonden den gep. Luit.-Kolonel
E. G. A. Slors, die als oud-commandant van
het Landstormkorps N. Holl. Waterlinie in onze
beweging een goede bekende was.
Spr. wendt zich vervolgens tot den Overste
Slors en deelt mede, dat het door allen op
hoogen prijs wordt gesteld, dat hij het voorzitterschap van de plaatselijke afdeeling van
den B.V.L. wil aanvaarden .
Hij hoopt dat de leden het vertrouwen en de
toegenegenheid, die hem in zoo ruime mate
zijn ten deel gevallen, ook aan zijn opvolger
zullen schenken en wekt alle vrijwilligers op
aan den groei van de afdeeling naar beste
krachten mede te werken.
De heer Slors dankt daarna voor het vertrouwen in hem gesteld en spreekt de hoop uit
een goed voorzitter te zijn .
Met een welgemikt schot wordt de schietoefening, die nog door den commandant van
het korps "Kennemerland" Overste Hartogh
Heys van Zouteveen, wordt bezocht, ingezet.

STELLING VAN AMSTERDAM.
Purmerend.
In de op 20 October ll. gehouden bijeenkomst
is de heer N. Nooy als lid van de Plaatselijke
Landstorm Commissie geïnstalleerd. De heer
Nooy is uitgever van de Nieuwe Purmerender
Courant.
Bij den dien avond tevens gehouden schietwedstrijd, waaraan enkele prijsjes waren ver-

Amsterdam Centrum.
Benoemd tot plaatselijk leider in de afdeeling Amsterdam Centrum I de heer G. Velthuisen, Heerengracht te Amsterdam.
Sint Nicolaas-schietwedstrijden te Amsterdam.
Aan de wedstrijden gehouden in de OranjeNassaukazerne en in het lokaal Amsterdam
West werd door bijna 400 leden deelgenomen.
De prijsjes worden uitgereikt in een groote
bijeenkomst, te houden in December a.s. te
Amsterdam.
Mobilisatiebesprekingen.
Een van de compagnieën van het Vde
Bataljon hield in Amsterdam Noord een
mobilisatiebespreking, waarbij behalve de staf
van het Bataljon, tegenwoordig waren de ingedeelde officieren. De burgemeester van Broek
in \Vaterland woonde de bijeenkomst bij,
evenals de secretaris van de Gew. Landstorm
Commissie. De vergadering stond onder
leiding van den Overste Donck en was goed
bezocht.

Haast, 7, 7 gem.; 3. G. Timmermans 7,63 gem.;
4. L. Rampaart, 7,37 gem.; 5. C. Notenboom,
7,13 gem.; 6. P. v. Nassau, 6,10 gem.
Dagprijzen: P. Pauwels, 94 punten en P. van
Nassau 92 p.
Brevetten: M. Verdult; P. Bruyninckx; L.
Rampaart; L. v. Overveld en W. Bogers.
Hierna was het woord aan den Res. 1e
Luitenant M. Verdult die namens de afdeeling
een afscheidswoord sprak tot den Kap.
Reitsma, hem een klok en een gedenkplaat in
lijst, vervaardigd door enkele leden, aanbiedende, alsmede een bloemenmand aan zijn
echtgenoote, mevr. Reitsma. :
Nóg werd gesproken door den Secretaris
van het W.-Br. Verband, den Zeereerw . heer
Jos van Genk, de A . 0. 0. }.Bakker namens de
Vrijwilligers van 1914 en door den heer Pauwels als Oud-Administrateur van het Bataljon, mede onder aanbieding van kunstvoorwerpen.
Geheel onder den indruk dankte de Kap.
Reitsma, de leden opwekkende trouw te blijven aan God, Koningin en Vaderland.
Met het zingen van het Wilhelmus en een
driewerf hoera voor de Koningin werd de
vergadering gesloten.

Majoor Linden reikte thans de prijzen uit,
gewonnen bij de gehouden schietwedstrijden
en tevens het brevet met insigne aan een
koningsschutter en een zestal brevetten aan
scherpschutters.
De avond werd besloten niet een Tauberfilm en het zingen van ons oude Volkslied.

EGMOND.
G. TH. J. EGBERS.
Reeds een paar maanden was onze plaatselijke leider, de heer Egbers ongesteld, waardoor
de oefeningen moesten verschoven worden;
toch hadden we niet verwacht, dat hij niet
meer in ons midden zou terugkeeren.
Op 20 October bereikte ons echter het
bericht van zijn overlijden. Daarmede ging op
42-jarigen leeftijd van ons heen een ijverig en
nauwgezet commandant, een braaf man, door
ieder geacht.
Zijn heengaan is een groot verlies voor de
afd. van den Bijz. Vrijw. Landstorm, en een
zware beproeving voor het gezin.
Wij bidden het sterkte toe.
Commandant Egbers ruste in vrede!
De secr. der pl. commissie,
VERHEGGEN.

Schietbijeenkomsten
TIETJERKSTERADEEL.
werden in de maand October gehouden door
de afdeelingen Amsterdam Noord, DuivenOnder begunstiging van schoon zomerweder
drecht, Amsterdam Centrum, Oost, Zuid en had op 22 Sept. 1932 in Bergum de jaarlijksche
West, Sloterdijk, Sloten, Diemen, Purmerend, schietwedstrijd plaats. Alle plaatselijke afd.
\Vaver-Amstel, de Kwakel', Abkoude, Baam- waren vertegenwoordigd
brugge, Monnickendam, Katwoude, AmstelDe uitslag van den afd.wedstrijd was:
veen en Bovenkerk.
Garijp, 1e prijs met 463 punten; Oostermeer,
2e pr. met 444 p.; Oenkerk, 3e pr. met 443 p.;
Bergum, 4e pr. met 442 p . ; Suawoude, 5e pr.
met 439 p. en Suameer, 6e pr. met 341 p.
Voor den personeelen wedstrijd waren 48
GORINCHEM.
prijzen beschikbaar. Er werd den geheelen dag
Donderdag 27 October hield deze afdeeling druk geschoten. De prijzen werden na afloop
een goed geslaagde jaarvergadering in het in de Chr. school uitgereikt door burgemeester
Steenhuisen.
Asta Theater.
De Voor zitter opende deze samenkomst met
Men bleef nog enkele oogenblikken gezellig
bijeen. Het woord werd nog gevoerd door den
een kort en pittig woord.
Welkom werden geheeten Majoor Linden, Voorzitter der Pl. Commissie den heer Visser
Luit. Groenendijk en heeren Burgemeester en door den commandant van het Friesch
en Wethouders van Gorkum en allen, die dezen Verband Kapt. la Roy.
avond blijk van belangstelling wilden geven
Verder waren nog aanwezig de commandant
in het werk van den B.V.L.
van de afd. B.V.L. Tietjerksteradeel te LuiteHierna draaide de B. V.L.-film "Vaandel- nant Wijminga en onze propagandist Heukels.
uitreiking te Ede". Een prachtfilm, die aller
Met het zingen van het Wilhelmus werd deze
belangstelling trok.
samenkomst beëindigd.

Ja, 'k heb begrepen, dat ik 't de vorige
maand wat al te lang gemaakt heb en zal
probeeren, nu beter op te passen.
Laat mij eerst even iets vertellen van de
schietbaan voor K.S.O., waarvan een
teekening hierbij is opgenomen.
Vooral bij schietoefeningen in zalen, en
bij grootere schietwedstrijden is een inrichting noodig, waarmee de schijf naar en
van den schutter wordt bewogen en de
schutter niet naar de schijf behoeft te gaan
om die te vernieuwen.
Voor de groote wedstrijden wordt in den
regel gebruik gemaakt van strak gespannen draden, waarlangs de schijf door middel van een over een fietswiel gespannen
koord wordt heen en weer bewogen.
Het nadeel van deze inrichting is voornamelijk, dat de draden strak gespannen
moeten zijn en daarom de schietstand bij
de standplaats van den schutter en de
plaats, waar de draden aan de tegenovergestelde zijde bevestigd zijn, onbeweegbaar vast moeten zitten.
Dit veroorzaakt nogal hooge kosten
voor den enkelen wedstrijd, en maakt het
bezwaarlijk, een baan aan te brengen in
een zaal, die eens per week voor schietoefening en overigens voor andere doeleinden gebruikt wordt.
Hieraan bedoelt onze ijzeren schietbaan
tegemoet te komen.
Deze bestaat uit drie deelen van 4
meter en is dus een 12 meter lange rail,
waarover een transporteur loopt, die de
schijf naar en van den schutter brengt.
Onder de lasschen en aan de uiteinden
wordt deze rail gesteund door schraagjes
van 50 cm hoog, in 't midden dienen deze
schraagj es om de deel en van de rail aan
elkander te bevestigen door het aanbrengen
van enkele schroefjes.
De rail is van 25 mm _l_ ijzer, en zoo
stevig, dat doorzakken of doorbuigen naar
links of rechts uitgesloten is. Aan het
voorste schraagje is een aandrijfwiel
bevestigd, waarover het koord loopt dat
den transporteur heen en weer trekt.
De transporteur loopt op een kogelschijf, hieraan is aangebracht een gebogen
plaat met aan beide zijden gewichten voor
het in balans houden van het toestel en
de hieraan bevestigde schijfhouder. Het
geheel staat buitengewoon stevig en loopt
uiterst gemakkelijk. De heer F. Jalink,
Apollolaan 13, Apeldoorn, is gaarne bereid belangstellenden nader in te lichten.
Maar - ik heb nu reeds zóó lang gepraat over deze schietbaan, dat ik het
hier maar bij zal laten en wat ik over de
Afdeelingen wilde zeggen, nog maar een
maand bewaar!
"Veluwzoom" staat al ongeduldig te
wachten.
,, Veluwzoom" hier!
Ook al kort zijn?
Nu, 't moet dan maar. Er is anders genoeg te vertellen om een paar kolommen
te vullen.
In de eerste plaats van den schietwedstrijd te Wageningen op 15 October.
't Weer werkte niet mee, de opkomst
was niet zoo groot als verwacht werd,
enkele afdeelingen die toegezegd hadden
te zullen komen, bleven uit.

4
'!"!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~!'!!'!!'!'!'!..'!"!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!l!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!I'!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!"!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!"!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!-

K.S.O. SCHIETBAAN.

~~~~~~:d~
'----g_. r
-------17[

'?;;==r:
~cL__--------1][__[-

J~~ l

Voor toelichting zie pagina 3.

Toch mag de wedstrijd in elk opzicht
geslaagd genoemd worden.
Er is druk geschoten, en over de
collectie prijzen was ieder tevreden.
't Mooie van de historie is, dat die
wedstrijd in Wageningen gehouden, is
uitgeschreven door een afdeeling waarin
tot voor zéér korten tijd geen leven te
krijgen was, maar die in ongeveer een jaar
tijds onder leiding van den heer Beumer
is gegroeid tot een krachtige afdeeling.
We hebben van Wageningen goede
verwachting.
Dat mag ook gezegd worden van de
plaatsen, waar we sinds ons vorig gesprek
hebben vergaderd.
Duiven, een afdeeling die jarenlang
slapende was, en nu in twee jaar tijds
onder leiding van den heer Kemperman
zóó in kracht is toegenomen, dat wordt
gedacht over splitsing. Er bestaan ook
hier plannen voor het houden van een
schietwedstrijd, waartoe de omliggende
afdeelingen zullen worden uitgenoodigd.
Neede hield dit jaar voor het eerst
schietoefeningen met K.S.O.; de vergadering van Vrijdag 28 October, onder
leiding van den Burgemeester, waarin
door den Korps-commandant de prijzen
werden uitgereikt, mag uitstekend geslaagd genoemd worden en bracht eenige
nieuwe leden aan.
Wehl vergaderde voor het eerst sinds
jaren. Ook hier groeit de belangstelling
en het ledental. De aanwezigheid van den
Burgemeester ter vergadering werd ten
zeerste op prijs gesteld. Wehl kan een
bloeiende afdeeling worden, de Plaatselijk Leider is vol ijver; met een weinig
medewerking van de leden wordt daar de
achterstand spoedig ingehaald.
Wolf kezen en Dinxperlo voorts, twee
nog jonge afdeelingen, maar die steeds
tot de bloeiendste afdeelingen gerekend
mochten worden, reikten mede de prijzen
der gehouden schietwedstrijden uit.
Over de wijze, waarop een en ander
plaats heeft, een volgenden keer.
Tot over een maand dus, bij welzijn.
FRIESLAND IN HET TEEKEN VAN DEN
LANDSTORM.
Hoewel te Leeuwarden een
nevenvergadering georganiseerd werd, konden alle belangstellenden niet geborgen
worden.

Woensdag, 12 October, stond Friesland
in het teeken van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, een Landstormmiddag te Heerenveen, een Landstormavond
te Leeuwarden.
.
Onder de aanwezigen waren de Minister
van Defensie, Mr. Dr. L. N. Deckers,
vergezeld van zijn Adjudant Ie Luitenant
Tielens, de Voorzitter van de Nationale
Landstormcommissie, Luitenant-Generaal
L. F. Duymaer van Twist, vergezeld van
zijn Secretaris, Res. Kapitein G. F.
Boulogne, en de Inspecteur van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, Luitenant-Generaal J. H. Borel, Adjudant
i. b. d. van H. M. de Koningin, met Luitenant-Adjudant Koning.
Te Heerenveen.
Te Heerenveen werd de samenkomst in
het Posthuis gehouden. Ze stond onder
leiding van den Secretaris van het Friesch
Nationaal Comité, den heer L. Heukels
Nzn. uit Hardegarijp.
Na opening richtte hij woorden van
welkom tot de verschillende sprekers, in
't bijzonder tot Z. Exc. Minister Deckers.
Ook aan de mannen van den B.V.L. die
in den Zuid-Oosthoek, den rooden hoek,
trouw waren aan 't gezag.

c

Nadat Kapitein H.C. La Roi, CommanWirdt der ea hwet ûndernommen
dant van het Friesch Verbond, de verSjin Foarstinn' en Heitelan,
gadering de mededeeling had gedaan dat
Driigt gefaer foar revolusje,
het vaandel de Koninklijke erkenning had
Klear stiet dan it Frysk Forban.
gekregen, werd het door den vaandelNadat even was gepauseerd, werd het
drager gepresenteerd. De vergadering rees
woord
gevoerd door den Voorzitter der
overeind en zong twee coupletten van het
Nationale
Landstormcommissie, den heer
Wilhelmus.
Hierna voerde de Minister het woord. L. F. Duymaer van Twist.
Rede Minister Deckers.
De Minister van Defensie, Mr. Dr. L. N.
Deckers, zeide het een voorrecht te vinden zich te bevinden tusschen de Friesche
Landstormers, vol enthousiasme voor het
ideaal; het pal staan
voor het wettig gezag.
Spr. wist dat in Friesland groote belangstelling kon verwacht
worden voor het handha ven van gezag en
vrijheid. Friesland is
immers het land der
vrijheid, het land van
de Prinsen, het land waar groote Oranjevorsten zijn geboren.
Daarom verbaast spr. zich niet dat,
ondanks de sombere tijden, in Friesland
zooveel heilige liefde gevonden wordt
voor gezag en vrijheid.
Gij allen verstaat den druk der tijden
- vervolgde de Minister - en gij zijt ten
volle bereid om mede te helpen tot verlichting van dezen druk, tot het weerstaan
van alle revolutionaire elementen, die den
kop zouden kunnen opsteken.
Daarom zult gij ook een open oog hebben voor de zeer groote moeilijkheden,
waarmee de Overheid te worstelen heeft.
De Nederlandsche regeering weet van
de nooden van het volk; beseft ze heel wel.
De Regeering draagt de nooden mede,
gelijk gij allen ze mededraagt en zij zal
arbeiden om dezen nood te lenigen.
Grooten tegenstand ontmoeten wij, doch
ondanks den oceaan van moeilijkheden,
ondanks den geweldigen tegenstand, staat
temidden van de branding als een onwankelbare rots: de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm.
Gelijk in 1918 blijven de B.V.L.-ers
paraat. Tog altijd heerscht er liefde voor
den B.V.L. die preventief werkt.
Aanvaardt dan van de geheele Regeering haar diep gevoelden en oprechten
dank voor de groote trouw en liefde haar
steeds bewezen. Zij hoopt dat gij allen
trouw zult blijven aan uw land, aan uw
volk, aan uw Koningin.
(luid applaus)
Rede Mr. J. W. Tijsma.

Hierna sprak Mr. J. W. Tijsma, die er
op wees hoe het in sommige streken moeilijk is om lid van den B.V.L. te zijn. In
onze jeugd is er wel eens gesproken over
revolutie, en we hadden nooit gedacht,
zooiets te ondervinden. Thans trilt het
geheele cultureele en gezinsleven. In dezen
tijd van beving zijn er eenige vaste punten, zooals de B.V.L. We zijn daaraan
verbonden, niet· door geldelijk voordeel,
noch door zucht naar roem, maar, omdat
wij geen scheiding willen van Nederland
en Oranje, die eeuwen samen verbonden
waren. 't Is de liefde voor Vorstin en
Vaderland, de liefde voor gezag en orde.
In deze tijden van verwarring mag het
instituut van den B.V.L. niet verloren
gaan. Het mag slechts worden opgeheven, als er geen wolkje meer aan de
lucht is. Vooralsnog kunnen we het niet
missen. Moge het U gegeven zijn, in deze
hachelijke omstandigheden een trouw lid
te zijn, en als men roept: ,,Weg met den
B.V.L.," dan
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Rede Voorzitter Nationale Landstormcommissie.
Generaal Duymaer van Twist was het
een vreugde zich te midden der Friesche
Vrijwilligers te bevinden. Spr. herinnert
zich nog zoo goed, toen
in
I 918 duizenden
Friesche vrijwilligers
spontaan, zonder eenigen dwang naar Den
Haag trokken.
De Friesche Vrijwilligers - maar ook
hunne vrouwen·- hebben hun plicht verstaan,
en daarom
brengt spr. hun gaarne dank.
Onze tegenstanders weten te weinig
van de beteekenis van den B.V.L.
Onze B.V.L. wil geen imperialisme, geen
militairisme, geen fascisme en geen socialisme. Wij verfoeien elk despotisme, vanwaar het ook mag komen. De B.V.L.-ers
zijn trouwe, fiere vaderlanders, die opkomen voor gezag en orde.
De B.V.L. wil in dagen van revolutionaire woelingen pal staan voor het wettig
gezag, beschermen de heiligste goederen.
