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VRIJHEID TOT BIJNA HET UITERSTE. 

Zoo is het in Nederland gesteld. 
Godsdienstvrijheid: voor alle geloof, 

ook voor het ongeloof. Gewetensvrijheid: 
zelfs voor den anarchist. Burgervrijheid : 
ook voor den man, die de bloedbruiloft 
der revolutie met verterend verlangen 
verbeidt. 

Van oude tijden is in ons land ruimte 
geweest zelfs voor de propaganda van de 
onzinnigste denkbeelden. Daarom kon, 
bij afwezigheid van onderdrukking, de 
revolutionaire waanzin nimmer tot vol
doenden tegendruk worden gebracht, om 
ons nationaal bestaan te verbrijzelen. 

Want de uitermate groote vrijheid, aan 
onze natie eigen, leverde eveneens den 
voedingsbodem voor het Christelijk geloof 
en voor de liefde tot Oranje en Vaderland. 

Zoodat onder den zegen Godes bij 
elke krachtproef, die de revolutie waagde, 
zoo in 1903 als in 1918, het verlies aan de 
zijde der opstandelingen verbleef. 

Vrijheid tot bijna het uiterste is een 
X ederlandsch erfgoed. 

Zij kan slechts bestaan blijven, als de 
Landstorm blijft waken en . . ... . 

EN ALS DE OVERHEID MET KRACHT 
HAAR GEZAG HANDHAAFT 

Er gebeuren in ons land dingen, die 
meer dan ergerlijk zijn. 

Wij zouden in staat zijn, het Landstorm
blad te vullen met spotdichten en vuil
schrijverij, die alle perken te buiten gaan. 
Het zou onze lezers slechts ergeren. 

Doch wel willen wij als onze meening 
uitspreken, dat het tot de roeping der 
Overheid - de rechterlijke macht inbe
grepen - behoort. om deze ergernissen te 
weren. 

Het moet niet mogelijk zijn, dat revo
lutionairen straffeloos de liederlijkstemaje
steitschennende lectuur in het licht geven. 

Geen vrijheid is bestaanbaar, waar niet 
vóór alle dingen het gezag wordt gehand
haafd. 

Hetwelk de Overheid zelf behoort te 
doen. 

IETS ANDERS. 

Er bestaan voor den mensch kwellingen, 
waarbij men zich behoort neer te leggen 
en die men niet met eigen geweld mag 
afweren. 

Wanneer een persoonlijke vijand zoover 
gaat, dat hij ons met een wapen of 
anderszins mishandelt, dan is daarvoor 
de rechter om recht te doen. Doch er zijn 
middelen om iemand dieper te kwetsen 
en te grieven, dan door een vuistslag of 
mishandeling. Tegen zulk een bedrijf baat 
veelal het inroepen van de macht van den 
rechter niet. Een mensch moet dit kunnen 
overwinnen door andere middelen, door 
eigen zielekracht. 

Doch in het openbare leven staat de 
zaak anders. Als in een zaal de beeltenis 
van H.M. op het doek verschijnt en er 
wordt door aanwezigen gefloten, dan is het 
een bewij s van zwakke gezagshandhaving, 
wanneer zulke dingen ongeh inderd door
gaan. 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

Als op geraffineerde wijze de Koningin 
wordt beleedigd onder den titel Mevrouw 
van Meckelenburg, dan behoort de Over
heid niet te zeggen: In dit geval kan ik 
er niets aan doen. 

Regeeren en rechtspraak is nog iets 
anders, dan het machinaal plakken - voor 
zoover de voorraad strekt - van wets
artikelen op de ergerlijke feiten, die zich 
voordoen. 

KRUIERSDIENST ? 

Wij vonden in "Het Vaderland" het 
navolgende bericht: 

HET FASCISME IN HET WESTLAND. 

Bezwaren der leiders van den B.V.L. 
Op een gisteravond te l\'.Ionster gehouden 

debatavond van den Alg. red. Fascistenbond 
heeft o.a. luit. Bordewijk, bekend propagandist 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, 
het woord gevoerd, waarbij hij zich, volgens 
d"e aanwezige B.V.L.-leiders, practisch voor 
het fascisme heeft uitgesproken. 

Nadat hem dit tijdens de pauze onomwon
den verweten was, _heeft luitenant Borclcwijk 
na de pauze verklaard, dat hij zich volkomen 
kan vereenigen met het tegenwoordige r egee
ringsstelsel en dat het fascisme langs den on
wettigen weg ook hem als tegenstander zal 
aantreffen. Ten slotte wenschte spr. te verkla
ren geen fascist te zijn. 

De heer Baars heeft het streven van het fas
cisme uiteengezet. 

Naar wij vernemen zullen de Westlandsche 
leiders van den B.V.L. bezwaren maken tegen 
het lidmaatschap van B.V.L.-ers in de fascis
tische organisaties. l\'.Ien verklaart zich in het 
Westland algemeen tegen het fascisme - als 
voorstanders van handhaving van het wettig 
gezag - en heeft er bezwaren tegen, dat door 
de leiders niet voldoende geageerd wordt tegen 
het fascisme. 

Het deed ons goed te lezen, dat van 
Landstormzijde krachtig is opgekomen 
tegen de halfslachtige houding van den 
heer Bordewijk, die zich geroepen schijnt 
te gevoelen, om de fascistische kar te 
helpen voortduwen en tegelijk een positie 
bij den Landstorm meent te kunnen 
blijven innemen. 

Kort voor de vergadering in Monster 
heeft de heer Bordewijk hetzelfde spelletje 
gespeeld in een propaganda vergadering 
der fascisten in den Dierentuin. Tot groote 
verbazing en ergernis van de leidende 
voormannen in het gewest Zuid-Holland: 
West. 

Nu de heer Bordewijk zich aan den 
fascist Baars verbonden schijnt te hebben, 
om als gangmaker op te treden en voor 
hem de reclame wil gaan verzorgen ook 
in het Westland, was het zijn verdiende 
loon, om in Monster eens flink te worden 
rechtgezet. 

Ten slotte kan worden medegedeeld, 
dat reeds ten vorigen jare door de Nationale 
Landstormcommissie en alle Gewestelijke 
Landstormcommissiën het besluit is ge
nomen, dat het vrijwilligerschap van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm niet 
vereenigbaar is met het lidmaatschap van 
een fascistische organisatie. 

JAARVERSLAG VAN DE NATIONALE 
LANDSTORM COMMISSIE OVER 1932. 

De samenstelling der Nationale Land
storm Commissie bleef ongewijzigd. 

De Commissie bestaat uit de navolgende 
leden: 

Dr. H. COLIJN, Minister van Staat, Lid 
van de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal, E ere- Voorzitter. 

L. F. DuYMAER VAN TwrsT, Luitenant
Generaal b.d., Lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, Voorzitter. 

J. R. SNOECK HENKEMANS, Lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Mr. A. G. A. Ridder VAN RAPPARD, 
Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal. 

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

]. H. BüREL, Reserve-Luitenant-Gene
raal, Adjudant in buitengewonen dienst 
van H. M. de Koningin, Inspecteur van 
den Vrijwilligen Landstorm. 

G. F. BouLQGNE, Reserve-Kapitein der 
Veld-Artillerie, Secretaris. 

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

Toeneming der sterkte. 
De gedachte door sommigen uitge

sproken, dat naarmate de economische 
toestand minder gunstig zou worden, 
steeds meerderen zich aan het instituut 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm zouden gaan onttrekken, is ook in 
het jaar 1932 niet bewaarheid geworden. 
Integendeel, de voortdurende groei van 
het instituut, welke sinds de oprichting 
was waar te nemen, heeft zich tot op 
heden onafgebroken voortgezet. De toe
neming van het aantal vrijwilligers in het 
afgeloopen jaar bedraagt 3732, terwijl 
19 nieuwe plaa_tselij ke afdeelingen werden 
opgericht. 

De ationale Landstorm Commissie trekt 
uit dit verblijdend resultaat de bevredi
gende slotsom, dat onder ons volk meer 
en meer gaat levendig worden het besef 
van de noodzakelijkheid, om zich een
drachtig achter de wettige Regeering te 
scharen. 

Zij betuigt inzonderheid haren dank 
aan al hare toegewijde medewerkers in de 
Gewestelijke- en Plaatselijke Landstorm
commissiën, wier goede voorbeeld, evenals 
dat der Plaatselijke Leiders, niet nalaat 
op de talrijke vrijwilligers een vertrou
wenwekkenden invloed uit te oefenen. 

De Commissie blijft zich bij den voort
duur aanbevolen houden voor de hartelijke 
belangstelling, welke zij bij haren arbeid 
steeds van de zijde van ons volk heeft 
mogen ervaren. Inzonderheid de finan
cieele steun, waarin deze belangstelling 
deels tot uiting kwam, heeft haar vele 
malen in staat gesteld t e kunnen voorzien 
in tal van kleine nooden, die zich bij ver
schillende onderdeelen van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm uiteraard 
kunnen voordoen. (Postgiro No. 705 12, 
ten name van den Voorzitter der Nationale 
Land,;torm Commissie te 's-Gravenhage.) 

De totale sterkte van den Bij zonderen 
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Vrijwilligen Landstorm bedraagt thans 
76.414 vrijwilligers. 

Overzicht der sterkte. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
was op 31 December 1932 als volgt samen
gesteld: 

Inspectie van den Vrijwilligen Land
storm: 
19 Landstormkorpsen, omvattende: 
1261 Plaatselijke Afdeelingen van Bij
zondere Vrijwilligers met 

Ie Ban . . . . . . . . . 55.220 vr. 
2e Ban . . . . . . . . . 11.348 " 

Het Vrijwillige Landstorm-
korps "Motordienst" . . . 

Het Vrijwillige Landstorm-
korps "Vaartuigendienst" 9.846 " 

Het Vrijwillige Landstorm-
korps "Spoorwegdienst" . 

Totale sterkte der vrijwilligers 76.414 man 
waartoe behooren 1944 res.-officieren en 
1199 Plaatselijke Leiders. 

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

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

commissiën . . . . . . . . 378 
1070 PlaatselijkeLall.dstorm-

commissiën ........ 4.738 
1 Landstormcommissie uit 

"Pro Rege" . . . . . . . . 3 
1 Landstormcommissie uit 

den Bond van R.K. Mili-
tairen-Vereenigingen . . . 6 

Totaal aantal Commissieleden 5.132 leden 
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DE GROEI VAN DEN B.V.L. IN 10 JAREN 1 

1 Jan. 1924 

48.000 
!Jan. 1925 

52.000 
1 Jan. 1926 

55.000 

SINT NICOLAAS-WEDSTRIJDEN. 
Sedert een zestal jaren is het in het 

Landstormkorps "Stelling van Amster
dam" in de maand December in enkele 
afdeelingen gewoonte geworden Sint Nico
laas-wedstrijden te houden. 

De belangstelling voor deze wedstrijden 
neemt elk jaar toe en elk jaar vermeerdert 
het aantal afdeelingen, dat dit gebruik gaat 
volgen. 

De grootste wedstrijd is wederom te 
Amsterdam gehouden, waar in 1932 aan 
den Sint Nicolaas-wedstrijd 500 leden 
hebben deelgenomen (de afdeelingen 
Amsterdam-Noord inbegrepen) tegen 310 
leden in 1 931 . 

Het is op dergelijke Sint Nicolaas-wed
strijden gebruikelijk, aan elk deelnemer 
een verpakte verrassing uit te reiken. 

Ondanks de minder goede tijden zijn 
ook in 1932 vele winkeliers en particu
lieren bereid gevonden verschillende arti
kelen af te staan, waardoor het welslagen 
dier bijeenkomsten is verzekerd geworden. 

De blijkbaar juiste regeling dezer wed
strijden en de zekerheid dat ieder schutter, 
hoe slecht hij ook schiet, toch op een ver
rassing mag rekenen, doet de belang
stelling opwekken ook van die leden, die 
zelden of nooit worden gezien. 

De organisatie der Sint Nicolaas-wed
strijden brengt zeer veel tijdroovende 
werkzaamheden mede. 

Vooral het bijeenbrengen, het sorteeren 
.en verpakken van de honderden benoo
digde verrassingen maakt het noodzake
lijk, dat in de afdeelingen uitgebreide Sint 
Nicolaas-commissies, uit de leden ge
kozen, vrijwillig zich voor dit werk be
schikbaar stellen. 

Aan de voorbereiding werken deze 
commissies gewoonlijk verscheidene avon
den en de daarvoor noodige samenkomsten 
versterken in hooge mate den onderlingen 
band. 

SNEEK. 

,,Driigt gefaer for revolusje, 
Klear stiet dan it Frysk Forba.n". 

Met deze kernachtige slotwoorden van 't 
Frysk La.nstoarmlied teekenen wij het 
best den geest die Vrijdagavond 16 Decem
ber in 't Gebouw voor Chr. Belangen te 
Sneek heerschte, waar de landstormers en 
landstormvrienden van Groep "Sneek en 
omstreken" in grooten getale waren saam 
gekomen. 

Openingswoord Mr. Haan. 
De Voorzitter Mr. Haan opent deze 

vergadering met gebed en laat zingen het 
1 e couplet van het aloude Wilhelmus. 

Vervolgens spreekt Mr. Haan een ope
ningsvvoord waarin hij de groote schare 
landstormers en vrienden van den land
storm het welkom toeroept. 

Verder verwelkomt spreker de gemeente
besturen, in het bijzonder dat van Sneek 

1 Jan. 1927 

56.000 
1 Jan. 1928 

58.000 
1 Jan. 1929 

62.000 
1 Jan. 1930 

65.000 
1 Jan. 1931 

69.000 

en stelt voor H . M. de Koningin het vol
gende telegram te zenden: 

,,De B. V.L. groep Sneek en omstreken, 
in grooten getale bijeen in het Gebouw 
voor Chr. Belangen, betuigen Uw Majes
teit hare onwankelbare trouw." 

Dit voorstel wordt met daverend ap
plaus begroet, waarop de vergadering 
staande zingt: ,,Mijn schild ende betrou
wen". 

Rede Pastoor Elbersen. 
Hierna wordt het woord verleend aan 

Pastoor Elbersen van 't Goy, vroeger te 
Sneek. Spr. spreekt er zijn vreugde over 
uit dat ondanks der tijden nood, de B.V.L. 
nog steeds blijft de vuurtoren die de 
richting aanwijst op onze wereldzee. De 
tegenpartij meende dat door de malaise 
ook een achteruitgang zou ontstaan in den 
B.V.L. Het tegendeel is eerder juist. 

De kracht van onze overtuiging houdt 
ons steeds staande en gezien de actie van 
onze tegenpartij moest dit instituut wor
den bestendigd. 

De tegenpartij heeft niet stilgezeten, 
maar heeft door allerlei middelen ge
tracht den volksgeest te vergiftigen. Gij 
kent haar actie, haar opzweeperij en daar
bij het gebrek aan verantwoordelijkheids
besef. 

Wanneer zij de macht zouden hebben, 
dan zou alles anders worden, dan wordt 
alles volmaakt en zal alles uitgroeien tot 
een paradijs. Maar ze weten de verant
woordelijkheid niet te kunnen dragen, al 
hun beloften niet te kunnen inlossen. Dan 
komt het immers aan op daden en niet op 
woorden. Ons Instituut is alleen ontstaan 
door hun actie. Wij zijn slechts een gevolg, 
zij de oorzaak. 

Ons doel is niet een partij, niet een 
klasse, niet een kerk te beschermen, maar 
wij omvatten heel het volksleven. 

Alle gezag is van boven en hangt niet af 
van den mensch. Het is een Goddelijke 
instelling. Wel kunnen de menschen den 
vorm van gezag veranderen, maar het 
gezag afschaffen kan niet. Daarom eindigt 
spr. met de opwekking om God vast te 
houden in ons leven. 

Een dankbaar applaus onderstreept 
deze met veel gloed uitgesproken rede. 

Rede burgemeester Martens. 
Het woord wordt nu verleend aan den 

heer H. M. Martens, burgemeester van 
Wijm bri tseradeel. 

Wij leven tegenwoordig in een tijd, aldus 
spreker, waarin men veel voelt voor de 
beweging van de massa. 

Allereerst herinnert spreker aan de 
demonstratie van N.V.V. en S.D.A.P. op 
8 N-0v. in Den Haag. Inderdaad gaat er 
van massale betooging een suggestieve 
kracht uit, de beteekenis echter van zulk 
een betooging is van betrekkelijk weinig 
waarde. 

Wanneer echter de massa <le straat op 

wordt gestuurd, dan is het goed dat die 
massa er aan wordt herinnerd dat er nog 
een instituut is dat steun wil verleenen aan 
het wettig gezag. 

Spreker toont op duidelijke wijze aan 
hoe de arbeidende stand bij een revolutie 
juist 't minst gebaat zou zijn. 

Wij keeren ons daarom tegen de revo
lutie en stellen tegenover het "Weg met 
de Kroon" het "Lang leve Koningin 
Wilhelmina". (Langdurig applaus). 

Prijsuitdeeling. 
Kapitein La Roi gaat vervolgens over 

tot het uitreiken van de prijzen, gewonnen 
bij de schietwedstrijden en spreekt daarbij 
een toepasselijk woord. 

In een korte kernachtige toespraak 
wekt de heer Heukels van Hardegarijp 
de landstormers op om waar de Regeering 
het heeft uitgesproken dat zij op den 
B.V.L. rekent, klaar te staan als de revo
lutie dreigt. 

De Voorzitter spreekt een woord van 
dank tot allen die aan het welslagen van 
dezen avond hebben meegewerkt, in het 
bijzonder tot luit. Molenmaker, die zich 
door het belangeloos leiden van de schiet
oefeningen bijzonder verdienstelijk heeft 
gemaakt. 

Slotwoord Prof. Gerbrandy. 
Hierna geeft de Voorzitter het woord 

aan Prof. Mr. P. S. Gerbrandy. 
't Staat voor ons vast dat wij niet meer 

heb ben de toestanden van 1918, 1 924 of 
1928 en spreker wilde gaarne weten of de 
landstormers, ook in deze benarde tijden, 
trouw waren gebleven aan hun beginselen. 

't Is een wonderlijke wereld geworden, 
waarin wij leven. Europa was eens de 
leverancier van de wereld. Maar die toe
stand is veranderd, want daar zijn in en na 
den oorlog machten opgestaan die de 
concurrentie hebben aangebonden. En ons 
Europa dreigt althans ten deele in die 
groote worsteling het onderspit te moeten 
delven. Onze meest vooraanstaande man
nen weten geen raad meer en Min. Ruys 
de Beerenbrouck heeft het onlangs nog 
tegenover spreker uitgesproken dat de 
menschen het nu kunnen leeren, om het 
uit te spreken en te bekennen: ,,Wij kun
nen het niet". Maar er is Eén die het kan 
en dat is God. Want menschen hebben 
alle pogingen moeten opgeven en de eene 
maatregel gaat tegen den anderen in. 

Toch is er nog een gedeelte dat zegt : 
,,Wij kunnen 't toch wel". Het schrikke
lijke onrecht dat in Rusland heerscht en 
het gemis aan redelijkheid bewijst de 
onwaarheid van dit beweren. Gelukkig 
leven wij in een land waar het recht nog in 
waarde is en waar Hij die de Bron is van 
alle recht nog wordt beleden als de Souve
reine God en wij nog een regeering hebben 
die dit erkent. 

Voor die Regeering strijdt uw vrijwillige 
landstorm en spreker eindigt met den 

1 Jan. 1932 

72.000 
1 Jan. 1933 

76.000 
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wensch uit te spreken dat nooit verbroken 
wordt dat drievoudig snoer: God, Oranje 
en Nederland. 

Een warm applaus volgde ook op dit 
ernstige woord, waarna Prof. Gerbrandy 
voorging in dankgebed. 

Het muziekcorps "Crescendo" van Heeg 
zorgde voor afwisseling. 

Bij den voorzitter Mr. A. W. Haan 
kwam het volgende antwoord-telegram 
binnen: 

's-Gravenhage, 17 Dec. 1932. 
Ingevolge de bevelen van Hare Majes

teit de Koningin heb ik de eer de Bijzon
dere Vrijwillige Landstormers van Sneek 
en Omstreken Hoogstderzelver dank te 
betuigen voor hun telegram van trouw. 

De Adjudant van Dienst. 

's-GRA VENHAGE. 

DE PRINS BIJ DEN VRIJWILLIGEN 
LANDSTORM. 

In den namiddag van 19 December 1932 
heeft Z.K.H. Prins Hendrik, vergezeld van 
luitenant-kolonel jhr. W. Laman Trip, 
een bezoek gebracht aan het bureau van 
den aangewezen commandant van het 
Landstormkorps "Zuid-Holland: West", 
aan het Bezuidenhout 185. 

Onder de aanwezigen waren de voor
zitter en secretaris der Nationale Land
storm Commissie, de heeren L. F. Duymaer 
van Twist en G. F. Boulogne, zoomede de 
inspecteur van den Vrijw. Landstorm, 
luitenant-generaal J. H. Borel; de voor
zitter, secretaris en penningmeester van 
de Gewestelijke Landstormcommissie, de 
heeren L. G. Royaards. D. J. Karres en 
Constant Boissevain, alsmede de aange
wezen commandant van "Zuid-Holland: 
West", res.-majoor J. P. Boots; voorts de 
luitenant-kolonels Schotman, Treffers en 
Vogel, de bataljons-commandanten, de 
res.-majoors Apol, van Hoogenhuyze en 
Kolff en de res.-kapiteins Eckebus en 
Kruls, alsmede enkele plaatselijke leiders 
van den B.V.L. · 

Na een woord van welkom van res.
majoor Boots, heeft res.-kapitein Boulogne 
voor Z.K.H. een uiteenzetting gegeven 
van het ontstaan en de geschiedenis van 
den B.V.L., waarbij hij den B.V.L. 
schetste als onderdeel van het leger, 
noodig voor bepaalde omstandigheden. 
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Bezoek van Z.K.H. den Prins aan het Korpsbureau van het Vrijwillige Landstormkorps 
,,Zuid-Holland: West" te 's-Gravenhage. 

Nadat de heer Boulogne gewezen had 
op de levensvoorwaarden van den B.V.L., 
heeft res.-luitenant Karres een en ander 
medegedeeld over de organisatie van den 
B.V.L. in Zuid-Holland: West, welk korps 
thans een sterkte telt van 5605 man. 
Spr. vertelde van de 62 Landstormavon
den die dezen winter in Zuid-Holland: 
West gehouden worden, en dankte Z.K.H. 
namens Gewestelijke Commissie en plaat
selijke leiders voor zijn belangstelling in 
de landstormbeweging betoond. 

Res.-majoor Boots heeft voorts enkele 
mededeelingen gedaan over mobilisatie
mogelijkheden van het korps, waarna 
ververschingen werden aangeboden. 

Het bezoek van den Prins werd met een 
filmvertooning besloten. Vertoond werd 
o.m. de Landstorm-eerewacht te Roer-

" mond voor H. K. H. Prinses Juliana en 
een geheel nieuwe Hollandsche geluids
film: ,,Als de torens zingen", operateur 
Schefer. 

De Prins complimenteerde den heer 
Schefer met zijn succes. 

Na het vertrek van den Prins heeft 
generaal Borel zich met enkele woorden 
tot de aanwezigen gewend, om zijn 
erkentelijkheid te betuigen voor de aan
gename verhoudingen, die er in "Zuid
Holland : West" bestaan tusschen de ver
schillende instanties van dti!n B.V.L. 

WERFT ABONNÉ'S 

Prins Willem de Zwijger. 
I. 

Het jaar 1933, althans zeker het voor
jaar, zal ongetwijfeld voor alle Neder
landers staan in het teeken van herden
king, dankbare herdenking van de ge
boorte van Prins Willem den Eerste, den 
grondlegger van de Nederlandsche natie. 

Reeds maakt men ' zich op, om deze 
herdenking feestelijk te vieren; immers de 
25ste April nadert snel. Daarom hebben 
wij ons voorgenomen ook voor onze 
lezers zijn zoo groote figuur door deze 
artikelen te doen herleven. Groot als 
mensch, als staatsman, als Christen. Ja, 

LANDSTORMKORPS KENNEMERLAND. 
Op 3 December jl. had in Schietgebouw 

Gen. van Meden te Haarlem de jaarlijksche 
schietwedstrijd plaats voor de Officieren 
en Vaandrigs van b.g. Landstormkorps, 
welke wedstrijd zich in een druk bezoek 
mocht verheugen en een geanimeerd ver
loop had. 

Geschoten werd met K.S.O.-geweer, 
max. 100 punten. 

De door de Nationale Landstorm Com
missie en Gewestel. Landstorm Commissie 
,,Kennemerland" hiervoor beschikbaar ge
stelde prijzen werden behaald door:_ Res. Ie 
Luit. D. Wilde boer, 97 punten; Res. 2eLuit. 
A. F. Frumau, 97 p.; Res. Ie Luit. P. W. 
Majoor, 95 p.; Kapitein C. Eldermans, 
95 p. ; Res. Kapt. C. Schuttevaer, 94 p.; 
Res. 1 e Luit. C. Melse, 94 p.; Res. Kapt. 
J. Boelstra, 93 p.; Res. 2e Luit. P. Ver
hoog, 92 p.; Ees. Luit. Kolonel P. S. 
Hartogh Heijs van Zouteveen, 92 p.; 
Res. 2e Luit. A. F. Haccou, 91 p.; Res. 
Ie Luit. M.L. van Nispen, 91 p. 

Na afloop van den schietwedstrijd had 
in hotel Lion d'Or de prijsuitreiking plaats 
door den Korpscommandant Overste P. S. 
Hartogh Heijs van Zouteveen, gevolgd 
door een bespreking de mobilisatie-aan
gelegenheden van het Korps betreffende 
en waarbij verschillende vraagpunten, 
door de Officieren naar voren gebracht, 
uitvoerig werden besproken en toegelicht. 

Gezien de vele opgeworpen vraagpunten 
werd deze bespreking na afloop van een 

want wie dacht in dien tijd eraan ver
draagzaamheid te prediken, toen, nog 
zoo kort na de Middeleeuwen, ieder 
meende zijn naaste te mogen dwingen tot 
zijn confessie. Vrijheid van conscientie, 
het was de inzet van den strijd, doch 
zoodra men haar voor eigen geweten had 
verworven, begon men haar anderen te 
ontnemen. Ook "die van de vrije leere" 
maakten zich vaak daaraan schuldig, 
zoodat in steden waar de Calvinisten het 
bestuur in handen kregen, de Roomsche 
religie dikwijls niet meer geduld werd. 
Te verklaren vaak uit reactie op het door
gestane lijden, vaak ook uit een instinc
tieven drang naar zelfbehoud, die de 
nieuwe heerschers noodzaakte hun positie 
zoo stevig mogelijk te maken, vaak ook 
omdat het hun overtuiging was dat de 
,,overheid alle afgoderij en valsche gods
dienst moet weren en uitroeien". Maar 
Prins Willem stond hoog daarboven, toen 
hij vraagde: ,,Zoo wij eenige steden in 
onze macht krijgen, laat dan de papistische 
gemeente, zooveel als mogelijk is ontzien 
en beschermd worden". Gewetensvrijheid, 
daarvoor bond hij den strijd aan vóór het 
verdrukte volk, tegen het machtige Spanje. 
En ondanks allen tegenslag dien hij als veld
heer moest verduren, bleef hij gelooven en 
vertrouwen in 't rechtvaardige van zijn zaak, 

eenvoudigen gemeenschappelij ken maaltijd 
nog voortgezet, waarbij de wensch naar 
voren werd gebracht meermalen per jaar 
dergelijke besprekingen van Korpscom
mandant met de aangesloten Officieren 
te houden. 

In een op 3 December jl. plaats gehad 
hebbende vergadering der Gew. Landstorm
commissie "Kennemerland" werden als 
nieuw toegetreden leden geïnstalleerd de 
heeren: P. G. Ramaer en E. G. A. Slors, 
Oud Hoofd-Officieren Ned. Ind. Leger b.d. 

WANSWERD-BIRDAARD. 

Op Woensdag 14 Dec. 1932 vergaderde deze 
afdeeling onder leiding van den voorzitter der 
Plaatselijke Commissie, den weleerw. heer Ds. 
Oosterhoff. Na een openingswoord door dezen 
werd het rijk voorziene programma vlot af
gewerkt. Door de plaatselijk_e leiders werden 
eenige mededeelingen gedaan aangaande de 
belangen hunner afd., alsmede van de financiën. 
Toespraken werden gehouden door comman
danten of bestuursleden der B. W. en commis
sieleden van den B.V. L. 

Een verrassing was het, dat tijdens de ver
gadering nog in 't midden kwamen de heeren 
Heukels, Ds. Hommes van IJlst en de Jong, 
oud-Verbandscommandant. 

Een zestiental schutters kon nog een 
prijs bekomen, daar zij de hoogsten waren in de 
drie afdeelingen waarin was geschoten. 

't Was reeds na het middernachtelijk uur eer 
we voldaan huiswaarts keerden, nadat de ver
gadering met een slotwoord door Commandant 
Van der Kouwe was gesloten. 

OUDE-BILDTZIJL. 
Onze afdeeling van den B.V.L. hield dit 

najaar een schietwedstrijd. Winnaars waren: 
Klasse scherpschutters: Ie prijs B. D. Snij

der, 96 punten; 2e pr. W. M. Tjepkema, 
84 p. 

Schutters 1 e klasse: 1 e prijs A. Teijema, 
92 punten; 2e pr. Th. Bosma, 90 p. 

Schutters 2e klasse: Ie prijs A. Tool, 88 
punten; 2e pr. E. B. Borger, 87 p. 

De prijzen bestonden uit Verguld Zilveren 
en Zilveren medailles. 

Dit jaar werden bevorderd tot Scherp
schutter de heeren H. J. Sipma en W. M. 
Tjepkema. 

SEXBIERUM. 
De afdeeling Sexbierum van den B.V. L. gaf 

op 22 Dec. 1932 in het lokaal van de Ned. 
Herv. Kerk baar eersten propaganda-avond. 

Na een kort, doch opwekkend woord van den 
Voorzitter werd de vergadering geopend. 

De plaatselijke leider, F. de Vries, bracht 
verslag uit van den toestand der afdeeling. Een 
woord van warmen dank werd gebracht aan 
het adres van den commandant voor al de 
werkzaamheden, door hem voor de afdeeling 
Barradeel verricht. 

Het ledental in Sexbierum was geklommen 
tot 52, benevens 4 leden voor het motorkorps. 
In totaal werden 7 schietoefeningen gehouden, 
waaronder 2 wedstrijden. 

de zaak van zijn volk, de zaak van zijn God. 
Daarom dezen held herdenken is het 

herdenken van iemand, die voor zijn volk 
bereid was tot het offer, zelfs het offer 
van zijn leven, dus zullen wij Landstor
mers, zijn gedachtenis in eere houden. 

Prins Willem de Eerste werd dus 25 
April 1533 te Dillenburg geboren, uit het 
huwelijk van Graaf Willem de Derde met 
Gravin Juliana van Stolberg. Het was 
èn van zijn vader en van zijn moeder het 
tweede huwelijk. De oude graaf Willem was 
gehuwd geweest met Walpurga v. Egmont, 
die hem in 1529 door den dood ontviel, uit 
welk huwelijk 2 kinderen, beiden meisjes, 
geboren werden. In•dit zelfde jaar overleed 
ook de echtgenoot van Juliana v. Stolberg, 
Graaf Filips van Hanau, zijn 5 kinderen 
onder voogdij stellende van Graaf Willem. 

Van Willems voorouders waren reeds 
meerdere met de Nederlanders in contact 
geweest. Het is voor het ons gestelde rloel 
niet van genoegzaam belang dezen allen 
te bespreken, doc:h zullen wij alleen stil
staan bij enkele belangrijke feiten. 

Prins Willems overgrootvader Engelbert I 
bracht de Nederl. goederen in de familie 
door zijn huwelijk met Johanna, eenig 
kind van Jan, heer van Polanen en Leek. 

Van ~meer belang nog was het huwelijk 
van Prins Willems zoon Hendrik met 
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De Ie prijs werd gewonnen door J. van Vaals, 
de 2e pr. door Tj. Gratama, de 3e pr. door J. 
Tangsma, de 4e pr. door W. Beimers, de Se pr. 
door H. Wettra en de 6e pr. door M. Terpstra. 

De prijzen werden door den plaatselijken 
commandant uitgereikt. 

Namens de zusterafdeelingen sprak de heer 
S. C. de Groot een kort toepasselijk woord. 

Nadat de Voorzitter nog een kort woord van 
dank had gebracht aan allen die hadden mee
geholpen om dezen avond te doen slagen, sloot 
de voorzitter circa 12 uur deze zeer gezellige 
bijeenkomst. 

HOOGEVEEN. 

De ruime concertzaal van den heer L. Mulder 
was op 16 Dcc. geheel bezet, toen de heer J. 
Mulder, voorzitter der plaatselijke commissie, 
om circa halfacht den B. V. L.ers, genoodigden 
en belangstellenden een hartelijk welkom toe
riep, inzonderheid den heer Mr. H. Smeenge, hem 
daarbij huldigen de als een rasechten vaderlander 
en oer-Drent. Ondanks uw hoogen leeftijd, aldus 
de voorzitter, is u naar deze onze propaganda
vergadering gekomen, en wij stellen dit op 
hoogen prijs. Voorts werd ook de heer Overste 
Van den Nieuwenhuizen, commandant van het 
korps Drenthe, welkom geheeten. 

:--rr. H. Smeenge. 

Op deze vergadering, zoo ging de voorzitter 
verder, zijn menschen van diverse pluimage 
bijeen, met de bedoeling orde en gezag te hand
haven. Zulk een gemeenschappelijk doel heeft 
voor alle echte Nederlanders een bijzondere 
bekoring. 

Onder daverend applaus betrad nu Mr. 
Harm Smeenge het podium. Deze meer dan 
80-jarige volksvertegenwoordiger wist zijn ge
hoor uitermate te boeien. l\Iet krachtige stem 
en jeugdig enthousiasme verhaalde hij van de 
schutterijen van voorheen en hield een krach
tig pleidooi voor den B.V. L. van thans. Hij 
riep allen op tot saamhoorigheid en een krach
tig steunen van het huis van Oranje. 

De voorzitter bracht Mr. Smeenge hartelijk 
dank voor zijn rede, waarin zoo nu én dan de 
humor niet ontbrak. Drentsche eiken, zoo be
sloot de voorzitter, zijn krachtige boomen, die 
wel een storm kunnen verduren. Zulk een 
Drentsche eik is ook Mr. Smeenge, allemaal 

Claudia dochter van Prins Jan van 
Chàlons en Oranje en zuster van den 
regeerenden Prins van Oranje Philibert. 
Toen namelijk deze Philibert in 1530 
kinderloos stierf, benoemde hij zijn neef 
Réné, den zoon van Claudia en Hendrik 
tot zijn opvolger terwijl deze bij zijn dood 
in 1544 den titel naliet aan onzen Willem 
van Nassau. 

Van de jeugd van den jongen Willem is 
niet veel bekend. Wel weten we dat hij 
is opgegroeid in een levendige omgeving. 
Immers de 5 kinderen uit het eerste 
huwelijk zijner moeder, over wie zijn 
vader tot voogd was aangewezen, werden 
ook op het Slot te Dillenburg opgevoed. 
Jong leven dus genoeg. Het groote ge
beuren in zijn jeugd was het reeds ge
noemde feit van zijn benoeming tot prins 
van Oranje. 