De revolutionairen willen het brute geweld, dat voor niemand en niets wijkt en
dat in Rusland tot volle uitbarsting is gekomen. Dit brute geweld is gericht op de
vernietiging van het gezin, het uiteenscheuren van de maatschappij.
Daartegen richt zich nu onze B.V.L.
Ons volk, ons Friesche volk is wars van
alle verzet tegen gezag en vrijheid. In de
ure van het gevaar wil de B.V.L. de
revolutie tegenstaan en een instrument
zijn in handen der Regeering.
De B.V.L. blijft noodig, en God beware
ons volk, dat er na de economische en
financieele wanorde zou komen een revolutionaire wanorde. Doch wanneer zulks
gebeuren zou, dan zullen de Friesche
B.V.L.-ers niet achterblijven om pal te
staan voor vrijheid en recht.
Dan zij hun lied:
Wordt er ooit iets ondernomen
Tegen Koningin en Land,
Dreigt gevaar voor revolutie,
Klaar staat dan het Friesch Verband.
Spr. besloot: leve de Koningin, leve het
Vaderland, leve de Friesche vrijwilligers.
(luide bijval).
Vervolgens werd het woord gevoerd door
pastoor Elbersen, uit 't Goy (Utr.)
Rede pastoor Elbersen.

Spreker zeide, dat wij, leden van 't
zelfde gezin, tot Landsmoeder hebben
onze geëerbiedigde Koningin.
Wij hebben het gezag, door God aan
onze Koningin verleend, lief. Het door
God gestelde gezag te kort te doen beteeken t ondergang en verraad. Zonder
gezag is willekeur, machtswellust, geweld,
puinhoopen, moord, verbeurdverklaring
van onze heiligste goederen, opstand tegen
God, ontwrichting van de maatschappij,
van het gezin, omwenteling, de schrikkelijke bloedige revolutie te wachten.
Gezag moet er zijn. Dat is een natuurwet. Gezag is onafhankelijk van den
mensch, is door God ingesteld.
Een roode vader, een roode voorzitter,
een roode minister eischen ook gezag.
Juist bij onze tegenstanders merken wij

gezag, maar dan het gezag van het geweld, niet dat van de vrijheid. De rooden
beloven gelijkheid en broederschap. De
practijk bewijst wel het tegengestelde.
Zie naar het buitenland. De leiders rijden
in auto's, begeeren baantjes, logeeren in
dure hotels en willen eenvoudig niet zich
bewegen in de kringen van de arbeiders.
Er is bij de roode arbeiders, zie toch
slechts naar Rusland, gelijkheid in honger
en ellende. Juist in Rusland vindt men het
gruwbaarste kapitalisme en de schrikkelijkste achteruitstelling en verachting van
den arbeider. Geen broederschap is er.
Slechts de massa is slaaf van de roode
machthebbers.
Spr. deed ten slotte een krachtig beroep
tot steun van de Landstormbeweging op
de mannen en op de vrouwen van Friesland, en eindigde met de woorden : Zie
naar Uw Koningin, Leve de B.V.L.,
Fryslan boppe ! . . .
(applaus)
Volgende spreker was de Legerpredikant Ds. P. Bootsma, uit Zuilen.
Rede ds. Bootsma.
Waar gewezen is op de donkerheid van
deze tijden, wil ds. P. Bootsm_a op enkele
lichtpunten wijzen.
Een van de goede vruchten van den
B.V.L. is wel het steeds weer opnieuw
oplaaiende nationalisme en de vaderlandsliefde. Ten zeerste verblijd ik mij er over
dat ook de jongeren onze gelederen vullen.
Buitengewoon goed doet het mij, aldus
de spr., weer eens in Friesland te zijn en
vele bekende gezichten voor mij te zien.
Laten wij de heugenis aan deze vergadering mee nemen naar onze woningen,
zoo ging spr. voort, het moet niet uit zijn,
als aanstonds de voorzitter de vergadering heeft gesloten: neen dan eerst begint
het.
Deze vergadering is slechts een voorspel van hetgeen moet volgen in ons verder leven, nl. het uitdragen van onze
beginselen.
Men tracht onze nationale vergaderingen zelfs in de war te sturen : altijd is
men er op uit den eerbied voor de dragers
van het gezag te ondermijnen.
Overal waar uw werk u roept hebt gij
te getuigen, dat gij zijt een oranje-man,
een man van gezag, die niet kan aanhooren, dat dit gezag wordt aangetast,
want dat alles is een schakel, die men
smeedt om ons volk naar beneden i.e
trekken.
Wij leven in een tijd, die gevaarlijker
is dan 1918, toen onze Landstorm geboren werd. En men gaat voort in het
vergiftigen van den volksgeest, het tot
opstand dringen der massa ...
Onze. roeping nu is ons principe uit te
dragen en tegen te gaan de verwoestende
werking der revolutionaire groepen.
Gaan wij op die manier uit elkander,
dan zal voor geheel ons volksleven iets
goeds uit deze vergadering groeien. Een
ieder dus op zijn post en steeds luider
klinke de kreet uit ons hart:
,,Heil het Vaderland! Oranje boven!"
(applaus)
Met enthousiasme zongen de aanwezigen in de Friesche taal "It Läntstorrnliet" woorden van mr. J. W. Tijsma op de
bekende wijze van: ,,It Heitelän".
Nadat de heer Heukels nog de propaganda voor den komenden winter had besproken, bracht hij aan de sprekers en
aan het Chr. Muziekkorps uit Oudegeest
zijn hartelijken dank. Tot slot sprak de
heer Wybrandy van Oudehorne, hoofd der
Chr. School aldaar, een kernachtig slotwoord.
Te Leeuwarden.

Had de belangstelling te Heerenveen
iets grooter kunnen zijn - het ongewone
aanvangsuur zal hierbij wel een rol hebben
gespeeld - in Leeuwarden was de opkomst zéér groot. In de Harmonie kon
het groot aantal belangstellenden niet
geborgen worden, en hoewel er een nevenvergadering in de Koffiekamer van De
Harmonie belegd werd, waar een 600
personen, (van wie een honderdtal zich
met een staanplaatsje moest vergenoegen)
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geborgen konden worden, moesten velen
van de honderden, die tegen 8 uur nog
voor de Harmonie stonden, onverrichter
zake huiswaarts keeren.
Een zeer enthousiast publiek begroette
de gasten, toen zij op het podium verschenen.
Openingswoord.
De vergadering werd op sympathieke
wijze geopend door Mr. J. W. Tijsma,
kantonrechter te Leeuwarden, met een
humoristischen terugblik op zijn soldatentijd, waarna hij Minister Deckers, Gen.
Duymaer van Twist, Gen. Borel en de
Adjudanten van deze heeren, alsmede de
oud-leden van het Friesch Nationaal
Comité en den Commissaris der Koningin
hartelijk welkom heette. Het was sprekers
hoop dat deze vergadering rijke vruchten
zal dragen. De vergadering is druk bezocht, zoo zelfs dat nog eenige honderden
menschen in de koffiekamer moesten
worden ondergebracht ...
Presenteeren van het Vaandel.
Res. Kapitein H. C. la Roy, aangewezen Commandant van het Friesch
Verband, richt zich daarna in een korte
toespraak tot de aanwezigen.
Zoo aanstonds, aldus spr., zal 't koninklijk erkend vaandel van 't Friesch Verband
door den vaandeldrager W. Santema
worden gepresenteerd. In een plechtige
bijeenkomst, een jaar geleden, is dit vaandel namens de vrouwen van de leden van den
B.V.L. in Friesland aan ons Korps ten
geschenke aangeboden. Het mocht onze
geëerbiedigde Koningin behagen ons vaandel en die van de overige Korpsen van
den B.V.L. koninklijk te erkennen ...
Als dan de vaandeldrager Santema van
Oosterend, dragende het buitengewoon
fraaie vaandel, het podium betreedt, verheffen de aanwezigen zich en speelt het
muziekkorps plechtig en zacht het eerste
couplet van het "Wilhelmus".
TweP. coupletten van ons oude volkslied
worden gezongen ...
De Minister van Defensie, Mr. Dr. L.
N. Deckers, Pastoor Elbersen en Generaal
Duymaer van Twist voerden daarna het
woord, in gelijken geest als te Heerenveen.
Hun toespraken werden met enthousiast
applaus beantwoord.
Telegram aan de Koningin.
Met groot enthousiasme werd op voorstel van Mr. Tijsma besloten het volgende
telegram aan H.M. de Koningin te zenden:
"Majesteit. De Bijzondere Vrijwillige
Landstorm in Friesland in groote propagandavergaderingen bijeen te Heerenveen
en Leeuwarden verzekert uwe Majesteit
de hechte trouw en aanhankelijkheid
voor Vorstenhuis en Vaderland.
Mocht ooit door Uwe Majesteit een
beroep gedaan moeten worden op den
Frieschen B.V.L., zoo zal de onverzwakte
liefde voor Vorstin, Vorstenhuis en Vaderland als in 1918 ons dringen om Kroon
en Troon te beschermen tot heil van het
Vaderland.
God zegene U en Uw Koninklijk Huis."
Antwoordtelegram.
Naar aanleiding van het, aan de Koningin gerichte telegram, is bij mr. Tijsma
een telegrafische dankbetuiging ontvangen, luidende:
"Hare Majest~it de Koningin is zeer
gevoelig voor het telegram Hare Majesteit
toegezonden door den Bizonderen Vrijwilligen Landstorm in Friesland ter gelegenheid der propaganda-samenkomsten
te Heerenveen en te Leeuwarden en voor
de Hare Majesteit daarin vertolkte gevoelens van verknochtheid. Hare Majesteit
draagt mij op allen daarvoor haar oprechten dank te brengen.
Van Geen.
Secretaris der Koningin.

Toespraak Santema.
Na de pauze heeft de heer Santema,
van Oosterend, een korte toespraak in
het Friesch gehouden.

WAARBIJ ELKE BETOOGING IN HET NIET ZINKT.

HOTEL BLOEMINK,
APELDOORN
GEVESTIGD SBDERT 18t7

Fraai gelegen aan de Loolaan
bij het Kon. Pal~is en bosschen
GENEMUIDEN.
Zaterdag 15 October hield de afdeeling
Genemuiden een goed geslaagden schietwedstrijd, waaraan 34 schutters deelnamen.
Scherpschutters : 1e prijs J. Bakker f,'z.;
2e pr. J. Visscher; 3e pr. S. Hammer; 4e pr.
J. Timmerman.
Schutters 1e klasse: Ie prijs H. van der
Sluis; 2e pr. H. Riezebos; 3e pr. B. Kamp;
4e pr. C. Heutink Hz.
Schutters 2e klasse: Ie prijs J. van der
Sluis; 2e pr. J. v. Maastricht Rz.; 3e pr.
C. Hentink Cz.; 4e pr. J. Hellenthal.
De prijzen, bestaande uit kunstvoorwerpen en
rookartikelen, werden met een toepasselijk
woord door den Voorzitter der plaatselijke commissie,Burgemeester Zeeuw, den winnaars ter
hand gesteld. Aan 't einde kreeg de plaatselijk
leider, S. Hammer, nog even de gelegenheid op
te wekken tot een getrouw bezoek der wekelijksche oefeningen.
Dienzelfden dag werd in tegenwoordigheid
van den Secretaris der Gew. Commissie, Mr. de
Bruyn, Burgemeester Zeeuw en den plaatselijk leider vergaderd met de leden behoorende
tot de afdeeling Genemuiden en wonende in
de buurtschap Kamperzeedijk, ten einde te
komen tot de oprichting eener onderafdeeling
Kamperzeedijk. Dit heeft z'n beslag gekregen,
waardoor voortaan de leden aldaar onder
leiding van den res. wachtmeester H. Roetman
hun eigen schietoefeningen zullen houden, afgescheiden van de vrienden in de kom der gemeente.

HILLEGERSBERG.
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Als het vrome volk voor z'n wettige Overheid bidt.

Met een dankbaar gevoel, aldus spreker,
overzie ik deze vergadering. In tegenstelling met hen die roepen "Rood front",
roepen wij "Oranje front", aldus getuigenis afleggende van onze liefde voor
het Huis van Oranje.
Onze B.V.L. in Friesland is hecht en
sterk en zij houdt onze beginselen hoog.
Uit uwen naam, toehoorders, wil ik
Z. Exc. den minister de verzekering
geven, dat wij steeds trouw zullen zijn aan
Koningin en Vaderland, trouw aan ons
Friesch Verband en vaandel.
Met een donderend applaus en een
handdruk van den Minister werd de heer
Santema beloond.
Nadat ds. Bootsma in gelijken zin als
te Heerenveen gesproken had, sloot Mr.
Tijsma de vergadering, te ruim 11 uur.
In de koffiekamer.

Door den grooten toeloop van leden en
belangstellenden was het noodzakelijk
een afzonderlijke vergadering te beleggen
in een nevenzaal, waar ruim 600 personen
plaats namen.
Hier was de leiding in handen van den
heer Heukels, die in zijn openingswoord
wees op het feit der groote belangstelling,
niet gedoofd door een advertentie onder
het motto: ,,Proclamatie'', bedoeld als
waarschuwing, eene advertentie beleedigend aan het adres van Z.Exc. Mr. Dr.
Deckers Minister van Defensie, en Luit.Gen. L. F. Duymaer van Twist, voorz. der
Nat. Landstormcommissie, eene advertentie zoo grof, dat de Leeuwarder Courant
royaal weigerde ze op te nemen. (Luide
bijval der vergadering).
Achtereenvolgens voerden het woord de
secretaris der Nat. Landstormcommissie,
Res. Kapitein Boulogne, Z.Exc.~de~Minis-
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ter van Defensie, Luit.-Gen. Duymaer van
Twist, Pastoor Elbersen en Mr. J. W.
Tijsma.
De Commissaris der Koningin in Friesland, verwelkomd door den voorz., sprak
van de trouw der Friezen, de dreigende
gevaren, het onvoorbereid optreden in
1918 en de degelijke voorbereiding van
thans. Z.Exc. spreekt de beste wenschen
uit voor Organisatie, Vorstin en Vaderland.
·
Om des tijds wille konden niet voldoen
aan hunne begeerte de vergadering met
een kort woord te begroeten, de heeren
kapelaan J. Westerman te Sneek, D. van
der Wal, commandant Vaartuigendienst,
J. W. Santema en Ds. P. Bootsma. De
Inspecteur van den B.V.L. Generaal
Borel, woonde een groot deel van den
avond de samenkomst bij. Het slotwoord
werd gesproken door Ds. N. Hommes,
Geref. predikant te IJlst, die in bezielende
taal en onder geestdriftig applaus der
vergadering wees op de gevaarlijke propaganda voor ontwapening, speciaal door
hen die het woord "Jezus zegt" op de
lippen nemen, zooals de Vereeniging Kerk
en Vrede.

CADZAND.
De Afd. Cadzand van den B.V.L. hield van
13 September t/m. 4 October j.l. vier prijsschietoefeningen voor twee prijzen, aangeboden door het Zeeuwsch Verband van den
B.V .L.
Deze oefeningen werden met K.S.O. gehouden, knielende houding op 14 meter afstand met kunstlicht in het schietlokaal
(gymnastieklokaal van de 0. L. School).
De prijzen werden behaald: de Je door J. J. de
Heuninck met totaal 365 punten en de 2e door
H.A. v/d. Lijche met 363 punten.

De afdeeling Hillegersberg van den Bijz.
Vrijwilligen· Landstorm kwam Donderdagavond 6 October in de zaal van "Freericks"
in buitengewone vergadering bijeen, ter installatie van den nieuwen voorzitter, den heer
W . L. M. Daniëls, en van de commissieleden
ds. D. M. Blankhart en ds. F. C. Bosboom.
De waarnemend voorzitter, de heer A. M. de
Boom, heette allen welkom, in 't bijzonder den
nieuwen voorzitter en beide commissieleden
en dankte hen namens de afdeeling, dat zij
hun benoeming hebben willen aanvaarden.
Overste H. C. van Cappelle, uit Rotterdam,
heeft hierna den heer Daniëls als voorzitter
en ds. Blankhart en ds. Bosboom als leden der
commissie geïnstalleerd.
De heer Daniëls dankte voor het vertrouwen
hem geschonken.
Spr. vindt het een verblijdend feit, dat het
wettig gezag in tijden van nood op dit instituut zal kunnen rekenen. Voor Vorstin en
Vaderland aanvaardde spr. het voorzitterschap.
Ook ds. Blankhart zeide verheugd te zijn,
dat de overheid kan rekenen op een groote
macht, die haar in moeilijke uren ter zijde wil
staan. Spr. is dankbaar dat de B .V.L. ook in
Hillegersberg steeds in groei toeneemt en
zeide, mede namens zijn collega ds. Bosboom,
dat door hen al het mogelijke tot dien groei
zal worden gedaan.
Hierna werden de eerste schietoefeningen
van het winterseizoen ingezet. De uitslag is als
volgt: 1. J. Roozenbeek; 2. G. Jansen; 3. C.
Paul; 4. G. M. Patijn; 5. G. van Swet; 6. A.
Zeemeyer ; 7. C. Bernard; 8. G. Kikstra.

ROZENBURG.
De afdeeling van den Bijz. Vrijw. Landstorm
hield Donderdagavond 22 September een
goed bezochte samenkomst, waarop de laatste
ronde werd geschoten voor den wedstrijd,
welke in verband met de Gewestelijke Commissie gehouden wordt.
Voor deze gelegenheid waren overgekomen
Overste Van Cappelle en Luitenant Van der
l\Iast, respectievelijk Commandant van het
Landstormkorps Rotterdam, en secretaris
van het Verband Rotterdam.
De heer J. Kortleven, 2e voorzitter der
Plaatselijke Commissie, heette alle opgekomenen hartelijk welkom, in het bijzonder
Overste Van Cappelle.
Het woord werd gevoerd door Overste Van
Cappelle, die de afdeeling aanspoorde paraat
te blijven. Luitenant Van der Mast prijst den
goeden geest onder de vrijwilligers van de
afdeeling Rozenburg.
De voorloopige uitslag van den schietwedstrijd is:
1. Ch. Voorburg, 50 punten; 2. L. Bergwerff,
49 p.; 3. A. van 't Hoff, 48 p.; 4. K. Oosterlee,
48 p.; 5. H. W. van der Wilt, 48 p.; 6. G. C.
Riedé, 48 p.; 7. J. Stolze, 48 p.; 8. A. Kleijwegt,
48 p.; 9. W. M. van Gaalen, 47 p.; 10. C. W.
Qualm, 47 p.; 11. L. de Ronde, 47 p.; 12. N.
Voorburg, 47 p.; 13. A. Noordam, 47 p.;
14. L. KoornnP.ef, 47 p.
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DRENTHE.
Vergadering van leden der plaatselijke
commissiën en plaatselijke leiders uit het
Drentsch Verband op Zaterdag 29 October
1932 te Assen.

Zaterdagmiddag 29 October j .1. heeft
het Drentsch Verband een toogdag gehouden voor de leden der Pl. Commissiën
en de Pl. leiders te Assen in het Restaurant "De Hertenkamp". Uit alle deelen
der Provincie waren de deelnemers per
auto, tram en trein naar Assen opgetrokken.
Wij merkten er o.a. op Generaal
Duymaer van Twist, Voorzitter der Kationale Landstorm Commissie, Kapitein
Boulogne, Majoor Van Schelven, den Voorzitter van het Verband "Drenthe", Burgemeester J. Knappers van Meppel, den
Secretaris van het Verband Mr. de
Bruijn, vele leden der Gewestelijke Commissie, waaronder talrijke Burgemeesters.
De bijeenkomst werd begonnen met een
eenvoudigen maaltijd.
Te half drie opende de Voorzitter, de
heer Knopper.s, de bijeenkomst en heette
alle aanwezigen hartelijk welkom, inzonder-

Vervolgens wees de Generaal op het
gevaar van de S.D.A.P., die steeds meer
in den linkerhoek wordt gedreven. Hij
brengt den dank van de Regeering over
.voor de trouw van Drenthe's mannen.
Bij ervaring weet ik, aldus spreker, dat
Drenthe trouw is en zal blijven. Zeer
dankbaar ben ik hedenmiddag te midden
van de Drenthsche mannen te verkeeren
en ik hoop, dat een ieder der aanwezigen
zich zal beijveren den groei van ons
Instituut te bevorderen. (Applaus).
De Voorzitter betuigt, namens de vergadering, den Generaal hartelijk dank
voor zijn opwekkende toespraak, waarna
de heer Boulogne gelegenheid krijgt een
uiteenzetting te geven over "de taak der
Plaatselijke Commissie".
De Voorzitter zegt den heer Boulogne
hartelijk dank voor zijn uiteenzetting en
herdenkt den vroegeren Secretaris, wijlen
den heer De Bruijn, die steeds met grooten
ijver den groei van den B.V.L. in dit
Gewest heeft bevorderd. De huidige functionaris volgt met toewijding het voetspoor van zijn vader.
Venclgens stelt de Voorzitter de vergadering voor, een telegram aan H.M. de

BIJEENKOMST VAN LEDEN DER GEWESTELIJKE LANDSTORMCOMMISSIE
,,VELUV\E", OP 17 SEPTEMBER 19321E AMERSFOORT.
De Gewestelijke Commissie "Veluwe" bestaat thans uit de navolgende heeren: EereVoorzitter: A.W. J. J. Baron Van Nagel!, Voorzitter: Ds. A. Hoeneveld, Secretaris: Joh.
Wynna, Leden: C. J. C. Janssen (Commandant), A. J. A. Vitringa, J. Admiraal, G. A. F.
Gowthorpe, D.G. Sanders, L. Huberts, Jhr. M. W. van Geen, H. Th.s' Jacob en P. J.Erkens.

Drenthe nog niet slaapt, maar paraat is en
NIJMEGEN.
zal blijven.
Voor het winterseizoen 1932-1933 worden
Alvorens de vergadering te sluiten, ver- hier ter stede weer evenals vorig jaar schietzoekt hij de aanwezigen staande het 2e oefeningen gehouden met K.S.O., waarvoor
altijd veel belangstelling bestaat. Er is hier
couplet van het Wilhelmus te zingen.
gelukkig een nauwe samenwerking tusschen
Na het zingen van dit lied, vraagt Mr. den B.V.L., het V.L.S.K. ;\Iotordienst en de
P. Bijl, Voorz. der Pl. Comm. te Assen nog plaatselijke Afdeeling van Het Mobilisatiehet woord. Namens alle aanwezigen brengt kruis, terwijl ook de volle medewerking wordt
van het Militaire Tehuis, Sumahij aan de Gewestel. Comm. den dank ondervonden
traplein, alwaar de schietoefeningen plaats
over voor het organiseeren van deze zoo hebben op de daartoe ingerichte kegelbanen.
bij uitstek geslaagde bijeenkomst.
Een gecombineerde schietcommissie van de
samenwerkende organisaties en waarin zitting
Hierna sluiting.
de heeren Res. Kapitein De Bruyne
Van H. M. de Koningin ontving de hebben
(Voorzitter), Adj .-Onderoff. van Mastbergen
Gewestel. Comm. het volgende schrijven: namens den B.V.L., Brouwer (Secretaris)
"Ingevolge de bevelen van H. M. de namens het Militair Tehuis, Ltn. van Gent
L_eden van=Plaatselijke Commissiën en Plaatselijke Leiders
"Koningin, heb ik de eer, de Plaatselijke en Welling namens het V.L.S.K. Motordienst,
mt het Drentsch Verband op de vergadering te Assen.
Wylmiet en Taks namens het Mobilisatie"Landstormcommissiën en leiders van den en
kruis, zorgt voor de regeling en verzond een
,,B.V.L. in Drenthe Hoogstderzelver Ol')- 400 convocaties.
De oefeningen hebben plaats eiken eersten
heid den Voorzitter der Nat. Landstorm- Koningin te verzenden. Met algemeene "rechten dank te betuigen voor het
en derden Maandag van de maand van 19-22
Commissie, den Secretaris dezer Commissie, instemming en applaus wordt het volgen- "telegram, Hare Majesteit toegezonden uur.
"ter gelegenheid van de vergadering te
spreker van hedenmiddag, en Majoor Van de telegram verzonden.
Op 5 December is er een speciale St. Nico,,Assen.
laas-wedstrijd om St. Nicolaasprijzen (specuSchelven. Hij sprak er zijn vreugde over uit,
"Hare Majesteit de Koningin waardeert laas, enz.).
dat nagenoeg alle afdeelingen aan de uitEen wisselbeker is beschikbaar voor den
Aan Hare Majesteit de Koningin,
"zeer
de in Uw telegram tot uitdrukking
noodiging gevolg hadden gegeven en in
besten seizoenschutter, waarbij als voorwaarde
,,gebrachte
gevoelens."
't Loo.
zoo grooten getale hier aanwezig waren .
is gesteld, dat hij alle oefeningen moet hebben
bezocht.
Terstond na dit welkomstwoord verDe Adjudant van Dienst,
De Plaatselijke Landstormcommissiën
Voorts zal de Res. Kapitein P. J. Erkens,
leende hij het woord aan Z.E. Generaal
Districts-Commandant van het V.L.S.K. Moen
Leiders
van
den
Bijzonderen
VrijwilliVESANDE.
(w.g.)
STORM
VAN
'S-GRA
Duymaer van Twist. Deze begon met te
tordienst, half Januari voor de gecombineerde
memoreeren, dat dit de 2e maal is, dat in gen Landstorm in Drenthe onder leiding
groepen een lezing houden met lichtbeelden
over een reis naar het front.
ons land een dergelijke bijeenkomst wordt van de Gewestelijke Commissie in verIn April is dan ten slotte de feestavond met
gehouden. Drenthe is het 2e Verband, dat gadering te Assen bijeen, betuigen Uwe
prijsuitdeeling, die, wanneer deze zoo slaagt
hiertoe het initiatief nam. Zeer erkentelijk Majesteit hunnen eerbied en hernieuwen
GIESSENDAM.
als het vorige jaar, er zeker toe zal bijdragen
de banden van den B.V.L., en de andere
is hij voor al het werk, dat de Gewestelijke, hunne belofte van trouw aan Uwe Majessamenwerkende organisaties nog meer te
W. A. LAURENSE JR. t
en de Pl. Commissiën en niet het minst de teit en Haar Huis.
versterken.
Pl. leiders in den loop der jaren in dit
KKOPPERS, Voorzitter.
Op den 20en October jl. overleed te GiessenGewest hebben verricht tot bevordering
dam de heer W. A. Laurense, Burgemeester
van den bloei van ons Instituut. Ook
DE BRUIJN, Secretaris. aldaar en lid der Gewest. Landstormcommissie
ZELHEM.
,,Dordrecht"•
Uitslag van den gehouden schietwedstrijd:
Drenthe heeft in 1918 getoond kloeke
Dan geeft de Voorzitter 15 minuten
Wijlen Burgemeester Laurense behoorde tot
Scherpschutters: A. Enzerink, 92 punten;
mannen te bezitten. Ons Instituut is uit
.
d
d
l
de oudste leden onzer Commissie en hoewel H. Bannink, 91 p.; D. c. Graffelman, 91 p.
I
d
der tijden nood geboren. 't Is geen uit- pauze.
n e pauze h eeft ie er e ge egen- door andere bezigheden menigmaal verh1'nderd
'd
1e klasse: A. Damstra, 90 pun t en; H .
vindsel, 't is uit het volk zelf opgekomen h e1 vragen te stellen, terwiJ'l thee wordt de vergaderingen der Commissie te bezoeken, L mmes,
·
90 p.; A . B . T"k
lJ en, 87 p.; H . L'1evergaf hij toch telkens blijk dat de belangen van dihk, 83 p.; H. w. Reijmers 81 p.
in de Novembermaand 1918. De toestand rondgediend.
Na de pauze beantwoordt de heer den B.V.L. zijn volle sympatbie hadden.
2e klasse: A. Schouten, 93 punten; W.
is nu na 14 jaren niet veel anders dan in
de ingekomen vragen.
Bij de begrafenis was groote belangstelling, Smeenk, 93 p.; J. Sprenkelder, 93 p.
1918. De ontevredenheid wordt door de Boulogne
D V
.
terwijl verschillende leden der Gewest. ComBevorderd werden tot Scherpschutter: A.
revolutionaire groepen overal gezaaid en
e
oorzitter deelt de vergadering missie van hunne belangstelling blijk gaven. Schouten en W. Smeenk. Tot le klasse:
Hij ruste in vrede.
J. Sprcnkelder.
gemaakt. Opruiïng tegen het Wettig vervolgens mede, dat onze Commandant
Gezag is aan de orde van den dag. Dat het totzijngrootespijt, tengevolge vaneen plot- ___________________________________
nu nog rustig is in ons land is naast God, seling sterfgeval, niet ter vergadering kon
mede aan het bestaan van den B.V.L. komen. Namens den Commandant brengt
hij den Pl. leiders zijn dank over, voor al
te danken. (Applaus).
hetgeen zij gedaan hebben en tevens voor
de prettige samenwerking.
Een hartelijk woord van dank brengt de
Voorzitter aan den Generaal, die steeds
C. M. VAN DIEMEN in de weer is voor den B.V.L. en met name
voor Drenthe steeds zooveel doet. Drenthe
DORDRECHT
is in 1-~ jaar tijd van 2200 man tot ruim
2500 man gegroeid. (Applaus).
BEKERS
Ten slotte brengt de Voorzitter een
woord van dank aan den, helaas afweziMEDAILLES gen, Commandant, die steeds met hart en
ziel cl.e belangen van den B.V.L. bevordert
Vervaardiger der Regimentrivaandels, dus
en aan de aanwezigen voor hun trouwe
opkomst. Assen heeft vandaag bij vernieuwing bewezen, dat de B.V.L. in
Landstormbijeenkomst van de Afdeeling Wageningen op 15 October 1932.
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NUNSPEET.
Op Vrijdag 14 October was in de zaal van
Krol een feestelijke bijeenkomst belegd door
den B.V.L.
De voorzitter der pl. comm., de heer W.
Fijn van Draat, opende de vergadering met een
hartelijk woord van welkom tot allen en in het
bijzonder tot den heer Burgemeester, ds.
Tijmes, de weth. Van 't Hul en Kuijper en
de leden der afd. Elburg.
Hierna deed de Plaatselijke Leider, de heer
L. Braamburg, mededeeling van de herkomst
der prijzen, waarvan er 15 gratis ter beschikking waren gesteld.
Voordat de heer Burgemeester overging tot
het uitreiken der prij zen, wees deze in het kort
op de beteekenis van den B.V.L. en wekte op
tot trouw aan den troon van Oranje.
De prijswinnaars, die daarna naar volgorde
mochten kiezen, werden voorgeroepen en
maakten, veelal geholpen door hun echtgenooten een keus, waaraan de Burgemeester op
kernachtige wijze een woord tot ieder toevoegde.
De pl. leider "Elburg", de heer L. Ruiter,
bracht den groet over en prees de vrienschapsbanden tusschen beide afdeelingen.
Ds. Tijmes, hierna 't woord nemend, wees
op de bron van het gezag, teekende het gezag
der ouders, staat en kerk. Ernstig wees hij
op de gevolgen van het ondermijnen en loslaten van het gezag. Met stille aandacht werd
de spreker gevolgd.
Aan het einde van de vergadering bracht
de Voorzitter dank aan allen, die tot het welslagen van dezen avond hadden medegewerkt.

DOESBURG.

leiding van den plaatselijken leider, den heer
D. Beumer. Te ruim een uur opende de Pl.
leider den wedstrijd met een kort welkomstwoord.
Door den heer J alink werden eenige nadere
uiteenzettingen gegeven van de bij den wedstrijd geldende regelen.
Als wedstrijdcommissie fungeerden de heeren
Jalink en Beumer.
Door de volgende afdeelingen werd aan den
wedstrijd deelgenomen: Opheusden B.V.L. en
Motordienst, Ede B.V.L. en Motordienst,
Bennekom B.V.L. en V-'ageningen B.V.L.
De uitslag was als volgt:
Korpswedstrijden: Ie prijs Opheusden, 231
punten; 2e prijs Wageningen, 228 p.; 3e pr.
Ede Motordienst, 225 p.; 4e pr. Bennekom,
219 p.; 5e pr. Opheusden Motordienst, 216 p.;
6e pr. werd niet uitgereikt.
Personeelbaan, afd. Scherpschutters: Ie prijs
J. J. van Egdom, Ede 48-4 7; 2e pr. D. Stuurbrink, Opheusden 48-46; 3e pr. W. D. M.
den Hartog, Opheusden 46-48.
Personeelbaan, afd. Schutters 1e en 2e klas:
Ie prijs J. J. Jonker, Wageningen 48-47;
2e pr. E. Timmer, Wageningen 47-46; 3e pr.
D. A. Capelle, Opheusden 46-46.
Eerewedstrijd, afd. Scherpschutters: Ie prijs
W. D. M. de Hartog, Opheusden 48-46;
2e pr. A. v. Appel, Ede 48-44; 3e pr. J. de
Nooij, Ede 48-41.
Eerewedstrijd, afd. Schutters Je en 2e klas:
Ie prijs J. J. Jonker, Wageningen 47-48;
2e pr. E. Timmer, Wageningen 46-47; 3e pr.
A. Capelle, Opheusden 46-46.
Vrije baan : 1e prijs A. Appel, Ede 90;
2e pr. J. J . v. Egmond 90; 3e pr. G. Wijkniet,
Opheusden 89; 4e pr. W. v. d. Brink, Wageningen 89.
Onderlinge wedstrijd, Wageningen : 1e prijs
J. J. Jonker, wisselprijs, medaille beschikbaar
gesteld door den Burgemeester 48-47; 2e pr.
E. Timmer, medaille beschikbaar gesteld en
vervaardigd door den heer A. Falise 47-46.
Des avonds had onder groote belangstelling
de uitreiking der prijzen plaats.
Deze samenkomst stond onder leiding van
den Voorzitter van de plaatselijke commissie,
Prof. Mr. J. C. Kielstra.
De prijzen werden uitgereikt door den
korpscommandant
Overste
Baron
Van
Heemstra, waarna de Burgemeester J. M. A.
Wijnaendts van Resandt, een gloedvolle rede
uitsprak.

De afdeeling Doesburg hield op Zaterdag
17 September een schietwedstrijd met scherp
op de Rijksschietbanen aldaar.
Begunstigd door goed weder was de opkomst
zeer groot.
De uitslag is als volgt:
Schutters 1e klasse : 1. Somsen; 2. Maandag,
3. Oudkerk; 4. van Loon.
Schutters 2e klasse: 1. Surenbroek; 2. Dijs;
3. Hesse; 4. Hulsman.
Een prachtige wisselbeker ter beschikking
gesteld voor hem die het hoogst aantal punten
behaalde in den schietwedstnjd, is gewonnen
door den heer Somsen.
Dit jaar traden 13 nieuwe leden tot de
HENGELO.
afdeeling toe.
Zaterdag
8
October
jl. werd op de schietbaan
De nieuw aangestelde agent voor het
Landstormblad, de heer A. H. Everts, wist het te Delden onder leiding van den res. Kapitein
Bathoorn een schietwedstrijd gehouden voor
aantal abonné's van 27 op 60 te brengen.
de vrijwilligers der afdeeling.
Hulde!
De uitslag is als volgt:
Koningsschutters: Ie prijs B. A. in 'tVeld, 95p.;
2e pr. G. Kerkhof, 83 p.
Scherpschutters: Ie prijs H. Nijhuis, 96 p.;
BERGAMBACHT.