Deze erflating had de goedkeuring van 
den Keizer vereischt. Keizer Karel V 
nu had als voorwaarde gesteld dat de 
erfgenaam aan zijn hof zou worden op
gevoed. Zoo gingen dus in September 
1544 de oude graaf Willem en zijn zoon 
naar Brussel teneinde aldaar de erfenis te 
aanvaarden en wat den laatste betreft,op
genomen te worden in de hofhouding des 
Keizers. J eröme Granvelle een broeder van 
den Kardinaal, werd zijn leermeester aldaar. 
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lrninl, zooals uit zijn rede van hedenavond 
"eer bij vernieu \\ ing bleek. 

De volgende spr. was de heer Mr. J. W . 
Tijsma, kantonrechter te Leeuwarden. In ge
spierde taal maakte hij propaganda voor den 
B.V.L., hekelcle clen Bond "Kerk en Vrede" en 
adviseerde l1<'t hoofd koel en het hart warm te 
houden tot heil van land, volk en vorstin. Ter
wijl een tableau "God, Nederland en Oranje" 
werd vertoond, zong de vergadering het land
stormlied, waarvan de laatste regels luiden: 

\\'ordt er ooit iets ondernomen 
Tegen Koningin en Land, 
Dreigt gevaar voor revolntie, 
I.;:laar slaat dan het Drentsch Verband. 

Door Overste Van den Nieuwenhuizen werd 
er aan cle beste schutters der plaatselijke afd. 
een 15-tal prijzen uitgereikt. Verder werd de 
film "Vaancleluitreiking te Ede" afgedraaid. 

Het muziekcorps J nliana , an Nieuwlande 
wist er de stemming in te brengen enk houden. 

De avond is uitnemend geslaagd. 

LEEK. 

Vrijdag 25 Novemher jl. vergaderde onze 
afdeeling van den B.V.L. vC'or de 2e maal in 
dit winterseizoen. Was het den vorigen keer een 
oefening, dezen avond bckampten de leden 
elkaar om de prijzen, hiervoor beschikbaar 
gesteld. Er werd dezen avond goed geschoten 
en de plaatselijke leider kon aan het einde den 
uitslag mededeelen als volgt: 

Scherpschutters : 1 e prijs J. Grij pstra, 94 
punten. 

Schutters Ie klasse: 2e prijs Vl. Kingma, 
91 punten; 3e pr. J. L. Schaafsma, 91 p.; 
4e pr. A. Oosterhof, 91 p.; 5e pr. P. Postema, 
89 p. 

Schu1.ters2e kla se: 6e prijs D. van Hcogen, 
74 punten en 7e prijs J. G. Oostinga, 73 p. 
Het ecnige lid der Pl. Commissie was als 
altijd in ons midden. Deze vergadering was 
door 30 leden bezocht, welk getal nog grooter 
moet ,Yorclen. leder lid propagandist. 

SMILDE. 
Tot opvolger van den Plaatselijken Leider 

der afcleeling Smilde, den heer R. J. Voortman, 
is benoemd de heer R Schilt te Bovensmilde. 

OPPERDOES. 

Vrijdag 2 Dec. j .1. kwam de plaatselijke 
afdeeling Opperdoes van den B.V. L. onder 
leiding van haren nieuwen voorzitter Burge
meester de Bruyne, bijeen om haar jaarlijksche 
vergadering te houden. De prijzen werden uit
gereikt van den gehouden wedstrijd die in 6 
oefeningen is gehouden. 

De winnaars waren in klasse A: K. Rurten
burg met 590 punten; klasse B: Jb Zwaan Jbz. 
met 578 punten; Klasse C: P. Vijn Jbz. met 585 
punten. 

Verder kreeg een twintigtal deelnemers een 
troostprijsje. Aan een der deelnemers werd een 
brevet met bijbehoorende medaille van koning
schutter uitgereikt, en aan een ander een brevet 
van scherpschutter. Door den heer Groenveld 
werd verslag uitgebracht van de vaandel
uitreiking, dezen zomer geschied in Ede. De 
plaatselijke leider sprak een opwekkend woord 
tot de afdeeling. De heer Oolders sprak den 
voorzitter toe met eenige welgekozen woorden, 
waarop de voorzitter dank bracht voor al het 
gesprokene en de vergadering sloot. 

DEN HELDER. 

Deze afdeeling hield 11 November haar 
jaarlijksche bijeenkomst. Aanwezig waren de 
Verband-Commandant, de Res. l\Jajoor Van 
Honten en de Secr. der Gew. Commissie de 
heer Oolders. Burgemeester Driessen, Eere
Voorzitter der Afd., had bericht van verhin
dering gezonden. De voorzitter, Notaris 
Schreucler, richtte allereerst het woord tot den 
afgetreden Pl. Leider, den Res. 1 stc Luit. 
De Jong, dien hij huldigt voor het vPle, dat deze 
voor de afd. heeft gedaan, waarna hij hem 
mededeelt zijn benoeming tot lid der Pl. 
Commissie. 

Majoor Van Houten reikt vervolgens de bij 
de schietoefeningen behaalde prijzen uit. 

De uitslag is: 
Klasse A (Scherpschutters): 1. J(. Bakker, 

2. J. Roozen, 3. D. Smit, 4. W. Ran. 
Klasse B (Schutters 1 e kla~se): 1. J. l(enma, 

2. J. Blind. 
Klasse C (Schutters 2e klaèse): 1. A. Karnon

nan, 2. E. Bruyn. 
De nieuwe Pl. Leider, de Res. lste Luit. 

J. Adolfs, reikte daarna de behaalde prijzen 
bij den onderlingen wedstrijd uit. Deze vielen 
ten deel aan resp. A. Veen, A. Hooiveld en 
J. Dekker. 

De heer Ooldcrs d<"ed daarna eenige zake
lijke meclecleelingen, ten, ijl hij tevens eenige 
bewijzen van ontslag uitreikte. 

Hiermede was het werkprogram afgeloopen 
en werd overgegaan tot het feestelijk gedeelte. 

Deze buitengewoon gezellige avond werd 
met een kort dank- en opwekkend ,, ocrd ge
sloten door den Secr. der afd., den heer 1 ' c 
Böck. 

HARSKAMP. 

Op een in het gebouw Neo te J-larskamp 
(gemeente Ede) gehouden propaganclavcrga
dering, waarin als sprekers optraden de heeren 
J. Tulp, Ds. D. J. v. cl. Graaf en Jalink, werd 
opgericht een afdeeling van den B.V.L., met 
aanvankelijk 25 leden. Vervolgens werd de 
heer J. Brom,·er als Plaatselijk leider geîn
stalleerd. 

DIEPENVEEN. 

De Plaatselijke Commissie te Diepenveen 
is samengesteld als volgt: 

J. W. Arriens, Burgemeester, Voorzitter; 
W. \\'. Hopperus Buma, Oud-Burgemeester; 
F. F. Pabucl de :\1ortanges; H. V,/. Dikkers; 
W. F. Wiegman; G. J. Nolten; J.C. Korving, 
Plaatselijk leider. 

Als Plaatselijk leider van de afdeelingen 
Beemte en Beek bergen zullen optreden: 

Te Beekbergen: l\I. J. Wilbrink, Hulleweg 40, 
Beekbergen. 

Te Beemte: B. Jalink, Apollolaan 13, 
Apeldoorn. 

OEFFELT. 

In verband met het bereiken van den ge
stelden leeftijd, werd aan den heer H. Roosen 
eervol ontslag verleend als plaatselijk leider 
van de afdeeling. Namens het Landstormkorps 
werd hem een fraai souvenir overhandigd als 
blijk van waardeering voor de bewezen diensten. 

Als opvolger werd aangewezen de heer H. 
Liebrand. 

Schietwedstrijd van de Afdeeling Driebergen-Rijsenburg. 
(\Vegcns plaatsgebrek eerst heden opgenomen.) 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Sint Nicolaaswedstrijden. 

In de maand December zijn in de Stel
ling van Amsterdam op verscheidene 
plaatsen zeer goed geslaagde Sint Nicolaas
wedstrijden gehouden, waarvan enthou
siaste en lijvige rapporten zijn ontvangen 
ter opneming iri het Landstormblad. Aan
gezien deze uitvoerige verslagen bezwaar
lijk alle in het blad kunnen worden op
genomen, wordt hieronder van de drukst 
bezochte wedstrijden mededeeling gedaan. 

Amsterdam: afdeelingen Noord, Zuid, 
Oost, West en Centrum met ruim 500 deel
nemers; Abkoude, Baambrugge en Proost
dij met bijna 70 deelnemers; Leimuiden, 
Rijnsaterswoude, Bilderdam met circa 60 
deelnemers; Ouderkerk a. d . Amstel met 
50 deelnemers; Diemen met 55 deelnemers. 

In Amsterdam Noord, in Amsterdam 
Centrum en in Abkoude werden afzonder
lijke bijeenkomsten belegd om de behaalde 
prijzen uit te reiken. 

Alle deelnemers aan de wedstrijden ont
vingen een prijs. Zoo werden in Amster
dam op 16 December in een groote ver
gadering in "Bellevue" (met 1400 aanwezi
gen) totaal 400 prijzen, alle verpakt, uit
gereikt. 

Al deze prijzen werden bijeengebracht 
door een Sint Nicolaascommissie te Am
sterdam onder leiding van den heer 
N'euyen, te Amsterdam Noord onder 
leiding van den heer Koet, te Abkoude 
onder leiding van den heer Kaatee, te 
Leimuiden onder leiding van den heer 
l' Ami, te Diemen onder leiding van de 
plaatselijke Landstormcommissie. 

Bijeenkomst op 16 December 1932 m 
Bellevue te Amsterdam. 

De Amsterclamsche afdeelingen be
zuiden het IJ hebben op 16 December ver
gaderd in de beide groote zalen van "Belle
vue". Het aantal leden dat met hun vrouw 
was opgekomen was dermate groot, dat 
alle plaatsen, 1400, bezet waren en er geen 
plaatsen meer beschikbaar waren voor 
belangstellenden. Een klein aantal autori
teiten was mede uitgenoodigcl. Zoo 
waren aanwezig de garnizoenscomman
dant, de hoofdintendant, de comman
danten van het Vooroefeningsinstituut, de 
ondercommandant van de marine, eenige 
commissarissen van politie, vele leden van 
de Gewesteliike Landstormcommissie, verr 
schillende plaatselijke leiders en plaatse
lijke commissieleden uit aangrenzende 
afdeelingen, en vertegenwoordigers van 
enkele vereenigingen (Verg. van Verlofs
officieren, enz.). 

Medewerking werd verleend door de 
Christelijke Poli tiem uziekvereeniging 
"Crescendo", door den heer Jan van 
Riemsdijk met Veluwschen humor, terwijl 
door den Voorzitter van de Gewestelijke 
Landstormcommissie Dr. I. H. J. Vos, de 
vrijwilligers werden toegesproken. Met dat 
al een overvol programma, waarbij nog 
zij vermeld de uitreiking van 400 prijzen 
in een zeer vlot tempo (binnen het kwar
tier waren alle prijzen uitgereikt). De ver
gadering, die om kwart vóór acht uur was 
aangevangen, werd te ruim elf uur gesloten 
en mag dank zij de uitmuntende zorgen 
van een voorbereidingscommissie onder 
leiding van den heer Neuyen, als in alle 
opzichten geslaagd worden beschouwd. 

Bijeenkomsten. 

Schietbijeenkomsten werden in de 
maand December in de Stelling van Am
sterdam op onderstaande plaatsen ge
houden: Nigtevecht, Ouderkerk a.d. Am
stel, Hoofddorp, Sloterweg Noord, Nieuw
Vennep, Leimuiden en Amsterdam. 

LIESHOUT. 

Op 6 December 1932 overleed alhier na een 
langdurige ongesteldheid de heer J. Verkuilen, 
oud-plaatselijk leider van deze afdeeling. In 
hem verliest de afdeeling een ijverig werker 
voor den B.V. L., die voor de oprichting en 
instandhouding der afdeeling Lieshout zeer 
veel heeft bijgedragen. 

DRIEBERGEN- RIJSENBURG. 
Op 2 December jl. hield de Afd. Driebergen

Rijsen burg een Landstormavond. 
Vertegenwoordigd was de Gewestelijke Com

missie l'trecht door den Secretaris Mr. van 
Gelclorp Mcddcns, voorts waren vele leden der 
Plaatselijke Lanclstormcommissie, de Korps
Commandant en vertegenwoordigers van Ge
meentebestuur, Burgerwacht, Schietverecni
ging, Chr. Oranjcvereeniging, Ned. Roocle 
Kruis aam\ czig. 

De Voorzitter, Generaal den Doorcn de Jong, 
sprak een openingswoord. 

De spreker van den avond, Pastoor Elberssen, 
zette in welsprekende en O\·ertuigendc be
woordingen de bcteekenis van het instituut van 
den B. \'.L. uiteen. 

Hierna werden nog enkele films vertoond. 

HILVERSUM. 
Op 16 December hield de afclceling Hilver

sum van den 13.V.l.., onder voorzitterschap 
van den heer Hoebc\ haar jaarvergadering, 
waar.op tevens de brevetten en prijzen van den 
zomerschietwedstrijd werden uitgereikt. 

Door J\Ir. J. G. 1\. van Gelclorp J\Iccldens, 
Secretaris der Ge,\·estelijke Commissie, werden 
scherpschuttcrsbrevetten uitgereikt aan de 
heeren Velclmeijer, Kuyper, l\Iast, Jallinks, 
Van der '.\last, Bergsma en v\ïjdekop Jr. 

Hierna werden door den Voorzitter de 
Kampioens- en overige prijzen uitgereikt. 

Kampioen voor 1932 werd de heer J. Grond
stra met 452 punten. 

Het woord werd nog gevoerd door cle heeren 
Res. Kapitein Sikkcns, Commandant der 
Burgerwacht te Laren en L. Attema, lid der 
Gewestelijke Lanclstormcommissic "Nieuwe 
Hollandsche \Vaterlinic". 

Tevens \\erclen nog eenige films vertoond. 

SCHOONREWOERD. 
O.p Donderdag 15 Dcccm ber jl. hield de 

Afd. Schoonrewoerd van den Bijz. Vrijw. Land
storm een huishoucl<"lijke vergadering in de 
Ned. l Ierv. school alhier, welke werd geopend 
omstreeks 7 uur door den heer J. de H.uijter, 
plaatselijk leider dier afcleeling. Deze bracht 
naar voren het doel ,·an den B. V.L. Hij gaf een 
kort overzicht van de werkzaamheden over 
het afgeloopcn jaar en sprak dank uit voor 
de trouwe opkomst der leden en de zeer goede 
verstandhouding onderling. Tevens bedankte 
hij den heer W. Vroegh, plaatselijk leider te 
Leerdam, voor de medewerking, die men steeds 
van hem heeft gehad. Daarna werden de 
prijzen uitgereikt van den in de vorige week 
gehouden wedstrijd, welke werden behaald als 
volgt: Ie prijs J. de H.uijter, een zijden hand
werk geweven tafelkleed; 2e pr. A. Brouwer, 
6 zilveren lepeltjes in etui; 3e pr. Joh. v. 
\Veverwijk, een gebrand koperen bloempot; 
4e pr. B. Heijkoop, een nest schalen; 5e pr. 
A. den Besten, een nikkelen boterkoeler; 
6e pr. N. Bronkhorst, een scheerapparaat met 
toebehoorcn; 7e pr. A. A. Bikker, een flesch 
eau de cologne met stuk zeep in etui; Se pr. 
IL de Pater, groote bonbonschaal; 9c pr. 
Th. de Vries, idem middelsoort; I0e pr. C. v. 
Hcmcrt, een paar bretels; ! Ic pr. Ant. den 
Besten, een bqnbonschaaltje; J 2e pr. Grooten
clorst, een kleedje; 13e pr. A. de Leeuw, een 
paar sokkenhouders; 14e pr. R. Burggraaf, 
een booclschappentasch. Daarna sprak de heer 
Vroegh, plaatselijk leider te Leerdam, een 
woord· van dank tot den heer J. de Ruijter, die 
zeer veel moeite heeft gedaan, om deze prijzen 
te koopen, en het zooveel mogelijk iedereen 
naar den zin te maken. Tevens gaf hij een 
uiteenzetting van den B. V.L. Hij besprak den 
ernst der tijden en de moeilijkheden der 
regeering en hoopt, dat, wanneer het nooclig 
zon zijn, allen pal zullen staan ter verdedi
ging van l(oningin en Vaderland. Hierop 
volgde een levendig applaus. Allen gingen vol
daan met hun cadeaux huiswaarts. 

OUDENBOSCH. 
Tot plaatselijk leider van de afdecling Ouden

bosch en Zegge van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm is benoemd de heer Alphons 
van den Bom. 

NIEUW-VOSMEER: 
De afd. Nieuw-Vosmeer hield onder voor

zitterschap van den Burgemeester van Nieuw
Vosmeer haar jaarlijksche bijeenkomst. De 
aanschaffing van een vaandel kreeg op deze 
vergadering haar beslag, zoodat bi nnenkort 
ook de afcleeling Nieuw-Vosmeer in het bezit 
zal zijn van een vaandel. Besloten werd om de 
ingezetenen van Nieuw-Vosmeer in de gelegen
heid te stellen hun sympathie te betuigen 
tegenover den Landstorm in den vorm van een 
kleine bijdrage, waarvoor twee leden zich 
spontaan aanboden voor het ophalen van gel
eien. 

:\Ict een oogcnblik stilte werd de overleden 
commandant de heer Asselbergs herdacht. 

Laat in den avoncl werd deze bijeenkomst 
besloten, waarbij ✓,eer zeker een woord van 
clank toekomt aan den syrnpathicken voor
zitter voor zijn voortrcJfclijkc leiding. 
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ELBURG. 

Vrijdag 9 Dec. werd door de afd. Elburg 
van den Bijz. Vrijw. Landstorm, in de Stads
geh oorzaal te Elburg, daartoe welwillend 
afgestaan door het Gemeentebestuur van 
E lburg, een Landstormavond gehouden. 

Om half 8 werd door den Plaatselijken 
leider, den heer L. de Ruijter, deze bijeenkomst 
geopend. Hij heet alle Landstormers met hun 
dames en verdere genoodigden hartelijk 
welkom, en in het b ijzonder de heeren der 
P laatselijke Commissie, t.w. den Burgemeester 
der Gemeente E lburg Jhr. R. Feith, Voor
zitter der P laatselijke Landstormcommissie, 
Notaris Mr. G. A. Hoefhamer en Dr. S. P. 
Gualthérie v. Weezel, beiden leden der 
P laatselijke Landstormcommissie, alsmede den 
Secretaris van het "Veluwsch-Verband" den 
heer Joh. Wijnne, verder de afgevaardigden 
uit Nunspeet met hun Plaatselijken leider, den 
heer Braamburg. Medewerking voor dezen 
avond verleende een afdeeling muzikanten 
van "Concordia" en een dubbel kwartet 
dames en heeren van een gemengd koor uit 
Nunspeet. Door Burgemeester Feith werden 
vervolgens aan den Landstormer L. H. Smit 
en den Pl. Leider L. de R uijter ieder een Medaille 
voor Koningsschutter uitgereikt en aan de 
Landstormers J. v. Norcl, Joh. A. 't Goor, 
R. Weijenberg, J. Kroneman en J. Hup ieder 
een Brevet voor Scherpschutter. Vervolgens 
ging de Burgemeester in zeer hartelijke be
woordingen over tot het uitreiken der prijzen 
van een in den vooravond gehouden schiet
westrijd. Het woord was hierna aan den Pl. 
leider van de afd. Nunspeet, den heer Braarn
burg, die de hartelijke samenwerking prees 
van de afd. E lburg en Nunspeet en namens 
zijn afd . een bloemenmand overhandigde. 
Twee tableaux: .,Hulde aan de Neder!. Vlag" 
en "Hulde aan de Neder!. Maagd" vonden zeer 
veel bij val. 

GEERTRUIDENBERG. 

Alhier had in de bioscoopzaal van hotel 
Centraal een vergadering plaats van den Bijz. 
Vrijw. Landstorm, kring Geertruidenberg

. Raamsdonksveer. 
De voorzitter, de heer J. Bianchi, burge

meester dezer gemeente, opende de vergadering 
en sprak eenige waardeerende woorden ter na
gedacht enis van wijlen Kapt. P. W. M. Assel
bergs, in leven commandant van het Vrijw. 
Landstormkorps "West-Brabantsch Verband". 

Deze rede werd door dè vergadering staande 
aangehoord. 

Op de vergadering waren tevens verschil
lende leden van de Luchtwacht aanwezig, als
mede de zeereerw. heer van Genk, pastoor te 
Achtmaal, secretaris van het West-Brabantsch 
Verband, wien door den voorzitter een hartelijk 
welkom werd toegeroepen. 

Daarna werden enkele films vertoond. 
De zeereerw. heer van Genk sprak nog in een 

sympathieke rede een opwekkend woord tot de 
bijzondere vrijwillige landstormers. 

Ten slotte werd overgegaan tot prijsuit
reiking van het in de maand Augustus 1932 
alhier gehouden prijsschieten. 

OOSTEIND. 
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Geen contact tusschen de communisten aan weerszijden 
van onze Oostgrens ! 

WESTMAAS. WOERDEN. 

[J 

De afdeeling Westmaas van den B.V.L. 
organiseerde op 30 November jl. een Land- Donderdagavond 29 December had in Hotel 
stormavond, welke druk bezocht was. Doremans de prijsuitreiking plaats voor de 

Onder groote belangstelling had in het patro- Te ongeveer 7½ uur opende de plaatselijke gehouden schietwedstrijden. Vele B.V.L.'ers 
naatsgebouw de prijsuitreiking plaats voor de leider P. Witvliet deze bijeenkomst met een waren opgekomen; een aantal hadden hun 
leden van de afdeeling Oosteind, van den Bij- woord_ van welkom, in h~t bijzonder tot _den echtgenoote of verloofde medegebracht. 
zonderen Vr ijwilligen Landstorm. De plaatse- Voorzitter en Secretans der GewestehJke De leider van de afd Woerden van den 
lijke leider, de heer J. Akkermans, sprak een Landstormcommissie "Rotterd 3:m". 1 B.V.L. de heer Timmer~an opende de bijeen-
woord van welkom tot de leden in 't algemeen Na het vertoonen van enkele films, verkreeg . : . 
en tot den Eerw. heer Raaijmakers elll het Kolonel Van Cappelle het woord, die met een komSt en heette mz0nderheid welkom MaJoor 
commissielid den heer A . Oomen, zeer in het keurio-e rede de heeren Ds. C. G. H. Blok en Barnk Bles, Commandant van het Landstorm
bijzonder. Daarna ging men over tot de uit- Ds. T. Fossen installeerde als lid der P laatse- korps "Nieuwe Hollandsche ·waterlinie" en 
reiking der prijzen, die in verband met het aan- lijke Commissie. Mr. Van Geldorp Meddens, Secretaris Gew. 
tal behaalde punten op de gehouden schiet- Nadat nog enkele films waren ver toond, Landstormcommissie. 
oefeningen, als volgt plaats had: . sprak Ds. Blok het slotwoord . Majoor Barrik Bles verkreeg hierna het 

Ie prijs G. van Bree 92 punten, 2e pr. C. woord en de gelegenheid de prijzen uit te 
Michielse Az. 92 p.; 3e pr. A. Bogers 92 p.; DEN HOORN. reiken. 
4e pr. J . Akkermans 92 p.; 5e H. Loonen 90 p.; 
6e pr. C. Timmermans 88 p.; 7e pr. C. Michielsen Op Dinsdag 22 November hield. de afd. van De heer D. van Beek sprak daarna een 
Cz. 88 p . ; Be pr. A. van Gorp 87 p . ; 9e pr. J. den B.V.L. een Landstormfilmavond, welke woord van dank tot den heer Timmerman, die 
Rams 87 p.; !0e pr. W. de Bont 86 p. geleid werd door den 2en voorzitter Ds. C. W. sedert 1924 de leiding heeft van de afd. Woer-

!~~t~anse, die tevens een welkomstwoord den. In de afdeeling heeft zich een commissie 

KERl{DRIEL. 

Onder leiding van burgemeester J. F. van 
Heereveld, voorzitter der p laatselijke Land
stormcommissie, werd Donderdag 15 Decem
ber een zeer belangrijke vergadering gehouden. 
l\~ede aanwezig waren burgemeester Van Beek 
m t Boxtel en de heer F. Van Agt uit Waalre, 
r_esp. voor zitter en secretaris van de geweste
hJke Landstormcommissie "De Meyerij". 

De ruime zaal was flink bezet. Burgemeester 
van Heereveld sprak b ij de opening een wel
komstwoord en wees er op dat de landstorm in 
dezen t ij d vooral noodzakelijk is. Daarna 
schetste burgemeester Van Beek de stichting 
en de ontwikkeling van het nuttige instituut. 
De heer Van Agt h ield daarna een zeer en
thousiast erede en bepleitte de propaganda voor 
den B.V. L. 

Nadat burgemeester Van Heereveld de 
sprekers bedankt had, reikte hij de prijzen uit 
van den schietwedstrijd 1932. 

Achtereenvolgens hebben het woord ge- gevormd om dezen avond voor den heer Timmer
voerd res.-majoor Boots, res.-kapitein Valken- man tot een onvergetelijken avond te maken. 
burg uit Delft en de heer J. Zandberg uit Eenige heeren hebben dit plan uitgewerkt. 
den Haag. Spreker wees op den prachtigen staat van dienst 

Een keurig filmprogramma werd daarna voor den heer Timmerman, en sprak een woord 
uitgevoerd. van dank voor den opbouw der afdeeling door 

Het strijkje werd verzorgd door de heeren den heer Timmerman. Namens de afdeeling 
Tetteroo en v. Velsen, dat ook den avond een 
vroolijke stemming gaf. Wij kunnen op dezen verzocht spreker een driewerf "hoera" uit te 
goedgeslaagden avond met groote tevreden- brengen op den heer Timmerman. Na deze 
heid terugzien. hoera's bood de heer Van Beek den heer 

Woensdag 30 November werd a lhier een Timmerman namens de afdeeling een gouden 
St. Nicolaas-schietwedstrijd gehouden, welke vulpotlood en aan mevr. Timmerman een 
door de leden druk was bezocht. Er waren theemeubel aan. 
vele prijzen d ie door winkeliers en fabrikanten 
gratis beschikbaar waren gesteld. 

De uitslag is als volgt: 
1. N. C. v. d. Akker, 47 punten; 2. Th. 

Bentvelzcn, 47 p.; 3. L. A. Schenkeveld, 46 p.; 
4 . B. Corstens, 46 p.; 5. G. Lagerwerf, 45 p.; 
6. L. Quak, 45 p.; 7. P. Kalkman, 45 p. 

Na afloop dankte de Plaatselijke Leider, 
de heer W. v. d. Wilden, · allen voor hun 
trouwe opkomst en medewerking. 

De heer Timmerman dankte hartelijk voor 
de prachtige geschenken. 

De heer D . Engel verkreeg hierna het woord 
en wees op de propaganda der mannen van 
de revolutie en der vereeniging Kerk en Vrede. 

Nadat nog de heer van Geldorp Meddens het 
woord had gevoerd, werd de vergadering 
gesloten. 

HOTEL BLOEMINKt 
AP ELDOORN 

GBVBSTIGD SEDERT 18t7 

Fraai gelegen aan de Loolaan 
bij het Kon. Paleis en bosschen 
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VAN "VELUWZOOM" EN "IJSSEL". 

Hallo! Ja, hier zijn we weer, getweeën, 
,,IJssel" en "Veluwzoom". 

We komen weer even praten. 

Weinig tijd dit keer? Gelukkig maar! 
Maar al te veel menschen hebben tegen

woordig niet alleen veel stof, maar ook 
veel tijd om te praten; dat 't bij u anders
om is, is een gunstig verschijnsel. 

Nu, als 't dan niet anders kan, maken 
we 't dit keer kort, en bewaren we het 
nieuws uit de afdeelingen maar tot de 
volgende maand. 

Als U er dan ook maar op rekent, dat 
't een extra-lang verhaal wordt. 

Nu praten we dan alléén maar eens 
even over de nieuwe methode, die we hier 
in deze streken toepassen. 

Voor onze afdeelingen is ook, als voor 
ieder, het parool in dezen tijd: bezuinigen. 

~elukkig behoeft dit niet op de schiet
pnJzen. 

In de meeste vergaderingen worden 
bij voorkeur door den Korpscommandant 
de prijzen uitgereikt, en het is wel op
vallend, dat het aantal deelnemers aan de 
wedstrijden steeds stijgend en de collectie 
prijzen telkens meer waardevol is . 

Maar het verdere programma - een 
filmavond -, de meeste afdeelingen kun
nen er niet aan denken de kosten daarvoor 
bij elkaar te brengen en de kas van de 
Gewestelijke Commissie laat al evenmin 
toe, deze te dragen . 

Daarom hebben we er wat anders op 
bedacht. 

Onze Propagandist heeft, tegen een 
niet te groot bedrag per avond, de be
schikking gekregen over een electrischen 
weergever en de noodige gramophoon
pla ten met gezongen Nationale liederen. 

Daarbij heeft hij, onder den titel: ,,Die 
van Oranjen !" een redevoering samen
gesteld, waarin hij tracht, zoo goed moge
lijk een indruk te geven van ons volks
karakter, zooals dit zich in den loop der 
historie, vooral onder leiding van Oranje, 
heeft gevormd en zich in ons Volkslied 
openbaart. 

Deze rede, die telkens door de gezongen 
Nationale liederen wordt onderbroken, 
vult den avond op een wijze, die bij het 
meerendeel onzer leden wel in den smaak 
valt. 

Natuurlijk willen we niet beweren, hier
mede het middel gevonden te hebben, om 
onze vergaderingen aangenaam, gezellig 
en vruchtdragend te maken. 

Afdeelingen, die over de noodige mede
werking en middelen kunnen beschikken 
om met een paar goede sprekers voor den 
dag te komen, die een muziek- of zang
vereeniging kunnen krijgen, die de Land
stormfilm kunnen laten komen, ze doen 
goed met voort te gaan op de wijze, die 
zij tot dusver volgden. 

Maar voor de vele kleine afdeelingen, 
die zich zoo goed mogelijk moeten trachten 
te redden, komt het ons voor, dat deze 
nieuwe methode toch iets goeds heeft en 
dient om de belangstelling in onze mooie 
organisatie hooger op te voeren. 

En er zit ook wel wat perspectief in. 
En nu nog één verzoek! 
Wil onze mannen van den B.V.L. een 

recht gelukkig en gezegend jaar I 933 
toewenschen ! 

Dat in dit jaar vooral onder ons moge 
bewaard blijven, zoo mogelijk moge groeien 
de liefde en trouw, waarmede wij ons ge
bonden gevoelen aan het beste en hoogste, 
dat God ons Volk heeft gegeven, aan 
Vorstenhuis en Vaderland! 

Tot een volgende maand! 



6 

NOGMAALS DE NATIONALE UNIE. 

In een vorig nummer van ons blad 
spraken wij onze beduchtheid uit, dat de 
actie van de Nationale Unie zou uitloopen 
op een ondersteuning van de fascistische 
beweging in Nederland. 

Wij noemden als grond voor onze vrees 
het feit, dat een bekend fascist, Prof. P. R. 
Blok, die met een deel der leden uit het 
fascistisch Vader landsch Ver bond was 
geloopen en na tevergeefs getracht te 
hebben een eigen fascistische organisatie 
op te richten - het orgaan "De Pijl
koker" verscheen slechts éénmaal -, met 
de zijnen tot de Nationale Unie was 
overgegaan, in laatstgenoemde vereeni
ging den belangrijken post ontving van 
hoofdredacteur van het orgaan "De Na
tionale Unie". 

Naar aanleiding van hetgeen wij in het 
Landstormblad hieromtrent mededeelden, 
ontving onze Redactie onderstaand schrij
ven. 

Hooggeachte Redactie, 
In het November-nummer van uw 

orgaan komt een waarschuwing voor, 
gericht tot notabelen in den lande, die 
hun naam of diensten aan de Nationale 
Unie hebben verbonden. Tot haar kern 
teruggebracht, beperkt deze overigens 
zeer pertinent gestelde raadslag zich tot 
uitdrukking van de beduchtheid, dat de 
Nationale Unie zou besluiten de fascis
tische bewe ing te ondersteunen. 

Terecht bezigt U te dien aanzien de 
voorwaardelijke wijs. 

Immers, de Nationale Unie - wij 
stellen er prijs op dit op de meest 
nadrukkelijke wijze nogmaals vast te 
stellen - zal, krachtens haar statuten, 
nooit een - dus ook niet de fascistische 
- beweging steunen, tenzij deze zich op 
wettig standpunt plaatst en in zooverre 
haar program op historischen Neder
landschen grondslag berust. 

De Nationale Unie, die evenals uw in
stituut, de Koninklijke goedkeuring 
bezit, meent over een eervollen staat 
van dienst te beschikken. Daar deze 
omstandigheden U bekend zullen zijn 
en wij anderzijds niet willen aannemen, 
dat een naar vorm zoo kras geredigeerde 
waarschuwing niet op reëele gronden 
zou berusten, zal het ons aangenaam 
zijn een nadere uiteenzetting uwer 
bezwaren tegemoet te zien. 

De omstandigheid, dat U den onge
bruikelijken weg volgdet, zich in uw 
artikel niet tot de Nationale Unie als 
zoodanig, maar tot zekere harer mede
werkers en leden te richten en de 
journalistieke gebruikelijke toezending 
van het bezwarend artikel aan den be
trokkene achterwege bleef, kwam een en 
ander pas dezer dagen onder onze aan
dacht. Wij mogen derhalve toch ver
wachten, dat U dit ingezonden stuk in 
uw volgend nummer op zult nemen." 
Met alle roogachting, 

Voor den Raad van Bestuur 
van de Nationale Unie, 

w.g. R. Groeninx van Zoelen. 

C. M. VAN DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS 
BEKERS 
MEDAILLES 
VLAGGEN 

Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 

In aansluiting op hetgeen wij hebben 
geschreven, willen wij gaarne van de 
Nationale Unie nog iets meer zeggen en 
wel, dat de Bijzondere Vrijwillige Land
storm als instituut met de Nationale Unie 
even weinig bemoeienis wenscht te hebben 
als met welke politieke partij ook. 

Het laat den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm volkomen koud, of het politiek 
program van de Nationale Unie zus of zoo 
luidt. 

Iets anders wordt het evenwel, wanneer 
een groep of een beweging of een partij 
een fascistische kleur aanneemt. 

De Nationale Unie telt onder haar leden 
tal van fascisten en beschouwt zichzelve 
feitelijk als de intellectueele voorhoede 
van de Nederlandsche fascistenbeweging. 
Haar belangrijkste programpunt is de 
fascistische corporatieve staat. 

De Nationale Unie huilt (zie haar 
nummer van 10 December 1932) tranen 
met tuiten, als in den Fascistenbond 
"De Bezem" de leiders elkaar met de vuist 
te lijf gaan en in schunnige pamfletten 
van elkander "een boekje opendoen". 

Haar hoofdredactie wordt toevertrouwd 
aan een erkend fascist.1) 

In haar destijds in de Nieuwe Rotter
damsche Courant van I Oct. 1932 gepubli
ceerde verklaring eigent zij zich het recht 
toe, uit te maken of in een bepaald geval 
de Overheid het gezagnietvoldoendehand
haaft en meent zich te mogen aanmatigen, 
dit dan in haar plaats eigenmachtig te 
gaan doen of te laten doen. 

Om al deze redenen spraken wij onze 
vrees uit, dat de actie der Nationale Unie 
zou uitloopen op een ondersteuning van de 
N ederlandsche fascistenbeweging. 

1) In het laatste nummer van de Nationale 
Unie wordt diens naam niet meer als hoofd
redacteur vermeld. Om welke reden is on bekend. 

GEWESTEL. LANDSTORMCOMMISSIE 
DORDRECHT. 

Het kan geen kwaad, op oudejaars
avond eens achterom te zien en stil te 
staan en na te denken over alles wat voor
bijging en nooit weerkomt. 

Om U af te vragen of ge uw plicht 
geheel hebt gedaan en zoo ja, dan op een
zelfde wijze, die te doen in het jaar dat 
voor ons ligt, zoo neen, tJ voor te nemen de 
gemaakte fouten te herstellen die ik 
zoowel als gij ongetwijfeld hebt gemaakt. 

De fouten opsommen is niet noodig, ge 
kent ze zelf. Laat ik iets mogen vragen. 

Hebt ge bijvoorbeeld alles gedaan om 
onzen invloed te versterken? 

Hebt ge met een zelfden ijver als de 
communisten getracht ons Landstorm
blad er in te brengen? Ge moet daarvan 
niet vreemd opzien als ik het heb over den 
ijver der revolutionairen, dien weaantref
feninstedenenophetplatteland. Ja, ook op 
het platteland. We zullen mogelijk wel
eens gelegenheid krijgen daarover iets 
meer te zeggen. 

Nu de terugblik. Eerst een woord ter 
nagedachtenis aan hen die vielen en toch 
niet aan onze aandacht mogen ontgaan. 

In het laatst van 1932 werden uit ons 
midden weggenomen de leden der Plaatse
lijke Landstormcommissiën H. C. Trap
man te Molenaarsgraaf en G. I. Schutt 
te Dordrecht. 

Ook trouwe Landstormers ontvielen 
ons, doch werden in het blad reeds geme
moreerd. 

De opengevallen plaatsen werden reeds 
weer aangevuld, de gelederen gesloten ; toch 
zullen we die vrienden niet vergeten. 

Het aantal afdeelingen werd uitgebreid 
met één, namelijk de afdeeling Woudri
chem. Zooals bij vele kleine kinderen, ging 
de groei daar ook met stuipen gepaard, 
maar toch gelooven we de moeilijkheden 

Bijeenkomst van de Afdeeling Delft van den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm 
op 9 December 1932. 

te boven te zijn. Nu staat voor 1933 op 
het programma Dussen in Noord-Brabant. 
Mogelijk leest men daar het Landstorm
blad al en is dat juist, welnu, schrijf me 
eens even hoeveel mannen van het zuivere 
gehalte ge kunt opgeven voor den B.V.L. 

We mogen niet stilzitten in 1933 omdat 
anderen het ook niet doen. 

Wij voeren geen bezem maar sterke 
touwen om bijeen te binden en te houden 
wat bijeen hoort, maar dan toch zoo, dat 
die touwen onze bewegingsvrijheid niet 
belemmeren, dat we ons kunnen weren en 
verweren tegen den gemeenschappelijken 
belager van onze vrijheden. 

Welaan dan. Een hartelijk woord aan 
allen die ten volle hun plicht hebben ge
daan, een woord van aanmoediging aan 
allen die zich bij den aanvang van 1932 
hebben voorgenomen iets te doen, doch 
omdat ze een vrouw getrouwd hadden nog 
wat moesten uitstellen en een woord van 
opwekking tot allen die in 1932 waren 
ingeslapen. 

Moge 1933 voor U en de uwen en voor 
onzen B.V.L. een werkelijk nieuw jaar 
zijn. 

We zijn in ons 15e levensjaar en we 
komen ongeveer 30 man te kort aan de 
2000. 

Wie zorgt er voor de eerste 10? 

Met Landstormgroeten, 

A. GROENENDIJK. 
Wilhelminalaan 12. Hillegersberg. 

DORDRECHT. 
Op 22 November werd in een der zalert van 

N.A.B. een vergadering voor de afdeeling 
Dordrecht gehouden. Bij de opening heette de • 
voorzitter van de plaatselijke commissie, Ds. 
Gravendijk, de talrijke aanwezigen hartelijk 
welkom. Hij sprak eenige waardeerende woor
den ter nagedachtenis aan den heer A. Smeenk, 
die op 28 Augustus in Engeland door een spoor
wegongeval om het leven kwam, en aan den 
heer G. I. Schut, 2e Voorzitter van de plaatse
lijke commissie, die op 18 November geheel 
onverwachts is overleden. Beiden zullen onge
twijfeld in de dankbare herinnering van onze 
leden blijven voortleven. 

Daarna kreeg de plaatselijke leider Luite
nant G. A. Hoogenboom gelegenheid om bij
zonderheden over het verloop van en de deel
neming aan de schietoefeningen en wedstrijden 
mede te deelen. 

Toen was de beurt aan Majoor Linden, die 
met het minst aangename gedeelte van zijn 
taak begon, door aan de heeren G._ Zijlstra en 
A. Bax hun ontslagbrieven uit te re_1ken wegens 
het bereiken van hun 50ste levensiaar. 

Vervolgens ontvingen de heeren N. ~- ~ak
ker en A. Braanker uit zijn hand het ms1gne 
en het brevet van Koningsschutter. 

Het brevet Scherpschutter was verworven 
door de heeren T. de Bruyn, J. den Hartog, H. 
Boshoven, J. B. Notenboom, A. Rauwenhorst, 
H . Touwslager, H. Sontrop en __ H. v8:n Pelt. 

Op zijn bekende geestige w1Jze reikte . de 
commandant daarna de prijzen van den schiet
wedstrijd uit, 

Na de pauze was het woord aan den Luite-· 
nant A. Groenendijk, die het onderwerp: ,,De 
B.V.L. en het fascisme" behandelde. 

Ds. Gravendijk dankte Majoor Linden en 
Luitenant Groenendijk voor hun aanwezigheid 
en het gesprokene op dezen avond. 

Nadat de plaatselijke leider nog verschillende 
afdeelingszaken had besproken, werd tot slui
ting van deze geslaagde vergadering staande 
gezongen het lied: ,.Zij zullen het niet hebben" 

ONTVANGEN BOEKEN EN BROCHURES 
ENZ. 

Verschenen is een album onder den titel 
"De Gilde viert ... " met 120 illustraties 
naar origineele foto's, samengesteld door 
den heer D. J. van der Ven, folklorist te 
Oosterbeek. 

Het is de bekende stoomtabaksfabriek 
Th. Niemeijer te Groningen, die het initia
tief heeft genomen om dit prachtige 
album te doen verschijnen, waarvoor zij 
zich gewend heeft tot den heer Van der 
Ven, kenner van onze N ederlandsche 
folklore bij uitnemendheid. 

Tallooze Nederlanders zijn nog geheel 
onbekend met de vele dorpsgilden en 
plattelandsschutterijen, welke ook nu nog 
in ons land een bloeiend bestaan voeren 
en de edele tradities van het Nederland
~che dorpsgildeleven in eere houden. 

Het geheel is een schitterend uitge
voerd interessant werk, dat ook zeker ver 
buiten den kring der gildebroeders met 
instemming zal worden ontvangen. 

Het album is verkrijgbaar tegen in
zending van bonnen van Niemeijer's 
tabak. 

DE VRAAGBAAK VOOR DEN AUTO-
EN MOTORRIJDER. 

Verzameling van technische en 
andere gegevens, ten dienste 
van hen, die op eenigerlei wijze 
bij den auto en den motor betrok
ken zijn, door Luit. Kol. B. ten 
Broecke Hoekstra. Prijs f 0.90 
Uitgave Fa. Ruygrok & Co., 
Haarlem. 

In dit boekje vindt men tal van ge
gevens, welke dienst kunnen doen bij het 
raadplegen, vertalen enz. van Engelsche 
en Amerikaansche catalogi. 

Het heeft een rijken inhoud aan her
leidingen van inches, Engelsche voeten, 
kubieke inches, mijlen op galon, Engelsche 
ponden enz. enz. tot het metrieke stelsel. 

Voorts ook een overzicht van de af
standen in km tusschen de voornaamste 
plaatsen van Nederland, Frankrijk, België 
en Duitschland en ten slotte nog een over
zicht van de personeele belasting voor 
motorrijwielen, auto's en vaartuigen, en 
een uittreksel uit de wegenbelastingwet. 

Wie reeds meerdere malen kennis ge
nomen heeft van de publicaties van Luit. 
Kol. Ten Broecke Hoekstra op het gebied 
van het auto-wezen, zal kunnen begrijpen, 
dat hetgeen hier geboden wordt, onmid
dellijk aansluit aan de behoeften van de 
practijk. 
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WAT IS HET BESTE MIDDEL TEGEN 
BLAREN? 

In een nummer van "De Gooische 
Ordonnans", het maandblad van de Gooi
sche kaderlandstormvereeniging, treffen 
we een "vragenbus" aan, waarin een aan
tal vragen door "diverse weetgierige" 
landstormers gesteld, door den verzorger 
dezer rubriek, die zich verschuilt achter 
den naam van "Giltlaether", worden be
antwoord. 

Een 10-tal vragen uit dit humoristisch 
hoekje nemen we hier over. 

Vraag 1. Ik wilde gaarne aan de 4-daag
sche meedoen, wat is het beste middel 
tegen blaren? 

Antw. Niet meeloopen. Dan toch blaren: 
puttee aan het eind van je bajonet binden 
en deze bij wijze van naald en draad door 
de blaar trekken. De blaar is dan gegaran
deerd verdwenen. 

Vraag 2. Ik ben in het terrein en mijn 
veldflesch wordt lek geschoten, wat te 
dóen? 

Antw. Blij zijn dat je zelf niet geraakt 
bent. 

Vraag 3. Ik ben post in de velddienst, er 
nadert een vijandelijke ruiter. 

Antw. Dichtbij laten komen, zout op 
zijn staart leggen (hiermede wordt bedoeld 
de staart van het paard) en de wacht
commandant erbij roepen. 

Vraag 4. Korporaal. A. X. Het is 'n snik
heete dag en een zware oefening, en ik 
moet van de luitenant 5 menschen bij 
elkaar zoeken om een beroerd werkje op te 
knappen. Hoe doe ik dit het beste? 

Antw. Tot de menschen de vraag rich
ten: Zijn er hier menschen, die aan mu
ziek doen, die gaan met mij mee. Resul
taat verrassend! 

Vraag 5. Is het niet mogelijk dat zwem-

men ook gevoegd wordt bij de eischen van 
geoefend zwemmen? 

Antw. Ja zeker, dit is zeer wel mogelijk 
en dan bijv. als eisch: droog duiken in de 
zandbak op het sportterrein. 

Vraag 6. Ik heb een steenpuist die me 
belet een ransel te dragen. Hoe deze te 
behandelen? 

Antw. Wij geven geen medische ad
viezen. Uit tactisch oogpunt zouden wij 
antwoorden: zorgvuldig bewaren! 

Vraag 7. (ingezonden door een der aller
nieuwste Landstormers): Wat is eigenlijk 
een mitrailleur? 

Antw. Een conglomeraat van haperende 
en storing veroorzakende voorwerpen. 

Vraag 8. Indien iemand gestraft is voor 
iets wat hij niet gedaan heeft, hoe kan dit 
onrecht dan hersteld worden? 

Antw. Hij kan het alsnog doen. 
Vraag 9. Waarom ontvangen Land

stormers voor de gewone oefeningen geen 
soldij? 

Antw. Omdat het Landstormers zijn. 
Vraag 10. Wat is het beste middel om 

roest van een geweer te verwijderen? 
Antw. Dat middel mogen wij niet publi

ceeren omdat het tegen het voorschrift is. 

HOORNAAR. 
Plaatselijke schietwedstrijd max. 100 pnt. 
Koningschutters: Ie prijs M. Eskes, 98 

punten; 2e pr. J. F. Slob, 97 p.; 3e pr. G. de 
With, 96 p.; 4e pr. D. Hakkesteegt, 91 p. 

Scherpschutters: Ie prijs A. van Hoven, 
96 punten; 2e pr. M. de Leeuw, 96 p.; 3e pr. 
L. P. Zonneveld-Piek, 96 p.; 4e pr. T. van 
Houwelingen, 96 p.; 5e pr. C. A. Brandwijk, 
95 p.; 6e pr. T. J. Bor, 94 p.; 7e. pr. H. Beems, 
91 p.; Se pr. W. Slob, 90 p.; IOe pr. G. de 
Raad, 83 p. 

Schutters Ie klasse: Ie prijs A. Bor, 94 
punten; 2e pr. G. Slob Hz., 90 p.; 3e pr. 
P. de With, 88 p.; 4e pr. D. de Leng, 88 p.; 
5e pr. A. Aanen, 83 p. 

Voor Jong Nederland 
JONGENS EN MEISJES. 

'k Zal maar weer beginnen met 
namen van de prijswinners: 

r .... - een zuidvrucht. 
de k . . . . - een deel van een raam. 

d . . . . - een hoeveelheid. 
Wq.rietje Aukema, Warns; Piet Barte, b ... . 

0 
IJk bij Duurstede; Rika Borgdorff, k ... . 

- een lichaamsdeel. 
- een buitenkant. 

verschie; Piet Maas, Zwaagdijk; Dina 
vHan Nuland, Schagen; Maria van Olst, ~ : : : : 

attem; Annie Hellenthal, Genemuiden; w .... 
Evert van Oostveen, Ouderkerk a/d. A.; 

- een winterverschijnsel. 
- een zomerverschijnsel. 
- een smakelijke spijs. 

Jeanne van Oijen, Den Haag; Sijke b • • • • 
Postma, Kollum; Maria v. d. Wal, 1 • • • • 
Loppersum; Engeltje Zwaan, Bunschoten. v • • • • 

Wanneer de ééne maand de prijzen ver- k • • • • 

- een visch. 
- een schoeisel. 
- een koebeest. 
- een verlichtingsmiddel. 

zonden zijn, komen de namen eerst de m _ een kenteeken. 
volg~nde maand in de krant. Daarmee b : : : _ een boom. 
vergissen sommigen zich wel eens. Her- z . . . _ een steen. 
~~n vd. Lunteren te Leiden, geef jij je k . . . _ een bedehuis. 
Jmst a res eens op. Dan stuur ik jou ook 
een prijs voor je keurig werk. De wonder- HETKINDJEVANONZETEEKENARES. 
vischjes waren sprot en stekelbaars. Neeltje 
Veldhuizen en anderen. Hoe lang je mee 
mag doen met de raadsels? - Net zoo 
lang, als je wilt hoor! Hieronder volgt weer 
voor ieder een stelletje. 

Groep A. (Onder de 1 0 jaar). 
Puntjesraadsels. 

Telkens maar één letter verschil. 
.. r 
.. m 
.. g 

m .. . 
1 .. . 
h .. . 
b .. . 

d .. 
1 
r .. 
s .. 
k .. 
h .. 
... s 
... n 
... g 

- een lichaamsdeel. 
- een bloedverwant . 
- een lichaamsdeel. 

- een klein diertje. 
- een nog kleiner diertje. 
- een woning. 
- een pijp. 

-- een dijkje. 
- een jong dier. 
- een mannetjesdier. 
- een jongensnaam. 
- een toiletartikel. 
- een stuk van een varken . 
- een schuw dier. 
- een vechtlustig dier. 
- een afschutting. 

Groep B. 
(Boven de 10 jaar). 

Pun tj esraadsels. 
Telkens maar één letter verschil. 

Een kindje zoet, een meiske teer, 
Kijkt keer op keer 

Naar Moedertje, die telkens weer 
Zich neerzet bij het wiegje. 

L 

De Moeder neemt een blad papier, 
En met een zwier, 

Een streepje daar, een streepje hier ... 
Zie, ... 't kindje in het wiegje. 

Mijn kindje lief, mijn meiske zoet, 
Wat lijkt het goed! 

Er is niemand, die dat beter doet 
Dan Moeder bij jouw wiegje. 

HET KRUIS AAN DEN WOUDZOOM. 

Aan den zoom van één der vele, on
metelijke wouden in Rusland verhief zich, 
jaren geleden, een schitterend marmeren 
kruis, dat echter in den loop der tijden 
verweerd en verbrokkeld is. Aan dat 
kruis is de volgende geschiedenis ver
bonden. 

Daar leefde eertijds graaf Zirkoff als 
aanzienlijk edelman op zijn prachtig 
landgoed. 

Door zijn talrijke onderhoorigen werd 
hij op de handen gedragen wegens zijn 
vriendelijk, meelevend karakter. Maar 't 
meest aan hem verknocht was Iwan, z'n 
trouwe koetsier, die z'n goeden meester 
op diens wenken bediende. 

Op zekeren dag ontving de Graaf be
richt, dat z'n eenige broeder Alexander 
door een ernstige ongesteldheid met zware 
koorts te bed lag, en volgens de verklaring 
van den geneesheer wellicht spoedig 
sterven zou. 

Deze tijding veroorzaakte groote ont
roering op 't kasteel van graaf Zirkoff. 
Na kort beraad besloot hij op reis te gaan. 
Maar dit was een heele onderneming. 
Want de afstand bedroeg ongeveer 800 
wersten (een werst is een Russische mijl 
van 1060 M.). En daarbij had de strenge 
Russische winter zijn intree gedaan. 

Iwan bracht met angstvallige zorg de 
slede in orde, waarn1ee de tocht zou worden 
aanvaard. Het tuig van de zes paarden, 
die voor het voertuig gespannen moesten 
worden, werd nauwkeurig nagezien. En 
in de ruime bergplaatsen op den bodem 
der slee stuwde hij een aanzienlijke partij 
pelzen, proviand en schietvoorraad. 

Na een hartelijk afscheid van z'n gade 
en vier jeugdige kinderen stapte de Graaf 
in z'n voertuig, dat onder vroolijk bellen
gerinkel zich weldra op de onafzienbare 
sneeuwvlakte aan de oogen der achter
blijvenden onttrok. 

De tocht ging voorspoedig. De felle 
vrieskou had de meterdikke sneeuwlaag 
tot een gladden ïjsvloer geplaveid, waar
over de drie snuivende tweespannen met 
de snelheid van hazewinden voortgalop
peerden. Zoo werd binnen een week de 
plaats van bestemming zonder eenig 
ongeval bereikt. 

Wat een heerlijk-blijde ontmoeting! 
En de vreugde van het wederzien werd 

nog verhoogd, doordat bij graaf Alexander 
de crisis voorbij was. Daarom verkeerde 
de patiënt, hoewel nog zwak, in opge
wekten toestand. 

Na een feestelijk samenzijn van een 
week, die als een verrukkelijke droom 
voorbij vloog, besloot graaf Zirkoff huis
waarts te keeren. 

Bij deze mededeeling vertoonde het 
gelaat van Iwan nog een paar rimpels 
meer dan gewoonlijk. Een heimelijke vrees 
bekroop hem, dat de thuisreis veel hinder 
en gevaar zou opleveren. Want door de 
strenge koude waren de wolven uit hun 

1 

schuilhoeken verdreven, en verontrustten 
nu de bevolking van de dorpen in den 
omtrek. Er gingen zelfs geruchten, dat 
eenige houthakkers slechts na hardnek
kige verdediging met hun bijlen, aan een 
grooten troep van die uitgehongerde dieren 
waren ontkomen. 

Graaf Zirkoff lachte om de bezorgdheid 
van z'n ouden, trouwen dienaar. Hij ver
langde sterk naar de zijnen, en daarom 
telde hij de zware zuchten van Iwan niet. 

Zoo werd dan.alles wee(met nauwgezet
heid voor de terugreis in orde gebracht. 
En bij het aanlichten van een nieuwen dag 
schoot de slede over het eindelooze 
sneeuwveld, waarvan de stilte slechts 
verbroken werd door de doffe hoefslagen 
der zes vurige kleppers, .en het vroolijk 
bellengerinkel. 

Een paar dagen later was reeds de helft 
van den langen tocht volbracht, zonder 
dat zich iets bijzonders op den eenzamen 
weg had voorgedaan. Maar toen ze ver
trekken wilden van de pleisterplaats, 
waar ze dien nacht verblijf gehouden 
hadden, sprak de waard met een graf
stem: ,,Heer Graaf! wees op uw hoede, 
"en blijf hier nog enkele dagen; want ik 
"heb gehoord, dat gisteren een reiziger 
"door wolven verscheurd is juist op den 
,,weg, dien gij wilt inslaan!" 

· De Graaf evenwel lachte om zooveel 
bezorgdheid, die wellicht voor een groot 
gedeelte uit eigenbelang voortsproot. Ook 
Iwan's welgemeende pogingen, om z'n 
meester te weerhouden van diens voor
nemen, misten haar doel. 

Voorwaarts dus met vollen moed en 
vluggen spoed! 

Daar schoof de slee met haar zes hinni
kende kleppers bespannen, onder 't rin
kelen der blinkende bellen vroolijk over 
de onafzienbare sneeuwvlakte voort. 

Meester en knecht hadden uit voorzorg 
elk een geladen pistool onder hun bereik 
gelegd. Maar het scheen, dat hun voor
zorg geheel overbodig was. Want den 
ganschen dag zagen zij van de gevreesde 
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dieren geen enkel spoor. In opgewekte I eenige passen afstands genaderd waren, 
stemming bereikten ze tegen 't vallen klonken eensklaps een paar felle knallen. 
van den avond weer een herberg, waar zij j Onder ijzingwekkend gehuil stoof de bende 
hun intrek namen. Daar vernamen ze van hals over kop achteruit, behalve een twee
den waard opnieuw verontrustende be- tal wolven, die zieltogend in de sneeuw 
richten over rondzwervende wolventroe- rondwentelden. Een oogenblik daarna 
pen. Maar de Graaf liet zich hierdoor niet schoten de verschrikte wolven op hun 
afschrikken. gewonde makkers toe, om ze met huid 

Den volgenden dag werd weer vroeg- en haar te verslinden. 
tijdig aangespannen, om vóór het donker Onder mergdoordringend gehuil be
nog thuis te kunnen zijn. Van lieverlee twistten de razende beesten elkaar hun 
teekende zich op Iwan's bezorgd gelaat een prooi, om daarna de voortjagende slee 
trek van ontspanning, omdat de reis zoo weer te achtervolgen. Met den moed der 
vlot verliep. wanhoop renden de sidderende paarden 

Tot opeens de paarden zenuwachtig voort, die door den jankenden troep even
de ooren begonnen te spitsen, en met wel spoedig werden ingehaald. 
angstig gehinnik voortstoven. Opnieuw klonken een paar pistool-

Meester en dienaar zagen elkaar ont- schoten. 
steld aan, en grepen naar hun pistolen. Opnieuw kleurde het bloed van twee 
Het volgend oogenblik werd de plechtige getroffen monsters het blanke sneeuwveld. 
stilte van de omgeving verscheurd door Opnieuw wierpen de wolven zich onder 
een onafgebroken gehuil, dat allengs in afschuwelijk gehuil op de beide slacht-
kracht aanzwol. offers. 

Kort daarop vertoonde zich uit het En opnieuw kreeg de slede een kleinen 
dennenwoud ter zijde een groote troep voorsprong. 
wolven, die met ruige ruggen en mode, Tot achtmaal toe werd dit ontzettend 
opengesperde muilen als een wervelwind bedrijf herhaald. 
kwamen aanstormen. Toen ze tot op Zestien wolven waren reeds gevallen. 

Maar de bende, die wel uit driehonderd 
wolven scheen te bestaan, groeide telkens 
nog aan, en bleef de reizigers op de hielen 
zitten. 

Tot overmaat van spanning bleek de 
, k_<?gelvoorraad zoogoed als uitgeput te 
1 ZIJn. 

Wat nu te doen? 
Al driester drongen de razende ondieren 

op, nu ze niet meer voor de knallende 
schoten behoefden terug te deinzen. 

Na kort, maar pijnlijk beraad werd één 
der paarden van het voorspan losgemaakt. 
Het arme dier was in minder dan geen tijd 
door den uitgehongerden troep met vel en 
botten verslonden. Tien minuten later 
werd de slee voor de zooveelste maal om
singeld. 

Een tweede paard werd opgeofferd. Een 
derde, een vierde! Maar nog altijd bleven 
de uitgevaste monsters om het voertuig 
bloedgierig opdringen. 
. De toestand werd elke minuut, elke 
seconde hachelijker. Want de twee over
gebleven paarden, die van vermoeidheid 
en angst op hun pooten sidderden, konden 
zich slechts met de grootste inspanning 
voortsleepen. 

Toen richtte Iwan plotseling zijn ge
rimpeld gezicht op naar zijn meester, en 
sprak op ernstigen toon: ,,Heer Graaf! 
onze schietvoorraad is verbruikt; paarden 
kunnen we niet meer missen; we zijn nog 
een uur van 't kasteel verwijderd en de 
wolven dreigen ons te bespringen. Daar is 
nog één middel om U te redden uit de 
muilen en klauwen van de wolven. Als ik 
me aan hen overgeef, kunt gij misschien 

nog veilig thuiskomen . . . Gij zult voor 
mijn vrouw en kinderen zorgen, als ik ... " 

Ontzet sprong de Graaf overeind, en 
riep met een luiden schreeuw: ,,Iwan! 
Iwan! aoe dat niet!" 

Maar het was reeds te laat. Met één 
forschen sprong stortte Iwan zich tusschen 
de loeiende, schuimbekkende beesten ... 

Een uur daarna kwamen al de kasteel
bewoners in geweldige opschudding, toen 
de slede, slechts met twee paarden be
spannen, slingerend de slotpoort binnen
gleed. Nog grooter was de ontroering, toen 
zij den Graaf daar vonden, bewusteloos 
ineengezonken. Maar het meest aangrij
pend van alles was het verhaal over 
Iwan's opoffering, dat de Graaf den vol
genden dag vertelde, toen hij weer tot 
bewustzijn gekomen was. 

Wat een bittere zaak was het, om deze 
tij ding in Iwan' s huis mee te deel en ! 

Wat was de weduwe troosteloos, en hoe 
schreiden de arme kinderen, die voortaan 
hun lieven vader nooit meer zien zouden! 

Ik behoef wel niet te zeggen, dat de 
Graaf voor het vaderloos gezin als een 
vader op onbekrompen wijze zorgde. 

Op de plek, waar de trouwe knecht zich 
had opgeofferd, liet de Graaf een kostbaar 
marmeren kruis oprichten met het in
schrift: 

Op deze plaats gaf IWAN, miJn 
getrouwe knecht, zich voor zijn 
meester vrijwillig in den dood. 

GRAAF ZIRKOFF. 

OOM BERTUS. 

I NIJGH & v AN DITMAR N.V. 
DRUKKERS Onze drukkerij 1s een zeer modern bedrijf 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. 

ROTTERDAM 
WIJN HAVEN 113 TELEFOONNUMMER 

Heden overleed, na korte onre
steldheid, ons al1er kameraad 
de Heer 

Z. GERRITZEN, 
die van hei begin af eer, trruw 
lid onzer Afdeehng "as. Zijn 
nagedachtenis zal bij ons in 
eere blijven. 

Namens de Afd. 1 
,,Meerkerk" van den B. V.L. 

Meerkerk, J. LEENMAN 
13 Dec. '32 Leider 
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VERACHTELIJK. 

De Nederlandsche natie, diep getroffen 
door het gebeurde met H . Ms. Zeven 
Provinciën, wordt door de bladen van den 
heer Albarda gehoond op een wijze, die 
meer dan verachtelijk is. 

De communist in de Kamer beroemde er 
zich op "beroepsopruier" te zijn en ver.
klaarde zich openlijk homogeen met de 
muitende bemanning. De bladen van den 
heer Albarda, die in de Tweede Kamer 
gaarne de allures van een heer blijft aan
nemen, gnuifden echter en stookten op 
bedekte manier onder de matrozen in 
Den Helder. 

Openlijk zich solidair verklaren met de 
muiters, dat durfde de heer Albarda niet. 
Hij wil immers den legalen, den wettigen 
weg bewandelen? 

Doch de Regeering en de Natie tarten, 
hoonen en tegelijkertijd willen meetel
len als een nationale partij die er aan
spraak op maakt, om als zoodanig te 
worden behandeld, dit spel, reeds zoo 
dikwijls gespeeld, heeft de S.D.A.P. weer 
eens op treurige wijze ten beste gegeven. 

En dan wil Het Volk ook nog duidelijk 
laten zien, dat de Landstorm van de 
S.D.A.P. niets moet hebben. 

Totaal overbodig. 
De gevoelens van de Landstormers en 

van het overgroote ·deel van het Neder
landsche volk ten aanzien van het socialis
tisch gewroèt zijn voldoende bekend. 

DE VERANTWOORDELIJKHEID. 

De bom is gevallen. De muiters van 
H. Ms. Zeven Provinciën hebben zich 
overgegeven en die ervan nog levend 
overgebleven zijn, zullen voor den krijgs
raad verschijnen. 

Op meer dan dwaze wijze, hebben de 
opgehitste muitelingen den spot gedreven 
met het Wettig Gezag en ... met hun 
eigen leven. 

Ruimschoots hebben zij den tijd gehad, 
om zich er rekenschap van te geven, dat zij 
welbewust den dood en de gevangenis 
tegemoet voeren. De krijgsartikelen waren 
hun bekend. Zij meenden echter hun vuur
monden te kunnen richten op de hen 
achtervolgende gouvernementsvaartuigen; 
met groot geweld te mogen dreigen zonder 
grooter geweld te zullen ontmoeten. 

Het Gezag heeft zijn positie gehand
haafd; dat was zeer noodig, het was ook 
rechtvaardig. 

Der Regeering treft hier geen blaam, 
integendeel de Natie is haar grooten dank 
verschuldigd. 

De vliegenier, die in haar opdracht 
handelde, heeft blijken gegeven, dat onze 
luchtmacht op bekwame wijze gediend 
wordt. 

Er is noch voor de Regeering, noch 
voor de Marine-autoriteiten reden om 
zich over den afloop van het drama ook 
maar ccnigermate te verontschuldigen. 

De verantwoordelijkheid van het ge
beurde ligt voor rekening der muiters en 
wellicht nog het meest voor die der 
revolutionaire aanstichters hier te lande 
en in Indië. 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HETWETTIGGEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS Fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

Een woord van hulde •n dank verdienen 

D 11. 

Zijne Excellentie 
Mr. Dr.!L. N. Deckers, 
Minister van Defensie. 

Dr. H. Colijn. 

voor hunne besliste houding in de gevaarlijke dagen, welke ons Vaderland beleefde 
tijdens de muiterij op H. M.'s "Zeven Provinciën". 

TE LAAT. 

Nauwelijks kwam het eerste bericht van 
de muiterij binnen of de koloniale speciali
teit der socialisten, Ir. Cramer, verklaarde 
in het openbaar, dat "hij zoo'n verd ..... 
pleizier had" in het geval. 

En daarna in de Tweede Kamer be
vestigde genoemde heer, dat hij van deze 
woorden in 't geheel geen spijt had. 

Ook de heer -Albarda in de Kamer 
sprak slechts hiervan, dat alle schuld lag 
alleen en uitsluitend bij de ... Regeering 

Dr. Colijn zeide tot hem: Gij zijt in 
staat op deze verdwaasden invloed uit 
te oefenen en te zorgen, dat zij hun verzet 
opgeven. 

Albarda zweeg. 
Cramer zweeg. 
Tot het te laat was. 
Na de explosie kwam de heer Albarda 

met de verklaring: ,,Geen regeering, 
welke zij ook zijn mag, kan muiterij 
gedoogen." 

Toen was het te laat. 
Drie en twintig dooden werden reeds 

naar het eiland Onrust vervoerd. 

IN WEINIG WOORDEN. 

De Haagsche correspondent van de 
Zutphensche Courant schrijft in het blad 
van 23 Januari jl. het volgende omtrent 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

"Het Volk" noopt ons even terug te 
komen op de quaestie der weerbaarheids
korpsen a la Mussert's zwarthemden. Wij 
hebben in onze vorige Haagsche corres
pondentie geschreven, dat wij dergelijke 
weerbaarheidskorpsen verafschuwen, wijl 
deze partij-uitwassen ten slotte op moord 
en doodslag moeten uitloopen. Duitsch
land was ons een afschrikwekkend voor
beeld. De redactie van de rose Arbeiders
pers denkt ons nu te pakken te hebben. 
Zij stemt met ons oordeel in, doch - en 
nu wrijve men zich de oogen uit - het 
zouden de liberalen zijn, die medewerken 
aan het scheppen van dergelijke toestan
den. Waarom? Omdat de liberalen voor
standers zijn van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm, die een anti-socialis

Welk een begripsverwarring! 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm -

moeten wij het waarlijk nog eens gaan 
uitleggen? - is een instituut, zeker van 
vrijwilligers, maar géén partij-instituut. 
Anders, duidelijker gezegd, zij is een in
stituut in handen van de overheid, van de 
wettige overheid, een vrijwillige politie
reserve voor de overheid. Een korps van 
zwarthemden daarentegen vormt een lijf
wacht voor een zekeren mijnheer Baars 
of Mussert, en diens streven steunen zij, 
vandaag nog op wettige, morgen wie weet 
op onwettige wijze. Wat deze heeren 
mogen, mogen Albarda, de Visser, Schmidt 
en anderen natuurlijk evenzeer. Gaat dat 
door, dan heeft men den burgeroorlog, dan 
regeeren partij-benden de straat en vloeit 
er bloed voor men het weet. Met den 
B.V.L. staat het precies andersom. Wie 
ook zich tegen de wettige overheid zou 
keeren, hetzij links- of rechts-revolutio
nair, zou dit instituut tegenover zich vin
den. Met eenige partij heeft de B.V.L. 
evenmin iets uit te staan als de beroeps
politie. En juist omdat wij vierkant staan 
tegenover ieder revolutionair geweld 
- een slag om den arm hebben de libe
ralen, anders dan de sociaal-democraten, 
niet noodig - en het uiterst nuttig is, dat 
onevenwichtige volksleiders bij voorbaat 
weten, dat zij een sterke overheid tegen
over zich zullen vinden zoodra zij zouden 
grijpen naar de macht, is het nuttig en 
helaas noodig, over voldoende reserves ter 
handhaving der orde te beschikken. 

Vreemd, dat de S.D.A.P. deze eenvou
dige waarheid niet kan inzien. 

Of ... niet wil inzien. 

NAAR LINKS GERICHT? 

In "Het Volk" van 27 Jan. jl., wordt ge
concludeerd , ,De geweren der landstormers 
zijn gericht naar links, zij zijn bestemd om 
tegen de socialistische arbeidersbeweging 
te worden gebruikt." 

Een ervaring van 14 jaar bewijst even
wel, dat het hiermede anders is gesteld. 

waa 
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bestemd om slechts tegen oproermakers 
te worden gebruikt. 

De socialistische partijen en de soci
alistische arbeidersbeweging, zelfs ook de 
communisten, heb~n 14 jaren ongestoord 
hun gang kunnen gaan, zonder dat zij zelfs 
één der 76000 geweren der landstormers te 
zien kregen. 

Wie geen oproermaker wordt, heeft van 
den Landstorm niets te vreezen. 

EEN VREEMD GEVAL. 

Als de sociaaldemocraten denken aan 
de geweren der landstormers, dan bespeurt 
men onmiddellijk, dat zij bevangen wor
den door een vreemd gevoel. 

Zij hebben een hekel aan den B.V.L. en 
aan de geweren van den B.V.L., die toch 
- ook hun is dit bekend - alleen be
stemd zijn om, als 't nie_t anders kan, op 
last van de Regeering te worden gericht 
tegen oproermakers. 

Zou 't soms hierin schuilen, dat zij ten 
aanzien van oproerkraaierij niet zoo ge
heel zuiver op de graat zijn? 

Wij zouden hen willen aanraden: hebt 
vrede met dien Landstorm, want hij helpt 
u afhouden van dwaze en gevaarlijke 
wegen. 

Legerorder 1933, Nr. 39 0. 