2e pr. G. Beune, 91 p.; 3e pr. A. Doldersum,
Op 11 November hield de afdeeling Berg- 88 p.; 4e pr. G. Hofstede, 86 p.
ambacht een huishoudelijke vergadering, welke
Schutters Je kl.: Ie prijs G. Menkens, 78 p.;
werd geopend door burgemeester Kooiman, 2e pr. H. de Groot, 76 p.; 3e pr. J. Roskam, 57 p.
den nieuwbenoemden voorzitter. De voorzitter
Schutters 2e kl.: Ie prijs H. Hemingh, 76 p.;
van de Gewestelijke Landstorm Commissie, de 2e pr. M. v. d. Hoop, 69 p.; 3e pr. J. Hagens,
heer Dercksen herdacht den overleden voor- 67 p.; 4e pr. Freriks, 66 p.
zitter, den heer Mahlstede en sprak vervolgens
De wedstrijd werd door vele belangstellenden
den nieuwbenoemden voorzitter toe. De heer bijgewoond, waaronder we in de Ie plaats
Schippers deed enkele mededeelingen over de vermelden Overste Tucker, Korpscommante houden jaarvergadering in de eerste helft dant en overste Meinster, voorzitter plaatselijke
van Januari. Mr. v. Mechelen reikte daarna de commissie.
prijzen van den plaatselijken wedstrijd uit,
na eerst een woord van dank gebracht te
NIEUW- EN SINT JOOSLAND.
hebben aan den leider, den heer den Haan,
voor de buitengewone wijze, waarop deze zijn
Op 12 October jl. kwam bovengemelde
taak als leider vervult. Vervolgens besprak afdeeling van den B.V.L. bijeen.
de heer van Mechelen nog verschillende huisDe vergadering stond onder leiding van den
houdelijke aangelegenheden, waaronder ook Voorzitter der afdeeling, den heer E. Verlare.
het Landstormblad, waarna de voorzitter met
De Eere-Voorzitter, Burgemeester Baron
een woord van dank de vergadering sloot.
thoe Schwartzenberg en Hoogenlandsberg,
De prijzen werden behaald als volgt:
reikte de prijzen uit aan de winnaars van den
1. M. den Haan; 2. C. G. v.d. Berg; 3. L. v. laatstgehouden schietwedstrijd.
d. Dool; 4. J. Potuijt; 5. A. van Dam; 6. G.
De heer L. Sluimer hield een lezing over
Broere; 7. P. Speksnijder; 8. B.v.d. Wouden; Lenin, welke met aandacht door de aanwezigen
9. M.G. v. Duijvendijk; 10. J.C. van Sprang; werd gevolgd.
11. C. de Graaf; 12. J. Schenkel; 13. C. Mak;
De vergadering werd met het zingen van
14. J. Speksnijder; 15. T. Spijker; 16. D. v.d. het Zeeuwsche volkslied gesloten.
Velde; 17. H. Botter; 18. G . M. van Stam.

MEPPEL.
In plaats van den heer Vink, den steeds
ijverigen Plaatselijken leider dezer Afdeeling,
is tot Plaatselijken leider benoemd de heer
J. Apperlo, Emmastraat, Meppel.
De heer Vink blijft als lid der Plaatselijke
Commissie voor de Afdeeling behouden.

DALEN.
De Plaatselijke Commissie is hier aldus
samengesteld :
. Burgemeester Mr. J . A. ten Holte, Voorzitter;
T. Udema, E. Beuker, K. Kip, leden en
H. J. Kip, Plaatselijke leider.

OVEZAND.
Op Donderdag 10 dezer hield de afdeeling
A
d
S
•
1van den Bij zonderen Vrij willigen Landstorm
an
~n. ergean~-MaJo?r~Instructeur hare jaarvergadering, welke zeer goed was
W. "."anHemmgen, AdJ. Aclmm1strateurder bezocht. Na opening door den Burgemeester,
Nat10nale Landstorm Commissie, werd op werden door Overste Bierman verschillende
28 October j .1. door Generaal Duymaer van fil~s . v_an landdagen van den BiJzonderen
T · d
•
.
.
VnJw1lhgen Landstorm op het doek gebracht,
wist e . zilvere_n me_da11le voor 24 Jaar alsmede de opening van de Staten-Generaal
trouwen dienst mtgere1kt.
enz. Hierna sprak de heer Laernoes een opwekkend woord. In de pauze werd aan eenige
le<:1-en een diploma als scherpschutter uitgereikt, en aan den commandant een diploma als
,,VOLLENHOVE".
koningsschutter. Den heer A. van Steenbergen
werd, wegens het bereiken van den 50-jarigen
GIETHOORN.
leeftijd, eervol ontslag verleend. In het bijDe Burgemeester der Gemeente Giethoorn zonder werd hij gehuldigd voor zijne activiteit
heeft het Voorzitterschap der Plaatselijke in deze functie betoond. Hij werd toegeCommissie op zich genomen.
sproken door den Burgemeester en namens
De Schietwedstrijd te Giethoorn werd door alle leden van de afdeeling werd hem een
bijna alle leden der Afdeeling bijgewoond . Er cadeau aangeboden in den vorm van een elecwerd met veel animo geschoten.
trische lantaarn. De heer van Steenbergen
dankte allen voor deze huldiging .

Schietwedstrijd van de Afdeeling Drogeham van den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm.

KUINRE.

Na deze huldiging werd door Overste Bierman medegedeeld, dat als opvolger van den
commandant van Steenbergen, zich beschikbaar heeft gesteld de heer J. Geelkerken, die
verklaarde het zich als een plicht te rekenen
zijne krachten te geven voor den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm. Met een toepasselijk
woord, sloot de Voorzitter daarna de vergadering.

Wegens vertrek van den heer Oord, Plaatselijke leider der Afdeeling, naar Blokzijl is tot
Plaatselijke leider benoemd de heer H. Weijs
te Kuinre.
De Voorzitter der Plaatselijke Commissie,
de Zeereerwaarde heer Pastoor Wilens heeft
wegens vertrek naar Elden deze functie moeten
neerleggen.
De nieuwe Pastoor heeft zich inmiddels
LEKKERKERK.
bereid verklaard zitting te willen nemen in de
Op de vergadering van de Plaatselijke
Plaatselijke Commissie.
Landstorm Commissie te Lekkerkerk, gehouden op 9 November, werd in de plaats van den
heer J. Abresch, die de gemeente gaat verlaten,
tot voorzitter gekozen de heer J. v. Riemsdijk,
terwijl de heer J . A. Verboom tot vice-voorKAMPERZEEDIJK.
zitter werd gekozen. Mr. v. Mechelen sprak
Zaterdagmiddag 15 October is hier door den namens de Gewestelijke Commissie den afgeSecretaris van het Verband een nieuwe treden en den nieuwbenoemden voorzitter toe,
Afdeeling van den B.V.L. opgericht met aan- terwijl verder de eere-voorzitter, de heer
vankelijk 16 leden . Als Plaatselijke leider Hubregtse ook nog het woord voerde. Besloten
ZWEELO.
zal optreden Hrm. Roetman te Kamperzee- werd verder de Commissie nog met enkele
WAGENINGEN.
leden uit te breiden.
De nieuwbenoemde Burgemeester, de heer dijk 12.
Op Zaterdagmiddag 15 October hield de Tonckens heeft het voorzitterschap der Plaatafdeeling Wageningen van den Bijz. Vrijw. selijke Commissie op zich genomen.
Landstorm in de Kegelbaan van het Oranje
Hotel een grooten schietwedstrijd onder

OOSTBURG.

I\WALITflT

-

Zaterdag 22 October werd alhier de jaarlijlk:sche schietwedstrijd gehouden, welke door cf.e
leden druk was bezocht.
1
De Korpscommandant Overste Bierman
zoomede Burgemeester Erasmus waren aanwezig.
De heer \V. Catsman won dit jaar den
wissel beker.
Onder de twintig beschikbare prijzen was
een zeer mooi schilderij, aangeboden door den
Burgemeester, terwijl ook de heeren Mijs een
prijs beschikbaar stelden.
Met een hartelijk woord reikte Ov<~rste
Bi~rman . na afloop van den wedstrijd de
pnJzen mt.
De Plaatselijke leider P. Catsman da11kte
Overste Bierman en Burgemeester Eras. tnus
voor de door hen betoonde belamgstelling.

.LANDSTORMFILM
1932
Vaandeluitreiking te Ede.
EEREWACHT voor H.K.H.
Prinses Juliana te Roermond.
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Voor Jong Nederland
JONGENS EN MEISJES.
Niet minder dan twee dozijn Landstormerkinderen kan ik dezen keer met
een mooien prijs gelukkig maken:
C. Bouman, Oud-Alblas; Ph. Bezemer,
Oude Tonge; Henk Borgdorff, Overschie;
Joop Cosse, Dwingeloo; Geertje van
Dijke, A.-Jac.-Polder; Gerbrand v. Driel,
Sommelsdijk; L. Lindenhovius, Doesburg;
ellie Macco, Den Haag; Huub
Nogarede, Gennep; Leendert Oranje, Deventer; Maaike v. Wingerden, Ridderkerk; Hennie Jalink, Apeldoorn; Wiecher
de Jong, Arnhem; Peter de Lange,
Schiedam; Max Lina, Lochem; Aagje
Merkesteyn, Papendrecht; Geertje Threels,
Harmelen; Douwe v. d. Wel De Lier·
Huigerina Baas, Alblasserda~; S. Lub~
bers, Deurningen; Jeanne Remijn, Steenwijk; Nico de Vos, Arnemuiden; Lucia
Guinee, Zierikzee; Kees Mabelis, Zierikzee.
Aan enkele Vaders en Moeders.
Wanneer één van jullie kinderen eerst
zelf z'n best gedaan heeft om de oplossing
te vinden, en dan nog met z'n handen in
't haar zit, dan is er geen bezwaar om die
tobbers een handje te helpen. Maar neem
ze asjeblief toch nooit de pen uit de
handen; want dan ontneemt ge hun de
gelegenheid om zich te oefenen. Ge geeft
als Landstormers toch ook uw geweer
niet af aan een ander, zonder zelf te
schieten.
Met de handen in den zak,
En een pijpke tabak;
Aan zooveel gemak,
Heeft 'n ieder het lak.
En elke echte Landstormvrind
Prent dit ook in bij z'n eigen kind.
Om een jo-jo durf ik wedden, dat ge dit
roerend met me eens zijt. Wel te rusten!

Ik kan uit dit vischje halen een:
beest - kat - kaars - blaas.
aal
- kater - ketel - steel.
ekster - rekel - beker - bal.
rat
- ar
- laars - kraal.
beer - slee - baker - asbest.
Hoe heet dit wondervischje?
HET RECEPT.

Hannes Zuurkool was er slecht aan toe;
heel slecht zelfs. Hij had een hoofd zoo
rood, alsof hij den heelen dag voor een
gloeiend fornuis had gestaan. 't Zweet
stroomde tappelings langs z'n wangen. En
hij pufte als een zwaargeladen vrachtauto, die maar net aan den gang kan komen.
Maar er was niemand, die hem beklaagde. Want hij leefde als vrijgezel heelemaal
alleen in een krotje, aan den binnenkant
van den hoogen rivierdijk. De fuiken naast
z'n hutje wezen uit, dat Hannes z'n kost
op het water zocht.
Maar nu kon hij 't in I z'n schamel
woninkje ni~t langer harden. In een
eendendrafje schommelde hij naar den
dokter. Deze tocht was een geweldige gebeurtenis in Hannes' leven. Want hij was
altijd zoo gezond als een visch, en zoo
sterk als een paard, zoodat hij nog nooit
onder dokters handen was geweest. Hij
belde alleen maar bij het doktershuis aan,
om paling te verkoopen. Maar nu moest hij
tegen wil en dank de deftige gang door,
naar de spreekkamer.
,,Ga maar zitten, Hannes!" sprak de geneesheer op deelnemenden toon.
De puffende patiënt nam plaats op den
stoel, die onheilspellend kraakte onder
den last van ± 250 pond.
De dokter keek hem eens goed in de
oogen, liet hem z'n tong uitsteken, en
voelde hem daarna den pols. Daarop trok
de geneesheer z'n gezicht zoo strak, als
Groep A. (Onder de 10 jaar.)
't kalfsvel van een trommel.
Het wondervischje.
,,Wat heb je gegeten, Hannes?"
Os - ros - rot - rots - tor.
,,Zuurkool met spek, Dokter!"
pot - post - stop - top.
"Zoo, zoo! Zuurkool met spek! En
ot - tros - port.
anders niks bijzonders?"
Deze twaalf dingen kan ik allemaal
,,Nee, Dokter!"
halen uit een vischje van 5 letters.
,,En hoeveel heb je daarvan gegeten?"
Hoe heet dit wondervischje?
,,Nou, dat weet 'k zoo krek niet, Dokter! Fatsoenlijkjes weg, natuurlijk! ZooGroep B. (Boven de 10 jaar.)
veel, als 'n gezond mensch past!"
Het wondervischje.
,,Zoo, zoo! Misschien drie volle borden?"
Voor jullie groep heb ik ook een wonder,,Ja, da' geloof 'k wel!"
vischje gevangen. 't Is ook niet groot van
"Denk 's goed na, Hannes! Waren 'ter
stuk, hoewel het bestaat uit 11 letters.
geen vijf of zes?"

Werkloos lid van den B.V.L., 33 j.
oud, gehuwd en vader van 2 kinderen, zag zich gaarne geplaatst als
' CHA U FFEUR
Ook -genegen alle voorkomendê
werkzaamheden te verrichten. Onverschillig in welil'. deel van 9ns
land. Brieven onder letter I. E.
bureau Landstormblad.
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tijk nog nooit beleefd! Dan ben jij wel van
heel ons vaderland de kampioen in 't eten,
... .'k had bijna een leelijk woord gebruikt.
Dat is toch kras, man! Je lijkt nog gulziger
dan een varken!"
,,'t Kan best waar wezen, Dokter!"
zuchtte Hannes; ,,maar 'k vind zuurkool
met spek ook zoo allerakeligst lekker!
't Is m'n lievelingskostje, weet je!"
Inmiddels zette de geneesheer zich voor
zijn bureau, en schreef een klein briefje.
"Hannes! nou moet je voortaan wat
matiger zijn; want anders loopt het nog
eens verkeerd met je af. Je hebt wel een
ijzersterk organisme; maar je maag had
wel kunnen barsten. ,,Hier heb je 'n recept
voor den Gaper!"
,
Met angstoogen en beefhanden nam
Hannes 't papiertje aan.

v/ h. ZANEN & VERSTOEP

•••

dat de echte rooker zijn
GOED EWAAGE N 'S PIJ P
niet zou willen missen ?
3

zoo iets heb 'k in m'n twintigjarige prak-

-------••-----•1.-----------------------,_
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Hannes krabde ernstig m z'n rmgen
nek, en antwoordde:
,,Nou, Dokter! Laatme's effetjes prakkezeeren' ... 'k Geloof circa acht!"
De dokter zette een paar oogen op als de
patrijsramen van een Indische mailboot,
en riep: ,,Wat zeg je daar? Acht? Dat is
geen kleinigheid, hoor! En hoeveel spek
heb je daarbij nog opgepeuzeld?"
,,Nou ja! 'k ben geen boekhouer ! Da'
weet 'k zoo krek niet meer!"
,,'n Half pond misschien?"
,,Nou, Dokter! 'k wil er niet om liegen;
want ik hou' altijd van de zuivere waarheid. Onder ons gezegd en gezwegen : zoowat anderhalve kilo. 't Zwoerd was 'n
beetje taai; dat heb 'k maar aan de kat
gegeven!"
De dokter sloeg van verbazing z'n handen in elkaar en zei: ,,Hannes, Hannes,

,,Gebruik dit middel zonder vreezen;
dan ben je misschien morgen weer de
ouwe knecht!"
,,Dank! danke, Dokter!" stamelde Hannes. Hij stak 't recept in z'n vestzak, tikte
aan z'n pet, en stapte aanmerkelijk verlicht weer hutjewaarts.
Den volgenden voormiddag zat Hannes
zich behaaglijk te koesteren bij den vlierstruik, naast z'n geitestalletje.
Na een poosje kwam de dokter daar
langs tuffen op z'n Indian-motor. Voor
't visschershutje stopte hij.
"Goeienmorgen, Hannes! Hoe gaat
't er mee?"
"Danke, Dokter! Danke ! 'k ben al weer
aardigjes opgeknapt sinds gisteren!" lachte
de patiënt genoeglijk.
"Ja, ja! dat had 'kwel gedacht. Je hebt
zeker nog al 's een keertje naar de W.C.
moeten tippelen, is 't niet?"
"Van den A.B.C. weet ik niks af; maar
'k kan nou al weer bijna over de Maas
springen !"
"Goed, goed! Vandaag nog 'n paar
keertjes innemen! Denk er om, hoor! En
dan kun je morgen wel weer aan je fuikerij
gaan!"
,, Wat innemen, Dokter?"
"Wel natuurlijk je medicijnen, om te
purgeeren!"
__ ,,En ik heb heelemaal geen middeleSIJnen om te prebeeren !"
Wat zeg je daar: geen medicijnen? En
~a~ heb je dan met het recept gedaan, dat
1k Je meegaf?"
"Dat papiertje? ... Wel, Dokter! 'k heb
precies gedaan, zooals U me besteld hebt.
"U zei toch: gebruik dit middel zonder
vreeze; 't is een recept voor den gaper.
Welnu! daarom heb ik 't papiertje in
eenen doorgeslikt, alhoewel 't niet zoo
glad door m'n keelgat wou glijden als een
stuk spek, of een moot paling!"
De dokter lachte schuddebollend en
hernam: ,,Nou! 't is in orde; je be~t er
haast weer bovenop, zooals ik merk. Maar
in vollen ernst raad ik je nogmaals aan,
voortaan wat matiger in 't eten te zijn,
Hannes!"
,,'t Zal er niet aan mankeeren, Dokter!"
beloofde Hannes met een breeden grijnslach. De dokter zette z'n motor weer aan
en tufte weg, terwijl hij in zichzelf peinsde;
Is toch wonderlijk met sommige
patiënten! De één geneest van het medicijn, en de ander alleen van 't recept al.
Maar dit stond toch wel als gindsche ducdalf boven water: Die Hannes schijnt een
kerel van gewapend beton te zijn; want
anders had ie z'n vraatzucht stellig met
z'n leven moeten betalen."
OOM BERTUS.
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LANDSTORM, l·NSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG
'

ABONNEM.ENTSPRIJS fl,50 PER JAAR LOSSE NUMMERS 15CENT

DE FABRlEKSLEIDER MET DEN
SOEPLEPEL.

Het gaat met het geweldig geroemde
vijfjarenplan in S.owjet-Rusland niet naar
wensch.
Wel zijn met behulp van buitenlandsche
ingenieurs - gelukkig dat deze in die
landen nog niet door de communisten
waren doodgeschoten in Rusland
groote fabrieken en electrische centralen
gebouwd, maar de arbeidsverhoudingen
in "den heilstaat" zijn nog zóó beneden
alle peil, dat de arbeiders er weinig voor
gevoelen, om zich ter wille van het bolsjewistisch ideaal van Lenin en Stalin te
laten afbeulen tegen een loon, waarvoor
ternauwernood eten te verkrijgen is.