IN DE KAZERNE VERBODEN 
GESCHRIFTEN. 

Een goede maatregel. 
Het Volk; Vooruit; Voorwaarts; Goud

sche Volks blad; Volksblad voor Fries
land; Volksblad voor Twente; Volksblad 
voor Groningen en Drente; Volksblad 
voor Gelderland; Volksblad (Algemeen 

,~o,,~iron êt 
Fiat Justitia. 

hebben. 
Het recht moet zijn loop tisch gewapend weerbaarheidscorps zou 

zijn. 

Veertien jaar lang hangen de geweren 
der landstormers rustig in de geweerrek
ken met den loop naar beneden gekeerd en 
het is de wensch der landstormers, dat 
zij daar rustig kunnen blijven. Zij zijn 

dat zoo goed 1s 
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volksnieuwsblad), zijn in de kazerne ver
boden, zoomede alle publicaties van com
munistische strekking, uitgegeven door 
eenige communistische partij of hulpor
ganisatie, zoomede alle publicaties, uitge
geven door de N.V. ,,De Arbeiderspers". 

GRONINGEN. 
In de groote bovenzaal van de "Har

monie" hield de afdeeling Groningen van 
den B.V.L. op 19 Januari jl. een druk be
zochte propaganda-bijeenkomst. 

Openingswoord. 

De plaatselijke leider, de heer H. Turk
stra, gaf in · zijn openingswoord in de 
eerste plaats uiting aan zijn spijt, dat de 

Commissaris der 
Koningin en zijn 
echtgenoote, die 
aanvankelijk 
hadden toege
zegd te zullen 
komen, op het 
laatste oogenblik 
verhinderd 
waren. Spreker 
heette vervolgens 
welkom generaal 
Duymaer van 
Twist; luit.-kolo
nel 0. R. Plet, 
waarnemend 
Korpscomman

dant; kapiteinD. 
de Jonge, secre-

Res. Eerste Luitenant taris van het Ver-
H. Turkstra band, wien spr. 

met zijn herstel 
hartelijk gelukwenschte; de officieren van 
het Groningsche Verband; den burgemees
ter en mevrouw Bloemers; den heer J . J. 
Tonckens, hoofdcommissaris van politie; 
clen secretaris van de Nationale Landstorm 
Commissie G. F. B4'mlogne en majoor 
Van Schelven, beiden uit Den Haag en 
overste Froger, commandant van het 
Groningsche garnizoen. 

Generaal Duymaer van Twist spreekt. 

Als eerste spreker op dezen avond trad 
op generaal L. F. Duymaer van Twist, 
voorzitter der Nationale Landstorm Com
missie. Spreker getuigde van zijn vreugde, 
weer eens te midden van Bijzondere Vrij

willigers te kunnen ver
toeven. De Vrijwillige 
Landstorm neemt een 
vooraanstaande plaats 
in bij het Nederland
sche; volk, aldus spr., 
men waardeert het in
stituut, omdat men 
weet, dat het bestaat 
uit mannen, die offer
vaardig zijn, die hun 
leven desnoods willen 

Gen. L. F. Duymaer geven voor de veilig-
van Twist. heid van hun land. Wij 

beleven moeilijke tij 
den, er is een groote schare volks, welke 
niet anders wenscht dan brood, die 
slechts den stoffelijken nood in het oog 
houdt. Onze mannen verlangen natuurlijk 
eveneens het brood voor hun gezinnen te 
ontvangen, maar zij weten, dat er ook nog 
iets anders, geestelijke nood, is. De com
munisten en sociaal-democraten maken 
gebruik van de zorgen en de ellende 
van ons volk, van de werkloosheid, 
welke het teistert. De sociaal-democra
tische leiders schrikken thans nog terug 
voor de gevolgen van een burgerkrijg, 
maar wij weten niet of zij hun volk zullen 
kunnen tegenhouden, wanneer het revo
lutionair sentiment zich steeds meer 
ontwikkelt. Dan wachten ons donkere 
dagen, dan loopen onze hooge cultureele 
goederen gevaar, dan gaat het om de 
Oranje's, om den troon, om het huwelijk, 
om alles wat ons dierbaar is. Maar het 

Nederlandsche volk weet, dat er 76.000 
mannen zijn, die pal blijven en daarom 
waardeert het het instituut van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm. De 
Vrijwillige Landstorm bloeit in Nederland, 
het sociaal-democratische Kamerlid Henri 
Polak waarschuwde er onlangs zijn partij
genooten voor. Nu is er een wetsontwerp 
aanhangig om den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm te verbieden, doch daar
tegen zal - en hierbij richtte spr. zich tot 
het aanwezige Groningsche Kamerlid, den 
heer A. Zijlstra - een groote meerderheid 
zich verzetten. 

De toespraak werd verschillende malen 
door een geestdriftig applaus onderbroken. 

Toespraak overste 0 . R . Plet. 

In de plaats van prof. dr. Michaël, die 
volgens het aanvankelijk voornemen het 
woord zou voeren, sprak luitenant-kolonel 
0. R. Plet, die enkele gedeelten uit Volk
mann's boek: ,,Revolution über Deutsch
land" citeerde. Aan de hand daarvan stel
de spreker vast, dat Ebert ten slotte toch de 
hulp van een militaire macht heeft moeten 
inroepen. De vrijwilligers-corpsen, welke 
de vroegere Duitsche officieren hadden 
gevormd, werden den grooten steun van 
het land. 

Reeds vóór 1918 waren in ons land vrij
willigers-corpsen aanwezig, waarvan gene
raal Duymaer van Twist de hoofdpersoon 
was, waarvoor het Nederlandsche volk 
hem nimmer dankbaar genoeg kan zijn. 

Spr. stelde de vraag of de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm sterk genoeg is. De 
cijfers zijn: 76.000 voor het gansche land, 
waarvan 3000 voor het gewest Groningen. 
Het antwoord op de vraag is bevestigend, 
wat betreft de moreele kracht, doch ont
kennend ten aanzien van het gevaar. 
Daarom raadde spr. allen, die zich bij den 
Landstorm kunnen aansluiten, aan, een 
voorbeeld aan Rabenhaupt te nemen en 
voor de vrijheid te waken. 

Overste Plet sprak tevens het slotwoord 
van dezen avond, in de plaats van den 
heer J. Buiskool, burgemeester van Delf
zijl, den voorzitter van het Gewestelijk 
Verband, die tot zijn spijt verhinderd was. 
Spr. bracht hulde aan den plaatselijken 
leider, luitenant Turkstra, aan alle mede
werkenden, dank aan de genoodigden en 
eindigde met een driewerf hoera voor het 
Huis van Oranje, Nederland, den B.V.L. 
en de Groningsche afdeeling van luitenant 
Turkstra en kapitein De Jonge. 

De toespraken werden afgewisseld door 
een keurig uitgevoerde colonne-geweer, 
onder leiding van den sergeant Kruizinga 
en het vertoonen van eenige landstorm
films. 

Het muzikale gedeelte van den avond 
werd verzorgd door enkele leden van het 
Nationaal Jongeren Verbond. 

FRIESCH NATIONAAL COMITÉ. 

Op 18 Januari j.l. vond de installatie 
plaats van de nieuwe leden van het 
Friesch Nationaal Comité, nl. de heeren 
Mr. B. Ph. Baron van Harinxma thoe 
Slooten, rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Leeuwarden; Ds. G. D. A. Oskamp, Herv. 
Predikant te Harlingen en Pater G. J. M. 
Strijbosch te Leeuwarden. 

ONTVANGEN BOEKWERKEN. 

Afstandmarschen. Handleiding voor de 
wandelsport door J. G. H. GoTz VAN DER 
VET, Res. Kapitein der Infanterie. 

Een handig boekje, waarin verschillende 
raadgevingen voor hen die aan afstands
marschen willen deelnemen. Ook voor 
meergeoefenden zal het nut hebben van 
dit boekje kennis te nemen. 

Het boekje is niet in den handel ver
krijgbaar. Prijs 25 cent: te bestellen bij 
den schrijver, Transvaalkade 7a, Am
sterdam C. 

,,ZUID-HOLLAND: WEST'' 
ttDe groote Gewestelijke .. /' -- Z.K.H. Prins Hendrik 

reikt den wisselbeker uit - Flinke toespraken. 
,,De oude Jagerband" doet het soldatenhart 

sneller kloppen. 

Dinsdag, 10 Januari stond geheel Zuid
Holland: West in het teeken van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Dinsdag, l O Januari, de dag van "de 
groote Gewestelijke!" ... 

Van uit alle afdeelingen van Z.H.W. 
trok men naar _ Leiden, om de groote 
samenkomst in de Stadsgehoorzaal mede 
te maken - en zéér groot was het aantal 
autobussen en auto's, dat door de uit
nemende regeling van de Leidsche ver
keerspolitie - hulde aan Inspecteur Van 
de Wal! - een veilige wijkplaats kreeg 
op een der drie parkeerterreinen, die ter 
beschikking gesteld waren. 

Om half acht was de zaal geheel gevuld, 
en te zelfder tijd zette het Haagsche 
strijkorkest "De oude Jagerband" onder 
leiding van den heer A. W. Huguenin in 
met vroolijke marschen ... 

De zaal bood een prettigen aanblik. 
Overal opgewekte gezichten, een lust 

om te zien. 
Het tooneel - anders wel wat wit en 

koud - had een geheele omkleeding 
o_ndergaan. 

Op den achtergrond van paarse dé
cors stonden tusschen palmen de afdee
lingsvaandels (met veel Oranje!) in halven 
kring opgesteld. 

Daarvóór het orkest, dat opgewekte 
tonen deed hooren - en 't oud-soldaten
hart warmer deed kloppen ... 

Ter zijde op het tooneel - een eere
plaats - stond het Koninklijk erkende 
vaandel van Z.H.W., dat - aan de kroon 
boven de afdeelingsvaandels - dezen 
avond zeker niet mocht ontbreken. 

De prijzen. 

Voor het tooneel, ter rechterzijde was 
een fraaie opstelling van de prijzen ge
maakt, waarbij de Z.H.W.-wisselbeker 
keurig tot zijn recht kwam, en waarbij 
ook de talrijke andere prijzen wel zéér 
smaakvol geëtaleerd waren . . . wat fijn 
groen er tusschen, wat Oranjeappeltjes, 
wat draperie, en niet te vergeten de 
schemerlampjes die - voor zij als prijzen 
werden uitgereikt - hun vriendelijk 
licht door kleurige kapjes schijnen deden. 

Wie er waren? 

Wie er waren? Ziehier een vraag, die 
wel zeer moeilijk te beantwoorden is. 
Vrijwel alle leden der Gewestelijke Com
missie, tal van burgemeesters, tal van 
leden van onze Plaatselijke Landstorm
commîssiën, Plaatselijke Leiders, ja -
in deze samenkomst klopte het hart van 
Zuid-Holland: West. 

Aanwezig waren de burgemeesters van 
Ter Aar, Jhr. de Muralt; Bergschenhoek, 

J. Vermetelen; Hazerswoude, J. van der 
Meulen; Leiderdorp, K. Brug; Koudekerk, 
M. J. E. Kwint; Berkel en Rodenrijs, 
Mr. Gründeman; de Lier, J. H. Crezée; 
Maasland, H. L. du Boeuff; Noord
wijkerhout, A. A. C. M. van Tersel; Pijn
acker en Nootdorp, Jhr. J. K. Hesselt 
van Dinter; Sassenheim, J. P. Gouverneur; 
Veur en Stompwijk, W. J. H. J. M. Keyzer; 
Voorburg, Jhr. C. W. Stern; Woubrugge, 
J. E. Boddens Hosang; en Zwammerdam, 
P. Hoogenboom. 

Aanwezig waren van de Nationale 
Landstormcommissie de heeren G. F. 
Boulogne en K. A. van Schelven; Luit.
Kolonel J. A. J. M. Schotman, van de 
Inspectie van den, Landstorm, de garni
zoenscommandant van Leiden, Luit.
Kolonel H. Rooseboom, de Commandant 
van het Regiment Jagers, Luit.-Kolonel 
M. F. J. Phaff (de vroegere aangewezen 
Commandant van Z.H.W. !), Luit.-Kolo
nel F. Treffers, uit Oegstgeest, de Majoor 
G. F. van Hoogenhuyze, uit Den Haag, 
de Res. Luitenant-Kolonels M.H. A. Juta, 
uit Oegstgeest, J. M. Kolff uit Wassenaar, 
en voorts tal van hoofd- en subalterne 
officieren. 

De Prins komt. 

Juist acht uur trad Z.K.H. Prins 
Hendrik de zaal binnen, begeleid door den 
Voorzitter van de Gewestelijke Landstorm
commissie, den heer L. G. Royaards, en 
den Voorzitter der Nationale Landstorm
commissie, den heer L. F. Duymaer van 
Twist. 

Met Z.K.H. kwamen tevens de zaal 
binnen de burgemeesters van Den Haag 
en van Leiden, Jhr. Mr. Dr. L. H . N. 
Bosch Ridder van Rosenthal, en Mr. A. 
van de Sande Bakhuyzen, de Commandant 
van het Veldleger, Luit.-Generaal Jhr. 
W. Röell, de Inspecteur van den Vrijw. 
Landstorm, Res. Luit.-Generaal J. H. 
Borel, Adjudant i.b.d. van H.M. de 
Koningin, Jhr. W. Laman Trip, Adjudant 
van Z.K.H., de heer E. L. Graaf van 
Limburg Stirum, lid der Gewestelijke 
Commissie en Res. Majoor J. P. Boots, 
aangewezen Commandant van het "Zuid
Holland: West". 

De tjokvolle zaal, die stil en staande de 
ontvangst der hooge gasten verbeidde ... 
het orkest, wiens dirigent een eerbiedigen 
groet aan Z.K.H. bracht ... zette in -
toen de gasten hunne plaatsen bereikt 
hadden - met een monumentaal "Wil
helmus van assaue". 

Dan betrad de heer Royaards het 
spreekgestoelte. 

De heer L. G. Royaards, uit Den Haag, 
Voorzitter van de Gewestelijke Landstorm-

Landstormbijeenkomst te Leiden op 10 Januari 1933. 
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comm1ss1e " Zuid-Holland: West" sprak 
een openingswoord, een woord van wel
kom, in het bijzonder tot Z.K.H. Prins 
Hendrik. 

Telegram aan H.M. de Koningin. 

Nadat het applaus, hetwelk op deze 
toespraak volgde, verklonken was, stelde 
de heer Royaards voor, een telegram 
aan H.M. de Koningin te zenden van 
den volgenden inhoud: 

Hare Majesteit de Koningin, 's-Graven
hage. 

Gewestelijke Landstormcommissie Z.
Holland: West in Stadsgehoorzaal te 
Leiden bijeen met honderden vrijwilligers 
uit alle afdeelingen van haar Gewest heb
ben behoefte Uwe Majesteit in deze zorg
volle tijden hunne onverzwakte ver
knochtheid aan Uwe Majesteit en Haar 
Huis te betuigen, en Uwe Majesteit de 
verzekering te geven van hunne volkomen 
offervaardigheid. 

ROYAARDS, Voorzitter, 
KARRES, Secretaris. 

Een minuten lang applaus volgde ... 
Huguenin zette daarop een marsch in, 

,,Alte Kameraden" ... 
Vervolgens werd gesproken door Ds. H. 

Thomas, Voorzitter van de Plaatselijke 
Landstormcommissie van Leiden. 

Na een aangenaam muzikaal inter
mezzo werd het woord gevoerd door den 
heer Th. F. M. Schaepman, lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, en 
lid van het Dagelijksch Bestuur van 
de Gewestelijke Landstorm - commissie 
,,Zuid-Holland: West", 

De "Kaiserparade", die volgde, zoo 
voortreffelijk door Huguenin's mannen 
vertolkt, viel wel zeer in den smaak. 

H ierna sprak Mr. G. A. Boon, lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Prins Hendrik reikt den 
Wisselbeker uit. 

Nadat Res. Majoor Boots, aangewezen 
Commandant van het Korps, zijn geluk
wenschen aangeboden had aan Res. Majoor 
G. F. van Hoogenhuyze, Plaatselijk 
Leider van 's-Gravenhage-Centrum, die 
den Z.H.W.-Wisselbeker in 1932 met zijn 
afdeeling gewonnen had - zeer hartelijke 
gelukwenschen, die begeleid gingen van de 
eveneens door de zaal toegejuichte mede
deeling, dat de Wisselbeker wel niet 
altoos in het huis van den heer Van 
Hoogenhuyze als eereteeken zou ver
blijven - want de andere afdeelingen 
zullen in 1933 zeker trachten de thans 
winnende afdeeling den beker afhandig te 
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Prins Willem de Zwijger. 
II 

Door zijn hooge positie als onafhan
kelijk vorst, begunstigd door den keizer 
en zijn rijkdom was de prins een zeer 
begeerenswaardige partij. Het is dan ook 
geen wonder dat hij in 1551, in zijn 18de 
levensjaar in het huwelijk treedt. Zijn 
bruid was Anna van Egmont, de erf
dochter van graaf Maximiliaan van Bu
ren. Dezen graaf was door den keizer 
vanwege zijn verdiensten als veldheer een 
hertogskroon aangeboden, welke hij ech
ter geweigerd had, zeggende liever een 
rijke graaf dan een arme hertog te willen 
zijn. Als compensatie vroeg en verkreeg 
hij van Karel V de hand van Prins Willem 
voor zijn dochter. 

Reeds spoedig na zijn huwelijk wordt 
de prins tot kapitein benoemd en dewijl 
de oorlog met Frankrijk in vollen gang is, 
moet hij aanstonds naar de Fransche 

• grens. Hij onderscheidt zich daar zeer en 
tegenover veteranen als de hertog van 
N evers en de admiraal de Colign y bewijst hij 
ook goed veldheer te zijn. In het jaar 1554 
wordt hij dan ook tot opperbevelhebber 
over de Nederlandsche troepen benoemd, 
die voor een nieuwen veldtocht gereed 
staan. 

Het volgend jaar, 1555, weet de keizer 
een 5-jarig bestand te sluiten met Frank
rijk welke gelegenheid hij gebruikt of 
beter, welk bestand hij sluit me.t het doel 
in een rustigen tijd afstand te doen van 
zijn troon. Den 25sten October vindt in 

OFFICIEELE 

WILLEM DE ZWIJGER 
HERDEN KINGSPENNING 
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VRAAGT VOLLEDIG PROSPECTUS BIJ 
UWEN PLAATSE LIJKEN JUWELIER 

het paleis te Brussel deze plechtigheid 
plaats. De keizer treedt de vergadering 
binnen leunende op den schouder van prins 
Willem van Oranje. Verschillende rede
voeringen worden er gehouden. Karel V 
vraagt van zijn zoon Filips dat hij zijn 
onderdanen met liefde zal regeeren. 

De Nederlanders konden echter al 
spoedig bemerken dat geen landgenoot, 
doch een Spanjaard het bewind in handen 
genomen had. 

Tusschen Karel en het volk had het ook 
vaak gespannen, maar tot openlijke bot
sing was het nimmer gekomen. De 
keizer kende en hield teveel van zijn volk 
dan dat hij aan persoonlijke eerzucht of 
belangen zijn volk zou offeren. Zelfs de 
plakkaten tegen de "vrije leere" deden het 
volk wel treuren maar niet opstaan. 
Filips ging verder, zoo onnederlandsch, 
onrechtvaardig en onbarmhartig dat hij 
het gansche volk verbitterde. 

De oorlog met Frankrijk brak binnen 
een jaar opnieuw uit en duurde met af
wisselend succes tot 1559 nadat de graaf 
van Egmont in de slagen bij St. Quentin 
en Grevelingen Frankrijk gevoelige ver
liezen deed lij den. Spoedig hierop volgden 
vredesonderhandelingen, na welker beëin
diging de prins van Oranje als gijzelaar 
naar Parijs trok. Hier was het dat de 
Fransche koning, meenende dat de prins 
volkomen op de hoogte was, hem de 
bijzonderheden vertelde van een tusscben 
beide koningen gesloten geheim verdrag 
om in beide landen de ketterij uit te 
roeien. Dit maakte op den prins hoewel 
toen nog Roomsch, zoo'n indruk dat hij 
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MEDEDEELING. 
Bij de aanbieding der kwitanties voor het abonnement op ons 
Landstormblad blijken sommigen afwezig te zijn geweest, waar
door de kwitanties onbetaald terugkwamen. Dit kan alsnog 
worden hersteld d?or storting van'.· het bedrag ad 75 cent op 

,,Het Landstormblad", Biltstraat 35a, Utrecht, Postrekening No. 192757. 

maken - na deze woorden van den heer 
Boots mocht Majoor Van Hoogenhuyze 
uit de handen van Z.K.H. den Prins den 
Wisselbeker ontvangen, waarbij Prins 
Hendrik hem de hand drukte, en compli
menteerde met het succes van zijn af
deeling ... 

Een langdurig en donderend applaus 
volgde. Men begon "Lang zal hij leven" 
te zingen. De oude J agerband bleek deze 
vaderlandsche melodie óók te kennen, 
en zelden hebben we met meer smaak mee
gezongen, nu de zaal in deze simpele 
bewoordingen den dank der Landstormers 
aan den Prins vertolkte - een hulde ook 
aan 't Oranjehuis. 

In de Pauze. 

In de Pauze vertoefde de Prins in een 
der nevenzalen, te midden der leden van 
de Gewestelijke Commissie. 

Tal van personen zijn aan Z.K.H. 
voorgesteld, o.m. een tweetal Plaatselijke 
Leiders, van Rijswijk de heer C. F. Poort
vliet, van Nootdorp de heer C. A. G. 
Janssen; ook de heer A. W. Huguenin, 
dirigent van de Oude J agerband. 

Na de Pauze, 

Na de Pauze werd weder zeer goede 
muziek ten gehoore gebracht, o.m. de 
N eerlandia-potpourri. 

Bij verhindering van Mr. Dr. N. G. 
Veldhoen, tweede Voorzitter der Ge
westelijke Commissie - die zéér tot zijn 
leedwezen op advies van den dokter niet 
aanwezig mocht zijn - werd het woord 
gevoerd door Gep. Generaal-Majoor H. 
Zeeman, uit Voorburg. 

op dat tijdstip het besluit nam, dit 
woeden met al zijn macht te verhinderen. 

Als hij weer in Holland teruggekeerd is 
begint hij er bij de Staten op aan te drin
gen dat zij aan iedere toegestane belasting 
de voorwaarde zullen verbinden, dat de 
Spaansche soldaten het land moeten 
ruimen. En als F ilips daartoe geprest het 
onwillens moet toestaan, weet hij dat 
achter dit drijven de prins van Oranje 
staat en voegt hij dezen toe: ,,Niet de 
Staten, maar gij, gij zijt de oorzaak". 

Den prins van Oranje had Filips 
benoemd tot stadhouder over Holland, 
Zeeland en Utrecht. Het zal wel niet van 
ganscher harte zijn geweest, doch de 
koning kon een invloedrijk man als Prins 
Willem bij de stadhoudersbenoemingen 
moeilijk voorbij gaan, te meer ook waar de 
verhouding van den prins tot den keizer 
zoo intiem was geweest. 

In 1558 reeds was zijn gemalin Anna 
van Egmont, aan den prins door den dood 
ontvallen, hem een zoon, Filips Willem, 
en een dochter nalatende. 

In 1561 trad hij wederom in het huwe
lijk, nu met Anna, dochter van den 
keurvorst Maurits van Saksen. Dit huwe
lijk is door den prins hoofdzakelijk met 
staatkundige bedoelingen gesloten, maar 
heeft hem door het onbehoorlijk gedrag 
van zijn vrouw, veel verdriet berokkend. 

De nu volgende jaren kenmerken zich 
door-. voortdurenden strijd tusschen den 
prins en Granvelle eerst en Viglius later, 
als de u itvoerders van 's konings be
velen. De prins aan de uitvoering niet 
willende medewerken, trad uit den Raad 

DE ADMINISTRATIE. 

Zijne Excellentie L. F. Duymaer van 
Twist, Voorzitter van de Nationale Land
stormcommissie sprak in een slotwoord 
zijn voldoening uit over het voortreffelijk 
slagen van dezen avond. 

Na de pauze werden ook de prijzen uit
gereikt. 

Met een door allen enthousiast meege
zongen Wilhelmus werd de bijeenkomst 
besloten. 

Antwoord van wege 
H. M. de Koningin. 

De heer Royaards mocht, als antwoord 
op het telegram aan H.M. de Koningin 
gezonden, het volgende schrijven ont
vangen: 

Paleis Noord einde 
11.1.33 

Hare Majesteit de Koningin draagt mij 
op U als Voorzitter van de Gewestelijke 
Landstormcommissie Zuid-Holland: West 
te verzoeken den zeer erkentelijken dank 
der Koningin te willen overbrengen voor 
de betuiging van verknochtheid en offer
vaardigheid, uitgesproken in Uw telegram 
van gisteren. 

De Luit.-Kolonel, 
Adjudant van Dienst, 

(w.g) DE JONGE VAN ELLEMEET. 

Aan 
den Heer Voorzitter der 
Gew. Landstormcommissie 
Zuid-Holland: West. 

Wegens plaatsgebrek is het verslag der rede
voeringen achterwege gelaten (Red.). 

van State en eindelijk in 1566 werd het 
verzet ook bij het volk zoo groot, dat 
verscheidene edelen, ongeveer 400, een 
verbond oprichtten, ter verdediging van 
de privilegiën des lands. Dit verbond 
bood den 5den April 1566 aan de land
voogdes een smeekschrift aan, bij welke 
gelegenheid Barlaimont, een der raads
mannen van de landvoogdes, hen als 
bedelaars, Geuzen, betitelde, welken naam 
zij als eerenaam behielden. 

De prins had hieraan niet deelgenomen, 
omdat hij van oordeel was dat dit bijkans 
revolutionair optreden nog niet paste. 
Het volk dat steeds oproeriger werd en in 
de steden geen Calvinistische bijeenkom
sten kon houden, ging nu in het vrije veld, 
de hagepreeken houden en eenigen tijd 
later brak de beeldenstorm los, die als een 
wervelwind door het geheele land trok 
en in 14 dagen tijds wel 400 kerken ver
woestte. De gevolgen waren verschrikke
lijk. Filips was z.90 vertoornd op de on
roomschen dat zij de kerken hadden 
verwoest, en op de roomschen dat zij het 
niet hadden verhinderd, dat hij besloot 
den hertog van Alva met 20.000 soldaten 
naar deze gewesten te zenden. Tegelijk 
eischte hij van de stadhouders een nieu
wen eed van onvoorwaardelijke trouw aan 
den Koning. Deze eed was zoo onbestemd, 
dat de prins weigerde hem af te leggen. 
Begrijpende dat nu zijn leven gevaar liep 
besloot hij het land te verlaten en ging tot 
in het diepst van zijn ziel geschokt tot 
1572 naar Dillenburg in ballingschap. 

Utrecht. W. TE GUSSINKLO. 
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HOE HET EMBLEEM VAN DEN 

BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LAND

STORM "ALS 'T MOET" TOT STAND 

KWAM. 

Het oorspronkelijk embleem van den 
Vrijwilligen Landstorm _werd ontworpen 
in het jaar 1920 door den toenmaligen 
Inspecteur van den Vrijwilligen Land
storm, den Kolonel G. C.A. Fa bi u s. 1) 

In dat jaar werden voor den Vrijwilligen 
Landstorm, waartoe ook nog de z.g. 
,,mobilisatie-Landstorm" behoorde, Na
tionale Schietwedstrijden uitgeschreven, 
welke te 's-Gravenhage werden gehouden. 

Voor deze wedstrijden ontwierp Kolonel 
Fabius zelf de medaille-teekening (fig. 1) 

Fig. 1. 

en daarnevens een Getuigschrift, dat 
uitgereikt werd aan allen, die aan deze 
wedstrijden deelnamen (fig. 2). 

Op de achterzijde van het Getuigschrift 
- dat sommigen nog wel in hun bezit 
zullen hebben - werden de navolgende 
woorden gedrukt: 

"Dit getuigschrift wordt aangeboden 
,, ter herinnering aan de in 1920 gehou-
,,den schietwedstrijden aan .......... , 
"die aan voornoemde wedstrijden heeft 
,,deelgenomen. 

's-Gravenhage, 31 Augustus 1920". 

Ook in den rechterbovenhoek van het 
Getuigschrift komt de figuur van den 
spittenden landman voor. 

De artistieke teekening van "Als 't 

Fig. 3. 

moet", doch bovenal de schoone, diep 
doordachte weergave van den geest, die de 
Landstormers bezielt, pakte. 

1 ) De Luitenant-Generaal b.d. G . C. A. 
Fabius overleed ten vorigen jare. 

Fig. 2. 

Het embleem van den Landstorm was \ ongunstig voor den beeldhouwer om een 
ontstaan! ' beeld te vervaardigen. 

De figuur van den spittenden landman Falise vroeg en kreeg verlof om de gebo-
heeft op een bepaald oogenblik eenige gen houding op te offeren aan de artisticiteit 
wijziging ondergaan. en hij maakte de bronzen statuette met 

In 1923 nl., toen het instituut van den den landman in de bekende staande 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm vijf houding (fig. 3), welke allengs in de 
jaren bestond, kwam uit de Landstorm- landstórmbeweging burgerrecht verkreeg 
beweging de wensch naar voren, om den en o.a. ook op tal van Landstormvaandels 
stichter en leider der beweging, den heer voorkomt. 
L. F. Duymaer van Twist, een bewijs van Op 13 November 1923 werd door het 
dankbaarheid en aanhankelijkheid aan te Comité de bronzen statuette aan den 
bieden. Een comité hiervoor kwam tot Generaal Duymaer van Twist te zijnen 
stand met als leden de heeren: Mr. Dr. huize aangeboden. De aanbieding ging 
L. N. Deckers, Lid van de Nationale vergezeld van een perkamenten oorkonde 
Landstorm Commissie, J. Th. 0. Kettlitz, in lijst, calligrafisch samengesteld door 
Voorzitter Gewestelijke Landstormcom- Gebrs. Grevenstuk te Amsterdam (fig. 4). 
missie "Nieuwe Hollandsche Waterlinie", 
D. 0. Norel, Voorzitter Gewestelijke Land
stormcommissie "De IJssel", Mgr. Dr. 
H. A. Poels, Voorzitter Gewestelijke 
Landstormcommissie "Limburg", Mr. A. 
G. A. Ridder Van Rappard, Lid van de 
Nationale Landstorm Commissie, Kr. Tim
mers, Lid der Gewestelijke Landstorm
commissie "West-Brabant" en A. Zijlstra, 
Lid der Gewestelijke Landstormcommis
sie "Groningen". 

LOSSER. 
Zaterdagavond 28 Januari vond in de R.K. 

\.Verkliedenvereeniging een groote propaganda
bijeenkomst plaats vanwege den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

De heer van Helvoort, burgemeester van 
Losser, opende de bijeenkomst. Hierna ver
kreeg kapitein Boulogne uit Den Haag het 
woord. Spreker zette ten duidelijkste het doel 
van den B. V. L. uiteen. 

Hierna sprak nog' de secretaris van het 
Twentsch Verband, waarna door den voor
zitter der plaatselijke commissie den sprekers 

OOSTERHOUT. 

Zaterdag 21 Januari j.l. was het voor boven
genoemde afdecling een zeer bijzondere dag. 
Des namiddags had nl. de uitreiking plaats var 
het Afdeelingsvaandel, hetwelk is vervaardigt 
door den bekenden kunstschilder Anto01 
Laerbuch te Oosterhout. 

Bij deze plechtigheid waren vele autoriteiten 
aanwezig. Wij merkten o.m. op: Majoor F. 
Beets, Commandant van het West-Brabantsch 
Verband, Kapitein Boulogne, secr. der Nat. 
Landstormcommissie, Pastoor Jos. van Genk 
en de heer W . v. cl. Ven, respectievelijk secre
taris en lid van de Gewestelijke Landstorm
commissie "West-Brabant", Burgemeester en 
Wethouders van Oosterhout, Kapitein J. 
Heimel, commandant Bataljon Breda, Ic 
Luitenant W. P. J. van Oirschot, commandant 
compagnie Oosterhout, de heeren C. van 
Raay, W. Huyben, G. Segers en Kapelaan 
F. v. Beckhoven, respectievelijk voorzitter en 
leden der Plaatselijke Landstormcomrnissie, 
de heeren Andr. Janssens en C. v. d. Elshout, 
bestuur Burgerwacht. 

Kapitein Boulogne hield een openingsrede 
en gaf een uitvoerige uiteenzetting van de 
beteekenis van een vaandel. 

De heer C. van Raay, voorzitter der afdee-

De ingekomen bijdragen werden aange
wend om den beeldhouwer A. Falise een 
bronzen statuette van den spittenden 
landman te doen vervaardigen. Edoch, 
hoe artistiek ook de spittende landman in 
gebogen houding uitkwam op de teekening 
van Kolonel Fabius, deze houding was 

hartelijk dank gebracht werd voor hun gloed- L-------------------~ 
volle woorden. Er werden nog eenige films 
vertoond. 

Na afloop der vergadering deelde de voor
zitter mede, dat zich eeii 40-tal nieuwe leden 
had opgegeven, zoodat, met de oude nog in
geschreven leden een groote plaatselijke af 
deeling bestaat. 
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Fig. 4. 

Het nieuwe vaandel van de Afd. Oosterhout 

ling, bracht woorden van dank aan de burgerij 
van Oosterhout voor den financieelen steun. 
Een bijzonder woord van dank richtte hij tot 
den heer Laerbuch, die een vaandel heeft 
gemaakt, dat straks zal kunnen concurreeren 
met de beste landstormafdeelingen. Spr. 
dankte Burgemeester en Wethouders voor 
hunne bereidwilligheid, dat de plechtigheid 
op het gemeentehu'ÎS heeft kunnen plaats 
vinden. 

Hierop reikte de majoor Beets onder een 
gloedvolle rede het vaandel uit aan den plaat
selijk leider, den luitenant van Oirschot . 

Hierna had een defilé plaats voor de autori
teiten, waarna met de Kon. Harmonie de 
landstorm ers naar het cl u blocaal van den heer 
H. van Raay trokken, waar de avond in intie
men kring werd voortgezet. 

HELLENDOORN- NIJVERDAL. 
Op 20 December 1932 kwam de afcleeling 

Hellendoorn in het Vcreenigingsgebouw bijeen. 
Om halfacht opende cle voorzitter der Plaatse
lijke Commissie, Dr. L. C. van der Steen van 
Ommeren, dezen propaganda-avond. Spreker 
heet allen hartelijk welkom, in 't bijzonder den 
Korpscommandant Overste Tucker, Burge
meester Wynia en den heer Katerberg en 
wijst er in een keurige rede op, dat _de B.V.f:. 
niettegenstaande alle maatschappelIJke moei
lijkheden vast besloten is trouw te blijven aan 
het wettig gezag. 

Vervolgens reikte Overste Tucker met een 
toepasselijk woord de schietprijzen uit. 

Ten slotte besprak Burgemeester ~ 'ynia de 
propaganda voor den B.V.L. 

Tusschen de verschillende redevoeringen 
werden door den heer Katerberg eenige films 
vertoond. 

Den volgenden dag werd opnieuw vcrgaclenl 
in de zaal Hofstede te Nijverdal. 

Ook hier opende Dr. van der Steen van Om 
meren de vergadering met een kernachtige 
toespraak. 

Als spreker trad op de secretaris der Natio
nale Landstörm Commissie, Res. l(apitein 
G. F. Boulogne, die hoofdzakelijk stilstond biJ 
de propaganda der communisten. 

Ook hier vertoonde de heer Katerberg 
enkele films. 
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LONO&N 

■ PA RUS 

■ MADRIU 

WAL C- IERS 

TEA VERGELIJKING. 

■ PRAAC1 

• GENeve. 

■ WARSCUAU 

MOSKov 

• 

Op deze kaart kan men zien op welken afstand het Java-eskader zich van H. M.'s Zeven Provinciën bevond, n.l. op 
een afstand van de Zwarte Zee in Rusland tot aan Nijmegen. De pijl wijst de plaats van ontmoeting aan. 

STELLING VAN 
AMSTERDAM. 

GECOMBINEERDE SCHIETWEDSTRIJD 
VAN DE AFDEELINGEN BROEK IN 

WATERLAND EN MONNICKENDAM. 

Gewestelijke Landstormcommissie. waarbij alle leden van de plaatselijke con~- afd. Scherpschutters, prijswinnaar_s: B. IJlstar 
missie aanwezio- waren alsmede de secretans R. Fokkema, D. J. Beerda, :;\L R1spens, J. G. 

De burgemeesters van \Veesperkarspel en van de Gew~stelijke' Landstormcommissie, Bulthuis, P. IGomp en afd._B.: R. Hoogen<lij_k, 
Nieuwer-Amstel, de heeren W. J. A. Bins _en werd de plaatselijke commissie als volgt samen- R. van der Berg en f.I. K1mm:. Ook de pnjs
Mr. C. P. Haspels, hebbe_1_1 zich voor het hd- gesteld: winnaars v'.1-n den sch1etwcdstnJd der Bu_:ger
m~atschap der Gewestelijke L~pdst or1_11com- Eere-voorzitter, burgemeester L. Schiethart; wacht ontvingen de door hen behaalde pnjzen. 
m1ss1e "Stelhng van Amsterdam beschikbaar voorzitter, D. B. S!uyter; secretaris, A. van der 
gesteld_. . Lee; leden: J. H. Dokkum, Th. Scheurwater, ST. NICOLAASGA. 

De m~tallatie zal in de maand Februari G. J. van Groen (tevens pl. leider). . . 
p laats vrnden. Een werkprogramma voor 1933 werd vast- . DE:. B.V.L., afd. !)omawerstal_, hield haar 

Op initiatief van de plaatselijke leiders der geteld en de te voeren actie ter uitbreiding der j~arl1jksch_e vergaclenng. Na opemng door den 
afcleeliniren Broek in Waterland en l\Jonnicken- Amsterdam West Afdeeling 111. afdeeling besproken. v1ce-voorz1tter(devoorz. was ongesteld), werden 

" de notulen voorgelezen en onveranderd vast-
dam is een gecombineerde schietwedstrijd ge- . .d d fd 1. . -------------------- gesteld. Als sprekers traden op de heer H. El-l cl cl fel 1· B k l\' · k Tot plaatselijk lei er ezer a ee mg 1s voor-
~ou c~_,,.votor eda Eeedmgen iI·ol e 'd,,onn1c !en- gedragen de heer J. P . Sanders te Amsterdam BUITENPOST. bersen, kapt. La Roy en deheeren S. Wijbrandi, 
c am, "a wou e, am en pen am m 1et West. . . . J. W. Santema en L. Heukels. De burgemeester 
" I Iof van Holland" te Monnickendam. Sh. tb" nk t . Du~sdagavond 17 Januan ~verd m _de con- deelde de prijzen uit die behaald waren inden 

Op beide schietavonden waren de burge- C Ie IJee oms en. s1stor~e der Geref. Kerk alhier een iaarver- wedstrijd van 21 Dec. j.l. Een humoristische 
meeSt ers van Broek en l\Ionnickendam tegen- werden in de maand Januari op onderstaande ga~enng ge~ouden van ?e afd. B.V.L. te film zorgde voor een prettige stemming. Een 
\\ oordig, terwij l ook de Commandant van J1et plaatsen gehouden: Amsterdam Noord, Pur- Bmtenpost, _m samenwerkmg met de B~rger- telegram werd aan H. M. de Koningin ge
Korps, Overste Donck en de secretaris der merend, Aalsmeer Oosteinde en Kudelstaart. wach~. De leidmg berus~_te dezen a:7oncl bij den zonden. Uit volle borst werden Landstormlied, 
Gew. C:ommissie aanwezig waren. voorzitter ?er plaatselijke commissie, burge- Wilhelmus en Friesch volkslied gezongen, met 

Een veertigtal schutters nam aan den weel- meester Ennga. pianobegeleiding door den heer S. Rijpkema. De 
strijd deel, terwijl er tevens een korpswedstrij cl Bespreking der mobilisatieverplichtingen. . Na een gloedvolle rede van den propagan- heer Ruurd Bosma wist als naar gewoonte met 
was ingevoegd. De afdeeling Monnickendam In onderstaande afcleelingen zijn in de dist Heukels reikte cle~e aan een ~lftal s~he_rp- een Friesche causerie de lachspieren in be
behaalde in den korpswedstrijd het hoogste maand Januari bijeenkomsten met de vrij- schutters een brevet mt, t.w. aan. F. N1ewijk, weginrr te brengen. Om half 12 sloot de vice
aantal punten. 1:an cl~ winnaars werden 5 wi!ligers gehouden, waarin door den Comman- D:. J. Beerda, R. ??okkema, G. Westra, H. voorz~ deze zeer geslaagde vergadering. 
aa~1ge klokies y1tgere1kt. . _ clant van het Korps de mobilisa_tieverplichtin- D_11kstra, D: de Vnes, _D. Aclema, Jac. Pen- --------------------

, _e eerste pr9s der Scherpschutters~_lasse gen zijn besproken, t.w. afdeelmgen Amster- nmga, S. Visser, S. Baj~ma en R. Ferwerda. 
personeel __ bleef m l\Ionmckenclam, terwijl de dam Centrum, afdeelingen Amsterdam Zuid, In totaal telt de afd. Bmtenpost nu 22 scherp
eerste pr!JS personeel Ie klasse werd behaald Oost en '\\'est, Ouderkerk, Abkoucle, Leimuiden s<;hutters. -:C:wee leden, G. Boet~s en T. Pen-

HOTEL BLOEMINK, 
APELDOORN door J. _C,root .Jr. mt Broek. en Nederhorst den Bero-. nmga, ontvmgen een ontslagbne~. 

De pnizen z1in door burgemeester Versteegh " Nadat eemge leden de aanwezigen :7ergast GIIVBSTIGD SEDERT t8t7 

met een hartelijke toespraak uitgereikt. Afdeeling Vreeland. hadden op voordrachten en een humonsti:'che Fraai gelegen aan de Loolaan 
Spreker dankte de leiders Kamminga en De schets uit het kazerneleven, deed dr. Goslrnga 
l{~us v~)Or 1:un initiatief en roemde de gezellig- In eene vergadering op 14 Januari ten huize uitreikil:_g van ?e prijz~~· behaald bij de bij het Kon. Paleis en bosscheR 
heid, die beide avonden had gekenmerkt. van den heer Sluyter te Vreeland gehouden, plaatsel!Jke schietwedstnjden, nl. B.V.L.: ..._ _ ____ ___________ _ 
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(INGEZONDEN). 

Met groote belangstelling en bijzondere 
waardeering neem ik voortdurend kennis 
van hetgeen gedaan wordt ter consoli
deering van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

Het Landstormblad neemt in dit werk 
een bijzonder goede plaats in. Het wordt 
uitstekend geredigeerd. 

Daarom behoorde het gelezen te worden 
in elk geval door alle Landstormers. En 
dat schijnt niet het geval te zijn. Ik heb 
ten minste menschen ontmoet die het blad 
niet lezen. En dat is te betreuren. 

Nu weet ik niet hoe 't staat met de 
financiën van ons Instituut. Maar het 
schijnt dan toch dat gratis verspreiding 
onmogelijk is. 

Als dit niet meer kan, dan zou ik er wel 
iets voor gevoelen om voor een paar Land
stormers, die bijv. zonder werk zijn, en dat 
trouwe kerels zijn die graag het blad zou
den lezen, een jaarabonnement te betalen. 
Daartoe zend ik ingesloten een cheque 
van f 2,50. Dit geld mag ook wel gebruikt 
worden voor het zenden van een paar 
proefnummers aan menschen, die het blad 
nog niet lezen. 

De bedoeling van mijn schrijven is om 
eens te doen weten dat er waardeering 
voor het werk onzer voormannen is, óók 
onder hen, die niet elken dag gelegenheid 
hebben om dat te zeggen. 

Assen, 31 December 1932. X. 

HET OPTREDEN VAN LUITENANT 
BORD EWIJK. 

In een schrijven aan de Gewestelijke 
Landstormcommissie heeft de heer R. 
B o r d e w ij k een verklaring gegeven 
van zijn optreden op de fascistenvergade
ring te Monster en voorts medegedeeld, 
dat hij zich voortaan nimmermeer recht
streeks of zijdelings met de Fascisten in 
verbinding zal stellen. 

Kom mee jongens, toean Albarda en toean Cramer zullen wel zorgen dat we vrij van straf blijven ! 

Mocht zijn optreden aan den Landstorm 
schade hebben berokkend, dan verklaart 
de heer Bordewijk zulks te betreuren. 

ACHTKARSPELEN. 
Donderdagavond 26 Januari hield de B.V.L. 

in de gemeente Achtkarspelen haar jaarlijksche 
propaganda-vergadering in de Geref. Kerk te 
Gerkesklooster-Stroobos. De vergadering werd 
geopend door Ds. Vanhaelen, met te laten zin
gen Ps. 67 : 3, lezing van Ps. 67 en een inlei
dend woord. Hierna sprak hij een welkomst
woord tot burgemeester Eringa en droeg aan 
dezen de leiding over. Inmiddels waren ook ter 
vergadering gekomen kapt. La Roy, kapt. Veen
stra en de heer Pars, bestuurslid van de 
gewestelijke organisatie, die hartelijk welkom 
werden geheeten. Ds. Hommes van IJlst hield 
nu een bezielende propaganda-rede. Verder 
voerden nog het woord kapt. La Roy en de 
heer Heukels, die beiden de noodzakelijkheid 
vandenB.V.L. aantoonden. Ook werden enkele 
gedeelten van de Landstormfilm vertoond, ter
wijl een zangkoortje verschillende liederen ten 
gehoore bracht. Burgemeester P. Eringa sprak 
hierna nog een slotwoord, liet zingen Ps. 25 : 10 
en sloot deze vergadering met dankgebed. 

BERLIKUM. 
Op 30 Januari werd in de Ned. Herv. Kerk 

alhier een propaganda-avond gehouden van de 
afdeeling Berlikum van den Bijz. Vrijw. Land
storm, onder voorzitterschap van den heer 
G. Nauta. Als sprekers traden op ds. P. Boots
ma, legerpredikant en mr. J. \V. Tijsma van 
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Leeuwarden. De eerste sprak over "Altijd 
paraat", terwijl de heer Tijsma de belangen 
van het Instituut uiteenzette. Het Chr. Fanfare
corps "De Bazuin" zorgde voor afwisseling. 
Een talrijk publiek was aanwezig. 

HAREN. 
Gelijk 'op meerdere plaatsen, organiseerde 

de Bijzondere Vrijwillige Landstorm ook hier 
een propaganda-avond in de bovenzaal van 
hotel "Horst". Burgemeester Boerema ver
welkomde de aanwezigen en zette uiteen het 
verschil van den arbeid en doel van de Burger
wacht en Bijz. Vrijw. Landstorm indien er 
onlusten mochten komen, en spoorde aan tot 
meerdere aansluiting. Toegelicht door luite
nant Ansing liet deze daarna een 6-tal films 
afdraaien, betrekking hebbende op den Bijz. 
Vrijw. Landstorm, met een sterke aanbeveling 
om "Het Landstorm blad" in uitge breiden kring 
te lezen. Hopende dat deze avond niet zonder 
succes zal wezen, werd door burgemeester 
Boerema daarna een kort slotwoord gesproken. 

HEINENOORD. 
Alhier had de uitreiking plaats der door de 

leden van den B.V.L., afd. Heinenoord, ge
wonnen prijzen bij de gehouden schietwed
strijden, voor welke gelegenheid de heeren 
Kolonel van Cappelle en Van der Mast uit 
Rotterdam waren overgekomen. 

De bijeenkomst werd geopend door den 
plaatselijken voorzitter, Ds. v. d. Horst, die 
allereerst herdacht het overlijden van den 
vorigen voorzitter, den heer W. v. d. Zwaal. 

Een 2-tal films werd aandachtig gevolgd. 
Na de pauze herdacht Kolonel van Cappelle 
eveneens den overleden heer v. d. Zwaal, 
roept den nieuwen voorzitter een hartelijk 
welkom toe en spreekt kort over het nuttige 
doel van den B.V.L. Vervolgens reikt hij aan 
D. Troost het brevet van koningschutter uit 
en aan I. J. Pauw, J. Leeuwenburgh Plz., 
F. J. Middelhoek en B. Kleinendorst het bre
vet van scherpschutter. De heeren J. C. 
Verrijp, G. Snijders en A. Legerstee ontvangen 
hun eervollen ontslagbrief wegens het bereiken 
van den 50-jarigen leeftijd. 

Ten slotte volgde de prijsuitreiking, waarna 
de voorzitter met een hartelijk woord den 
gezelligen avond sloot. 

DEELNEMING VAN MILITAIREN AAN REVOLUTIO-
NAIRE EN FASCISTISCHE KORPSEN VERBODEN. 

MINISTERIEELE BESCHIKKING van 30 Januari 1933, 
Ilde Afd. B, nr. 5. L. 0. 1933, nr. 29. 
(Zie L.O. 7931, nr. 66.) 

VERBOD VAN DEELNEMING ENZ. AAN ZOOGENAAMDE WEERBAARHEIDS
ORGANISATIES. 

Op grond van het bepaalde in Artikel 17, aanhef en sub b, van het Reglement 
betreffende de krijgstucht, wordt bekend gemaakt, dat het, als strijdig met de be
langen van de krijgstucht, den militair verboden is deel te nemen, leiding te geven of 
eenigerlei medewerking te verleenen aan eenige zoogenaamde weerbaarheidsorgani
satie als die, welke in den laatsten tijd in het leven zijn geroepen en welke plegen te 
worden aangeduid als "frontstrijdersbond", ,,garde", ,,militie", ,,wacht", ,,weer", e.d. 

(Bijv. Arbeiders- vredeswacht; 
zoomede de weerbaarheidsvereenigingen, verbonden aan: 
a. de Algemeene N ederlandsche Fascisten bonden; 
b. de Communistische Partij Holland; 
c. de Nationaal Socialistische Beweging; 
d. de Nationaal Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij; 
e. de Nationaal Socialistische Partij; 
f. de Onafhankelijk Socialistische Partij; 
g. het Verbond van Nationalisten; 
h. het Verbond van Nationaal Solidaristen in N. Nederland; en dergelijke.) 

Het bovenbedoelde verbod geldt uit den aard der zaak niet ten aanzien van die 
weerbaarheidsvereenigingen, welke van Rijkswege, op grond van het Koninklijk 
besluit van 12 Maart 1919 (Staatsblad nr. 104) en van het ter uitvoering van dat 
besluit vastgestelde boekwerk nr. 86 "Weerbaarheidsvoorschrift", medewerking 
ontvangen of worden gesteund. 
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SCHERMERHORN. 
Op 26 Januari hield deze afd. van den Bij

zonderen Vrijwilligen Landstorm haar jaar
lijksche samenkomst. 

Door afwezigheid van den voorzitter, Burge
meester Meindersma, opende de heer Mantel, 
lid der plaatselijke commissie, de vergadering 
.en zegt allen aanwezigen, inzonderheid den 
heer 0olders, hartelijk welkom. 

Spreker zet in het kort het doel van den 
B.V.L. uiteen, wijst tevens op den ernst der 
tij den en geeft daarna het woord aan den heer 
Oolders. 

Deze dankt den Voorzitter voor zijn hartelijk 
welkomswoord, doet enkele mededeelingen, en 
bespreekt het belang van "Het Landstorm
blad". Hierna wordt overgegaan tot prijsuit
reiking. 

Prijswinnaars waren de heeren: J. Du dink 
lste prijs en M. Kouw 2de prijs. 

Daar onze plaatselijke leider ons mettertijd 
gaat verlaten, werd in zijn plaats benoemd de 
heer C. J. Pols. 

In de rondvraag dankt de heer Kouw voor 
de prettige samenwerking als leider tijdens de 
schietoefeningen, terwijl de nieuwbenoemde 
plaatselijke leider dank zegt voor het in hem 
gesteld vertrouwen en hoopt op ieders mede
werking. 

Hierna sloot de heer Mantel de vergadering, 
waarna men nog eenigen tijd gezellig samen
blijft. 

BLOKKER. 
De afdeeling Blokker van den B.V.L. hield 

een goed bezochte jaarvergadering in het 
Patronaatsgebouw. 

De heer Oolders, secretaris van het Geweste
lijk Verband, installeerde de nieuwe leden van 
de plaatselijke commissie en reikte hierna de 
prijzen uit aan de winnaars van de schietwed
strijden. Voor de B-klasse zijn dit C. Komen 
met 93; Th. Vriend met 92 en P. Kooter met 
91 punten; voor de C-klasse C. Koopman 90; 
Th. Vis 88 en A. Groskamp met 86 punten.,,1 

Aan de heeren Th. Vriend, C. Komen en P. 
Koning werden de brevetten voor scherpschut
ter uitgereikt. 

Wegens het bereiken van den 50-jarigen 
leeftijd zal den heer C. Appelman een diploma 
worden overhandigd. Onder dank zal hem ont
heffing worden verleend voor zijn verbintenis. 

De heer Oolders spoorde de leden aan tot 
propaganda voor het aanwerven van nieuwe 
leden. 

Medegedeeld werd, dat de intergewestelijke 
wedstrijd dit jaar wegens financieele bezwaren 
niet gehouden wordt. 

De heer Oolders deed nog een krachtig be
roep op de leden om lid te blijven en zoo noo
dig als één man achter den commandant op te 
treden om de regeering te steunen. 

De voorzitter dankte hem voor zijn ijver en 
vele moeite aan den B. V. L. gewijd en spoort 
de leden aan het gesprok3ne in toepassing te 
brengen, waarna sluiting. 

UIT HOLLANDS NOORDERKWARTIER. 

Een kort woord ter inleiding! 
De redactie van het Landstormblad 

heeft ons een middel aan de hand gedaan, 
om regelmatig een overzicht te geven van 
datgene, wat er in het landstormkorps 
Alkmaar gebeurt: de gewestelijke land
stormcommissie zou iemand moeten vin
den, _die maandelijks een overzicht schreef 
en daarin het een en ander mededeelde 
over het wel en wee in het korps Alkmaar. 
De bedoeling was, dat een der B.V.L.-ers 
als 't ware een centraal punt zou worden, 
waarin alle berichten binnenkwamen. De 
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"centrale" zou daaruit het een enlander 
kunnen putten en op die manier in be
knopter vorm kunnen weergeven, wat er 
in de verschillende afdeelingen is gebeurd. 

Het idee is niet slecht. Immers, op deze 
manier zou elke B.V.L.-er in ons korps er 
van verzekerd zijn, dat in zijn orgaan, het 
Landstormblad, datgene vermeld kwam, 
dat hem zou kunnen interesseeren. En 
meteen zou het blad een hechteren band 
kunnen vormen tusschen de B.V.L.-ers 
onderling. 

Wij weten niet, of dat ideaal in alle 
opzichten bereikt zal worden. Maar wij 
weten, dat ons thans de gelegenheid 
daartoe geboden wordt. Daarvoor zijn wij 
de redactie van dit blad dankbaar. En vol 
moed en vertrouwen beginnen wij dan aan 
onze taak, hopende, dat het vertrouwen, 
ons geschonken, niet beschaamd moge 
worden! 

Gewestelijke commissie en 
officieren bijeen. 

Juist voor het einde van het jaar 1932 
kwamen in het Gulden Vlies te Alkmaar 
de Gewestelijke Commissie en de officieren 
bij elkaar. In de zaal waren twee schiet
banen opgesteld en de aanwezigen hebben 
met veel animo deelgenomen aan den 
onderlingen schietwedstrijd. Vooral de 
geluksbaan gaf verrassende resultaten en 
nog meer ... verrassende prijzen! 

De bijeenkomst werd besloten met een 
gezamenlijken maaltijd, waaraan door den 
commandant en den voorzitter der ge
westelijke commissie gespeecht werd en 
waar o.m. de wensch naar voren werd 
gebracht, om te trachten, dezen zomer 
revolver-schieten op het programma te 
nemen. 

Schietwedstrijden te Alkmaar. 
Eenige weken later had te Alkmaar de 

jaarlijksche schietwedstrijd plaats, waar
aan bijna alle afdeelingen deelnamen. Den 
hoofdschotel vormde natuurlijk de wed
strijd om den zilveren wisselbeker, een 
jaar geleden beschikbaar gesteld door 
onzen voorzitter. Elke afdeeling had drie 
schutters afgevaardigd en tijdens den 
wedstrijd bleek, .dat er overal flink 
geoefend was. Pas op het allerlaatste 
oogenblik bleek, dat Alkmaar voor een 
jaar den beker in bezit kreeg, doch dat ze 
in de kleinere afdeelingen, als bijv. 
Limmen, steeds zware concurrenten zal 
hebben. 

De wedstrijden, die een vollen dag in 
beslag namen, slaagden uitstekend en de 
zaalhouder, de heer T. v. Gijzen, verdient 
alle hulde voor zijn inrichting en zijn fraai 
verlichte banen. 

Evenals bij de bijeenkomst van geweste
lijke commissie en officieren, was ook 
hier de secretaris, de heer Oolders, de ziel 
en de spil, waar alles om draaide! 

Egmond-Binnen vergadert. 
De afd. Egmond-Binnen hield haar 

jaarvergadering in het begin van Februari. 
Brevetten voor scherpschutters werden 
uitgereikt aan C. Burgemeyer en Joh. 
Dekker. Een onderlinge wedstrijd in het 
schieten had tot resultaat, dat de heeren 
A. Wittebrood, 0. Huiberts en W. Witte
brood winnaars werden in de eerste 
klasse en J. Beentjes, J. Broekhof en 
P. Koper in de tweede klasse. 

De afdeeling heeft een nieuwen com
mandant gekregen, nl. den heer Witte
brood. Hij heeft de plaats ingenomen van 
den overleden commandant Egbers, die 
in de bijeenkomst herdacht werd. 

Jaarvergadering de Beemster. 
In de jaarvergadering der afd. de 

Beemster werden de prijzen, behaald bij 
de schietwedstrijden, uitgereikt. De voor
naamste resultaten waren: klasse A: 
I. C. J. v. Etten, C. Mulder, J. Koning en 
J. Ruiter; klasse B: I. H. Vendel, 2. P. de 
Wit; 3. P. Raet; klasse C: J. Krijn, 
2. P. A. van Etten, 3. J. Stroet. 

Herdacht werd de overleden voorzitter, 
de heer W. de Geus, in leven burgemeester 
der gemeente de Beemster. 

Ten slotte wekte de heer Oolders de 
ledert op, een abonnement te nemen op 
het Landstormblad. 

De draden van het communisme zljn'gesponnen naar alle parlementen, staten, gemeenteraden, fabrie
ken, mijnen, legers, vloten, havens, onderwijsinstellingen en regeerlngsbureaux over de geheele wereld. 

Een verzoek. 
Willen de secretarissen der afdeelingen 

steeds voor den eersten van elke maand 
hun correspondentie zenden aan den 
secretaris, den heer Oolders, Kerkplein 9, 
Alkmaar? Deze zorgt dan voor door
zending aan ondergeteekende, 

± 

OLDENZAAL. 
Te Oldenzaal werd een bijeenkomst ge

houden met het doel te komen tot oprichting 
van een afdeeling van het Motorkorps 
van den B.V.L. Na een uiteenzetting van 
luitenant Kleuver uit Arnhem, werd tot 
oprichting eener afdeeling besloten. Voor
loopig trad een tiental leden toe. Tot groeps
commandant der afdeeling Oldenzaal werd 
aangewezen de heer H. Boers. 

GLANERBRUG. 
Zaterdag 21 Januari j.l. kwam de afdeeling 

Glanerbrug in vergadering bijeen. Voor deze 
bijeenkomst was groote belangstelling, niet 
alleen van de zijde van het sympathiseerende 
deel der burgerij, maar ook van de commu
nisten. Door bijtijds maatregelen te treffen, 
konden bij het begin een twintigtal dezer 
onrustverwekkers worden verwijderd, terwijl 
later op den avond nog een drietal gedwongen 
werd de zaal te verlaten. 

Aanwezig waren de Burgemeester dezer 
gemeente, de geheele Plaatselijke Landstorm
commissie, alsmede de secretaris der Geweste
lijke Landstormcommissie "Twente", de heer 
J. Wynia. 

De vergadering stond onder leiding van Dr. 
H. J. Oldeboorn, terwijl het R.K. Muziek
gezelschap "Prins Hendrik" hare medewer
king verleende en ter afwisseling van de spre
kers eenige films werden vertoond. 

Dr. Van der Valk uit Rotterdam hield een 
rede over het communisme en de gevolgen 
ervan. 

Burgemeester Mansen reikte herinnerings
medailles uit aan deelnemers aan de Eere
wacht te Enschede 1929. 

Brevetten voor Koningschutter en Scherp
schutter werden uitgereikt aan J. de Ruyter, 
G. J. J. Zwijnepoel, J. Kramer, J. Schippers 
en H. ter Heide. Tevens werden de prijzen van 
den gehouden schietwedstrijd aan de winnaars 
uitgereikt. 

DEURNINGEN. 
Maandag 16 Januari j .1. had in het Parochie

huis te Deurningen de propaganda-filmavond 
plaats van den Bijz. Vrijw. Landstorm. Aan
wezig waren de secretaris van het Gewestelijk 
Verband Twenthe, bijnà alle leden, alsmede de 
plaatselijke commis_ste, en de uitgenoodigde 
gemeenteraadsleden: · 

Na het openingswoord _van den voorzitter 
werd een aanvang gemaakt met de films. 

Na afloop hield de secretaris van het Ver
band een pittige en kernachtige rede. 

Door de plaatselijke commissie had reeds 
eerder de prijsuitreiking plaats van den ge
houden schietwedstrijd. De Ie prijs werd uit
gereikt aan F. Moekatte, 2e B. Oude Lenfe
rink, 3e J. Groothuis, 4e B. Koekkoek en 
5e G. Asbreuk. 

SOMMELSDIJK. 
Donderdag 2 Februari j.l. hield de Bijz. 

Vrijw. Landstorm, afd. Middelharnis-Som
melsdijk, een uitnemend geslaagde samen
komst. 

De zaal was stampvol, gevuld tot in de nok 
en de stemming hoogst enthousiast. 

De Voorzitter der plaatselijke organisatie, de 
heer J. H. Dijkers, heet alle aanwezigen wel
kom. 

Het verheugt hem in 't bijzonder, dat zoo
vele landstormers zijn opgekomen. 

Vervolgens zette spreker uiteen, dat in de 
organisatie eenige wijziging is gekomen. Het 
oude bestuur is ontbonden en hij zegt de oude 
bestuursledenhartelijkdankvoor hetgeen ze in 
het belang van den B.V.L. hebben gedaan. We 
heb ben nu gekregen een Plaatselijke Commissie, 
welke gekozen is door de Gewestelijke Com
missie. Hij hoopt dat de commissie zooveel 
mogelijk alles zal doen om den B.V.L. populair 
te maken. 

De Voorzitter deelde vervolgens een telegram 
mede van Luitenant-Kolonel van Hogen
huizen, waarin hij bericht, dezen avond tot zijn 
spijt niet te kunnen bijwonen. 

Alsnu vindt de prijsuitdeeling plaats van 
de in 1932 gehouden schietwedstrijden. 

De uitslag van den wedstrijd is als volgt: 
Scherpschutters: 
1. J. A. Doornbos 89; 2. Job Kieviet 88; 

3. J. Tieleman 88; 4. A. Groenendijk Mzn. 86 
punten. 

Schutters Eerste klasse : 
1. Joh. van Dongen 88; 2. B. van Dijk 87; 

3. A. de Gans 84; 4. K. J. van Splunter 83; 
5. T. van den Boogert 82; 6. A. A. F. J. Geu
rand 82; 7. Jan C. Kieviet 81; 8. D. M. Uyl 81; 
9. A. Peekstok 80 punten. 
Schutters Tweede klasse: 

1. D. Hanson 65; 2. C. Knape 63; 3. J. Looij 
38 punten. 

Motorcorps : 
1. P. A. Koster 77; 2. A. Rosmolen 69 pun

ten. 
De Voorzitter deelt mede, dat in 1932 werden 

bevorderd tot scherpschutter J. A. Doornbos 
en tot schutter eersteklasse :D. M. Uyl, A. Hol
laar, J. C. Osseweijer, C. Knape Az., H. v. de 
Doel, C. Hartensveld, J. C. Binnenweg, A. Ros
molen, Joh. v. Dongen, F. H. Striezenau. 

Voorts dat de afdeeling thans telt 13 scherp
schutters en 40 schutters eerste klasse. 

Het slotwoord werd gesproken door den 
heer L. J. den Hollander, Burgemeester van 
Middelharnis en Sommelsdijk en Voorzitter 
van de Gewestelijke Commissie. 

De avond werd opgeluisterd door het ver
toonen van enkele films en eenige voordrachten 
door den heer Smits. 
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Voor Jona Nederland 
JONGENS EN MEISJES. y 

Hier is 't lijstje van de prijswinners: 
Tj. Andringa, St. Jac.-Parochie; M. Aar
noutse, Koudekerke; Elisabeth Boone, 
Veere; Jan v. Dijken, Aa. Jaca.-Polder; 
Betsy Deys, Amsterdam; Kl. J. Dijkema, 
Garmerwolde; Cato v. Griensven, Esch w 
(::\.-Brabant); Floortje Hardom, Oud
Alblas; Marie Knope, Sommelsdijk; Trijn-
i.je Meyles, Andijk; Piet Nauta, Akkrum; 
1 Teeltje Velthuizen, Doorn; Adrie Ver
kerk, Kinderdijk; Bertus v. Lunteren, 
I eiden ~ 

En nu weer met nieuwen moed aan de 
nieuwe opgaven, die hier volgen: 

Groep A. 
(Onder de 10 jaar.) 

Naamregister. 

Aleidal B ic ID IE IF 
G IH II IJ 1 K IL 

M · IN io lp IR is 1 

T iu lv lw IIJ lz 

Vul dit register eens in; de namen moe-
ten minstens uit twee lettergrepen be-
staan. 

Groep B. 
(Boven de 10 jaar.) 

Welke plaatsnamen staan hieronder? 

1 

ln 
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DE HELDERZIENDE BLINDE. 

De blinde Gijsbert had 
een erfenis gekregen : 

Vijfhonderd gulden groot, 
in deugd'lijk Hollandsch geld; 

Hij had <lees buitenkans 
heel wijselijk verzwegen, 

Op ieders medeweet 
was hij niet zeer gesteld. 

Hij zou z'n blanken schat 
zorgvuldiglijk bewaren: 

Dit appeltje zoo zoet, 
zoo smakelijk voor den dorst, 

Wanneer bij 't klimmen van 
z'n winterlijke jaren 

Allengs versmachten ging 
z'n oude, droge borst. 

In stilt' greep hij de schop, 
en ging z'n geld begraven. 

Vlak bij een pruimeboom, 
in luwte van de heg. 

Een buurman van terzij 
zag dit geheimvol slaven, 

En stal des blinden schat 
in 't nacht'lijk donker weg. 

Gijs, reeds den andren dag, 
ontdekte met ontzetten, 

Dat d'erfenis, zoo groot, 
hem wreed ontstolen was; 

Dees zware slag ging haast 
z'n armen geest verpletten; 

Doch, hoe ook in den druk, 
herstelde hij zich ras. 

De buitr, op wiens gezicht 
de valschheid stond te lezen, 

Al kon ook d'arme Gijs 
helaas! dit zelf niet zien, 

De buur, en hij alleen 
kon slechts de dader wezen, 

Want niemand buiten hem 
kon Gijsberts doen bespiên ! 

De blinde peinst een poos; 
dan is 't besluit geno.men; 

Hij brengt op staanden voet 
z'n buurman een bezoek; 

,,'k Ben eensklaps in 't bezit 
van 'n erfenis gekomen!" 

Dus schiet hij gauw en gul, 
luid lachend uit den hoek. 

"Zoo'n duizend pop komt mij 
natuurlijk mooi te stade! 

,,'k Verborg de helft hiervan 
fluks op een veil' ge stee. 

GOEDEWAAGEN'S KONINKL. 
FABRIEKEN GOUDA 
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GOUDA 
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Koopt bij onze 
Adverteerders! 

N.V. AANNEMING MAATSCHAPPIJ 

v/h. ZANEN & VERSTOEP 
GOUDA 

Uitvoering van Wegenbouw-, Grond
Spoor-, Beton- en Waterwerken. 

Telef. 2352 Gouda Telef. 338501 Den Haag 

LIJN KAM P's BETERE 
KLEEDING 

voor HEEREN, JONGEHEEREN en KINDEREN 

D H GROENMARKT, hoek Nieuwstraat G d en aag, THOMSONLAAN, hoek Fahrenheitstraat • 00 a, MARKT 

"Wat zoudt g' als buur en vriend 
m' in dezen willen raden? 

"Al waar' een vingervlug 
nog zoo geraffineerd ! " . . . 

"Dat ik de tweede helft 
ook in die bergplaats deê?" 

,,Ja zeker!" is 't bescheid, 

Gijs knikt bij dit advies 

,,ik vind het zeer verstandig, 
"Dat g' op die veil'ge plek 

en keert erkent'lijk weder; 
Doch nauw is 't schemeruur 

weer op den tuin gedaald , 
Of d'adviseur legt gauw 

heel cl' erfenis deponeeri.; 
"Dan maakt men vast en wis 

dien schat je niet afhandig, 

't gestolene weer neder, 
Ter plaatse, waar hij eerst 

z'n buit heeft weggehaald. 
En amper zit hij stil 

in hinderlaag verscholen, 
Of Gijsbert met z'n schop 

treedt tastand naar de heg. 
,,Ha!" peinst en grijnst de buur, 

"wat ik heb aanbevolen 
"Gebeurt! - en 'k haal zoo straks 

,,de dubbele portie weg!" ... 
Het graafwerk is aan kant; 

Gijs kuiert weer naar binnen. 
,,Zie zoo!" juicht buurtjelief, 

,,nou sla ik gauw m'n slag!" 
Hij wroet gelijk een mol, 

verwoed, verward van zinnen; 
In plaats van duizend pop 

komt. . .' n aardworm voor:den dag. 

OOM BERTUS. 

NIJGH & VAN DITMAR N.V. 
DRUKKERS 

Onze drukkerij 1s een zeer 
modern bedrijf van groote 
capaciteit, zoodat het de meest 
omvangrijke orders, snel en 
goed kan uitvoeren. Een ver
zoek per briefkaart of tele
foon brengt U een technisch 
onderlegd vertegenwoordiger. 

ROTTERDAM 
WIJN HA VEN 113 
TEL. 27840 (4 LIJNEN) 

N.V. STOOMTIMMERFABRIEK EN HOUTHANDEL 

,,DE MORGENSTER" 
v.h • .1. N. DE WILDE Ie GOUDA 

KATTENSINGEL 86 
TE LEFO,ON 3051 

Levert in alle houtsoorten uitsluitend 
Eerste klas werk - , Prima drooginrichting voorhanden 

Adverteer en geeft succes! 
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LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 
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NOSKE. 