Het marcheert daarom met het vijfjarenplan niet al te best. Het tijdstip,
waarop de sowjetrepubliek als industriestaat de Europeesche landen zal voorbijstreven, ligt schijnbaar aan een horizon,
die ver is en steeds ver blijft.
Dan moet de karwats weer dienst doen
er:i de Russische industrie-slaaf wordt _nog
dieper terneergedrukt.
Thans wordt de fabrieksleider ook
belast met de voedselverstrekking aan de
arbeiders.
Wie niet hard werkt, krijgt geen eten.
Met rassche schreden gaat het communisme, daar waar het de heerschappij krijgt,
terug naar de duisternis van slaventijd en
middeleeuwen.

LOF VERDIEND.

In de Legerorders is mededeeling gedaan van het verschijnen van een militair
voorschrift voor het beteugelen van revolutionaire woelingen.
Het resultaat was verbluffend. In het
socialistische en in het communistische
kamp stond men op z'n achterste beenen.
Het was ongehoord, 't was verschPÏ.kkelijk,
dat zoo iets bestaan kon.
De heer Albarda viel de Regeering er
over aan en "Het Volk" schreef brieschende artikelen.
De Minister diende ferm van antwoord
en Dr. H. Colijn braçht de Regeering een
woord van dank voor haar activiteit in
dezen.

Il

Abonnementsgelden
Dankbetuiging
en verzoek.

Wij danken de talrijke lezers, die
zoo vriendelijk waren om 't abonnementsgeld 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 postkwitantie worden beschikt.
Vriendelijk verzoeken wij, om verwarring te voorkomen, ons
thans geen postwissels of girostortingen te doen toekomen.

Op hoogen prijs zal worden gesteld, indien onze abonné's het
abonnementsgeld van te voren willen gereedleggen, opdat bij
mogelijke afwezigheid een vergeefsche aanbieding kan worden
voorkomen.
DE ADMINISTRATIE.
j

..~

dat

door komt hei
P.r nog ronkers ,uo
die ,1an de

HA~Ksp:qen
ZU hP.bben het wore noo n,e, ontdekt
t\oopt du~ qoede tobo k

V()O~ UW 61:ll>

en \/Olgl her voorbeeld van de du1 2enden
die reeds rang ontdP.kr hebben dat Ol!
matiger, pry5

nnoverrroffen

ir, kwalitl'H •~•

...

Van onze Regeering schrijft het "waarThans schrijft "Het Volk" van den heidlievende" blad:
Met een weloverlegd plan de campagne.
Den heer Albarda en "Het Volk" is dit Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm:
Doch de regeerders nemen slechts maatalles evenmin onbekend als aan ons.
Men wil de voorstelling wekken, alsof de regelen ten bate van werkloozen en andere
En daarom zat er in z'n verwijten aan Bijzondere Vrijwillige Landstorm ten dienste crisisslachtoffers, omdat zij niet anders kunde Regeering een zeer verdacht element. zou staan van iedere regeering ter onderdruk- nen, niet anders durven. Zij wijken terug onder
HET WARE KARAKTER.
Het ware karakter der revolutie komt
het sterkst naar voren in den demonischen kamp, die gevoerd wordt tegen het
Christelijk geloof. Thans wordt bericht,
dat de Sowjetregeering goedgekeurd heeft
een vijfjarenplan van den bond van godloozen. Dat heeft de bedoeling - indien
het mogelijk ware - den dienst van God
in dat rampzalige land geheel uit te roeien
en ook de weinige kerken, die nog overgebleven zijn, te sluiten.
Met de wreedste middelen is deze strijd
gevoerd; moord, verbanning, buiten-dewet-stelling, onthouding van het recht op
levensmiddelen en om levensmiddelen te
koopen. Het onmenschelijkste is den
communisten nog niet genoeg geweest, als
het erom ging de belijders van den eenigen
waren God te vernietigen. In gevangenis
en in de moordkampen der Archangelsche
bosschen zijn duizenden geestelijken aan
een ellendigen dood prijsgegeven. De
vorige maand heeft de geheime terreuren spionnagedienst, de Gepeoe, weder
208 personen uit Leningrad - het voormalige St. Petersburg - naar Siberië verbannen.
Nu bereidt het bolsjewisme zich voor
op een georganiseerden stormloop op het
Christelijk overblijfsel in de Sowjet-Unie.
Zelfs de Russische Jodenheid ontkomt
niet aan deze actie en heeft al de grootste
krenking moeten ondergaan.
Onder den droesem der revolutie vindt
men altijd weer den giftigen haat tegen
God en Zijn dienst.

De hetze van den communist en van den
socialist heeft een onaangenamen bijsmaak.
Voor ons liggen twee handleidingen tot
het verwekken van opstand, beide op last
van Moskou in het licht gegeven.*) Op
geraffineerde wijze wordt daarin nauwkeurig aangegeven hoe de revolutionairen
te werk moeten gaan, om den gewapenden
opstand voor te bereiden en uit te voeren.
Uit alles blijkt, dat daarvoor van de
deskundige pen van den militair, maar ook
van de routine van den oproerverwekker is gebruik gemaakt.
De eene handleiding dateert van I925,
IEDERE REGEERING EN IEDERE
de andere van 1928.
OPSTAND?
Het gebeurde te Genève bewijst weer
De
sociaal-democraten
blijven nog altijd
opnieuw, dat de communisten volgens
voortgaan
met
het
instituut
van den
hun militaire voorschriften te werk gaan.
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm op de
bekende manier te bestrijden.
*) Zie ook blz. 6.

king van iederen opstand. In hun Memorie van
Antwoord toonen de sociaal-democratische
voorstellers de onhoudbaarheid van deze beweging aan. De regeering heeft niet alleen op
het oproepen van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm slechts beperkten invloed; ook
als de oproep is uitgegaan, kunnen de gezaglievende helden thuis blijven, als de politieke
richting van de regeering, die aan het roer is,
hun niet bevalt of als de "revolutionairen",
die het wettig gezag bedreigen, hun fascistische vrienden zijn, in stede van de socialistische booswichten, tegen wie zij jaren lang
door hun leiders zijn opgehitst.
De bijzondere vrijwilligers immers, hebben
zich niet onvoorwaardelijk verbonden. Zij
kunnen niet worden aangesproken of gestraft,
als zij op het kritieke moment besluiten, liever
thuis te blijven.

Wij kunnen op deze aantijging dit antwoorden, dat de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm een . instrument is in handen
van iedere "wettige regeering" en dat de
Bijzondere Vrijwillige Landstorm erkent
het wettig gezag van alle magistraten,
onverschillig of zij wethouder, burgemeester of minister zijn, indien zij door of
vanwege H.M. de Koningin
het
hoogste wettige gezag in ons land - daartoe geroepen zijn, onder voorwaarde dat
die magistraten zich zelf aan de wet
houden.
Iedere opstand tegen ieder "wettig
gezag", dat zich houdt aan de wet, zal
door den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm onderdrukt worden, ook indien de
aanslag zou uitgaan van fascisten.
Ten opzichte van magistraten, die
hunne machtspositie zouden misbruiken
om de wet te schenden, staat de zaak
natuurlijk even anders.

VILEIN GESTOOK.

Uit hetzelfde nummer van "Het Volk",
nl. van 25 November, citeeren wij nog
enkele regels, om te laten zien, op welke
trouwe wijze de s.d.a.p. steun biedt aan
den communis.t.

den druk der arbeidersorganisaties en zoeken
tegelijkertijd nieuwe dekking.
Ook thans organiseert zij de gewelddadige
onderdrukkerij van uitbarstingen van ontevredenheid. Zij weet te goed, hoezeer haar
sociale maatregelen te kort schieten en verschanst zich daarom achter de bajonetten.

iet de Regeering, die zich groote
moeite geeft om rechtvaardig en mild te
regeeren, verschanst zich achter de bajonetten, maar het getrouwe volk is paraat,
om zoodra de wind, door socialist en communist gezaaid, in revolutiestorm uitbarst,
als 't moet het krachtigste verweer te
bieden.
Waarbij thans echter niet vergeten dient
te worden, dat de werking van den revolutiegeest met geestelijke wapenen moet
bestreden worden.
Zoomin men den laster met een kanonskogel kan wegschieten, zoomin kan men
den revolutiegeest met wapens vernietigen.
De werking van verderfelijke beginselen
kan slechts worden gestuit door volhardende propaganda van goede beginselen.
ONTSLAG COMMUNISTISCH STAATSPERSONEEL.

De Zwitsersche bondsraad heeft besloten alle ambtenaren en beambten, die tot
de communistische partij behooren, te
ontslaan, daar de statuten der partij in strijd
zijn met de Zwitsersche ambtenarenwet.

VOOR DE PLAATSELIJKE LEIDERS.

MAVORS.

Het militaire vaktijdschrift "Mavors",
HOE MOET DE SPLITSING VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN
Maandschrift (met Artilleristisch TijdLANDSTORM IN EEN E ER S TE N EN T WE E D E N BAN GESCHIEDEN schrift) voor Officieren en Reserve-Officieren van alle Wapens en Diensten,
(Vervolg).
in de nummers van October en November,
bevat een schets over de bestrijdingswijze
LANDSTORMPLICHTIGEN.
van oproer, van de hand van den 1en LuiteLandstormplichtigen, die werkelijken dienst hebben verricht, kunnen toetreden nant E. E. T. Dulfer.
Wij hebben reeds meermalen "Mavors"
tot den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
De jaarklassen (beteekent hetzelfde als lichtingen) 1908 tot en met 1917 der krachtig aanbevolen en vestigen gaarne
landstormplichtigen, hebben werkelijken dienst verricht en komen dus voor aan- de aandacht op de uitnemende uiteenzetting van den heer Dulfer.
sluiting in aanmerking.
Eveneens vermelden wij met genoegen
De splitsing in eersten en tweeden ban geschiedt dus ook ten aanzien van deze
categorie op dezelfde wijze als voor de gewone dienstplichtigen, nl. volgens onder- het artikel ov.er hetzelfde onderwerp van de
hand van Reserve-Luitenant-Kolonel F.
staande tab el.
Treffers, in het Septembernummer van
, ,De Reserve-Officier'', Officieel Orgaan
Ontslag als bij- der Algemeene Vereeniging van NederBehoort tot I Einde van den dienstplicht voor alle rangen
zonder vrijlandsche Reserve-Officieren.
na 20 jaar (met gelijktijdige overgang naar
williger op
Geboren
de jaarklasse.

1888

den tweeden ban) op 1 October van het jaar

1 October van
het 50ste jaar.

1928

1938

1908
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In verband met het bovenstaande vestigen wij nog de aandacht op de brochure, ,Het
verplicht en bevoegd gebruik van wapenen
door militairen ook in vredestijd" door
Kapitein Jhr. D. W: Sickinge. Deze belangrijke brochure is eveneens bij Mavors verschenen.

GROOTE LANDSTORM-AVOND TE MEPPEL
De Minister van Defensie voelt zich te midden van
B.V.L.-ers, als onder vrienden.

Een welgeslaagde Landstormsamenkomst werd Vrijdagavond 2 December te
Meppel gehouden in de Schouwburgzaal
van den heer Ogterop. Van tal van Land1947
1897
1917
1937
stormafdeelingen uit den omtrek waren
Vrijwilligers aanwezig. Men zag er BeileVoor de landstormplièhtigen van de jaarklasse 1912 eindigden op 1 October 1932 naren, zoowel als Staphorsters, en de
alle militaire verplichtingen. Dat was dus het tijdstip, waarop dezen naar den tweeden stemming was uitnemend, waar niet
weinig toe meewerkte de opgewekte
ban werden overgeschreven.
Wij bevelen aan de cijfers eens in te vullen voor de landstormplichtigen van de marschen van het muziekgezelschap van
den heer Henk Pijlman.
jaarklasse 1913.
Welkomstwoord.
GEZAGLIEVENDE HELDEN.

Zoo spot "Het Volk" over de bijzondere
vrijwilligers van den Landstorm. En het
suggereert de mogelijkheid, dat deze weleens konden thuisblijven.
Volgens de wet gesproken, kunnen
zij dat ook. Maar de revolutionairen weten
zelf veel te goed, dat zij op dat thuisblijven
niet moeten rekenen.
Zij weten, dat als de nood aan den man
komt, zelfs onze werklooze Landstormers
niet zullen thuisblijven.
Omdat dezen door hooger beginsel
gedreven worden.
En in den middellijken weg zijn de
gezaglievende helden van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm oorzaak, dat de
revolutionairen telkens hun stelling achterwaarts hebben moeten verleggen.
En dat Albarda op het Paaschcongres
die leden van z'n partij, die de revolutionaire arbeiders blind tegen den Landstormmuur wilden laten oploopen, van
zich moest laten gaan.
De spot van "Het Volk" is verbeten
nijd.
LANDSTORMKORPS MOTORDIENST.

In de plaats van den oud-Reserve
Kapitein G. M. Dee, is benoemd tot propagandist bij het Landstormkorps Motordienst de Sergeant S. de Boer, wonende
J urriaan Kokstraat 161 te Scheveningen,
die voornamelijk in de provincie ZuidHolland de propaganda zal uitoefenen.
HANDLEIDING VOOR HET OPTREDEN
VAN TROEPEN BIJ HET BETEUGELEN
VAN WOELINGEN.
Legerorder No. 286.
Binnenkort zal verschijnen boekwerk
No. 39, ,,Handleiding voor het optreden
van troepen bij het beteugelen van
woelingen".
Het voorschrift moet in het bezit zijn
o.a. van:
1o. de beroeps- en reserve-officieren met uitzondering van de reserveofficieren voor speciale diensten van den Generalen Staf, den motordienst, de intendance, de infanterie
(inbegrepen de wielrijders), de cava-

Een welkomstwoord werd door den
lerie, de bereden artillerie, de genie Voorzitter van de Plaatselijke Landen de Koninklijke marechaussee;
stormcommissie, den heer H.A. Stheeman
2o. de reserve-officieren voor speciale gesproken, die in het bijzonder welkom
diensten van den vrijwilligen land- heette den Commissaris der Koningin in
storm behoorende tot het vrijwillige de provincie Drenthe Mr. R. H. Baron
de Vos van Steenwijk, den heer Mr. Harm
landstormkorps motordienst.
Smeenge, burgemeester Knoppers, overste
van den Nieuwenhuizen en kapitein
Boulogne, benevens de burgemeesters en
LANDSTORMKORPS
wethouders van tal van gemeenten.
LIMBURGSCHE JAGERS.
Spr. dankte den heer Vink, die bedankt
De sterkte van het Landstormkorps had als Plaatselijk Leider, voor het vele
Limburgsche Jagers is thans gestegen tot werk dat hij gedurende tal van jaren
5.580 man, waarvan 140 officieren en voor den B.V.L. heeft willen doen, en
richtte zich met enkele vriendelijke woor475 onderofficieren.
De malaise en de crisis hadden niet den den tot den nieuwen Leider, den heer
minsten invloed op den regelmatigen groei J. Appelo.
Daarna zette spr. in het kort het doel
van het korps.
van den B.V.L. (uiteen, dat het n.l. een
instituut is, hetwelki opkomt voor gezag,
vrijheid en orde. Op spr.'s verzoek werden
SCHIJN BEDRIEGT.
daarop staande en zeer enthousiast een
,,Kerk en Vrede" verboden.
paar coupletten van het Wilhelmus gezongen. Ten slotte deelde de heer StheeBij ministerieele beschikking is aan de
man nog mede, dat de heeren Mr. Dr.
lijst van geschriften, waarvan het in bezit Deckers, minister van defensie en genehebben of verspreiden aan militairen is
raal Duymaer van Twist, voorzitter
verboden, toegevoegd het orgaan van de van de Nationale Landstormcommissie, de
vereeniging "Kerk en Vrede".
geestelijke vader van den B.V.L., onderweg waren om straks nog het woord te
voeren. Hun tegenwoordigheid in de
COLLECTEN, DIE NIET IN DE KERKEN
Tweede Kamer was oorzaak, dat zij niet
BEHOOREN TE WORDEN GEHOUDEN.
van den aanvang af aanwezig konden zijn.
Deze mededeeling werd met luid applaus
Blijkens het December-nummer van
begroet.
"Kerk en Vrede" heeft het Hoofdbestuur
van de gelijknamige Vereeniging aan alle
Rede Mr. Harm Smeenge.
kerkeraden van Protestantsche Christelijke kerken in ons land een circulaire
Daarna hield Mr. HarmfSmeenge, eeregezonden, waarin het verzoekt in den lid van de Gewestelijke LandstormcomAdventstijd of op Kerstmis het werk van missie "Drenthe", op de hem eigene manier
"Kerk en Vrede" met een collecte te een met humor gekruide en telkens door
steunen.
vroolijkheid onderbroken toespraak.
Wij brengen onder de aandacht van de
De zoo populaire senator "ves Harm"
kerkgangers, dat de opbrengst van deze herinnerde aan de "rumor in casu",
collecte zal worden besteed voor eene welke er bij zijn komst te Meppel in 1880
Vereeniging, die nationale weerloosheid als griffier bij het Kantongerecht had
en verzet tegen de Wettige Overheid geheerscht in de schutterij-gelederen. De
predikt.
officieren hadden hun ontslag gevraagd en
toen was spr. verzocht een der opengeHet Centraal Comité tot Waarschuwing vallen plaatsen in te nemen. De nieuwe
tegen Eenzijdige Ontwapening.
officieren waren daarop "gedresseerd"
Secretariaat: Obrechtstraat 363, Den door den heer Huizink, oud-wachtmeester
Haag. Gironummer 164060.
der cavalerie; tevens de man, die toenter-

tijd de knorrepotten oftewel krulstaarten
moest wegen en tevens het eerzaam vak
van barbier uitoefende. (Gelach.)
Die had hen op uitstekende wijze geoefend, van hen menschen gemaakt, die
iets waard zijn als het er op aankomt om
de rust en orde te bewaren. Want als men
dat wil, dient men geoefend te zijn. In
tijden van nood moet men kunnen beschikken over geschoolde en geoefende
menschen. Spr. herinnerde aan het gebeurde in November 1918, hetgeen aanleiding geweest is tot oprichting van den
B.V.L. Een goed geschoolde en geoefende
B. V.L. kan veel bijdragen tot bewaring
van de orde en tot handhaving van het
gezag. Spr. wees op de preventieve werking van het instituut en vergeleek de
tijden van weleer bij die van thans.