Hitler heeft den socialist Noske, die 
regeeringspresident van Hannover was, 
de laan uitgestuurd. In verband daarmede 
schrijft "Het Volk" over dezen Duitschen 
socialist het volgende: 

Na het afdanken van de monarchie 
en het uitroepen van de Duitsche 
republiek door Scheidemann in No
vember 1 918, zou een voorloopig 
kabinet van zes ministers den nieuwen 
staat besturen tot de bijeenkomst van 
de Constituante, de grondwetgevende 
vergadering, waarvoor de verkiezingen 
op 19 Januari waren bepaald. 

Noske kreeg het commando over 
leger en vloot. 

Kort voor de verkiezingen op 19 
Januari brak door een betrekkelijk 
nietig incident, waaraan ook de meer
derheidssocialisten niet onschuldig wa
ren, de Spartacus-opstand uit. 

De regeering Ebert-Scheidemann 
kon het communistische geweld niet 
zonder meer laten passeeren. Zij stond 
voor de moeilijke keus van afdanken, 
wijken voor het geweld, en het onder
drukken, met kracht van wapenen, 
van deze communistische poging om 
door een staatsgreep de macht in 
handen te krijgen. De regeering koos 
het laatste; dat was niet alleen haar 
recht, maar zelfs haar plicht. 

Wie zou de leiding nemen van het 
vreeselijke bloedbad, dat met groote 
zekerheid voor de deur stond. Men 
deed een beroep op N oske. 

Noske zei niet veel, maar hij gaf 
zelf het antwoord, dat hem bij de 
communisten den naam van "bloed
hond" heeft gegeven. ,,Vooruit dan 
maar, iemand moet de bloedhond 
worden en ik schuw de verantwoorde
lijkheid niet." 

Noske deed een beroep op het weg
gejaagde leger van de oude monarchie. 
De opstand werd bloedig onderdrukt. 

Het "Handelsblad" van 16 Februari, dat 
op het bovenstaande de aandacht vestigt, 
noemt het - in verband met de houding 
der S.D.A.P. ten aanzien van de bekende 
muiterij een leerzame herinnering 
uit 1918. 

Inderdaad! 
Wij herinneren ons tevens, dat het 

deze zelfde N'oske was, die, toen de 
revolutionaire arbeiders tegen de regee
ring Ebert-Scheidemann het wapen der 
algemeene werkstaking wilden hanteeren, 
zeide: ,,dan zal ik hun de beenen stuk
slaan!" 

GEWELD, ROEPT SPR. UIT ... 

Geweld, roept spr. uit, wensch ik nooit 
(daverend applaus) en dit heeft niets te 
maken met de vraag of men revolutionair 
is of niet. Geweld hebben wij niet noodig. 
Het mag misschien langer duren, maar wij 
hebben vertrouwen in het verstand en de 

LANDDAG IN FRIESLAND. 
Het Friesch Nationaal Comité heeft besloten D.V., zoo mogelijk 

op den 12en Juli a.s., een Land- of Toogdag te houden. 
Het oog is gevallen op het schoone Oranjewoud, dat voor het 

beoogde doel uitnemend geschikt is. 

Onze macht is, dat wij als medewerkers 
in het productiestelsel door staking het 
geheele raderwerk kunnen stilleggen. 
(Applaus). 

Het was Mr. J. Duys, die op 31 Januari 
in Schagen deze woorden bezigde tegen 
een O.S.P.-er, welke met hem in debat 
was gekomen. 

Noske beschouwde de algemeene werk
staking als geweld, dat gericht werd tegen 
de regeering en tegen het volk en, onder 
goedkeuring der socialisten, stelde hij er 
het geweld zijner regeermacht tegenover. 

Doch Mr. Duys wil het doen voor
komen, of de algemeene werkstaking een 
aardigheidje is. 

INSPECTEUR VAN DEN VRIJWILLIGEN 
LANDSTORM. 

Aan den Reserve-Luitenant-Generaal, 
Adjudant in b.d. van H.M. de Koningin, 
J. H. BoREL is door H.M. de Koningin 
op zijn verzoek met ingang van 1 Mei 1933 
eervolle ontheffing verleend uit zijn 
functie van Inspecteur van den Vrij
willigen Landstorm. 

Bij Koninklijk besluit is benoemd met 
1 Mei a.s. tot Inspecteur van den Vrij
willigen Landstorm, de Kolonel H. DE 
loNGH, Commandant der VIIIe Infan
teriebrigade, onder eervolle ontheffing uit 
zijn tegenwoordige betrekking. 

DEFENSIE NEEMT MAATREGELEN. 

Een order voor militaire ambtenaren. 

De Minister van Defensie heeft voor de 
militaire ambtenaren van Zee- en Land
macht de volgende order uitgevaardigd: 

Ter kennis wordt gebracht, dat aanslui
ting bij of eenigerlei steunverleening aan 
groepen of vereenigingen van personen op 
sociaal-democratisch en grondslag1) in strijd 
is met de plichten van den militairen amb
tenaar en derhalve verboden. 

Volgens art. 1 der wet van 19 Dec. 1931 
worden onder militaire ambtenaren ver
staan: 

a. Zij, die zijn aangesteld in militairen 
openbaren dienst om bij de landmacht hier 
te lande of bij de zeemacht werkzaam te 
ZlJn; 

b. Zij, die zijn aangesteld in militairen 
openbaren dienst om bij de landmacht in 
de overzeesGhe gebieden werkzaam te zijn, 
tijdelijk dienst verrichten bij de landmacht 
hi~r te lande, voor zoover de algemeen ver-

bindende voorschriften, geldende voor de 
landmacht hier te lande op hen van toe
passing zijn. 

Blijkens het tweede lid van artikel I zijn 
onder militaire ambtenaren mede begrepen 
het personeel der Kon. marinereserve en 
het reservepersoneel der Kon. landmacht, 
hetwelk niet valt onder het voorgaande lid. 

LANDSTORMAVOND TE ROTTERDAM. 

Op 7 Pebruari j .1. hield de afdeeling Rotter
dam van den B.V.L. in het Gebouw van 
Kunsten en vVetenschappen haar jaarlijksche 
bijeenkomst, ter uitreiking van de prijzen en 
brevetten, behaald in de gehouden schiet
wedstrij den. 

De zaal was schitterend bezet, waaronder 
vele autoriteiten en vertegenwoordigers van 
Bonden en Vereenigingen. 

Een groote verrassing voor ons was, dat de 
Voorzitter der Nationale Landstorm-Commis
sie, de Generaal L. P. Duymaer van Twist 
(welke eerst bericht van verhindering had 
gezonden), met den Kapitein G. F. Boulogne 
op de bijeenkomst aanwezig was. Ook de 
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm 
had zich doen vertegenwoordigen. 

De Voorzitter der afdeeling, de heer H. G. 
J. de Monchy, opende de bijeenkomst met een 
pittig woord, heette allen hartelijk welkom en 
sprak zijn blijdschap uit over de talrijke 
opkomst, waarna het woord verleend werd aan 
den Generaal Duymaer van Twist. 

Spreker begon met mede te deelen, dat hij 
gaarne te midden van zijn Landstormers was, 
maar hiervoor niet altijd in de gelegenheid 
kon zijn. Hij wees nogmaals op het nut van het 
voortbestaan van den B .V.L. en dat niettegen
staande de ongunstige tijden, het Instituut 
zich gestadig uitbreidde. Spreker haalde ver
schillende voorbeelden uit het buiten- en 
binnenland aan en eindigde met den wensch 
uit te spreken, dat, mocht het onverhoopt 
noodig zijn, hij er op rekende dat ook de 
afdeeling Rotterdam haar plicht zou doen . 

Een luid en langdurig applaus was hierop 
het antwoord. 

Vervolgens kwam Pater J. W. Verhagen 
aan het woord, welke uitwijdde over het woord 
,, Wettig Gezag". 

Tevens wees Pater Verhagen op de zware 
taak die H.M. de Koningin op de schouders 
was gelegd en wij Nederlanders Haar daarbij 
moeten steunen, waarbij de Landstorm, ,,De 
kerels van Holland" ,de rechten van Nederland 
zullen verdedigen. 

Ook deze spreker kreeg als dank voor zijn 
gloed volle rede een daverend applaus. 

logica van het volk. 
Geweld is een groot 

geweld brengt geweld. 

1) Dezelfde order is uitgevaardigd voor 
gevaar, want groepen of vereenigingen op fascistischen 

grondslag. 

Daarna werd een jubileumfilm van H. l\I. 
de Koningin vertoond. 

Na de pauze werden de brevetten en prijzen 
met een toepasselijk woord door den Comman-

l!L. 

* ~ * 
ÜWTAf>A~ 
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dant van h et Korps, Kolonel H . C. van 
Cappelle, uitgereikt. 

Ook zij die in verband met hun leeftijd den 
B.V.L. gingen verlaten, werden door den 
Commandant waardeerend toegesproken. 

Vervolgens werd het woord verleend aan Ds. 
vV . Steunenburg, Ger. Predikant te Rotter
dam, die begon met zijn waardeering uit te 
spreken over het Instituut, zijn belangelooze 
zelfopoffering in een tijd van eigenbelang en 
egoïsme. 

Spreker wees er op, dat men steeds paraat 
moet zijn en gezien den bloei der Organisatie, 
ging hij m et vertrouwen de toekomst tege
moet. 

Ook deze spreker moest een langdurig 
applaus in ontvangst nemen. 

Een tweede film, ,, Het zeilschip Panier" • 
werd daarna vertoond. 

Gedurende de pauze werd door den Voor
zitter, den heer De Monchy, namens de ver 
gadering een telegram van hulde aan H. M. 
de Koningin verzonden. 

De avond werd opgeluisterd door een strijk
orkest van de Vereeniging "Insulinde" van den 
Rotterdamsche Lloyd. 

HOLLANDS NOORDERKWARTIER. 

Door overstelpende hoeveelheid copy kon
den de maandelijks.che mededeeling,en van 
het Korps "Alkmaar" niet meer worden 
opgenomen, doch moeten blijven overstaan 
tot het volgende nummer. 

Millioenenfabricage maakt het mogelijk 

So•i~!~!~ 
voor 2½ et. te leveren 
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JAARVERSLAG VAN DE NATIONALE I avond georganiseerd en vele zijn de dank
LANDSTORM COMMISSIE OVER 1932. betuigingen, welke de Nationale Land

(Vervolg). 

Werkzaamheden ten behoeve van de 
consolidatie. 

storm Commissie voor deze uitzending 
mocht ontvangen. 

De spontane geestdrift der vrijwilligers, 
de hoogstaande redevoeringen der sprekers 
en de goede afwisseling met militaire mu

Koninklijke erkenning 
Landstorm vaandels. 

van ziek en met nationale liederen hebben 
dezen avond voor tienduizenden in den 
lande gemaakt tot een ure van vaderland
lievend saamhoorigheidsgevoel, dat be
langrijk kon bijdragen om de eenheid in 
het instituut te versterken. 

Onder de belangrijkste gebeurtenissen, 
welke in het voorbijgegane jaar in het 
leven van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm zijn geschied, moge wel in de 
eerste plaats worden vermeld de Konink
lijke erkenning van die vaandels van 
Landstormkorpsen - ten getale van veer
tien ~ welke nog niet bij Koninklijk Be
sluit waren gelijkgesteld met de door of 
vanwege.: Hare Majesteit de Koningin aan 
het leger uitgereikte vaandels en stan
daarden. 

De uitreiking der vaandels aan de Land
stormkorpsen werd verricht door Zijne 
Excellentie Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister 
van Defensie. 

Onder begunstiging van het allerschoon
ste weder vond deze militaire plechtigheid 
plaats op 11 Juni I 932 op het terrein Lan
gen berg bij Ede. 

Door alle Landstormkorpsen werd er 
aan deelgenomen met een detachement 
vrijwilligers en door het garnizoen Ede 
met twee compagnieën Infanterie en een 
batterij Veld-Artillerie. 

De indienststelling der vaandels ge
schiedde, in den gebruikelijken militairen 
vorm, in tegenwoordigheid van tal van 
civiele en militaire autoriteiten, o.w. de 
nieuw opgetreden Commandant van het 
Veldleger, Luitenant-Generaal Jhr. W. 
Röell, en voorts van een groote menigte 
van toeschouwers, waarna Zijne Excel
lentie Minister Deckers zich in een toe
spraak tot de in front opgestelde Land
stormvrijwilligers richtte en in schoon ge
kozen bewoordingen de hooge beteekenis 
van het besluit van Hare Majesteit de 
Koningin uiteenzette. 

Radio-Uitzendavond. 

Op verzoek van vele afdeelingen werd 
een Radio-uitzendavond voor den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm geor
ganiseerd. 

Een gunstige gelegenheid deed zich daar
toe voor, toen de Gewestelijke Landstorm
commissie "Stelling van Amsterdam" 
mededeelde, dat het in hare bedoeling lag 
op 27 Januari in het Concertgebouw te 
Amsterdam een groote bijeenkomst te 
houden voor alle plaatselijke afdeelingen 
uit haar korpsverband. 

Reeds ·dadelijk bleek er in alle plaatsen 
van de "Stelling van Amsterdam" groote 
belangstelling voor dit plan te bestaan, 
zoodat op den avond van 27 Januari het 
Concertgebouw tot in de hoeken was ge
vuld. Met allerlei middelen van vervoer 
waren de vrijwilligers naar Amsterdam 
gekomen, om van hunne gehechtheid aan 
het instituut van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm blijk te geven. De ver
gadering stond onder leiding van den Voor
zitter der Gewestelijke Landstormcom
missie "Stelling van Amsterdam", het lid 
der Tweede Kamer, Dr. I. H. J. Vos. Een 
keur van sprekers voerde het woord, n.l. 
wijlen Mr. Th. Heemskerk, Minister van 
Staat; Mr. G. A. Boon, Lid der Tweede 
Kamer; Mr. J. Schokking, Lid van de 
Tweede Kamer en Jhr. J. Th. Alting von 
Geusau, Luitenant-Kolonel van den Gene
ralen Staf, terwijl het slotwoord werd ge
sproken door den Voorzitter der Nationale 
Landstorm Commissie. 

De Regeering gaf een zeer gewaardeerd 
blijk van hare belangstelling door de aan
wezigheid van den Minister van Justitie, 
Zijne Excellentie Mr. Dr. J. Donner. 

Ook de Luitenant-Generaal E. F. In
singer, op genoemden datum nog Com
mandant van het Veldleger, en vele 
andere hooggeplaatste officieren van de 
Zee- en Landmacht waren tegenwoordig. 

Talrijke plaatselijke afdeelingen in den 
lande, tot in de verst gelegen deelen, had
den voor deze gelegenheid een luister-

Eerewacht voor Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Juliana. 

Het Landstormkorps "Limburgsche 
Jagers" ontving toestemming om op 23 
Augustus voor Hare Koninklijke Hoog
heid Prinses Juliana een eerewach t ter 
sterkte van ruim honderd vrijwilligers te 
mogen betrekken te Roermond. 

Op dien datum werd deze stad, die haar 
800-jarig bestaan vierde, door H. K. H. 
met een bezoek vereerd, bij welke gelegen
heid de Prinses tevens het Stedelijk Mu
seum zou openen. 

De eerewacht - de eerste welke voor 
Hare Koninklijke Hoogheid werd betrok
ken en door Haarzelve werd geïnspecteerd 
- stond onder commando van den Re
serve-Kapitein B. Peeters en was samen
gesteld uit vrijwilligers van de afdeelingen 
Roermond, Haelen, Neer, Hunsel, Gra
them, Maasbracht en Montfort. Het Korps
vaandel met een vaandelwacht uit de 
afdeeling Maastricht maakten mede van 
de eerewacht deel uit. 

Dank zij de goede zorgen der Plaatse
lijke Leiders dezer afdeelingen, muntte 
deze eerewacht uit door een uitstekend 
tenue en stramme houdi!}g, 

Het was een plechtig en ontroerend 
oógenblik, toen H. K. H. de Prinses lang
zaam 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 foto hadden 
opgesteld. 

Deze vriendelijke geste van H. K. H. de 
Prinses heeft op de Limburgsche Jagers 
en op de Roermondsche bevolking een in
druk van groote hartelijkheid gemaakt, 
welke zich o.a. uitte door een driewerf 
hoera op Hare Koninklijke Hoogheid. 

Zij volgde hierin spontaan Hare Ko
ninklijke Ouders na, die op 22 October 
1925 te midden eener eerewacht der Lim
burgsche Jagers op het stationsperron te 
Mook eveneens Hunne hooge toestemming 
gaven om eenige oogenblikken te poseeren . 

Intergewestelijke Schietwedstrijd 
tè Apeldoorn. 

Wederom kon een Intergewestelijke 
Schietwedstrijd gehouden worden, thans 
voor de meer Oostelijk gelegen Land
stormkorpsen, n.l. de korpsen "De IJssel 
en Vollenhove", ,,Veluwsch Verband", 
"Veluwzoom", ,,Twente" en "Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie" . 

Deze schietwedstrijd, welke door circa 
twèe duizend van de beste schutters uit 
genoemde korpsen werd bezocht, werd van 
24 tot en met 27 Mei gehouden op de schiet
baan van "De Koninklijke Scherpschut
ters van de Veluwe" te Apeldoorn. 

De voorbereiding was getroffen door de 
Schietwedstrijdcommissie van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm, samen
gesteld uit de Heeren W. van Ingen Schou
ten, K. L. Schell, C. Eldermans, D. de 
Jonge en Jhr. J. A. I. H. Graafland, aan 
wien de Nationale Landstorm Commissie 
gaarne een woord van dank brengt voor 
hun uitnemenden arbeid. 

Het Gemeentebestuur van Apeldoorn 
heeft op den openingsdag de autoriteiten 
en genoodigden, waartoe ook Zijne Excel
lentie Minister Deckers behoorde, op het 
Raadhuis officieel ontvangen. Dank zij de 
goede voorbereiding en de groote belang
stelling van vrijwilligers en autoriteiten, 

kan met groote tevredenheid op dezen 
vierdaagschen schietwedstrijd worden 
teruggezien. 

De groote zilveren wisselbeker, beschik
baar gesteld door den vroegeren Comman
dant van het Veldleger, den Luitenant
Generaal E. F. Insinger, kwam voor het 
eerste jaar in het bezit van het Landstorm
korps "Groningen". 

Voor den wedstrijd om dezen wissel
beker was door alle Landstormkorpsen uit 
het geheele land een vijftal schutters naar 
Apeldoorn afgevaardigd. 

Korpsschietwedstrijden. 

Flink bezochte Korpsschietwedstrijden 
werden gehouden door de Landstorm
korpsen "Rotterdam", ,, Verband Dor
drecht", ,,Zeeuwsch Verband", ,,Verband 
Alkmaar", ,,Twente", en "Kennemer
land". 

Landdagen. 

Een drietal geslaagde Landdagen wer
den georganiseerd en wel op 21 Mei te 
Bergen op Zoom voor het Landstorm
korps "West-Brabantsch Verband"; op 3 
September te Ootmarsum voor het Ooste
lijk deel van het Landstormkorps 
"Twentsch Verband" en op 14 September 
te Ommen voor het Noordelijk deel van 
dit Korps. 

Op deri landdag te Bergen op Zoom, 
waar o.a. tegenwoordig waren de Minister 
van Defensie, Mr. Dr. L. N. Deckers en de 
Commissaris der Koningin in de Pro
vincie Noord-Brabant, Mr. Dr. A. B. G. M. 
van Rijckevorsel, waren ook tal van vrij
willigers van de nabijgelegen deelen van 
Zeeland aanwezig. 

Nadat de vrijwilligers voor den Minister 
van Defensie en de andere aanwezige auto
riteiten hadden gedefileerd, werden zij 
achtereenvolgens toegesproken door den 
Voorzitter der Gewestelijke Landstorm
commissie West-Brabant, Burgemeester 
A. van Campen, door den Voorzitte,r der 
Nationale Landstorm Commissie en door 
Mr. Dr. A. B. G. M. van Rijckevorsel. 

Voor dezen landdag verleenden o.a. de 
Onderofficieren van het 7e Regiment Veld
Artillerie, te Bergen op Zoom in garnizoen, 
en een afdeeling vrijwilligers van het 
landstormkorps "Motordienst" onder lei
ding van den Reserve-Eerste-Luitenant 
J. C. Persant Snoep, hunne medewerking. 

De landdag te Ootmarsum vond plaats 
onder zeer ongunstige weersgesteldheid. 
Niettemin waren talrijke vrijwilligers en 
belangstellenden opgekomen en konden 
het defilé voor den Minister van Defensie 
- die ook hier een blijk van zijne groote 
belangstelling voor het instituut van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm wilde 
geven-, de schietwedstrijden en een groot 
deel van het programma plaats vinden. 

De Reserve-Luitenant-Kolonel J. W. 
C. C. Tucker, Voorzitter der Gewestelijke 
Landstormcommissie, opende den landdag 
met een korte toespraak, terwijl daarna 
tot de verzamelde vrijwilligers het woord 
werd gevoerd door den Voorzitter der 
Nationale Landstorm Commissie en den 
Heer H. de Greeve O.P. te 's-Gravenhage. 

Te Ommen, waar de tweede landdag 
voor het "Twentsch Verband" werd ge
houden, konden de vaardige verrichtingen 
van de landelijke rijvereeniging "De Gors
selsche Ruiters" worden gadegeslagen. De 
landdag-rede werd uitgesproken door Ds. 
J. A. van Selms te Nijmegen, lid der 
Gewestelijke Landstormcommissie , , De 
Meij erij ". 

Nog zij vermeld, dat alle drie landdagen 
werden voorafgegaan door een officieele 
ontvangst der autorite,iten en genoodigden 
ten Raadhuize. 

Provinciale · bijeenkomst 
te Leeuwarden. 

ving, vond des avonds te Leeuwarden een 
groote provinciale vergadering plaats, 
waar van alle kanten de vrijwilligers, tot 
zelfs van het eiland Ameland, waren 
samengestroomd. 

Op beide bijeenkomsten, die getuigden 
van de groote geestdrift van de Friesche 
vrijwilligers voor de zaak van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm, werd 
o.a. het woord gevoerd door Zijne Excel
lentie Minister Deckers en den Voorzitter 
der Nationale Landstorm Commissie. 

Belangstelling van de Regeering. 

De groote waardeering van den Minister 
van Defensie voor de Landstorm beweging 
deed Zijne Excellentie nadien er nog toe 
besluiten, om ook over te komen naar de 
Landstormbijeenkomst voor Meppel en 
omliggende afdeelingen, ten einde daar op 
2 December de verzamelde vrijwilligers 
toe te spreken. 

De duidelijke blijken van belangstelling, 
welke de Bijzondere Vrijwillige Land
storm telkenmale van de Regeering, in
zonderheid van de Ministers van Defensie, 
Binnenlandsche Zaken en Justitie ont
vangen mag, worden zoowel door de Nati
onale Landstorm Commissie, als door den 
eenvoudigen Landstormvrijwilliger op den 
hoogsten prijs gesteld. 

Officierenbijeenkomsten. 
Bijeenkomsten met de aangesloten Offi

cieren werden gehouden in de Korpsen 
,,Friesch Verband", ,,Groningsch Ver
band", ,,Drentsch Verband", ,,Twentsch 
Verband", ,,de IJssel en Vollenhove", 
,,Veluwsch Verband", ,, Veluwzoom", 
,,Stelling van Amsterdam", ,,Kennemer
land", ,,Verband Alkmaar", ,,Rotterdam", 
"Verband Dordrecht", ,,Verband Monden 
der Maas", ,,Zeeuwsch Verband" en "Lim
burgsche Jagers". 

De Nationale Landstorm Commissie 
blijft, evenals voorheen, gaarne bereid 
voor het welslagen van deze belangrijke 
bijeenkomsten den noodigen steun te ver
leenen. 

Vergaderingen met 
Plaatselijke Leiders. 

Vergaderingen met de Plaatselijke Lei
ders werden gehouden in alle korpsver
banden. 

Het blijkt, dat de Plaatselijke Leiders 
het contact, dat zij op deze wijze met den 
Korpscommandant en met de Gewestelijke 
Commissie kunnen onderhouden, zeer op 
prijs blijven stellen. 

Personalia. 

In weinig tijd na elkander werden ver
schillende belangrijke figuren uit ons volk 
ten grave gedragen en daarmede ontviel 
ook aan de Landstormbeweging een aan
tal mannen, wier trouwe medewerking de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm thans 
noode moet missen, t.w.: 
Dr. J. Th. de Visser, Minister van Staat, 
Eere-Voorzitter der Gewestelijke Land
stormcommissie "Zuid-Holland: West"; 
Mr. Th. Heemskerk, Minister van Staat, 
Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal; 
Mr. D. van Welderen Baron Rengers, Lid 
van het Friesch Nationaal Comité en 
Commandant van den Landstorm-Motor
dienst in Friesland; 
Mr. J. Th. Linthorst, Oud-Commissaris der 
Koningin in de Provincie Drenthe, Eere
Voorzitter der Gewestelijke Landstorm
commissie "Drenthe"; 
B. Schuurman, Lid van Gedeputeerde 
Staten van Drenthe, Lid der Gewestelijke 
Landstormcommissie "Drenthe"; 
Reserve-Kapitein P. W. M. Asselbergs 
Commandant van het Vrijwillige Land
stormkorps "West-Brabantsch Verband" ; 
Reserve-Kapitein C. G. Bremer, Oud
Commandant van den Vrijwilligen Land
storm te Schiedam; 
Notaris J. P. Mahlstede, Lid van de Ge
westelijke Landstormcommissie "Gouda' 

Nadat op 12 October eerst des middags en 
te Heerenveen een landstorm bijeenkomst Ds. J.C. H. Scholten, Lid der Gewestelijke 
was gehouden voor Heerenveen en omge- Landstormcommissie "Rotterdam". 
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---·------------------------------- betuiging te richten tot de heeren H. N. 

N.v . KONINKLIJKE - BEGEER - VOORSCHOTEN 

1533 24 APRIL 1933 
Met dankbaarheid gedenkt de Natio

nale Landstorm Commissie al den steun, 
dien de Landstormbeweging van deze 
trouwe vaderlanders zoo lange jaren mocht 
ontvangen. 

Het Landstormblad. 

Van het Landstormblad verscheen de 

OFFICIEELE 

WILLEM DE ZWIJGER 
HERDENKINGSPENNING 

VERKRIJGBAAR IN DIVERSE 
MATEN EN UITVOERINGEN, 
ALSMEDE IN DEN VORM VAN 

PRESSE ■PAPHRS 

MANCNETKNOOPEN 
DASSPELDEN 

S PECIAAL GESCHIKT VOOR 
SCHIETWEDSTRIJDEN 

VRAAGT VOLLEDIG PROSPECTUS BIJ 
UWEN J>LAATSELIJKEN JUWELIER 

negende jaargang. De Nationale Land
storm Commissie ziet nog steeds in dit 
orgaan een van de belangrijkste middelen, 
om het instituut van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm te consolideeren. 
Inzonderheid wenscht zij voor de mede
werking, die zij bij haren arbeid langs 
dezen weg ontvangt, een hartelijke dank-

NOVEMBER-HERINNERINGEN. 
Het waren dagen van buitengewone 

spanning, de Novemberdagen van 1918. 
Men voelde den storm aankomen zooals 

op een broeierigen zomerdag een onweers
bui in de verte komt opzetten. 

Bij onze Oostelijke naburen brak de 
storm het eerst los en de golven der 
revolutie overstroomden weldra het Duit
sche land. 

Ook voor de Nederlandsche revolutio
nairen was de groote dag gekomen, de dag 
waarop men zoo lang had gehoopt. De 
revolutie, in de centrale landen begonnen, 
LOU, naar zij vast verwachtten, doorbreken 
en weldra ook ons land overstroomen. 

Vier jaar had ik het genoegen gehad te 
dienen bij H.M. marine, toch was het mij 
aangenaam in October 191 7 de marine
muts te mogen verwisselen voor de bur
gerpet. 

Tot de bekende Novemberweek 1918 
kwam. Ik voelde, dat er iets broeide. De 
oproerige redevoeringen door Troelstra 
en Heykoop in Rotterdam gehouden, de 
debatten in de Tweede Kamer naar aan
leidingvan demuiterijenin den Harskamp, 
dit alles voorspelde onheil en storm. 

Zou nu ons land en volk, waarvoor wij 
4 lange jaren gewaakt hadden tegenover 
buitenlandsch geweld, zonder slag of stoot 
overgegeven worden aan eenige onver
antwoordelijke, onwijze volksleiders? Zou 
ons land ten prooi vallen aan revolutie
geweld, waarvan groote ellende, armoede 
en gruwel het directe gevolg zijn? 

Het bleef angstig stil aan onze zijde. 
Dinsdags 12 November in Rotterdam 
zijnde, bevond ik dat de meerderheid daar 
den toestand reeds verloren achtte, en dat 
men zich aan de nieuwe omstandigheden 
maar moest aanpassen. 

In de kritieke momenten in het volks
leven openbaren zich de karakters. Dat 
zagen we ook in 1918. Dan openbaren zich 
de menschen zonder ruggegraat, de half
slachtigen, de menschen die leven zonder 
een bezielend principe, en om den lieven 
vrede wel allerlei concessies willen voor
stellen. Alsof revolutiepogingen met dit 
gepruts voorkomen kunnen worden. Het 
bleef buitengewoon stil. Woensdagmorgen 
zond ik een telegram aan den Minister van 
Marine, waarin ik mij vrijwillig aan
meldde, evenwel twijfelde ik of deze weg 
de juiste was. 

Er waren immers genoeg troepen ge
mobiliseerd. 

In deze précaire omstandigheden kon
den alleen vrijwilligers redding bieden. 
En de oproeping kwam, Donderdags 

reeds. Juist was het 's avonds kerkdienst 
wegens dankzegging voor gewas. De 
predikant maakte de oproeping bekend en 
verzocht de liefhebbers na de godsdienst
oefening in de consistorie deze zaak te 
bespreken. Er waren een 30-tal jonge 
menschen bij elkaar. 

Afgesproken werd, dat voorloopig tien 
man zouden vertrekken, bij telegraphi
schen oproep zouden de anderen dan 
volgen. 

Den anderen morgen vroeg kwam het 
afscheid. Er waren tientallen menschen 
op de been om ons vaarwel te zeggen. 

Nog zie ik den ouden Joden-dominee 
Eliezer Kropveld (hier woonachtig) door 
de menigte dringen om ons Gods bijstand 
toe te wenschen, maar ook ons op te 
wekken Vorstin en Vaderland trouw te 
dienen. 

Hoe plechtig klonk uit dien ouden 
profetischen mond: ,,De Heere zij ons 
vaderland genadig". 

In Gorinchem hadden wij veel bekijks, 
vooral van de zijde der communisten 
- wij waren getooid met oranjerozet-, 
maa~. we zijn maar niet voor deze helden 
op ZIJ gegaan. 

In Den Haag · stond een officier ons op 
te wachten, ook weer kenbaar aan een 
oranjerozet op de borst en samen met de 
Limburgers en andere Brabanders, die in 
denzelfden trein zaten, zijn we door de 
stad gemarcheerd naar ons kwartier. Het 
was ineens alles militair. We waren er 
nog niet lang of in blikjes werd de solda
tenkost opgeschept. 

Kolossaal! Wat smaakte dat, we hadden 
ook honger van de reis. We waren het 
hartroerend eens1 dat we een reuze
kok getroffen hadden. Doorgaans heeft 
een marineman zijn portie liever uit de 
kombuis dan uit de veldkeuken, maar 
eerlij k gezegd, het eten van de landstor
mers was ditmaal schitterend. 

Daarna zijn we ons kwartier eens gaan 
opnemen, en gaan zien welke provincies 
er al vertegenwoordigd waren. Meest 
waren het Limburgers en Brabanders, 
maar ook Friezen en Zeeuwen, en wat 
een onderscheid in regimenten en onder
deelen en korpsen. Heel gemoedelijk 
liep een wachtmeester van de cavalerie 
met leeren rijbroek en schoensporen naast 
een korporaal van de marine; een vesting
artillerist naast een infanteriesoldaat. 
Stel je voor, zelfs hospitaalsoldaten 
met mode-kruisband om den arm waren 
opgekomen. 

Maar hoe onderscheiden ook in landaard, 

Valckenier de Greeve, Mr. J. G. A. van 
Geldorp Meddens, Dr. W. G. van den 
Berg, L. A. M. Bruggeman en Jos. P. F. 
van de Ven, die al zoovele jaren tijd noch 
moeite hebben gespaard om het Land
stormblad op steeds hooger peil te brengen, 
hetgeen hun in vele opzichten is mogen 
gelukken. L d' t f"lm an s orm 1 • 

De verschillende belangrijke gebeurte
nissen, welke dit jaar in het leven van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm zijn 
voorgevallen, gaven de gelegenheid om 
eenige nieuwe Landstormfilms te ver
vaardigen, o.a. van de Vaandeluitreiking 
te Ede, de Eerewacht voor H.K.H. Prin
ses Juliana te Roermond en van de ge
houden Landdagen. Nog steeds zijn er 
vele afdeelingen, die het op prijs stellen 
in hare winterbijeenkomsten een Land
stormfilm te vertoonen, waardoor velen 
zich een goed beeld kunnen vormen van de 
wijze, waarop de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm is samengesteld en de instand
houding ervan wordt bevorderd. 

De Nationale Landstorm Commissie, 
De Voorzitter, 

L. F. DUYMAER VAN TWIST. 
De Secretaris, 

G. F. BOULOGNE. 
Januari 1933. 

regiment en onderdeel, in rang en stand, 
we waren één van wil, bezield met één en 
hetzelfde ideaal, ons land te bewaren voor 
de ramp van revolutie. Nooit te buigen 
onder de zweep. van Troelstra. 

Wij moesten den anderen morgen wa
pens en patronen gaan innemen, want 
zonder geweer en bajonet kan geen revo
lutie bedwongen worden. Daartoe gingen 
wij naar de Oranje-kazerne. Nog herinner 
ik mij levendig den terugtocht naar ons 
kwartier. Een troep van vierhonderd 
man cavaleristen, matrozen, genisten 
met opgestoken bajonet, geweren op de 
schouders door het drukke gedeelte van 
Den Haag. Het was een schitterend mili
taire aanblik, waarvan rood niet terug had. 

Weet ge wat ons in deze dagen opge
vallen is: dat van de revolutionairen geen 
spoor meer te ontdekken viel. Toen men 
bemerkte, dat tegenover hun booze drei
gingen een macht ter ondersteuning van 
het wettig gezag gesteld was, toen zakte 
hun de moed in de schoenen. Waar waren 
ze nu, de lafaards? Groote woorden spreken 
om de domme massa te suggereeren. 

We waren uit onze gezinnen wegge
gaan; we hadden afscheid genomen van 
de onzen die ons lief waren, nu waren wij 
in Den Haag, maar waar bleven nu de 
revolutionaire oproermakers? Er was bij 
ons eigenlijk maar één begeerte: om nu 
eens ten finale af te rekenen met die on -
verantwoordelijke volksmenners, die ons 
land en volk in een poel van ellende 
storten wilden. Maar eigenaardig, ze 
waren niet te zien. Men zou een tientje 
betaald hebben om een socialist of com
munist te zien, met rood op. 

Zondagsavonds in het militairen-tehuis 
deelde Ds. Janssen ons het nieuws mee 
van de voorgenomen huldebetooging, het
welk een storm van geestdrift deed 
oplaaien. 

En dan eindelijk de betooging op het 
Malieveld op Maandag 18 November. 
Deze valt eigenlijk niet te beschrijven. 
Dit was geen Oranje-jool, het was een 
waarachtige uiting van liefde voor het 
Oranjehuis, een uiting van dank dat God 
onze Vorstin, ons land voor de ramp der 
revolutie had gespaard. 

Voordat onze troep naar het Malieveld 
marcheerde, hebben we eerst onze officie
ren, speciaal onzen kapitein gehuldigd. 
Eenige vrijwilligers hielden een toespraak, 
waarin dank werd gebracht voor de uit
nemende wijze waarop hij de compagnie 
in deze dagen had geleid en dan eindelijk 
ging het naar het Malieveld. 

Feest was het en dan behoort de drie
kleur er bij. Men nam den vlaggestok en 
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EEN INTERVIEW. 

Wat denktU van onze oliehavens op Borneo? 

ARNHEM. 
De Plaatselijke Leider van den B.V. L. 

alhier, deheerP. J. van Leeuwen, heeftwegens 
gevorderden leeftijd zijn functie neergelegd. 
In zijn plaats werd benoemd de heer J. Hul
leman. 

de vlag van de school, waar wij ingekwar
tierd waren. Licht was die vlaggestok 
niet. 't Was zoo ongeveer een mast van 
een schip, maar in zulke dagen heeft men 
dubbele kracht. 

De korporaal der marine was de vaan
deldrager. En daar ging het, de vlag 
voorop naar het Malieveld ter huldiging 
van onze geliefde Koningin. 

Nooit heb ik Den Haag mooier gezien 
dan op dien Maandagmorgen. Alle men
schen droegen oranje, van alle huizen 
wapperden de vlaggen en eindelijk brak ook 
de vriendelijke zon door, om alles in 
heerlijk glanzend licht te zetten en 
daarmede de feestvreugde te vergrooten. 

Hoe groot was onze ontroering, toen we 
het rijtuig van onze Vorstin zagen nade
ren, getrokken door soldaten. Daar stond 
Zij, onze geliefde Vorstin, waarvoor ons 
hart had gebeefd van benauwing, maar 
God had het kwade gewend en nu was het 
feest in Nederland. 

Daar op het Malieveld hebben we ge
voeld den band: God, Nederland en 
Oranje. 

Woensdagmiddag had de groote af
marsch plaats. Ook weer van die gedenk
waardige momenten, afscheid nemen van 
mannen, die ons voorheen totaal onbe
kend waren, maar waarmede we vriend
schap gesloten hadden, wapenvrienden, 
bezield met hetzelfde ideaal. 

Woensdagsavonds thuis und noch 
kein Ende. Ds. Andree, Gereformeerd 
predikant alhier, had het initiatief ge
nomen tot een feestelijke samenkomst. 
Eenige vrijwilligers zouden op deze ver
gadering vertellen van hun wederwaardig
heden. 

De kerk was tjokvol. Er waren ook 200 
soldaten aanwezig benevens de plaatse
lijke commandant. 

Het was een schitterende avond. Wat 
hebben de menschen genoten van onze 
vertellingen en wat is er gezongen! 

Wat klinkt ons Wilhelmus toch schoon 
in een kerk, een echt gewijd lied! 

De Novemberdagen van 1918 vergeten 
we nooit; het blijven schoone dagen in ons 
leven. 

Dat hebben we bij het afscheid nemen 
tegen elkaar gezegd, wat wij thans nog 
eens wenschen te herhalen : als 't moet 
zijn we morgen weer daar. 

Werkendam. LANDSTORMER. 

Gaarne hebben wij aan deze herinneringen 
een plaatsje gegeven, in de zekerheid dat 
talrijken van onze oude garde in Noord en 
Zuid, die ook vrijwillig zijn opgekomen, zich 
nog eens gaarne verplaatsen zullen in de 
dagen van weleer. 
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6roote Jaarlttkscbe Vergadering in den Dierentuin te 's-6ravenbage. 
Redevoeringen van Mr. J. A de W ildet Dr. I. H. 
J. Vos en H. F. M. Baron van Voorst tot Voorst. 

Van de groote samenkomst, die de Plaat
selijke Landstormcommissie van 's-Graven
hage op Woensdag 15 Februari jl. in de 
groote zaal van den Dierentuin gehouden 
heeft, schreef de N.H. Crt., dat het een 
"Super-B.V.L.-avond" was. De avond, aldus 
een beschouwing in dit Haagsche orgaan, 
stak uit boven het normale type: 

,,En gelet op het karakter van een insti
tuut als de B.V.L., zoomede op de trieste 
gebeurtenissen in de Indische wateren, be
hoeft niemand zich daarover te verwonde
ren. 

Was de opkomst niet nog grooter dan op 
andere jaarvergaderingen? Werden de re
devoeringen niet met nog meer geestdrift 
uitgesproken dan gewoonlijk? En werd de 
inhoud daarvan niet nog beter verstaan 
dan dit doorgaans het geval is? Wij mee
nen daarop met een volmondig "ja" te kun
nen antwoorden." 

Aanwezig waren o.m. de burgemeester 
Jhr. Mr. Dr. Bosch ridder van Rosenthal, 
met den gemeente-secretaris Dr. ter Pelk
wijk; minister J. Terpstra, als vertegen
woordiger der Regeering; de leden van den 
Raad van State, luitenant-generaal Muller 
Massis en Dr. Schokking, luitenant-gene
raal Jhr. W. Röell, gouverneur der residen
tie, de chef van den generalen staf luit.
gen. Seijffart, de voorzitter der Nat. Land
storm-Commissie, luit.-gen. Duymaer van 
Twist, luit.-gen. Borel, inspecteur van den 
vrij willigen landstorm; voorts de hoofdaal
moezenier van leger en vloot, kolonel Noord
man; luit.-gen. P. J. van Munnekrede, lid 
van het Hoog Militair Gerechtshof; gene
raal-majoor Zeeman, en talrijke andere 
burgerlijke en militaire autoriteiten. 

Een openingswoord werd gesproken door 
reserve-majoor J. P. Boots, Voorzitter van 
de Haagsche Commissie, die voorstelde een 
telegram aan H.M. de Koningin te zenden, 
om de gevoelens te vertolken van de trouw 
en de aanhankelijkheid der vergadering aan 
het Oranje-Huis. (Luid applaus.) 

Installatie Burgemeester. 
Nadat vervolgens de eerste twee couplet

ten van het Wilhelmus waren gezongen, 
was de installatie van den Burgemeester 
aan de orde. Uit deze korte plechtigheid, 
welke werd verricht bij monde van den 
spreker voornoemd, bleek duidelijk de 
groote sympathie, welke onze burgervader 
nu reeds heeft verworven. Majoor Boots 
schetste in een hartelijk speechje wat Jhr. 
Bosch ridder van Rosenthal elders al voor 
den B.V.L. heeft gedaan en besloot met den 
wensch, dat de samenwerking niet den eere
voorzitter van langen duur mocht zijn. 

De Burgemeester dankte daarop heel 
hartelijk voor dit eerbewijs en wilde er 
gaarne de aandacht op vestigen, d-at hij 

deze installatie niet wenschte opgevat te 
zien als voortvloeiende uit z'n kwaliteit als 
burgemeester. Verre van dat, aldus spr., 
want indien ik nog eens burgemeester-af 
word, geef ik me direct op als gewoon land
stormer. (Vroolijkheid en applaus.) 

Rede Mr. J. A. de Wilde. 

Hierna sprak Mr. J. A. de Wilde, die be
gon met te zeggen, dat zeer velen den kijk 
op de verhoudingen hopeloos hebben verlo-

Mr. de Wilde. 

ren. Hij zette in het kort de levensbeschou
wing der Marxisten uiteen, welke volgens 
hem leidt tot een nationaal en ethisch nihi
lisme. 

Spr. wilde niet de persoonlijke verdien
sten miskennen van velen; die dit stelsel 
aanhangen, doch acht het op zichzelf een 
voortdurende bedreiging van ons nationaal 
en koloniaal bezit. In de dagen van 1918 
heeft men dit gevaar kunnen bezweren; 
thans opnieuw in 1933 gooien velen van 
hen, die aan de nationale eenheid van ons 
volk hun eigen redding te danken hebben, 
den naam weg van het volk, waaronder zij 
geboren zijn, waaronder zij leven, en wer
pen dien voor de geheele wereld te grabbe
len. 

Wanneer wij, aldus spr. verder, ons land 
en volk liefhebben, laat ons dan de handen 
ineenslaan om gezamenlijk een dam op te 
werpen tegen de dreigende gevaren, vooral 
nu in de Engelsche en Duitsche pers cri
tiek op ons koloniaal beleid is uitgeoefend. 
Velen, die onder den sirenenzang van de z.g. 
wereldhervormers waren ingedommeld, zijn j 
nu opeens weer klaar wakker geworden en 
scharen zich weer aaneen, in dienst van de /1 

wet, de overheid en het Huis van Oranje. , 
De Landstorm, die geen partij of groep 

dient, vereenigt allen in het belang van 
land en volk, om uiting te geven aan haar 
liefde voor de gemeenschap. 

Spr. eindigde met de dichtregels: Ont
waakt gij slapenden en reeds ontwaakten 
waakt. (Donderend applaus.) 

Vervolgens werden eenige films vertoond, 
waaronder de film van de installatie van 
het Nationaal Crisiscomité door Prinses 
Juliana. 

Hoe vol het was. 

De heer Boots richtte zich tot luitenant
generaal Borel, wien hij een souvenir, voor
zien van inschrift, overhandigde. De inspec
teur van den vrijwilligen landstorm bracht 
daarvoor zijn dank en beloofde ook in de 
toekomst zijn beste krachten te zullen blij
ven geven aan dit instituut. 

Rede van dr. I. H. J. Vos. 
Na de pauze was het woord aan het 

Tweede Kamerlid Dr. I. H. J . Vos. 
Indien de vrijwillige landstorm er niet 

ware geweest, zou, zoo zeide hij, het niet 

Dr. Vos. 

Spr. weerlegde de critiek op het instituut 
van den vrijwiligen landstorm in de Twee
de Kamer door de S.D.A.P. gevoerd. Men 
zoekt het daar in een afleidings-offensief, 
omdat men niet ronduit durft te zeggen, hoe 
men tegenover het gezag staat. Men wordt 
onrustig, omdat men 75.000 jonge mannen, 
die tot eiken prijs Kroon en gezag vrijwil
lig willen verdedigen, tegenover zich weet. 
Die geheimzinnige macht verontrust hen. 

Met veel aandacht volgden de aanwezigen 
vervolgens de film : Als de torens zingen. 

Toespraak van Baron van Voorst tot Voorst. 

De volgende spreker, H. F. M. baron van 
Voorst tot Voorst, majoor van den genera
Jen staf en sous-chef van den staf van het 
veldleger, zeide zich speciaal te willen rich
ten tot de niet-landstormers. Deze wees hij 
op het gevaar van het uitstellen van goede 
daden, waardoor ook een grootsche bewe
ging wordt geremd. Zes-en-zeventig dui-

Baron van Voorst tot Voorst. 

zend mannen hebben getoond geen laksheid 
en luiheid te kennen en klaar te staan voor 
de verdediging van onze heiligste goederen. 

mogelijk zijn geweest, na den stormvloed Behoort gij allen tot hen? Zoekt geen uit
van het revolutiegevaar der laatste dagen vluchten. 
thans zoo rustig te vergaderen. Hij wees op Handhaving van den binnenlandschen 
de positie der S.D.A.P., die thans toont vrede ter beveiliging van gezin, gezag, hof, 
noch visch noch vleesch te zijn en zichzelf haard en huis, is het landstormideaal. Met 
tegen extremistische elementen moet ver- alle kracht moet worden voorkomen, dat de 
weren. Men weet niet, wat men aan deze minderheid grijpt naar de macht. Daartoe 
menschen heeft, en zij zijn niet in staat, dienen de ordelievende burgers zich vast 
aan de eigen beweging leiding te geven. aaneen te sluiten. 

De bijzondere vrijwillige landstorm zal Luitenant-generaal Duymaer van Twist, 
niet dulden, dat in Nederland langs illega- die het slotwoord sprak, dankte allen, die 

1 Ien weg naar de macht wordt gegrepen. aan het slagen van dezen avond medewerk-
( Applaus.) ten. 

Wij leven hier, aldus ging spr. voort, on- Met het zingen van het Wilhelmus ging 
der een parlementaire democratie, waar de vergadering uiteen. 
men algemeen kiesrecht voor mannen en 
vrouwen en evenredige vertegenwoordiging 

, heeft. Als bekroning daarvan hebben wij 
een constitutioneele Vorstin, die een voor

, beeld is voor allen, die verantwoordelijk
! heid dragen. (Applaus.) Een instituut als 
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dit zet den voet dwars voor alles, wat langs 
illegalen weg een machtspositie wil innemen. 
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Fraai gelegen aan de Loolaan 
bij het Kon. Paleis en boaschen 
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Wilhelmus van N assauen, 
Ben ick van Duitschen bloet, 
Den V aderlant ghetrouwe 
Blyf ick tot in den doet; 
Een Prince van Oranien 
Ben ick vry, onverveerd, 
Den Coninck van Hispanien 
Heb ick altyd geëert! 

In Godesvrucht te leven 
Heb ick_ altyd betracht, . 
Daarom ben ick verdreven, 
Om Lant, en Luyt gebracht. 
Maer Godt zal my regeeren 
Als een goet instrument, 
Dat ick mag wederkeeren 
Tot mynen Regiment. 

Lydt U, myn ondersaten, 
Die oprecht syt van aert, 
Godt sal U niet verlaten, 
Al syt gy nu beswaert; 
Die vroom begeert te leven, 
Bidt Godt, nacht ende dag, 
Dat Hy my kracht mag geven, 
Dat ick U helpen mag. 

L yf ende goet al te saemen 
Heb ick U niet verschoont, 
Myn broeders, hoog van namen, 
Die hebben 't oock getoont: 
Graef Adolf is ghebleven 
In Vrieslandt, in den slag. 
Syn siel in 't ewig leven, 
Verwagt den jongsten dag! 

Edel en hoog geboren, 
Van Keiserlicken stam, 
Een Vorst des Ryks verkoren 
Als een vroom Christenman. 
Voor Godes woort gheprezen, 
Heb ick, vry, onversaegt, 
Als een Prins sonder vreesen, 
Myn edel bloet gewaegt. 

M yn schilt ende betrouwen 
Syt gy, 0 Godt, myn Heer! 
Op U soo wil ick bouwen, 
Verlaet my nimmermeer. 

~~ ~ . ~t 
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Willem de Zwijger. 

Da't ick toch vroom mag blyven, 
U dienaar 't aller stont, 
De tyranny verdryven, 
Die my het hert doorwont. 

Van hen die my beswaeren, 
En myn vervolgers syn, 
0 Godt, wil toch bewaeren 
Den trouwen dienaar d yn. 
Dat sy my niet verrassen 
In hunnen boosen moet, 
Hun handen niet en wasschen 
In myn onschuldig bloet . 

Als David moeste vlugten 
Voor Saul, den tyran, . 
Soo heb ick moeten suchten 
Met menigh edelman; 
Maer Godt heeft hem verheven, 
Verlost uyt allen Noot, 
Een Coninckrijk gegeven 
In Israel, seer groot. 

Na 't suur sal ick ontf an gen 
Van Godt, myn Heer, dat soet; 
W aarnaer soo doet verlangen 
Myn vorstelyck gemoet; 
't Welk is, dat ick mag sterven 
Met eeren in het Velt, 
Een eeuwig Ryck verwerven 
Als een vroom Christenhelt! 

lviets doet my meer erbarmen 
In myn oprecht gemoet, 
Dan dat men doe verarmen 
Des Conincks land en goet; 

Als U de S paniaerts krenken, 
Myn edel Neerland, soet! 
Als ick daeraen gedenke 
Myn edel hert, het bloedt! 

Als een Prins opgheseten 
Met myne Heeres cragt. 
Van den tyran vermeten 
Had ick den slagh verwagt; 
Die, by Maestrigt begraeven, 
En vreesde myn ghewelt; 
Myn Ruyters sag men draven 
Seer moedigh over 't Velt! 

Soo het den wil des H eeren 
Te dier tydt waer geweest, 
H y had wel kunnen keer en 
Van my die swaer tempeest. 
Maer de Godt van hierboven 
Die alle ding regeert, 
Die men altijd moet loven 
En heeft het niet begheert! 

Seer Christelyk was ghedreven, 
Myn Princelijk ghemoet, 
Standvastig is ghebleven 
Myn hert in wederspoedt; 
Tot God heb ick ghebeden 
U yt mynen hertens grond, 
Dat Hy myn saeck mogt reden, 
Myn onschult doen oorkond! 

Oor lof, myn arme schapen, 
Die syt in grooten noot, 
Uw Herder sal niet slaepen, 
Al syt gy nu verstroyd. 
Tot Godt wilt U begeven, 
Syn dierbaer woort neemt aen, 
Als vrome Christnen leeven 
't Sa! hier haest syn ghedaen! 

Voor Godt wil ick belyden, 
En synen grote magt, 
Dat ick te ghener tyden 
Den Coninck heb veragt. 
Maer dat 'k den wil des Heeren, 
Der hoochste Majesteit, 
Heb moeten obedieeren 
In der Gheregtigheyt! 

Marnix van St. Aldegonde. 
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VAN "IJSSEL" EN "VELUWZOOM". 
Hallo! 
Hier zijn "IJssel" en "Veluwzoom" 

weer! 
Is er nog tijd en plaats voor ons maan

delijksch praatje? 
Ja, 't is wel zoo, vooral in de winter

maanden is 't druk, in alle deelen van het 
land wordt vergaderd, en natuurlijk! ieder 
stelt er prijs op, althans met een enkel 
woord iets te lezen van de vergadering of 
schietwedstrijd, door zijn afdeeling ge
houden. 

Toch een goed teeken, nietwaar? 
Er blijkt steeds meer belangstelling te 

komen voor blad en organisatie, juist het 
tegengestelde van wat velen hadden 
verwacht. 

Zij meenden in den B.V.L. een vredes
organisatie te mogen zien in dien zin, 
dat een groot deel der leden zich had 
aangesloten ter wille van de schietoefenin
gen en -wedstrijden, de gezellige avonden 
en Landdagen, om des profijts wille dus, 
maar wel zouden afvallen wanneer de 
nood aan den man kwam, dat zelfzucht 
en niet zelfopoffering de reden tot aan
sluiting bij den B.V.L. was. 

kampen, is dit maar voor een hoogst 
enkele aanleiding om zich uit de organi
satie terug te trekken, terwijl daarentegen 
tal van nieuwe leden zich komen aan
melden en slechts weinige organisaties 
kunnen wijzen op zulk een opgewekt 
vereenigingsleven als onze B.V.L. 

Andere zijn er pas mee begonnen, b.v. 
Doesburg en Ede; in de laatste plaats was 
het aantal deelnemers op de eerste 
oefening bijzonder groot. 

Een mooi staaltje van kameraadschap 
leverde de afdeeling Doesburg. Een der 
leden, een boerenknecht, had door een 
brand al z'n hebben en houden verloren en, 
daar hij nogal op een grooten afstand van 
de stad woont en ook zijn rijwiel in den 
brand gebleven was, kon hij nu niet aan 
de schietoefeningen deelnemen. 

Daarom was het ook voor velen uit 
onze Verbanden een teleurstelling, dat in 
het vorig nummer geen plaats meer was 
voor ons maandelijksch praatje. 

Enfin! we zullen hopen ditmaal geluk
kiger te zijn. 

Nu blijkt wel, dat ze zich hebben 
vergist. 

Hoewel ook velen van onze leden met 
moeilijke tijdsomstandigheden hebben te 

Het bezoek aan de vergaderingen mag 
zeer goed genoemd worden, de animo 
voor het houden van schietoefeningen 
wordt grooter, en steeds meer leden 
nemen deel aan de winterschietoefeningen, 
waarvan zij zelf grootendeels de kosten 
dragen. 

Verschillende afdeelingen houden die 
schietoefeningen reeds geruimen tijd, en 
ik waag me er niet aan die afdeelingen 
te noemen, uit vrees er één te zullen 
overslaan. 

Dit was z'n medeleden te kras en hoe
wel de afdeeling voor ongeveer de helft uit 
werkloozen bestaat, werd door en uit de 
leden / 21 ,- voor een nieuwe fiets 
bijeengebracht. 

De Plaatselijke Commissie liet zich ook 
niet onbE:tuigd, zqodat aan het door den 
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brand getroffen lid een rijwiel kon worden 
aangeboden, en natuurlijk bezoekt hij nu 
trouwer nog dan vroeger indien 
mogelijk - de bijeenkomsten der afdee
ling. 

Of we nog vergaderden in de laatste 
weken? 

Nu - dat kunt u begrijpen! 
Regel is vier vergaderingen per week, 

hetzij in "De IJssel", hetzij in "Veluw
zoom". 

Zoo kwamen we in Februari bijeen in 
Elst, Gorssel, Klarenbeek, Stokkum, Zed
dam, 's-Heerenberg, Vaassen, Beek, Vene, 
Deventer, Eibergen en Westervoort. In 
de eerste week van Februari werd boven
dien een schietwedstrijd gehouden te 
Apeldoorn, terwijl in de tweede weinig 
werd vergaderd, omdat de strenge koude 
van het laatst van Januari voorloopig had 
doen afzien van het voorbereiden van 
vergaderingen. 

Van één dezer bijeenkomsten, die te 
Gorssel, werd ons een verslag toegezon
den, dat we hier in z'n geheel laten volgen: 

De afdeeling hield Woensdag den 8sten 
Februari 1.1. een propaganda-vergadering 
in het hotel "De Roskam" te Gorssel, 
die werd geopend door den Voorzitter der 
Plaatselijke Commissie, den Edelachtbaren 
heer burgemeester L. R. Wentholt, die 
allen hartelijk welkom heette, tevens den 
wensch uitsprekend, dat allen een goeden 
avond mogen hebben, tot heil van den 
Bijz. Vrijw. Landstorm. 

Vervolgens hield de Voorzitter der 
Gewestelijke Commissie, Kolonel b.d. N. J. 
Lavaleije, een korte rede, daarin be
sprekende de moeilijke tijdsomstandig
heden, waarin het meer dan noodig is 
trouw te blijven en door nauwere aan
sluiting in en versterking van den B.V.L. 
het Wettig Gezag te steunen. 

De redenaar van dezen avond, de heer 
F. Jalink Bz., welbekend in de korpsen 
"IJssel" en "Veluwzoom", hield daarna 
een gloedvolle rede, met als onderwerp: 
"Die van Oranjen !", afgewisseld met 
muziek en zang, t.w. de liederen: ,, Wil
helmus", ,,0 Heer, die daer des Hemels
tenten spreydt", ,,Merck toch hoe sterck", 
"Wilt heden nu treden", ,,In naam van 
Oranje" en "Wij willen Holland houen" 
werden op tijdstippen, wanneer dit in de 
rede te pas kwam, onder begeleiding van 
gramophoonmuziek door allen gezongen. 

Het was een echte Oranje-avond voor 
de leden, die werden gesterkt in hun 
voornemen om het voetspoor der Oranjes 
te volgen en trouw te blijven aan Vorstin 
en Vaderland. 

Daarna zijn door den korps-comman
dant, Overste P . A. J. van Tienhoven, 
2 medailles en brevetten voor Koning
schutter en 13 brevetten voor Scherp
schutter uitgereikt en tevens de prijzen, 
behaald bij den schietwedstrijd met K.S.0.
geweren en -patronen op 30 Januari 1.1., 
daarbij wijzende op het nut van de 
schoone schietsport, ieder lid aansporende 
in kernachtige doch aangename bewoor
dingen, het goede spoor te blijven volgen 
en den Bijz. Vrijw. Landstorm trouw te 
blijven, als 't moet, tot in den dood. 

Ten slotte werd de vergadering gesloten 
door clen heer Burgemeester voornoemd, 
na allen bedankt te hebben voor de groote 
belangstelling en het welslagen van dezen 
avond, waarna allen voldaan huiswaarts 
keerden. 

C. M. VAN DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS 
BEKERS 
MEDAILLES 
VLAGGEN 

Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 
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De communist staat gereed, om als de nazi faalt, zijn kans te wagen. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Schietbijeenkomsten 

zijn in de maand Februari in onderstaande 
afdeelingen gehouden: Kudelstaart, Vreeland, 
Muiden, Waverveen, Aalsmeer Dorp, Aalsmeer 
Oosteinde, Purmerend (met \Vijde Wormer, 
Jisp, Ilpendam en Oosthuizen), Nieuwe Wete
ring, Lisserbroek, Amsterdam Noord, Amster
dam Centrum en Amsterdam West, alsmede 
te Ouderkerk a.d. Amstel. De bijeenkomsten in 
Amsterdam Centrum en in West mochten zich 
ditmaal in een bijzonder druk bezoek verheu
gen. Het aantal aanwezige schutters overtrof 
'Verre het normaal gemiddelde. 

Vergaderingen 

ter bespreking van de mobilisatie-verplichtin
gen met officieren, kader en manschappen zijn 
gehouden te Monnickendam (voor de afdeelin
gen Monnickendam, Katwoude, Edam, Broek 
in Waterland; de afdeeling Marken die mede 
was uitgenoodigd, kon wegens ijsgang de 
vergadering niet bereiken) en te Hoofddorp 
voor de afdeelingen Hoofddorp, Vijfhuizen, 
Cruquius, Bennebroekerbrug, Vijfhuizen, Slo
terweg, Rijk en Aalsmeerderdijk. 

Filmavond. 
Het café Van den Bosch te Oude Wetering 

is 17 Februari het verzamelpunt geworden 
van de leden der afdeelingen Huygsloterdijk, 
Oude en Nieuwe Wetering. Op het programma 
was vermeld de vertooning van enkele land
stormfilms, terwijl als spreker optrad de Voor
zitter der Gew. Landstormcommissie Dr. 
I. H. J. Vos. Burgemeester Vosters opende de 
vergadering, waarna Dr. Vos alvorens met zijn 
toespraak te beginnen, de Plaatselijke Land
stormcommissie met hartelijke woorden in
stalleerde. De Commissie, waarvan alle leden 
aanwezig waren, is als volgt samengesteld: 
Eerevoorzitter de Burgemeester, voorzitter 
Dr. A. v. d. Bijl, secretaris pl. leider L. Kool, 
penningmeester Jos. Penning de Vries; leden: 
pastoor J. J. H. Raken, Ds. B. J. Geerling, 
Ds. W. v. d. Bos en de heer J. van Iterson, 
terwijl de pl. leiders Oude en Nieuwe Wetering 
ambtshalve lid zijn. De opkomst viel niet mede. 
Het slechte weer zal mede daaraan schuld 
hebben gehad. Toch hebben de aanwezigen 
een gezelligen avond gehad. De toespraak van 
Dr. Vos en de muzikaal geïllustreerde films 
vielen wel in den smaak. Van de naburige 
afdeelingen zagen wij o.a. de Plaatselijke 
Landstormcommissie Leimuiden en Rijnsater
woude onder leiding van Burgemeester Bak-

huizen. Ook de Korpscommandant was weder
om present. De avond is ondanks çl.e niet groote 
opkomst niet zonder succes gebleven, voor 
wat de uitbreiding met nieuwe leden betreft. 
Onder de genoodigden waren enkele plaatse
lijke autoriteiten, o.a . de gemeente-secretaris. 

Gewestelijke Landstormcommissie. 
De Gewestelijke Landstormcommissie "Stel

ling van Amsterdam" heeft 25 Februari te 
Amsterdam vergaderd in Hotel de l'Europe. 
l\Iede waren uitgenoodigd de officieren van het 
Korps, waarvan een vijftigtal aan den oproep 
gevolg had gegeven. 

Dr. I. H. J. Vos opende de vergadering met 
een kort woord, waarna overgegaan werd tot 
installatie van de heeren W. J. A. Bins, 
Burgemeester van Weesperkarspel en Mr. G. 
P. Haspels, Burgemeester van Nieuwer-Am
stel, tot leden der Gew. Commissie. Burge
meester Bins beantwoordde mede namens zijn 
collega van Nieuwer-Amstel de hartelijke 
installatierede van Dr. Vos. 

Samengesteld werd een commissie uit de 
officieren, wier taak het zal zijn onder leiding 
van den secretaris huisbezoeken te brengen 
ten behoeve van de werving bij niet-aangeslo
ten reserve-officieren, die voor toetreding in 
aanmerking komen. 

Een commissie ter voorbereiding van de in 
Mei te houden korpswedstrijden uit de officie
ren kwam mede tot stand. . 

Het woord werd daarna verleend aan den 
Korpscommandant, die in een helder betoog de 
organisatie en taak van B.V.L. en Burger
wacht uiteenzette . Als gevolg van deze be
spreking werd nog het woord gevoerd door 
Burgemeester Wempe en Burgemeester Stra
man, terwijl bij de rondvraag nog verschil
lende punten werden opgehelderd, zoodat deze 
bijeenkomst zeer vruchtdragend mag worden 
genoemd. In verband met het voorstel van 
een der officieren om een groote bijeenkomst 
te Amsterdam te beleggen, heeft de Gew. 
Commissie overweging toegezegd. De Com
missie vergadert daartoe wederom op 4 Maart, 
waarbij de heer Voorzitter van de Nationale 
Landstorm Commissie hoopt aanwezig te zijn. 

OVERSCHIE. 
Vrijdag 17 Februari is voor bovengenoemde 

afdeeling een onvergetelijke avond geworden, 
toen bij gelegenheid van het 12½-jarig bestaan 
dezer afdeeling een keurig vaandel werd aan
geboden. 

De Muziekvereeniging "de Harmonie" open
de met een pittigen marsch, waarna de Voor
zitter der plaatselijke commissie, Burgemeester 
J. C. Baumann, zijn openingswoord sprak. 

Hierna werd het woord gevoerd door Kape
laan Sondaal van Rotterdam, die in zeer warme 
bewoordingen vertelde van den geest van den 
B.V.L. 

De heer Joh. Aardse, lid van de plaatselijke 
commissie, gaf daarna een terugblik vanaf 
het bestaan der thans zeer bloeiende afdeelin g. 

Het nieuwe vaandel. 

Daarna werd overgegaan tot de p lech tige 
overhandiging van het vaandel door B urge
meester Baumann. De Plaatselijke Leider, de 
heer A. Roggeband, aanvaardde namens de 
afdeeling het vaandel. 

Na de pauze heeft Ds. Nomes uit Den Haag 
gesproken over de beteekenis van het vaandel. 

De Voorzitter der gewestelij ke commissie, 
de heer L. G. Royaards, bracht h ulde aan het 
Dames-Vaandel-comité; Majoor Boots reikt e 
de brevetten Koningschutter en Sch erpschut
ter uit, terwijl de heer A. C. Müller, lid der 
plaatselijke commissie, het slotwoor d heeft 
gesproken. 
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van een 

Landstormer. 

't Is toch eigenlijk een vreemd ding, 
dat wij in onze Volksvertegenwoordiging 
twee trawanten van den bolsjewiek Stalin 
moeten dulden en hun van onze belasting
penningen nog bovendien / 5000,- jaar
lijks moeten betalen. 

In ons land heet het , ,geen man en geen 
cent voor leger en vloot"; de socialistische 
regeering in Spanje verdubbelt echter de 
uitgaven voor de bewapening. 

De Regeering heeft beslist, dat inge
nieurs enz., die in dienst van de Sowjet 
treden, hun Nederlanderschap verliezen. 

Als zij dit ook op Lou en Wijnkoop 
zou toepassen, konden ze met hun kor
nuiten als ongewenschte vreemdelingen 
over de grens worden gezet. 

Onze Regeering mag niet met krachti
ge hand optreden tegen muiters; de 
socialistische Regeering in Spanje slaat 
onder gejuich van Het Volk, den Spaan
schen O.S.P.-ers den kop in. 

Albarda zal bij deze verkiezingen krach
tig den eisch doen hooren: Indië los van 
Holland! Hij kan deze leus aanvullen met: 
Marokko los van Spanje! Doch daar 
denken z'n geestverwanten er anders over. 

In de Tweede Kamer noemde Lou de 
Visser zich een "beroepsopruier". Ons 
land telt nevens hem nog tal van "ama
teur-opruiers". 

Als het Landstormblad in plaats van 
vijf en twintig duizend abonné's, er eens 
honderd duizend had, wat zou dan de 
Landstormbeweging groeien. 

Guto1NVt1D 
= Sl6AREN 

Zooals ijzer de kern vormt van gewa
pend beton, zoo is de B.V.L. de kern van 
ons leger. 

Revolutionair~ agitatie is zaad zaaien 
op den akker der fascisten. 

De gevaarlijke zwakheid van den socia
list is zijn vrees voor den communist. 

Hoe meer de vrijheid van drukpers en 
van vergaderen wordt misbruikt, hoe 
moeilijker het wordt, haar onverkort te 
handhaven, wordt gezegd. 't Kan ook 
anders. Men zou ook het misbruik kunnen 
straffen. 

't Is een rare boel met onze vloot. Beter 
geen vloot, dan een onbetrouwbare vloot. 

Vroeger sprak men van: Piet Hein, 
Witte de With en De Ruyter. 

Tegenwoordig is het: Albert Hein, 
Simon de Wit en de Gruyter. 

Hadden die meneer Treurwilg en meneer 
de Haas van Vreeswijk niet beter baker 
kunnen worden dan zeeofficier? 

De Gouverneur-Generaal van N ed.-Indië 
heeft van den Minister van Koloniën on
gelijk gekregen. Lou z'n telegrammen naar 
de Digoel-candidaten moesten toch wor
den verzonden. Daar zal men in Indië 
vreemd van hebben opgezien. 

ONTVANGEN BOEKWERKEN ENZ. 

De Uitgeversmaatschappij "De Bran
ding" te De Bildt, zond ons een gekleurd 
portret van Prins Willem van Oranje, 
bestemd om voor de hoogste klassen der 
Scholen als herinnering aan den 400sten 
geboortedag van den Prins te worden 
uitgereikt. 

STAMKAART VAN HET HUIS VAN 
ORANJE-NASSAU, 

door A.C. Verschoor. 

Uitgave Daamen's Uitgeversmaatschap
pij te 's-Gravenhage. Prijs / 0,25. 

N.V. Goedewaagen's Koninklijke Hol
landsche Pijpen- en Aardewerkfabrieken te 
Gouda zond ons een pijp, een doorrooker, 
waarop met de hand een embleem ge
schilderd is, betrekking hebbend op de 
herdenking van den geboortedag van den 
eersten Oranje: Willem de Zwijger. 

Dit artikel wordt in den handel gebracht 
als tabaks- en sigarenpijp. 

BODEGRAVEN. 

Op 15 Februari j.l. herdacht de afdeeling 
Bodegraven haar 12½-jarig bestaan door het 
houden van een groote bijeenkomst, welke in 
alle opzichten als geslaagd mag worden aan
gemerkt. 

Dat de B.V.L. de belangstelling heeft van 
de burgerij, bleek wel uit het feit.dat zeer velen 
niet meer in de zaal konden worden toegelaten. 

Opening. 

Nadat het muziekgezelschap onder leiding 
van den heer J. Kuipers zich had laten hooren, 
sprak de Voorzitter der plaatselijke commissie, 
Dr. S. Beye, een welkomstwoord, waarin hij 
vooral begroette den voorzitter van de Nationale 
Landstorm Commissie het Tweede-Kamerlid 
Lt. Generaal Duymaer van Twist, den com
mandant van "Zuid-Holland: West" Majoor 
Boots, de leden der gewestelijke commissie, 
der plaatselijke commissie, vervolgens het 
Kamerlid Mr. Smeenge en den heer Kuipers en 
zijn gezelschap. 

Rede Gen. Duymaer van Twist. 

Na het gemeenschappelijk zingen van het 
"Wilhelmus" hield de heer Duymaer van Twist 
een korte rede. 