Bedacht moet worden, dat mochten er
eens ongeregeldheden uitbreken, door
tactisch optreden van een geoefend organisme veel onregelmatigs verhinderd kan
worden.
Spr. verheugde zich in de groote toename van het ledental van den B.V.L.
Wie, gelijk spr., orde en rust als het
hoogste goed beschouwt, voelt zich aangetrokken tot een beweging, die het bewaren daarvan beoogt. Als vuri:g Orangist
verklaarde spr. zich ook een voorstander
van den B.V.L. In een gloedvol slotwoord
herdacht spr., wat het stamhuis van
Oranje voor ons land heeft beteekend en
hij eindigde met een krachtige opwekking
om zich aan te sluiten bij den B. V.L. of
de belangen van dit instituut steeds meer
te bevorderen. (Applaus.)
Toespraak aangewezen Commandant.

Hierna betrad Res. Luitenant-Kolonel
C. van den Nieuwenhuizen, de aangewezen commandant, het spreekgestoelte.
Deze wees op de gevaren van bolsjewisme en communisme, om daarna te
schetsen, dat de B.V.L. waakt voor vrijheid van geweten, voor lijf en goed.
Spr. acht zich gelukkig, dat zijn korps
tot een aantal van 2300 vrijwilligers
gegroeid is, al acht spr. het ook van
belang, dat het aantal nieuwe B.V.L.leden' blijft groeien.
Nadat de muziek zich had laten hooren
en nadat een enkele film gedraaid was,
betraden de Minister van Defensie, Mr.
Dr. L. N. Deckers, en de Voorzitter van
de Nationale Landstormcommissie, de
heer L. F. Duymaer van Twist de zaal,
door een langdurig applaus begroet, en door
den heer Stheeman in hartelijke bewoordingen verwelkomd.
Toespraak
van den heer Duymaer van Twist.

Nadat eenige films waren vertoond, w.o.
die van de vaandeluitreiking te Ede, was
het woord aan den heer Duymaer van
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Twist, die o.m. aantoonde, dat het in
dezen tijd wat zeggen wil B.V.L.-er te
zijn; in welk verband
spr. wees op de afd.
Tijnje, waar de leden
geboycot worden, zelfs
voor de allereerste
levensbehoeften. Het
instituut inspireert de
mannen echter en hun
aantal groeit. Dat men
thans reeds over de
Generaal
75000 vrijwilligers is,
L. F. Duymaerv. Twist stemt tot 1groote dank--baarheid. ;.Velen zijn
van meening dat op de revolutionaire
praat moet volgen de revolutionaire
daad en daarom leven we in bange
tijden. Daarom moet de B.V.L. paraat
blijven. Kan de regeering ookopurekenen,
vroeg spr., waarop uit de zaal een krachtig
"ja" klonk. Spr. eindigde met den wensch
dat als het gebeuren mocht, dat de revolutionairen naar de macht zouden grijpen, ook de B.V.L. uit Meppel en omgeving gereed zou staan om op het eerste
signaal van de regeering op te komen
voor het goede recht van ons volk.
(Hartelijk applaus.)
Rede Minister van Defensie.

Volgende spreker was de Minister van
Defensie, Mr. Dr. Deckers, die zeide zich
in den B. V.L. te midden zijner vrienden te gevoelen. Spr. wordt steeds getroffen door den goeden geest bij Landstormsamenkomsten, hetgeen voor spr.
een teeken is dat er iets anders is dan een
verlangen naar ontspanning, dat de menschen bijeen doet komen. En als men
nadenkt, dan komt men tot de slotsom,
dat de geestdrift zijn oorzaak vindt in de
liefde voor gewest en land. Dit geeft den
B.V.L. innerlijk kracht. Een der groote
verdiensten van den B.V.L. is dan ook
dat hij zoo'n goed voorbeeld geeft aan de
medeburgers, dat zijn leden een voorbeeld
van zelfverloochening zijn. En dat treft
te meer in dezen tijd, waarin de menschen,
naar het schijnt, alleen bedacht zijn op
eigen welzijn. In een maatschappij waarin
dat regel wordt, moet het fout gaan. De
wereldoorlog was daarvan een gevolg en

thans ondervinden wij daarvan nog de We hopen ook dat een dokter nooit noodig
gevolgen. Het is de rampzalige vrucht van is, maar toch zouden wij niet kunnen
het egoïsme.
werken als wij niet wisten dat we zijn
Met een glimlach
hulp in tijd van nood kunnen inroepen.
Uit de geschiedenis blijkt, zoo vervolgde
antwoordt spr. steeds
spr., dat de meeste revoluties zijn geop de bewering van de
tegenstanders, dat de
slaagd omdat men in het begin geen
middelen had om haar den kop in te
B.V.L. eenstrijdlustige
drukken. Velen hebb~n bij een revolutie
organisatie is. Op goeden grond durft spr.
neiging om mee te gaan indien er geen
· instituut is, dat de orde en tucht zal handte beweren, dat de
haven. Daarvoor dient de B.V.L. en des
B. V.L. de meest vredete krachtiger hij is, des te beter zal hij zijn
lievende instelling is.
Een instituut, welks
Zijne Excellentie
taak kunnen vervullen. Spr. hoopte dat
leden genegen zijn het Mr. Dr. L. N. Deckers deze avond zou bijdragen tot den bloei
grootste offer te brengen, kan niet anders van den B.V.L. (Applaus.)
Het slotwoord werd gesproken door
dan vredelievend zijn.
Het was spr. een voorrecht den B.V.L. burgemeester J. Knoppers, Voorzitter
van Meppel en omgeving den dank over
van de Gewestelijke
Landstormcommis te brengen van de Regeering. Moge hij
sie, die daarin dank
trouw blijven aan zijn belofte: trouw aan
bracht aan allen, die
het wettig gezag. De omstandigheden zijn
tot 't welslagen van
wel zoodanig dat zij zouden kunnen
meezingen in het koor der mopperaars,
den avond meegewerkt hadden. Veel
doch dat de B.V.L. ondanks de moeilijke
is dezen avond geomstandigheden trouw blijft, verdient in
sproken, zoo zeide
1932 een bijzonder woord van lof en dank.
Het heeft spr. echter niet verbaasd, dat de
spr., die het van
belang achtte juist
offervaardigheid blijft. De leiders gaan
De heer. J. Knoppers in deze tijden van
daarin steeds voor, in welk verband spr.
defaitisme en pade verdiensten van den stichter van den
B.V.L., den heer Duymaer van Twist, naar cifisme, het gehoorde vast te houden,
het voor en tegen kalm na te gaan en
voren bracht.
Spr. wees ten slotte op het nationale rustig te overwegen.
Spr. wees op het gevoel van nationale
karakter van den B.V.L. en richtte zich
verder tot den Commissaris der Koningin, eenheid en drong ten slotte ook aan op
waarbij hij, zooals de heer Duymaer van versterking van den B.V.L. (Applaus.)
Nadat staande nog het tweede couplet
Twist ook reeds gedaan had, wees op het
voorrecht dat de heer Baron de Vos van van het Wilhelmus gezongen was, ging de
Steenwijk op een avond als deze blijk gaf vergadering uiteen.
van zijn sympathie voor het schoone
Nationale Instituut van den B.V.L.
Een krachtig applaus volgde op de
woorden van den minister.
STELLING VAN AMSTERDAM.

De Reserve-Luitenant-Kolonel
C. G. KAMERLING, afgetreden Commandant v. h. Landstormkorps "Groningsch
Verband"

plaatselijke landstormcommissies. Ook
in de maand December zullen dergelijke
vergaderingen worden gehouden.
De vergadering te Zaandam muntte
door een zeer goede opkomst uit.
HAARLEMMERMEER.

Alle afdeelingen in de Haarlemmermeer (te
zamen ongeveer 800 man) zijn uitgenoodigd
deel te nemen aan twee centrale schietwedstrijden. gelijktijdig te houden van des middags 3 uur tot des avonds 7 uur, op 3 December
a.s. te Nieuw Vennep en te Hoofddorp. Aan
deze wedstrijden, waaraan prijzen zijn verbonden, kunnen alle in Haarlemmermeer
wonende vrijwilligers deelnemen.
In
verschillende
centra
is
in
de
maand
Verdere toespraken.
prijsuitreiking heeft op beide plaatsen
November onder leiding van den Korps- te De
circa 8 uur plaats.

De Commissaris der Koningin, Mr. Dr.
R. H. Baron de Vos van Steenwijk, getuigde van zijn liefde en waardeering voor
den B.V.L. Het instituut draagt een
vredelievend karakter en spr. hoopte dat
haar diensten nooit noodig zouden zijn.

commandant vergaderd, ter bespreking
met de vrijwilligers van de taak bij
mobilisatie. Op deze vergaderingen werden ook uitgenoodigd de ingedeelde officieren in andere plaatsen woonachtig, de
plaatselijke leiders en leden van de

EUROPA WORDT GETEISTERD DOOR DE ELLENDE DER WERKLOOSHEID

SCHIETBIJEENKOMSTEN
werden in de maand November in onderstaande afdeelingen gehouden: Diemen, K udelstaart, Leimuiden, Rijnsaterswoude, Bilderdam, Oude Wetering (Leimuiden), Vreeland,
alle Amsterdamsche afdeelingen, Abkoude,
Baambrugge, Waveramstel, Nes a.d. Amstei,
Sloterweg Noord, Monnickendam en Katwoude en de Kwakel. Bovendien werd vergaderd te Diemen en Duivendrecht, te Amsterdam, te Zaandam, te Purmerend en te
Hoofddorp.

AALSMEER OOSTEINDE.
Met ingang van 1 Januari a.s. wordt de
heer Arie van der Meer eervol als plaatselijk
leider over de afdeeling Oosteinde ontheven.
De functie zal voorloopig worden waargenomen
door den leider van Aalsmeer Dorp, den heer
J. P. Schutter.
Vermoedelijk in Januari zal een propagandavergadering ter plaatse worden belegd.

HAMERSVELD.

Oprichting nieuwe afdeeling.
Op 7 November vond in café "Het Ros
Beyaard" een goed bezochte oprichtingsvergadering van de afdeeling Hamersveld
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
plaats. De heer Barrik Bles, die de vergadering
namens de Gewestelijke Commissie van het
Landstormkorps ,,Nieuwe Hollandsche vVaterlinie" leidde, toonde de beteekenis aan, die
dit anti-revolutie-instituut ook in dezen tijd
bezit.
Door de afdeeling, die reeds 19 leden telt,
zal binnenkort met het houden van schietoefeningen begonnen worden. De heer J. '-.
Herwaarden werd op deze vergadering als
plaatselijk leider geïnstalleerd.

SCHOTERLAND.
Op 16 November jl. werd door bovengenoemde afdeeling van den B.V.L. een vergadering gehouden.
De voorzitter der plaatselijke commissie,

de heer S. Wybrandy, opende deze bijeenkomst

En het_bolsjewisme verlegt zijn actie van Azië weer naar Europa

met een krachtig propagandawoord.
De clou van den avond was de prijsuitreiking van den in October jl. gehouden schietwedstrijd, welke werd verricht door den korpscommandant, Kapitein la Roi.
Het verdere gedeelte van den avond werd
in gezellig samenzijn doorgebracht.
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OVER ONZE OOSTGRENS
II.
Een verkiezingsjaar.

In het Landstormblad van April jl. schreven wij een kort overzicht aangaall'de
de verkiezingscijfers der Duitsche communistische partij in Maart van dit jaar.
Duitschland is in 1932 "geplaagd" geweest door verkiezingen, nl. de eerste en
tweede verkiezingen voor den Rijkspresident, de landdagverkiezingen in Mecklenburg
(tweemaal), Pruisen, Beieren, Württemberg, Hamburg (senaat), Oldenburg, Hessen,
Thüringen en ten slotte de eerste en tweede Rijksdagverkiezingen , waarvan de laatste
op 6 November jl. viel.
1
Deze 13 verkiezingen hebben Staat en partijen in Duitschland méér dan 65
millioen R.M. (ongeveer 40 millioen gulden) gekost; dit dure parlementaire apparaat
heeft van Maart tot November het Duitsche volk in beroering gehouden.
En het is er niet beter op geworden !

Maar ook andere, méér bij onze grenzen gelegen steden en centra, vertoonen
alarmeerende communistische verkiezingsresultaten.
Zoo liep het communistische totaalcijfer in Dortmund-stad van 1928 tot November
1932 op van 33.600 tot 100.466 stemmen.
Ook vergelijke men eens de commµnistische cijfers van de Duitsche steden,
grenzende aan Limburg tusschen Mook en Vaals: 2)
Communistische stemmen in:
Steden.
Maart 1932.
Cleef ......................... . .
Goch .......................... .
München-Gladbach .............. .
Aken-stad ..................... .
Keulen-stad .................... .
Duitsche Mijnstreek ............. .

Novemberresultaat.

Men moge over den afgetreden Rijkskanselier von Papen denken wat men wil,
de volgende zinsnede uit zijn verkiezingsradiorede van 4 November jl. is géénszins
die van een valschen profeet :

November 1932.

1.358
980
20.561
10.400
81.000
10.657

1.782
1.359
27.252
17.859
91.673
14.531

<1)

"Het godloochenende bolsjewisme, dat ons religie, familie en het eigen recht
Een Probleem?
,,der persoonlijkheid wil ontnemen, om ons in het dwangbuis van collectivisSedert 1917 is Sovjet-Rusland voor West-Europa een probleem geworden. Wat
" tische methodes te plaatsen, dit bolsjewisme is de dood voor onze duizenden
is
ervan
te verwachten? Hoe diep drong het door en zal het blijven doordringen in de
"jaren oude cultuur. Géén middel kan scherp genoeg zijn om het leger van zijn
zenuwen
en spieren van de volkeren van ons Avondland?
,,valsche profeten in Duitschland met wortel en tak uit te roeien. Deze grenzenMarcheert
het Sovjetistisch beginsel Westwaarts? Als men de Duitsche verkiezings,,looze ophitsing van onze jeugd, deze opzetting tot klassenhaat, deze voor"bereiding tot een proletarische wereldrevolutie, zullen wij met alle geestelijke cijfers van 1932 beschouwt, zou men zeggen: Ja!
Duitsche professoren (o.a. prof. G. Bernhard) trachten de wereld kond te doen,
,,en materieele middelen, welke den Staat ter beschikking staan, tegengaan."
dat Duitschland op weg is naar de consolidatie en dat herhaalde crisisuitingen typeeHelaas, 't Dnitsche volk zwenkte 2 dagen later wederom eenige graden na~r den rend zijn voor het overgangsstadium van monarchie tot republiek.
commnnistischen hoek! Dit springt nog meer in het oog, omdat het teekenen van
Wij willen het met hem hopen; gelooven doen wij het alsnog niet; uitzien blijft
verkiezingsmoeheid vertoonde. 1 )
ons motto!
Op 13 Maart jl., bij de eerste verkiezing voor Rijkspresident, beliep het totaal
Extremistisch Duitschland is voor Europa evenals Sovjetistisch Rusland een
aantal communistische stemmen ongeveer 5 millioen; op 6 November jl. was dit probleem geworden. Het verschil tusschen beide voor Ned~rland is, dat het eerste
gestegen tot ongeveer 6 millioen. Dientengevolge zullen in den gekozen Rijksdag de aan ons land grenst en het laatste in vogelvlucht 1500 km van onze Oostgrens vercommunisten het enorme getal van 100 van de 582 zetels bezetten; zij zijn 11 zetels wijderd is en desondanks toch nog kans ziet, in ons land te wroeten en bij ons volk
vooruitgegaan! 2)
wanorde in woord en daad te bewerkstelligen.
Vergeleken met de Maartverkiezing beliepen de communistische stemmen in de
Jhr. J. A. I. H. GRAAFLAND.
Duitsche districten aan onze Oostgrens: 2)
Maastricht, December 1932.
Comm:unistische stemmen in:
Stemdistricten.
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)

Maart 1932.
Weser-Ems .................... .
Oost-Hannover ................. .
Zuid-Hannover., ............... .
Westfahlen-Noord .............. .
Westfahlen-Zuid .............. ·.. .
Hessen-Nassau . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Kéulen-Aken ................... .
Düsseldorf-Oost ................ .
Düsseldorf-West ................ .
West-Dui tschland ............... .

November 1932.

69.000
49.000
87.000
174.000
280.000
166.000
185.000
320.000
190.000

87.000
60.500
127.500
218.000
333.500
194~000
221.000
341.000
227.500

1.520.000

1.810.000

1)
Vergeleken bij de vorige verkiezing kwamen 2 millioen kiezers minder op en bleven
in totaal 10 millioen kiezers thuis.
2)
Zie het Landstormblad van April 1932,
3)
De totalen der stemdistricten zijn afgerond op 500-tallen.
4)
De Duitsche mijndorpen, welke aan de Zuid-Limburgsche mijnstreek grenzen en
welke deze communistische stemmen uitbrachten zijn: Merckstein, Alsdorf, Herzogenrade,
Kohlscheid, Eschweiler, Stolberg.

De Plaatselijke Landstormcommissie te Arnhem
tijdens de vergadering op 23 November 1932.

Deze Westelijke Duitsche landen, die in oppervlakte ongeveer zoo lang en diep
als Nederland zijn, gingen dus bijna 300.000 communistische stemmen vooruit ..
De communistische golf, welke van Oost naar West door Duitschlánd a.ls ·çlbor
een zeef loopt, nadert· dus méér en méér onze Oostgrenzen, waar verè:lübbeld·<;: ·waakzaamheid geboden blijft.
· · ·· ·
··
Bijzonderheden.
1

Ongetwijfeld beteekent de uitslag dezer verkiezing voor de rijkshoofdstad, welke
tevens rijksregeeringszetel is, véél voor de orde of de wanorde des lands.
!
Groot-Berlijn vertoont in _deze redeneering een absoluut extremistisch verkiezingsbeeld. De cijfers van 6 November waren als volgt:
Nat. Socialisten
Soc.-Democraten
Communisten
Dui tsch-Na tionalen
Centrum

720.0001
646.000 Extremisten.
861.000
314.000 G
t· d
123.000 J erna ig en.

f

l

C

i
Het samengaan der Marxisten (Soc.-Democraten en Communisten) in de laatste
Berlijnsche verkeersstaking is even teekenend en veelbelovend voor den . toestand
in Groot-Berlijn geworden als het feit, dat de communisten er thans aan de spits
staan.

1
\

r
In het midden de korpscommandant Res.-Luit.-Kolonel F. J. J. Baron van Heemstra.

t

5
DE ONDERSTAANDE VERKIEZINGSCIJFERS ZIJN VAN MAART .1932.

HOTEL BLOEMINK,
APELDOORN

GEVESTIGD SBDBRT 18t7

Fraai gelegen aan de Loolaan
bij het Kon. Paleis en bosschen
Overijssel en zijt voor mij geen onbekenden. Deze bijeenkomst is iets nieuws.
Vollenhove is het 3e Verband, waar een
dergelijke vergadering is belegd. Dordrecht
DUTRlC.T
is begonnen, daarna Drenthe en nu Vollenhove. Ik zie hierin een bewijs van de
Wf"5TFALE'Al--2VJ.0
voortvarendheid uwer Gewestelijke Commissie. De goede opkomst hier is een
bewijs, dat gij leden der Pl. Comm. nog
steeds actief werkzaam zijt aan den verderen
opbouw van ons instituut en nog levendige belangstelling voor onzen Landstorm
hebt. Daarvoor zeg ik U allen hartelijk
dank. Mede door uw toedoen is de kleine
stek van 1918 uitgegroeid tot een grooten
boom. In de afgeloopen jaren is er veel
gebeurd, de belangstelling voor ons instituut is echter niet verflauwd, integendeel,
ze neemt nog dagelijks toe. Zoowel van
particuliere zijde alsook van die der
Regeering. Ook ons Vorstenhuis stelt
warme belangstelling in den Landstorm.
Onze B.V.L. is een wonderlijk instituut.
In tegenstelling met vele andere organil<reu c;eJ<lt>tn
saties is de B.V.L. nog springlevend. Dat
(. 1.1.lfó )
wij na 14 jaar nog een levend instituut
M&ro
{ 3 .210 )
zijn, is te danken aan uw medewerking.
l<:t< 1f f\io'rv
Daarvoor betuig ik U, mede namens de
( HJ.8f'IJ J
Regeering hartelijk dank. Wij moeten
echter paraat blijven, juist in deze moeilijke tijden, nu de revolutionairen meer
dan ooit bezig zijn het gezag te onderlt4d'"1-e>l~
mijnen. Wij allen hopen, dat ons instituut
Crt' fe ld-Urdl nee11
nooit noodig zal zijn tot handhaving van
( n.83S J
het wettig gezag, maar "Als het moet"
zullen wij als één man pal staan ter be1
scherming van ons Vorstenhuis en de
wettige Regeering en daadwerkelijk onzen
DT5TR ICT
l)T5T'RlCT
steun daartoe verleenen. (Applaus.)
De voorzitter dankt den Generaal voor
D\r.l~HDORF" - Wts'f
de warme woorden, die hij hier heeft
gesproken, maar vooral zegt hij Z.Exc.
dank voor het initiatief, dat hij in 1918
heeft genomen en het vele werk, dat hij
nog steeds ter bevordering van den groei
van ons instituut verricht. (Applaus.)
Vervolgens geeft hij den heer Boulogne
gelegenheid tot het uitspreken van zijn
rede over "De taak der Plaatselijke Commissie".
Na deze rede, die met groote aandacht
en belangstelling werd aangehoord, stelt
de voorzitter de vergadering voor eenige
oogenblikken te pauzeeren. In de pauze
wordt den aanwezigen thee aangeboden,
terwijl men naar aanleiding van het gesprokene door den heer Boul ogne vragen
~rck~ttl11
•
kan stellen. Alvorens de heer Boulogne
(1.513)
AlSdorr
de vragers beantwoordt, stelt de Voor( t.282)
zitter de aanwezigen voor het volgende
Ht'r.to5~ nr4d(
telegram aan H.M. de Koningin te ver( 81H )
DISTRICT
zenden:
Kohhch~l<J
( t.?01 ) AK~ - KEU~E"W
Aan Hare Majesteit de Koningin,
EschvWt \fr
Den Haag.
( ) , 751
Gewestelijke en Plaatselijke Landstorm
Commissiën ' Verband "Vollenhove" in
.@ Al(trt
-vergadering te Zwolle bijeen, verzekeren
( 10 .1:/0CJ )
Uwe Majesteit den onverbrekelijken trouw
van al zijne leden aan Uwer Majesteits troon
en persoon en bidden U Gods zegen toe.
,,VOLLENHOVE".
om te midden van de mannen uit Vollen- digden naar Zwolle hadden doen optrekHOFSTEDE, Voorzitter.
•
l d
d
Pl t z·.k hove eenige uren te verkeeren. Voorts de ken. Deze vergadering is belegd, om de
DE BRUIJN, Secret~.ris.
v erga dering
van e en er
aa se iy e
k
d·
'dd
K ·t · B
1d
d Pl C
· · ·
b d
Commissiê'n en Plaatseli1ke Leiders uit het slpre er van ien m1 ag, ap1 em ou- e end ~dr 1··k· omdmh1ss1etmtonst vller an
v b d v 0 ll h ,, O,p z t d 3 D / ogne, de Commandant van het Land- eens m e IJ op e oog e es e en van Met groote instemming wordt dit voorer an "
en ave
a er ag
e- storm korps
"De
IJssel-Vollenhove", hun taak in dezen en ons allen te sterken stel begroet en spontaan werd door alle
cember 1932 te Zwolle.
Overste Van Tienhoven, Ds. G. Hofstede ' in het besef, dat het Anti-Revolutie- aanwezigen het aloude Wilhelmus aanDe Gewestelijke Landstorm Commissie en Mr. de Bruijn, respectievelijk Voor- Instituut nog niet gemist kan worden. geheven.
Vervolgens beantwoordt de heer Bou"Vollenhove" heeft Zaterdag 3 Dec. jl. een zitter en Secretaris van dit verband, ter- Met name wees de president op den groei
bijeenkomst voor leden der Pl. Commissiën wijl vele burgemeesters en vooraanstaande van de revolutionaire elementen, zoowel logne de vragers.
De .voorzitter zegt den Kapitein naen de Pl. Leiders uit dit gewest in de personen uit den Noord-Westhoek dezer in de landen rondom alsook in ons land.
Buiten-Sociëteit te Zwolle gehouden.
provincie tegenwoordig waren.
Des te meer reden voor ons de toename mens de vergadering zijn hartelijken dank
Uit den kop van Overijssel waren de
De vergadering werd begonnen met een en bloei van onzen B.V.L. met kracht te voor het klaar betoog en releveert wat de
deelnemers uit alle afdeelingen naar eenvoudige lunch.
bevorderen. Hij hoopt dat ook deze bij- Generaal in den loop der jaren voor het
Zwolle getogen.
Circa. halftwee opende Ds. Hofstede eenkornst daartoe zal medewerken.
.. land van Vollenhove heeft gedaan en
Onder de . aanwezigen was, als steeds deze bijeenkomst en riep den aanwezigen
Na dit openingswoord verle~nde h1J herinnert de vergadering er aan, dat
het geval is, Z.Exc. Generaal Duymaer een hartelijk · welkom toe, inzonderheid gaarne het woord aan den voorzitter der juist gisteren nog in de 2e Kamer de
v. Twist, Voorz. der Nat. Landstorm Com- Generaal Duymaer van Twist en den heer Nat. Landst. Comm., Generaal Duymaer Generaal op uitnemende wijze het voortmissie, die ondanks zijn hevige verkoud- Boulogne. Hij sprak er zijn blijdschap over van Twist. Deze sprak de aanwezigen als bestaan van de tramlijn Zwolle--Blokzijl
heid de reis naar Zwolle had ondernomen, uit, dat alle afdeelingen eenige afgevaar- volgt toe: Gij allen komt uit den kop van heeft verdedigd. (Applaus.)
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Uit een communistische handleiding voor straatgevechten.

heeft is de zaal óvervol, de collectie uit
In Ede op 25 November - 't wordt
te reiken prijzen, dank zij den ijver van haast eentonig - alweer een prijsuitden Plaatselijken Leider den heer Busscher, reiking waarop hetzelfde van toepassing
SCHETS EENER BARRICADE.
en de medewerking van de Plaatselijke is als op de andere, daarbij een rede van
Commissie en enkele ingezetenen, uitge- Mr. J. W. Tijsma zooals alléén Mr.
VeR.SPERRirv4 .
breid en de vergadering uiterst gezellig. Tijsma die houden kan, terwijl de heer
De Burgemeester van Ede, Mr. Dr. Molijn van Heemstede voor de noodige
C. 0. Ph. Baron Creutz, gaf in een korte afwisseling zorgde.
01U>ONN""l'ISCI\I •ÏNLÎCHTellS
toespraak uiting aan zijn waardeeringvoor
Na een lange rust werd eindelijk te
EI\I VERt<ENNl!'-RS .
onze organisatie, Overste van Ingen Dieren weer eens vergaderd.
I
Schouten sprak een opwekkend woord,
De nieuwe Plaatselijke Leider, de heer
I
ScHoOT.SVltLUI
,.
de
Korpscommandant,
Overste
Baron
P.
Alvegman, had gezorgd voor de uit,,,
I
van Heemstra, reikte op de hem eigen noodiging der dienstplichtigen, die voor
,,, ,..
I
I
,. ,."
ScMVTTttR.s,
aangename wijze de prijzen uit, de aansluiting in aanmerking komen, de
I
/
I
Plaatselijke Leider las zijn, van toenemen- op~omst was vrij goed, de heeren Overste
1
,;
,;
den bloei getuigend, jaarverslag voor en Van Ingen Schouten en Jalink gaven
0
✓
looPGRAvE ~
I
de heer J alink sprak over het onderwerp een uiteenzetting van doel en organisatie
"Met opgerichten hoofde."
van den B.V.L. met het resultaat, dat tal
De heer Tulp, Lid van de Gewestelijke van nieuwe leden werden ingeschreven en
/
/
Commissie, Plaatselijk Leider en Com- plannen tot het houden van een breeder
/
/
mandant der Compagnie van Ede gaf nog opgezetten propaganda-avond en schiet/
uiting aan zijn belangstelling in den bloei oefeningen in bespreking genomen werden .
V1:RSPERRiNC.
.. ~ ScHVTTE.RS iN Hvi
der Afdeeling en wekte de aanwezigen
Dan vergaderden we nog op 30 Novem1
PORTiEl,<Ert, 8AL(.ONS EN OP
1
op tot bezoek aan de te Ede te houden ber te Oosterhout, 1 December te Andelst
LOOPGRAVEN
propagandavergadering.
en 2 December te Dodewaard. Van deze
Te Borculo werd vergaderd op Donder- bijeenkomsten was die te Andelst het
dag 17 November. ·
slechtst bezocht, die te Dodewaard daarenSc.HuTTeRs
De opkomst had beter kunnen zijn en tegen bizonder goed geslaagd. De op\
( REC H TSTREEICSCHE: VERDE.DÎóÎ
zijn we ook te Borculo beter gewoon, komst was boven verwachting, er heerschte
' ' LOOPGRAVEN.
oe.~ BARRicADE)
het samenvallen der vergadering met het een aangename stemming, die goede verjaarfeest van een Jongelingen-Vereeniging wachtingen van deze nog jonge Afdeeling
uit een der buurtschappen, die vele leden doet koesteren.
van den B.V.L. onder haar leden en oudVermeld mag nog worden dat onze
Barricaden worden door de revolutionairen tegenwoordig slechts door een zwakke leden heeft, was daarvan de voornaamste Afdeeling Wolfhezen op een feestavond
bezetting_ verdedigd. Voor de verde~iging eener barricade kiezen zij sterke opstellings- oorzaak.
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
plaatsen m de aangrenzende hoekhmzen, op de daken en balcons, portieken, erkers, enz.
Niettemin mag de vergadering goed der stichting een goedgeslaagd nummer in
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - g e s l a a g d heeten, de Plaatselijke Com- het programma, nl. een reeks tableaux
missie was in haar geheel aanwezig.
,,Als 't moet" gaf, dat zeer zeker heeft
stormer
behoort
dit
blad
te
lezen.
Ten
'!:e
Groenlo
_w':s
reorg'.1-nisatie
der
Plaatbijgedragen
tot verhooging van de feestDe Generaal spreekt nog een kort woord
1 sehJke Commissie noodig.
slotte
brengt
hij
namens
de
Gewestelijke
vreugde
dien
avond.
en deelt de vergadering mede, dat hij
Daarom_ was tege~ Zaterdag 19 N ove_mEn nu, 't lest niet het minst, Donderthans tot zijn spijt de vergadering zal Commissie den aanwezigen dank voor de
zoo trouwe opkomst en sluit deze alles- ber des middags dn_e uur een vergadermg dag 8 December werd in Steenderen een
moeten verlaten.
zins
geslaagde vergadering.
belegd met verschillende notabelen der vergadering gehouden tot oprichting van
Vervolgens houdt de Commandant een
Gemeente, wien door Overste van Ingen een Plaatselijke Afdeeling.
toespraak tot de aanwezigen en begint
Schouten en den Propagandist Jalink de
Reeds lang was getracht, in Steenderen
met zijn dank uit te spreken voor de
VAN "VELUWZOOM" EN "IJSSEL". zaken van den B.V.L. uiteen gezet werden. een Afdeeling te vormen, maar 't stuitte
prettige samenwerking, die hij steeds van
De heeren verklaarden zich bereid zitting telkens af op allerhande bezwaren, tot
Rrrrrrrttttt !
de Pl. Leiders ondervindt. Ons instituut
te nemen in de Plaatselijke Commissie, 1 eindelijk dit voorjaar een Plaatselijke
Tillefóónnn ! ! ! galmt er een stem.
heeft van de malaise niet geleden. Het
en
er werd een in het laatst van December Commissie onder leiding van den BurgeJa, 'k hoor het wel en met een zucht
neemt gelukkig nog steeds in sterkte toe.
te
houden propagandavergadering voor- meester tot stand kwam en nu de opDit stemt tot dankbaarheid. In vele leg ik m'n wapen, een vulpen, geen geVan Groenlo ging het naar Door- richtingsvergadering kon worden gehoubereid.
kringen heerscht er tegenwoordig een vaarlijk wapen in de hand van een zoo
nenburg,
waar dien avond de prijzen van den.
vreedzaam
mensch
als
..
ik
ben,
neer,
om
wanhoopsstemming ten opzichte van de
den gehouden schietwedstrijd door den
De belangstelling was boven verwachoplossing der crisis. Hiervan maken de naar het toestel te gaan.
Korpscommandant
werden
uitgereikt.
~ing,
e~ de j~nge Afdeeling _doet haar
Ja, met wie?
revolutionairen gebruik. Het Russische
Doornenburg heeft een krachtige Afdee- mtree m de nJ met een veertigtal leden
voorbeeld wordt door deze heeren natuur0, met de Redactie van 't Landstorm- ling, de belangstelling in de organisatie - dat kan er mee door voor een begin.
lijk aanbevolen. Er heerscht in Rusland
echter geen paradijs, integendeel, de toe- blad ! Ja, 't is waar ook, 't is eigenlijk al is er groot en zooals altijd werd ook hier .............. .
stand isl daar vreeselijk. Spreker wijst lang tijd voor ons gewone maandelijksche die belangstelling, ook van de burgerij,
verdisconteerd in een pracht-collectie
Ja, U hebt gelijk, 't wordt tijd!
vervolgens op verschillende communis- praatje geweest.
Maar er is niets aan te doen, als er in
't Begint hier ook al net mee te gaan prijzen.
tische methoden. Wij als voorstanders van
het
ook,
den
volgenden
DinsZoo
ging
maand veel is gedaan, dan is 't niet
een
als
met
het
betalen
van
de
belastingen,
orde en rust hebben te waken tegen een
mogelijk om er in enkele oogenblikken
aanslag op onze . geestelijke goederen. er moet eerst een waarschuwing komen, dag, in Aalten.
Aalten heeft een zéér sterke afdeeling, wat van te vertellen zonder door al te
De B.V.L. heeft tot taak Nederland te anders blijft het weer in de slof.
met
vele trouwe leden. Heeft de vorige groote beknoptheid te kort te doen aan
En
er
is
toch
wel
wat
te
vertellen!
behoeden voor zedeloosheid en godsDe maand November is, als in den Plaatselijke Leider, de heer v. d. Boom- wat der vermelding waard is.
dienstloosheid. Wij moeten dus allen onze
Nu maak ik dan maar tweemaal rechtskrachten inspannen om den groei van ons regel, druk geweest, U moet dus niet gaard, nu Inspecteur van Politie te Leerdam,
er
veel
toe
bijgedragen
om
deze
omkeert
en vervolg mijn verhaal als
ongeduldig
worden,
als
't
praatje
ditmaal
instituut te bevorderen, en zorg dragen
Afdeeling op te bouwen, zijn opvolger, ,,De IJssel".
steeds paraat te zijn. Spreker hoopt, dat, wat lang wordt.
Om te beginnen, op 8 November ver- de heer H. Sorrisen houdt den wind in de
wanneer de B.V.L. onverhoopt zal moeten
zeilen en het Afdeelingsscheepje vaart • • • • • • • • · · · · · · •
gaderden
we in Bemmel.
opkomen, dat de mannen uit Vollenhove
Na de uitreiking der prijzen van de lustig voort, de Vaderlandsche driekleur
als één man zullen optrekken om ons te
Neen - dat kan korter.
helpen bewaren voor knechting en onder- schietwedstrijden in September was dade- met Oranjewimpel hoog in top. Ook daar
onder
leiding
van
Burgemeester
Monnik,
"De IJssel" zal meer in het komende
lijk
afgesproken,
in
samenwerking
met
de
drukking. (Applaus.)
De Voorzitter dankt den Overste Bemmelsche Burgerwacht een propaganda- Voorzitter der Pl. Commissie, een goed voorjaar haar vergaderingen houden, en
voor zijn warm woord en betoogt ver- vergadering te beleggen, en deze verga- bezochte en aangename vergadering', waar doet nu nog maar kalmpjes aan.
Natuurlijk is ook daar niet stilgezeten.
volgens: zulke bijeenkomsten hebben wij dering mag, in weerwil van het ongunstig de Korpscommandant in het uitreiken
Vooral enkele Plaatselijke Commissies
weer, uitstekend geslaagd heeten. De der uitgebreide collectie prijzen geen
noodig.
Hij gelooft dat deze bijeenkcmst ertoe bij leiding was in handen van den heer gemakkelijke taak had, Ds. Zwart een zijn door den Voorzitter der Gewestelijke
zal dragen, dat de propaganda in ons Burgemeester, voor de Burgerwacht sprak keurige rede en de heer J alink een toe- Commissie, Kolonel Lavaleye, bezocht en
gewest met kracht zal ½orden aangevat. Kapitein Kraayenbrink, voor den B.V.L.' spraak hield, terwijl het slotwoord werd aangevuld.
Heerde, een van de krachtigste AfdeeHij dringt er bij de aan½ezigen op aan de heeren Overste Van Ingen Schouten en gesproken door Overste v. Ingen Schouten.
De
vergadering
te
Arnhem
op
den
23sten
lingen
van het Verband, vergaderde op
J
alink,
de
Landstormfilm
werd
vertoond
vooral tij de propaganda het landstormblad niet te veronachtzamen. Elke land- en voor de noodige muzikale afwisseling droeg weer een feestelijk karakter. Ook 10 November. Het woord werd gevoerd
daar een, door den Korpscommandant door den oud-Burgemeester, oud-Voorwas gezorgd.
Zulke vergaderingen komen niet alleen uitgereikte, keurcollectie prijzen. Overste zitter der Plaatselijke Commissie, Jhr.
de consolidatie van eigen afdeeling ten Van Heemstra kon niet nalaten, meer- J. G. Schorer, die om gezondheidsredenen
goede,
maar verhoogen ook de onderlinge malen en zoo ook hier zijn verwondering moest bedanken, door den nieuwen VoorC. M. VAN DIEMEN
verstandhouding
tusschen Burger- over het groote aantal prijzen uit te zitter, Burgemeester W. C. Baron van
goede
DORnRECHT
wacht en B.V.L., waardoor de winter- spreken. Was er aanvankelijk vrees dat Randwijck, den Korpscommandant Overschietoefeningen gezamenlijk kunnen wor- door de algemeene malaise ook bij ons ste van Tienhoven, Dr. Kerssie en de
BEKERS
den gehouden, een gezellig en aangenaam kwaliteit en hoeveelheid der prijzen zou heer Schulte Nordholt van Wezep, terwijl de Voorzitter der Gewestelijke Com-·
verloop hebben en steeds drukker worden verminderen, die vrees is beschaamd.
MEDAILLES Elke prijsuitreiking doet weer zien. missie, Kolonel b.d. N. J. Lavaleye de
bezocht.
Twee dagen later waren we in Lunteren. dat de belangstelling in onze organisatie - als altijd talrijke en keurige - prijzen
Vervaardiger der Regiment.vaandels, due
Dàt is regel in Lunteren - de schiet- stijgende is en deze stijging zich vooral uitreikte.
Door alle sprekers werd kort maar
oefeningen worden druk bezocht, en als openbaart in de verzameling beschikbaar
krachtig gesproken.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. 1dan in 't najaar de prijsuitreiking plaats gestelde prijzen .
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De zangvereemgmg "Euterpe" bracht
eenige liederen ten gehoore, terwijl eenige
damesleden een tableau vormden, voorstellende de N ederlandsche Maagd, beschermd door de elf provinciën. Dit
tableau en de decors hiervoor werden ontworpen en vervaardigd door den heer
J. L. Kleintjes, Kunstschilder, lid van
Gewestelijke en Plaatselijke Commissie,
en vielen zeer in den smaak.
Met enkele voordrachten werd het
drogramma verder aangevuld, het was
voor alle aanwezigen een genotvolle
avond.
Te Raalte op 16 November kwamen de
Afd. Raalte, Luttenberg en Heeten bijeen.
Vooral Heeten was sterk opgekomen, dat
zijn we trouwens van onzen Fiselier en
z'n mannen gewoon. 't Programma voor
den avond was er ook naar.
We hadden de Landstormfilm en als
spreker Prof. Felix Otten, en dan valt
er niet veel meer van te zeggen omdat ook
zelfs het uitvoerigst verslag nog maar een
flauw beeld van de werkelijkheid zou
geven. Prof. Otten, zoo zei Burgemeester
Kerssemaker in z'n openingswoord, schrijft
altijd achter zijn naam: O.P.; eigenlijk
zou er nog B.V.L. bij achter moeten staan.
En daar wilde Prof. Otten wel mee
accoord gaan, mits men daar dan maar
niet uit leest: Bang voor Lou (de
Visser) want dat is hij heelemaal niet.
En met Prof. Otten als spreker is een
vergadering àf !
In Beemte hadden we, op 9 November
nog een prijsuitreiking door Kolonel
Lavaleye en een rede van den heer
Jalink.
Ja - de vorige maand heb ik beloofd,
eens iets te vertellen van de wijze, waarop
we in "Veluwzoom" en "IJssel" een vergadering houden, waar we geen Landstormfilm, geen spreker van professie of ander
aantrekkelijk nummer op het programma
hebben, waar we dus elkander maar
moeten vermaken, maar .. . ..

ZUID-HOLLAND: WEST.

Een drukke avond.
De afdeelingen Maassluis en Delft van
den B.V.L. hielden Vrijdag 9 December
hunne jaarvergaderingen, en beide vergaderingen hebben bewezen, hoe de B. V.L.
in ons land, en ook in "Zuid-Holland:
West" bloeit.
Een klein aantal genoodigden had het
voorrecht beide samenkomsten te bezoeken: voor de pauze Maassluis, na de
pauze Delft. Het waren Generaal-Majoor
H. Zeeman, Res. Majoor J. P. Boots,
aangewezen Commandant van het Landstormkorps "Zuid-Holland : West", de
leden van de Gewestelijke Landstormcommissie "Zuid-Holland: West", de
Res. eerste luitenants R. Bordewijk,
Mr. P. Ch. L. Eschauzier en D. J. Karres,
de Res. Kapitein J. Kruls, Plaatselijk
Leider van Den Haag-Sportkwartier, en
enkele vertegenwoordigers van de Pers.
Beide samenkomsten hadden veel overeenkomstigs, de groote opkomst, de echte
ruime vaderlandsche geest. In beide
samenkomsten de eereplaats aan de fraaie
afdeelingsvaandels. In beidesamenkomsten
de burgemeester aanwezig, in Maassluis
de heer C. P. J. Dommisse, in Delft Mr. G.
van Baren. In beide samertkomsten uitnemende voorzitters, in Maassluis Ds. F.
W. H. Bramer, in Delft Ds. T. J. Hagen.
En in beide samenkomsten het afscheid
van den Plaatselijken Leider. In Maassluis
vertrok de Plaatselijke Leider, Res. eerste
luitenant C. Booster naar Nijkerk, maar
voor dezen avond was hij toch overgekomen, nu het Plaatselijk Leiderschap
aan den heer D. van Gel deren overgedragen werd. In Delft trad de oude waardige Res. Kapitein J. J. Eckebus, wegens
eervol ontslag uit den militairen dienst ,
af als Plaatselijk Leider, en werd het
Plaatselijk Leiderschap overgedragen aan
Res. Kapitein H. Valkenburg.
In beide samenkomsten zijn vele en
goede woorden gesproken.
In Maassluis, waar de vergadering in
0, is m'n tijd al weer om?
het gebouw "Varia" gehouden werd, heeft
Nu, dan wachten we er nog een maand Ds. Bramer op het ruime van de Landmee.
stormbeweging gewezen, waarin voor iedeIntusschen worden Uw lezers hoe langer ren warmen vaderlander, die bereid is in
hoe nieuwsgieriger er naar, maar dat is troebele tijden het wettig gezag te dienen,
niet erg.
plaats is.
Tot een volgende maal dus! Gegroet!
Generaal Zeeman wees op de Maas-

Bijeenkomst van Officieren van het Landstormkorps "Veluwzoom" op 1 October 1932.
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Vaandeluitreiklng te Ede.
EEREWACHT voor H.K.H.
Prinses Juliana te Roermond.

sluissche sleepbootdiensten, over de geheele wereld bekend. De Maassluisenaars
zijn voor geen klein gerucht vervaard, en
spr. is er van overtuigd, dat de afdeeling
Maassluis van den B. V.L. ,,als 't moet"
paraat zal zijn. Het was een aardig
moment, toen de generaal een persoonlijk
woordje wijdde aan zijn ouden oppasser,
die zich onder de aanwezigen bevond.
Burgemeester Dommisse dankte generaal
Zeeman in het bijzonder voor de woorden,
die hij aan den ondernemenden geest der
Maassluisenaren heeft willen wijden.
Van de gasten hebben nog het woord
gevoerd de heeren Boots, Bordewijk en
Karres. De laatste huldigde den heer
Booster namens de Gewestelijke Commissie voor zijn diensten als Plaatselijk Leider,
om hem vervolgens namens deze commissie een aardige herinnering aan te
bieden.
Hierna was het tijd om naar Delft te
vertrekken. Buiten ronkten reeds de
motoren der auto's, en enkele tientallen
minuten later, na een tocht door het
slapende gewest, was het gezelschap
binnen Delfts muren, in het gebouw voor
Chr. belangen aan de Brabantsche turfmarkt.
Onder de aanwezigen troffen we hier
nog aan Res. Luit. Kolonel Dr. J. C.
Eringaard, Commandant van de Afd.
Zuid-HoUand van het V.L.S.K. ,,Motordienst", en de heeren L. G. Royaards uit
Den Haag, en J. H. Crezée, burgemeester
van De Lier, resp. Voorzitter en lid van
de Gewestelijke Landstormcommissie.
De samenkomst te Delft stond geheel
in het teeken van het afscheid van den
heer Eckebus, die een vader voor zijn
afdeeling was. Dat bleek wel heel duidelijk uit de huldiging op zulk een waardige
wijze, die haar treffendst moment vond,
toen deze nationale samenkomst den heer
Eckebus, die daa.r diep ontroerd van was,
toezong: ,,Dat 's Heeren zegen op u
daal' ... "
Een mooi oogenblik was ook, toen de
heer Eckebus door burgemeester Mr. Van
Baren toegesproken werd, die hem dank
bracht voor het vele werk, bijna elf jaar
voor den B. V.L. gepresteerd, waarbij hij er
tevens op wees, dat de liefde van Eckebus
mor den B.V.L. en zijn vele werk daarvóor, nimmer afbreuk gedaan heeft aan
zijn werklust . als gemeente-ambtenaar.
Telegrammen van hulde kwamen binrnm van de Nationale Landstormcommissie, en van Pastoor Hase, lid van de
Plaatselijke Commissie van Delft.
Van de vele toespraken mogen we vermelden die van den voorzitter der Gewestelijke Commissie, den heer Royaards,

äie den heer Eckebus, met een souvenir,
den dank dezer commissie overbracht.
Majoor Boots prees de militaire kwaliteiten van den scheidenden Plaatselijk
Leider.
De "jongens" hadden ook wat gedaan,
en kwamen met een fraai album aan met
alle handteekeningen der Delftsche vrijwilligers, met een vers voorin van Leo
Lens, en ... een prachtige mand vruchten
voor mevrouw Eckebus.
Natuurlijk bleef ook de Plaatselijke
Commissie niet achter.
Het werd laat. Over twaalven. Laatste
spreker was de heer Karres, die den nieuwen dag inluidde door den nieuwen
Plaatselijken Leider, den heer Valkenburg, een nieuw kaartregister van de
Delftsche afdeeling aan te bieden ...
Ds. Hagen, die zich ook dezen avond
weer heeft doen kennen als een bekwaam
voorzitter en uitnemend redenaar, sloot
vervolgens dezen welgeslaagden avond.
WAARDER.
Vrijdag 18 November j.l. kwam de afdeeling
Waarder van den B.V.L. bijeen in huishoudelijke vergadering, waarop de prijzen werden
uitgereikt van den gehouden schietwedstrijd.
Afscheid werd genomen van de heeren
J. Kool en Oskam, die de afdeeling gaan
verlaten. Woorden van dank voor de door hen
bewezen diensten werden gesproken door de
heeren Mr. van Mechelen, Demcksen ~n
Leenheer.
De uitslag van den gehouden schietwedstrijd is:
Ie prijs G. L. Hagoort; 2e pr. T. Oskam;
3e pr. L. Hagoort; 4e pr. J. Kool; 5e pr.
J. Hoogendoorn; 6e pr. M. IJff; 7e pr. H. v.d.
tlorst; 8e pr. J. K ern p; 9e pr. C. v . Ach ter berg;
!0e pr. W. Verhoog; ! Ie pr. J. Lekkerkerker.

HEEZE.
Maandagavond 28 November hield de afdeeling Heeze van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm haar jaarlijksche prijsuitdeeling in
de zaal van den heer Konijnenberg. De commandant, de heer H. Bosmans, opende de vergadering en heette alle aanwezigen hartelijk
welkom en wees op de prachtige resultaten,
die in den afgeloopen zomer bereikt zijn.
Hierna werden een 23-tal mooie prijzen uitgereikt. - Hoogst voldaan over de zeer mooie
prijzen, keerden allen huiswaarts.
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Voor Jong Nederland
JONGENS EN MEISJES.
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,
met een telraadsel.
BIJ t vûurwerk schrok t paard van een
.
_ klapper.
Ik kdfu niet van _ bergen, maar van
Groep A. (Onder de 10 Jaar) .
_ bergen.
Vul in met een telwoord.
·
Onze Koningin is jarig op - Augustus. STRENG VERBODEN TE LACHEN!
Dan waait overal onze - kleur.
Vader en zoontje.
De voetbalclub S.S.S. heeft een kranig
- tal.
Vader: ,,Als kleine jongen heb ik nooit
Lust je graag - -in-de-pan? 1
gejokt."
·
In onzen tuin hebben we een perkje
Fritsje: ,,Wanneer bent u er dan mee
- schoon.
begonnen, Pappie?"
Neen, maar! je bent nog geen gladGrootmoeders verzuchting.
dekker, hoor! Want je ziet dien - dekker
,,0,
o
!
die meisjes van den tegenwoordaar in de lucht voor een - dekker aan.
'k Wou, dat ik een - kop jutteperen digen tijd!" klaagde Grootmoeder met een
diepen zucht. ,,Ze kunnen fietsen, zwemkreeg.
Doe niet zoo mal! 't Lijkt wel, dat ge men, korfballen, en ik weet niet wat al
meer. Maar naaien! - hou maar. Ze
je - zinnen niet goed bij elkaar hebt.
weten amper, waarvoor een naald dient."
De vaas viel, en brak in - stukken.
- ,,0, jawel Oma!" riep Cato, en ze
Niet zoo wild spelen ! Anders loopt de
schudde
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- nee, heelemaal !"
Van dien jongen komt weinig terecht;
"Dat kan ik niet. Hij zit van achteren
't is met hem - ambachten en - ongevast."
lukken.
Niets nieuws vandaag!'
,,Geef-!" commandeerde de sergeant.
Meneer Sufmans reed elken dag met
Groep B. (Boven de 10 jaar.)
het lokaaltreintje van Sluimerdijk naar
Vul in met een telwoord.
de stad. Hij kende zoodoende alle beIn 't land der blinden is - oog koning. ambten op een prikje.
Op zekeren morgen, toen hij weer was
Ken je de - kleuren van den regenboog?
dracht maakt macht, dracht ingestapt, vroeg hij, om een praatje te
maken, aan den conducteur: ,,Niets
breekt kracht.
Een - voudig snoer wordt niet licht nieuws vandaag, Pieterse?" De conducteur
zag z'n vasten klant veelbeteekenend aan,
verbroken.
De Minister hield in de Kamer zijn en antwoordde: ,,Alleen de verf, waar
u tegenaan zit, meneer!"
- rede.
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n boom van klare rheumahek en zoo
loom als 'n slak."
Met oogen zoo groot als theekopjes
keek Jansen z'n vriend aan, en riep uit:
"Maar 'k heb nooit geweten, dat jij er een
auto op nahield!"
Toen antwoordde de heer Willemse
jolig: ,,'k heb ook geen auto. Hoe kom je
erbij! Maar ik ben zoo vlug als 'n konijn
en zoo lenig als 'n aap geworden, omdat ik
iederen keer op zij moet springen voor al
de auto's op den weg, die een voetganger
net zooveel tellen, als de groentevrouw een
wormstekjgen appel."

Denneweg75-77 Tel.112760

Broederliefde !
De schoolopziener onderzoekt een klas.
"Veronderstelt eens jongens, dat ik op
straat een man zag, die een ezel afranselde,
en dat ik tusschenbeide kwam. Welke
deugd had ik dan beoefend?''
Daar gaat de vinger van 't slimme
Daantje op, die antwoordt: ,,Broederliefde, meneer"!
De honingdieven.
Vijf jongens trokken met elkaar
Op zekeren dag naar buiten;
Ze slenterden door 't vrije veld,
Met stoeien en met fluiten.
Daar zagen zij een bijenkorf
Vlak bij een boerenwoning;
Ze klokten hevig met hun tong:
,,Ha, ha! wie lust er honing?"
Twee vatten bij den boomgaard post
Met koekeloerend' oogen;
Terwijl de andre drie vol vuur
Naar 't lokkend afdak togen.
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Ze tilden met vereende kracht
Den bijenkorf van 't rekje,
En rolden hem in 't struikgewas,
Naar 'n stil, verborgen plekje.
Het bijenvolk kroop, plots verstoord,
Door 't vlieggat heen naar buiten;
En gonsde snibbig om den troep:
,,Wat moet dat hier, schavuiten?"
De jongens gingen met hun buit
Op 't mos zich nedervlijen;
Ze snoepten tal van raten leeg,
Ten spijt der booze bijen.
d'Insecten stoken fel verwoed
De dieven in hun kaken;
Dees moesten tegen wil en dank
Hun gapperij wel staken.
De diender, die hier achter kwam,
Ging 't zaakje onderzoeken;
Hij speurde hier, hij neusde daar,
En zocht in alle hoeken.
Daar zag hij in een roggeveld
Een koppel knapen liggen;
Ze schreeuwden wild en woest dooreen,
Als uitgelaten biggen.
Behoedzaam trad hij op hen toe,
Verbaasd om al de builen
En bulten op hun rood gezicht;
Niets viel hier te verschuilen.
Weldra zag 't dorp een droeve stoet
Op 't kerkplein verschijnen;
Het vijfspan moest voor 'n heele poos
In 't torenhok verdwijnen.
Het spreekwoord zegt tot veler troost :
,,Na 't zure komt het zoete";
Maar hier moest boosheid na het zoet
Met zuurheid bitter boeten.
OOM BERTUS.
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