De Generaal wenschte voornamelijk het 
woord te voeren tot de landstormers, op 
wier vrijwilligerschap hij herhaaldelijk den 
nadruk legde. 

Sinds de oprichting is meermalen gezegd, 
dat de verdere handhaving van het instituut 
overbodig is, omdat toch niemand over 
revolutie dacht. Thans blijkt dat het niet 
vergeefs is geweest en dat een grooter revolu
tiegolf dan in 1918 over Europa gaat. Ook hier 
tracht men van den nood en de ellende, van de 
werkloosheid gebruik te maken om zijn slag 
te slaan. Wat in Indië gebeurt is, strekke ter 
waarschuwing. 

Gelukkig staan 77.000 vrijwilligers gereed 
om "als 't moet" de veiligheid van den Staat 
te waarborgen. 

Spr. wekt op tot trouw en zegt ervan ver
zekerd te zijn dat als de noodklok klept, ook 
de jongens van den Rijn tot den laatsten man 
zullen opkomen. 

De Voorzitter begroet vervolgens Mr. Pip
pel, secretaris van den Vrijheidsbond. 

Installatie leden Plaatselijke Commissie. 

De heer L. G. Royaards, Voorzitter van de 
Gewestel. Commissie, installeert vervolgens de 
heeren Pastoor Lühn, N. van Niekerk en P. v. 
d. Dijck als leden van de plaatselijke commissie. 

Toespraak Pastoor Lühn. 

Pastoor Lühn dankt voor zijn installatie. 
Het is hem een vreugde dat hij, hoewel pas in 
Bodegraven, hier zoo prettig kennismaken kan 
met zijn goede medeburgers in deze plaats. 
Het zal hem het grootste genoegen doen, om 
de jaren die God ons bijeenlaat, in goede orde 
en goede vriendschap bijeen te kunnen zijn. 

Toespraak Mr. Pippel. 

Na een paar zangnummertjes volgt nu een 
toespraak van Mr. H. J. Pippel, alg. secr. van 
den Vrijheidsbond. Deze sluit zich aan bij de 
rede van Z. Exc. Duymaer van Twist, die 
gewezen heeft op den zwaren plicht om te be
waken en te bewaren de Nationale Rijkdom-
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men. Over die heiligdommen wil spr. het heb
ben. Allereerst wijst hij op den gewijden 
grond der vaderen, .door hen voet voor voet 
ontworsteld aan het ·water. Op dien grond, 
met Hooger hulp gebouwd, groeide een cultuur, 
een wetenschap, die wereldberoemd is, een 
kunst, die behoort tot de beste der wereld. 
Hij wijst voorts op het groote bezit van den 
Godsdienst, van onze Vrijheid en op het zaad 
des verderfs, waardoor ons volk vergiftigd 
wordt. Stoer en trouw staat daartegenover 
de B.V.L. 

Als het dan ook mocht gebeuren, zegt spr. 
tot de Landstormers, dat de horden aanrukken, 
dan zult gij staan rondom onze Landsvrouwe, 
tegen de revolutie, met het: ,. 't Is Oranje, 
't blijft Oranje, 't zal altijd Oranje wezen!" 

Uitreiking brevetten en prijzen. 

Na de hartelijke toespraak van den pastoor 
en de geestdriftige rede van ::\lr. Pippel, die 
beiden hartelijk werden toegejuicht, volgde 
nu de uitreiking van prijzen enz. door l\lajoor 
Boots. 

Uitgereikt worden vervolgens de brevetten 
van Koningschutter aan S. Terlouw en 
C. van Duuren en het brevet van Scherp
schutter aan H. Bergsma. 

Vervolgens worden de prijzen uitgereikt 
aan de winnaars in de schietwedstrijden. 

Kampioen voor 1933 is de heer C. v. d. Veer, 
die in de eerste klasse 1 e prijswinnaar was. 

Rede Mr. Smeenge. 

Onder aanhoudend handgeklap begroet de 
vergadering vervolgens den reeds 81-j arigen 
Mr. H. Smeenge. Deze zegt o.a. dat de Land
stormers meerendeels komen uit de godsdien
stige kringen en dat de vrijzinnigen zich aan
vankelijk weinig op dit terrein bewogen. Spre
kers aanwezigheid hier zij echter het bewijs, 
dat het er op kleur niet aankomt. Wanneer 
wij thans nog met vertrouwen de toekomst 
durven tegemoetzien, dan is dat voor een groot 
deel het werk van Gen. Duymaer van Twist. 
Het worde hem thans gezegd uit vrijzinnigen 
mond, dat spr. eerbied heeft voor zijn trouw 
aan het gezag, eerbied voor wat hij verricht 
heeft en dankbaar is voor wat werd bereikt. 
Spr. hoopt dat het nooit zoover zal komen, 
maar komt het zoover en de laatste dagen 
hebben een waarschuwing gegeven, dan ver
zekert spr. dat ook vrijzinnig Nederland in de 
ure des gevaars niet zal achterblijven! (Dave
rend applaus!) 

Spr. betuigt zich ondubbelzinnig voor
stander te zijn van orde en regel. Hij zal 
daarom gaarne den B.V.L. steunen en herhaalt 
het · antwoord dat een Drentsch boertje gaf 
aan een debateerend Socialist, die niets van 
den B.V.L. moest hebben. De boer merkte op: 
"Dat kereltjien ruit zien bende wol ik op ruien 
erf niet ebben". • 

Dat heeft de B.V.L. begrepen. Hij zal ver
hoeden dat Nederland onder den voet zal 
worden geloopen. 

Nadat enkele hooge gasten zijn vertrokken 
en de muziek een geestige potpourri heeft 
gespeeld, wordt nog gesproken door den 
secretaris van het gewest, 1 e luit. D. J. Karrcs 
en den heer M. A . .Yerkerk, inspecteur der be
lastingen te Gouda. 

Ten slotte sprak de heer v. d. Veer op 
verzoek van den Voorzitter nog een kort slot
woord, waarin hij dankt voor de medewer
king voor dezen zoozeer geslaagden avond. 

Voor Jong Nederland 
JONGENS EN MEISJES. 

Voor dezen keer geef ik geen lijstje van 
de prijswinners. Dit zou te veel plaats
ruimte vergen. In plaats van een dozijn 
namen, zou ik er nu viermaal zooveel 
moeten vermelden, omdat ik ook een stel 
mooie plaquettes van den Vader des 
Vaderlands kon uitdeelen. Dit zijn por
tretten in bronzen metaalopdruk. Voor 
de oplossingen van deze maand doe ik er 
weer zoo'n stelletje bij. Bij het kansje dus 
nog een mooi buitenkansje voor _alle op
lossers, die goed hun best doen, en er niet 
dadelijk het bijltje bij neerleggen. Klopt 
er dus allemaal maar dapper op los! 

Groep A. (Onder de 10 jaar.) 

De eindletter van elk dier is gelijk aan 
de beginletter van het volgende. 

Maak dezen ketting eens af van rechts 
naar links. Ik heb zelf twintig dieren 
gebruikt, om den ketting weer te sluiten. 
Maar misschien kunnen jullie 't met een 
paar minder of meer. 

,,,,, BEER, 
~ <.; 

I 

Sluitketting van dieren. 
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KENT U ONZE NIEUWE UITGAVE: 

,,KEUR VAN EENJARIGE SNIJ BLOEMEN!" 
Dit boekje is een handleiding voor amateur

tuiniers voor het zaaien en kweeken van 1-jarige snijbloemen, iedere bloem is door een prachtige 
foto afgebeeld - 78 foto's in totaal, waarvan 10 in natuurlijke kleuren - Afm. foto's ± 15 X 11 cm. 

Prijs slechts 95 cent Franco per post f 1.05 

U i t g e g e v e n e n v e r k r ij g b a a r b ij : 

TURKENBURG'S ZAADHANDEL• B ODEGRA V EN 

Groep B. 

(Boven de 10 jaar.) 

Woordketting. 

leesboek 

hoekplaat 

plaatijzer 

ijzerfabriek 

fabriekspoort 

poortsleu tel 

sleutelring 

ringworm 

wormkruid 

kruidnagel 

nagel olie 

oliebol. 

Hier heb ik dus van een leesboek een 
oliebol gemaakt. 

Nu moeten jullie eens probeeren van een 
duimstok een ijsbeer te maken. Ik ben 
er met 10 sprongetjes gekomen. Maar 
omdat jullie kleiner beenen hebt dan 
Oom Bertus, moeten jullie licht een 
keertje meer springen. Maar dat hindert 
niet, als je dat grimmige beest maar bij 
z'n kladden kunt krijgen. 

Met sommige inzenders heb ik nog een 
appeltje te schillen. Er zijn er, die slechts 
1} cent aan postzegels op hun brief 
plakken. Dat kost telkens 9 cent aan 
strafport! Denkt er dus allemaal goed aan, 
dat er een postzegel van 6 cent op moet! 

De brieven moeten op deze wijze 
geadresseerd worden : 

AAN OOM BERTUS, 

Postzegel 
van 

6 cent 

p/a Bureau van Het Landstormblad, 
Koninginnegracht 50, 

's-GRAVENHAGE. 

1 

De nieuwelingen, die zich hebben aan
gemeld, zijn allen hartelijk welkom. 

Wanneer er eentje zich nog niet goed 
redden kan, dan mogen de Ouders of de 
ouderen gerust een handje helpen, maar 
nooit het werk heelemaal uit de hand 
nemen. Jullie moet je oefenen, en dit kan 
alleen door zelf aan te pakken. Met af en 
toe een klein beetje morsen leert een 
kleuter ten laatste pap eten. Of moet 
jullie Moeder je nog voeren? 

Anne en Aaltje Duursma! Jullie vader 
schreef, dat jullie zoo teleurgesteld waren, 
omdat je nog geen prijs hadt gekregen. 
Tja! dat vind ik ook wel jammer. Maar ik 
kan met 15 prij zen b.v. geen . 200 goede 
oplossers blij maken. Volhouden maar! 
Heeft jullie Vader ook altijd dadelijk de 
stroopers te pakken? En kan hij uit één 
varken soms twee ruggen snijden? -
Nou! dat kan ik ook niet. Maar weet je, 
wat ik wel kan? - Jullie zeggen : de 
aanhouder wint! Lukt het vandaag niet, dan 
morgen! - -

Of ik ook fijn schaatsen gereden heb? 
Eerlijk gezegd: neen! Dat zal vooral de 

Friezen wel leelijk tegenvallen; maar toch 
is het zoo. 'k Heb altijd veel last gehad 
van kleumvingers en winterteenen. Als 
ik op de baan was in m'n jonge jaren, 
dan had ik van elk uur 50 minuten 
noodig, om m'n schaatsen aan te binden. 
Zoo ben ik op 't ijs altijd een sukkel, een 
brekebeen gebleven. Ik kan dus niet 
rifden, maar wel glijden, liefst met de pen 
op 't papier. Bij de kachel met een pijp 
Roode Ster, dat bevalt mij het beste. 

Haal jullie intusschen je hart maar op 
met schaatsenrijden, mits niet op gevaar
lijke plaatsen! 

En dan nog wat! 
Sommige inzenders zenden me een 

uitknipsel uit de krant, waarop ze het 
gevraagde of ontbrekende invullen. Maar 
dat is meestal een knoeiboel. Want het 
krantenpapier, dat op zichzelf heel goed 
is, leent zich voor zulk werk heel slecht· 
het vloeit door. ' 

't Is waar: de slimmerds die dat doen 
zijn heel gauw met de oplossingen klaar'. 
Maar dat ~s toch al te gemakkelijk. Vraag 
eens aan Je Vader of broer, of die soms 
n:et z'n geweer in bed gaat liggen, om 
zich te oefenen voor den Landstorm. 

LIJN KAM P's BETERE 
KLEEDING 

voor HEEREN, JONGEHEEREN en KINDEREN 

D H GROENMARKT, hoek Nieuwatraat I en aag, THOMSONLAAN, hoek Fahrenheitatraat j • Gouda, MARKT 

De Piepers. 

Ze gingen buiten Utrecht een dagje rond
toeren in een Jan-Plezier, zooals de studen
ten ook wel doen : Meneer en Juffrouw Pie
per met hun vier spruiten van zes tot twaalf 
jaar, en daarbij ook Oom Karel en Tante 
Bets, die nog drie Piepertjes aanvoerden. 
Groot en klein dus samen elf stuks Piepers; 
juist een mooi getal voor een fijn, gezellig 
uitgaansdag je. 

Gewapend met een paar karbiezen vol 
droge en natte waren, klauterden ze als 
opgewonden standjes in de ruime, open 
koets, met twee lange zitbanken tegenover 
elkaar. 

De jonge Piepers kraaiden en piepten van 
pret; maar de oude Piepers keken als oor
wurmen. Want De Bilt had heerlijk, stra
lend zomerweer voorspeld. En nu, ja! het 
straalde daar buiten inderdaad, maar van 
den regen! Het opgerolde zeildoek werd 
dan ook spoedig neergelaten, niettegen
staande het rumoerig protest van de zeven 
pruillippende Piepertjes, die een onbelem
merd uitzicht verkozen. Karel Junior vroeg 
zelfs heel verontwaardigd, waarom ze alle
maal nu in een cellulaire gevangenis moes
ten zitten. Waarop z'n Pappie hem dadelijk 
en duidelijk met een fikschen draai om z'n 
ooren antwoordde. 

De twee zwarte kleppers glommen even 
sterk als de oliejas van den koetsier, die 
met den stormband om z'n paarse pofwan
gen, de sigaar, die hij van Oom Karel ge
kregen had, zelfs niet in den brand kon 
houden. Z'n druipende, verkleurde hooge 
zijden hoed stond scheef op z'n vleezigen 
bol en voerde als een dakgoot het overvloe
dige regenwater over z'n spiegelende schou
ders naar beneden. 't Geheel leverde een 
komieke, triestige vertooning. 

De kleine Piepers schreeuwden en gie
chelden, en stompten elkaar van klare ver
veling en baldadigheid, omdat ze slechts 
door een paar piepgaatjes iets van 't drui
lerige landschap konden bespieden. En de 
ouderlijke Piepers kwamen woorden en 
handen te kort, om als commissarissen van 
orde de rumoerige, chagrijnige bende een 
beetje in bedwang te houden. De eenige, 
die zich waardig en bedaard gedroeg, was 
de bolwangige voerman, die met een licht 
zweeptikje of een zacht tongklokje z'n dra
vers bij wijlen wat aanvuurde. Inwendig 
genoot hij, want hij dacht aan z'n broer 
Willem, die hem onlangs verteld had, dat 
z'n aardappels er zoo slecht bij stonden, 
wegens de aanhoudende droogte. 

,,We treffen 't vandaag niet extra, koet
sier!" zei Oom Karel onder 't langzaam 
voortschommelen over de schoon gewas
schen klinkers. 

De voerman keek met z'n spiegelronde 
trompetterwangen schuin naar beneden, en 
antwoordde met een genoeglijk glimlachje: 
,,Och, Meneer! wat zal ik er van zeggen? 
't Is een fijn dagje voor de piepers!" 

Bij dit antwoord steeg plotseling een 
oorverdoovend gejuich uit den Jan-Plezier 

op. De koetsier, die door z'n afwisselend 
bedrijf veel gewoon was, zette z'n varkens
oogjes van klare verwondering wagenwijd 
open: hij kon maar niet begrijpen, dat z'n 
eenvoudig antwoord, waarin niets geestigs 
stak, zoo'n uitbundige vroolijkheid kon ver
oorzaken. Maar van den weeromstuit be
gon hij ook te schuddebuiken. En toen on
gedacht en onverwacht een oogenblik daar
na een heerlijk zonnetje voor den dag 
kwam, brak in de club van elven een echte 
feeststemming los. 

't Werd op verrassende wijze toch nog 
een dagje van leutige scherts en rijk ge
not. Zoodat Oom Karel, toen 't troepje 
weer heelhuids thuiskwam, den koetsier, 
onder 't geven van een ruim fooitje, vroo
lijk toevoegde: ,,Je hebt groot gelijk gehad, 
man! 't Was werkelijk een fijn dagje voor 
de piepers, zonder en met een hoofdletter!" 

WERFT ABONNÉ'S 
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DOORROOKERS 
WILLEM DE ZWIJGER 

PLATEELUITVOERING 

Goedewaagen's Kon. Fabr., Gouda 

H. W. Blomjous 
Denneweg75-77 Tel.112760 

'S-GRAVENHAGE. 

UNIFORMKLEEDINO - PETTEN 

KENT U DE MILISAFE ? 
Vraagt Prospectus - Opgericht 1910 mea 

Binnenweg lioogstraat 
Jonkerfransstraat v.d. Takstraat 

H. M. VIN TRIET 
VAN ITERSONLAAN 1 

GOUDA 
TELEFOON 2204 

Koopt bij onze 
Adverteerders ! 
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~ MAAR~ 

KAREL I 

N.V. AANNEMING MAATSCHAPPIJ 

v/ h. ZANEN & VEASTOEP 
GOUDA 

Uitvoering van Wegenbouw-, Grond
Spoor -, Beton- en Waterwerken. 

Telef. 2352 Gouda Telef. 33850 1 Den Haag 1--------------------.J 

KUIKENS 1933 
kar .• sabels, bajon ., helmen, enz. u/d. 
Eur. oorlog 1914-1918. Teven• een 
partij lnd. speren, sabels en dolk.en. 
Alles in prima staat. 

P. Linnen, Com. Vaart. dienst, Weert 

Wie in het a.s. seizoen op tijd zijn 
kuikens wil hebben, bestelle aan on
derstaand adres. De kippen zijn op uw 
bedrijf onmisbaar, want ze geven in 
crisistijd nog winst. 
Barnev. R. lsl. Reds, Witte en Patrijs 1'-_ ________ , _ __. 

Leghorns af te geven tot I Mei voor 
f 14.- per 102 stuks, na I Mei minder. -----------
N.• H. Blauwe f 20.- per 102 stuks. 

Groote bestellingen speciale prijzen. 
Bestel vroegtijdig en U ontvangt op tijd. 

Aan hetzelfde adres alle maten in 
Rietmatten te koop. 

Beleefd aanbevelend, 

M. KAMPHORST 
RIJKSWEG H 3 8 - VOORTHUIZEN 

L ~r •~· ... oud 22 jaar, 
die vanaf z'n opleiding als uitvoerder 
in het aannemersbedrijf werkzaam is 
geweest, doch nu door den nood der 
tijden zonder werk, zag zich gaarne 
in het bouwbedrijf geplaatst als 
t immerman, uitvoerder of opzichter , 
ook tot andere werkzaamheden ge
negen Br. o. lett. J.K.J. bur. v.d. blad 
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LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS f1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

van Generaal Borel EEN DUIDELIJKE VERKLARING VAN 
MINISTER DE GEER. 

Reserve-Luitenant-Generaal J. H. Borel, 
Adjudant in b. d. van H. M. de Koningin. 

LANDSTORMERS! 
Bij het nederleggen van mijne functi~ 

van Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm, wil ik een kort woord tot 
U richten. 

Bestaat deze functie in hoofdzaak in 
de leiding van het Vooroefeningsinsti
tuut, zoo behoort daartoe ook de rege
ling der oefeningen en de voorbereiding 
van de mobilisatie der Bijzondere Vrij
willigers. 

Ik heb daardoor gedurende 6½ jaar 
ruimschoots de gelegenheid gehad den 
Bijzonderen Vrij willigen Landstorm te 
leeren kennen en, laat mij het dadelijk 
zeggen, hoogelijk waardeeren. 

Landstormers, ik heb grooten eerbied 
voor de toewijding en bereidwilligheid, 
welke gij toont in Uw streven om ons 
Vaderland en de Oranjetroon te behoe
den voor de grootste ramp, welke denk
baar is! 

GUNSTIGE BESCHIKKING! 
Gevolg gevende aan den wensch, 

welke bij vele oudere bijzondere vrij
willigers bleek te bestaan, heeft Zijne 
Excellentie de Minister van Defensie, 
bij beschikking van 9 Maart j.l. goedge
vonden te bepalen, dat de leeftijdgrens 
dergenen, die tot den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm kunnen behooren, 
van 50 jaren werd gebracht op 55 jaren. 

N.B. Deze bepaling heeft geen terugwerkende 
kracht, zoodat degenen die reeds vroeger 
wegens het bereiken van den gestelden leef
tijd eervol zijn ontslagen, niet meer voor her
nieuwe toetreding in aanmerking komen. 

RUSTIGE BEZINNING 
GEWENSCHT. 

Eenige burgerwachten zijn in rep en 
roer, omdat de Regeering heeft bepaald, 
dat het lidmaatschap van burgerwacht 
en landstorm onvereenigbaar is met het 
lidmaatschap van fascistische vereeni
gingen *). 

") Wij herinneren er den lezers aan, dat de 
leiding van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm van meet af hetzelfde standpunt heeft 
ingenomen en ter algemeene kennis heeft ge
bracht. 

Ik betuig U mijn diepgevoelden dank, 
dat gij U geheel wilt geven om van ons 
Instituut te maken dat hechte bolwerk, 
dat het behoud is van ons geordend 
volksbestaan. 

Met niet minder dankbaarheid ben ik 
vervuld ten opzichte van alle organen, 
welke rusteloos werkzaam zijn om het 
Instituut in stand te houden en uit te 
breiden. Zij mogen hunne belooning 
zien in de resultaten, welke zij bereiken. 

Was mijn taak in het bijzonder de mo
bilisatievoorbereiding, zoo zijn het de 
Aangewezen Commandanten der Korp
sen met hun toegevoegd personeel, die 
mij daarbij met al hun krachten hebben 
ter zijde gestaan. Voor hun arbeid heb 
ik slechts lof. 

Gij 76000 Landstormers vormt de on
wankelbare rots, waartegen alles te 
pletter zal slaan wat mocht wagen het 
wettig Gezag aan te tasten. 

Zooals ik U heb leeren kennen is dit 
mijne overtuiging. 

Landstormers en allen die Uwe krach
ten geven aan ·het Instituut van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm, ik 
neem, al is het noode, afscheid van U in 
mijne functie en spreek mijn beste 
wenschen uit voor U en het Instituut, 
dat ons zoo na aan het hart ligt. 

Mijn diepste wensch is echter, dat nog 
eenmaal een tijd moge komen, dat het 
wettig Gezag op zulke hechte grondsla
gen is gevestigd, dat Uw steun overbo
dig zou zijn. 

Dan zou een tijd zijn aangebroken van 
het ware geluk voor het geheele Neder
landsche Volk. 

De Reserve Luitenant-Generaal, 
Adjudant in Buitengew. Dienst 
van Hare Majesteit de Koningin, 

J. H. BOREL. 

Er was geen enkele reden, om hier
van zoo te schrikken. 

De fout is geweest, dat men in som
mige kringen te weinig rekening heeft 
gehouden met het recht der Overheid 
in dezen. 

De Regeering heeft het recht om te 
bepalen, onder welken vorm en onder 
welke voorwaarden zij den vrijwilligen 
steun aan het Overheidsgezag, in land
storm en burgerwacht haar geboden, 
kan aanvaarden. 

Thans heeft zij de voorwaarde ge
steld, dat er waarborg zal zijn, dat 
landstorm en burgerwacht vrij zullen 
zijn van fascistische neigingen. 

Zij wenscht zek~rheid te hebben, dat 
als -er zich spanningen in ons volk zul
len voordoen, landstorm en burgerwacht 
niet eigenmachtig op den ketting zullen 
vliegen, doch goed gedisciplineerd het 
moment zullen afwachten tot de Over
heid roept. 

Wij kunnen het niet anders zien, of 
de Regeering heeft hiertoe niet slechts 
het volste recht, het was ook haar 
plicht. 

Selfmade-Gezagshandhavers. 

"Ook de zoogenaamde stormtroepen 
van nationaal-socialistische en fascisti
sche organisaties breken de nationale 
eenheid. Een lichte inslag van deze 
soort eigen richting is ook al hier waar 
te nemen. Den aanhangers ervan zij toe
geroepen: het zwaard, dat past in han
den van de overheid, is eerloos in han
den van particulieren. Principiis obsta! 

Men heeft vrijwilligen burgerwachten 
en vrijwilligen landstorm verweten, dat 
zij het zwaard aan de overheid willen 
ontfutselen. Ten onrechte; want Bur
gerwacht en Vrijwillige Landstorm zijn 
in dienst der overheid. Maar deze moet 
zorgen, dat zij ook onder haar sterk ge
zag blijven. 

Er zijn particuliere organisaties die 
zeggen: wij zullen het gezag handhaven, 
als de overheid het niet of niet goed 
doet. Wie zoo spreken behooren in de 
burgerwacht niet thuis. Selfmade-ge
zagshandhavers kunnen in een recht
staat niet geduld worden. De samenstel
ling van de burgerwachten en den vrij
willigen landstorm kan niet aan parti
ct1lieren worden overgelaten; hun be
trouwbaarheid moet gewaarborgd zijn 
door en ten genoege van de overheid". 

Uit een rede te Amsterdam 
gehouden op 6 April j.l. 

HUN MACHTSPOSITIE. 

De sociaal-democratie heeft in onze 
groote steden een machtspositie verkre
gen, die verre uitgaat boven haar sterkte 
aan volgelingen in die gemeenten. 
Vooral in de gemeentebedrijven en 
-bureaux is een bezetting aan socialis
tisch personeel gegroeid, welke buiten 
alle verhouding is. Het zou belangwek
kend zijn, indien hierover eens een sta
tistische studie kon worden gepubli
ceerd. 

Doch al zou het nog lang duren, al
vorens betrouwbare cijfers hierover 
werden verzameld, het is buiten kijf, 
dat vele overheidsdiensten in onze 
groote steden zeer onevenredig door 
volgelingell der roode wethouders en 
bedrijfsdirecteuren bezet zijn. Men kan 
de vraag stellen of hierin geen verande
ring behoort te komen. 

De fascisten zullen onmiddellijk uit
roepen: Zie naar Hitler! Wij zullen de 
laatsten zijn, om te ontkennen, dat de 
Duitsche toestanden zijn methode mis
schien vermogen te rechtvaardigen. 
Doch wij leven in Nederland en kunnen 
ons niet met Duitschland in dezen ver
gelijken. 

Wat veranderen moet, dat is de wijze 
van doen van de Colleges van B. en W. 
en van de hoof den van de verschillende 
gemeentediensten, die uit vrees of 
gemakzucht in onze groote steden de 
verhoudingen zoo hebben laten beder
ven en nu zelf met de moeilijkheden 
zitten. 

~ 
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Het moet niet meer kunnen voorko
men wat ten vorigen jare in Den Haag 
geschied is, waar B. en W. voor de vaca
ture van leeraar aan een H.B.S., als 
nummer één een communist aan den 
Raad ter benoeming voordroegen! 

Dat is de zaak finaal bederven. 
In de toekomst behoort er naar ge

streefd te worden, om wat door slapheid 
en vrees verkeerd is gegroeid, weer 
recht te stellen. Dit behoeft niet te ge
schieden, op de wijze, die de heer Po
lak voor z'n rekening neemt. Doch wel 
moet rechtvaardige beslistheid voortaan 
de richting aangeven. 

En voorzoover men in Overheids
dienst elementen aantreft, die het ge
zag ondergraven, moet zonder pardon 
daaraan een einde worden gemaakt. 

DE STRIJDGEMEENSCHAP. 

Het bureau van de Socialistische Ar
beiders Internationale (S.A.I.) had op 19 
Febr. j.l. een verklaring gepubliceerd 
over de bereidheid van de sociaal-de
mocratische partijen, die tot deze Inter
nationale behooren, om met de commu
nisten een eenheidsfront in strijd tegen 
de fascistische reactie te vormen. 

Moskou zond daarop z'n voorwaar
den in, op welke het accoord zou kun
nen worden gesloten. 

Het resultaat is verrassend. 
Nog nooit hebben socialist en com

munist zóó brieschend tegenover elkan
der gestaan als thans. 

De vrees, door den ander te worden 
opgeslokt en kiezers te verspelen, be
heerscht het geheele spel en van weers
zijden scheldt men elkander weer voor 
,.verajer van de arbeiders" .... 



WERFT ABONNÉ'S 

VOOR HET 

LAN DSTORMBLAD 

SOCIAAL-DEMOCRATISCHE 
CONSEQUENTIE. 

Ten aanzien van onsociale hoofd
ambtenaren onder een socialistische 
regeering en van revolutionaire 
elementen in de weermacht onder 
een niet-socialistische regeering. 

Het S.-D. Eerste Kamerlid Henri Po
lak - iemand die in de S.D.A.P. ove
rigens eer op den rechter- dan op den 
linkervleugel staat - schreef in "Het 
Volk": 

,,Eenigen tijd geleden vond ik aanlei
ding om te schrijven, dat als wij hier 
ooit aan de regeering zouden komen, 
een onzer eerste daden zou moeten we
zen, alle onsociale hoofdambtenaren, 
wier taak van socialen aard is, te ver
wijderen, omdat besturen in onzen geest 
met zulke heeren onmogelijk zou zijn. 
Daaraan knoopte ik de opmerking vast, 
dat het een van de fouten der Duitsche 
Sociaal-Democratische Partij is geweest, 
dat zij naliet, aldus te handelen toen zij 
er de gelegenheid en de macht toe had, 
zoodat zij een apparaat nagenoeg in
tact liet, dat haar in het geheim tegen
werkte en den weg hielp bouwen naar 
den toestand, dien wij met bezorgdheid 
aanschouwen." 

De heer Polak wil dus, dat een soc.
dem. regeering op het terrein der sociale 
politiek alle onsociale hoofdambtenaren 
zal verwijderen. 

Maar hoe kan de S.D.A.P. er dan be
zwaar tegen hebben dat een niet-revo
lutionaire regeering leger en vloot van 
de revolutionaire elementen zou zui
veren 7 Hier betreft het een gezagsappa
raat, dat voor een regeering nog van 
heel wat meer waarde is dan de advie
zen van eenige sociale hoofdambtena
ren, omdat de geheele bestaande orde 
op de betrouwbaarheid van dat ge
zagsapparaat berust. Toch gaat de S.D. 
pers in deze dagen ook tegen het denk· 
beeld van een dergelijke zuivering als 
een zinnelooze te keer. 

In de tragedie van "De Zeven Pro
vinciën" zoo schreef de soc.-dem. prof. 
Goudriaan in "De Groene Amsterdam
mer" - men zie onze persrubriek in 't 
ochtenblad van Zondag - is de hou
ding van het Tweede Kamerlid ir. Cra
mer en van de redactie van "Het Volk" 
een der droevigste tafereelen. Veel er
ger is z.i. echter nog, dat de muiterij 
door de S.D.A.P. niet onvoorwaardelijk 
is afgekeurd en namens die partij geen 
beroep is gedaan op de opstandelingen 
om hun verzet tegen het wettig gezag 
onmiddellijk te staken. 

Geen onsociale hoofdambtenaren on
der een soc.-dem. regeering, maar wel 
revolutionaire anti-militaristen in le
ger en vloot onder een niet-socialisti
sche regeering en bij een muiterij geen 
onvoorwaardelijke veroordeeling daar
van! 

Wil de heer Polak en wil de S.D.A.P. 
ook in zoover de rol der communisten 
gaan spelen, dat zij zich zelf zoo zij de 
macht in handen krijgen, een recht toe
kennen, dat zij de bestaande orde .(van 
Joris Goedbloed) betwisten? 

(N.R.Crt., 20 Febr. 1933, Avondbl.) . 

CONGRES VAN S.D.A.P. en N.V.V. 
Tegen vrijheidsbeperking. 

De besturen van S.D.A.P. en N.V.V. 
hebben, naar het Volk meldt, besloten 
op 22 April in Den Haag een demon
stratief congres te houden als protest 
,,tegen de aanranding van het vrije ver
eenigingsrecht van het personeel, resor
teerende onder het departement van 

defensie, alsmede tegen het verbod ten 
aanzien van de bladen van de Arbeids
pers". lntusschen zullen ook alle verkie
zingsvergaderingen der S.D.A.P. dienst
baar worden gemaakt aan het protest 
tegen de vrijheidsbeperking. 

De "N.R.Crt." van 7 April voegt hier 
nog het volgende aan toe: 

Zou wellicht als een der sprekers op 
dit congres niet kunnen worden uitge
noodigd dr. H. Polak, die eenigen tijd 
geleden in Het Volk heeft geschreven, 
dat · als de soc.-dem. hier ooit aan de 
regeering zouden komen, een hunner 
eerste daden zou moeten wezen, alle 
onsociale hoofdambtenaren, wier taak 
van socialen aard is, te verwijderen, om
dat besturen in soc.-dem. geest met 
zulke ambtenaren onmogelijk zou zijn. 
Daar voegde die schrijver nog aan toe, 
dat het een van de fouten der Duitsche 
Soc.-Dem. Partij was geweest, dat zij 
naliet aldus te handelen, toen zij er de 
gelegenheid en de macht toe had, zoo
dat zij een aparaat nagenoeg intact liet, 
dat haar in het geheim tegenwerkte en 
den weg hielp bouwen naar een ander 
bewind. 

Waarom mag het departement van 
defensie dan geen nationale ontwape
naars en "dappere ongehoorzamen" in 
geval van een mobilisatie weren? 

RIJKSAMBTENAREN 
EN HET GEZAG. 

Mogelijkheid van ontslag wegens 
revolutionaire gezindheid. 

Dragen van insignes verboden. 

In hare vergadering van Maandag 27 
Maart behandelde de Centrale Commis
sie voor Georganiseerd Overleg een Re
geerings-voorstel tot wijziging en aan
vulling van het Algemeen Rijksambte
narenreglement. 

Deze wijziging'en strekken o.m. daar
toe, dat wordt verboden in het algemeen 
het in diensttijd dragen van insignes of 
andere onderscheidingsteekens, niet van 
Regeeringswege verstrekt en verder 
het uitsteken of hijschen van andere dan 
nationale of oranje vlaggen van ambts
of dienstwoningen of het doen blijken uit 
het uiterlijk aanzien daarvan van de po
litieke gezindheid van den ambtenaar 
of zijn huisgenooten. 

Mede houdt de aanvulling in de mo
gelijkheid van ontslag wegens revolu
tionaire gezindheid en wegens het lid 
zijn of steunen van een vereeniging, die 
geacht moet worden doeleinden na te 
streven of middelen aan te wenden, 
welke de inwendige orde of de veilig
heid van den Staat kunnen in gevaar 
brengen of schaden. 

De Centrale Commissie vereenigde 
zich, behoudens enkele der Regeering 
kenbaar te maken opmerkirtgen, met de 
voorgestelde wijzigingen en aanvul
lingen. 

HET WAPEN VAN DEN STAAT 
GEKEERD TEGEN DE OVERHEID? 

In een artikel over: .,Solidariteit -
loonsverlaging - georganiseerd over
leg", voorkomende in De Politiebode 
van 15 Februari j.1, lezen we: 

.,Nog heeft het personeel (het perso-
11neel in Overheidsdienst) niet gebeten, 
,,maar laten de heeren toch bedenken, 
"dat het ook wel eens tergensmoede zou 
.,kunnen worden! 

"Het is ook noodig als brood, dat de 
"geest van verzet vaardig wordt over 
"ons, opdat het nu eens eindelijk uit zal 
"zijn met he.t ons ontnemen van het 
.,hoognoodige. 

,,Laten de machthebbers er voor zorg-

1 

"dragen, dat de ziedende ketel niet over
: ,,kookt! Zij zijn daarvoor verantwoorde
, .. li.ik ! Wij hebben hen gewaarschuwd! 

En tenslotte: ,,ook onze dag zal ko
men". 

De Politiebode is het orgaan van den 
Algemeenen Bond van Politiepersoneel 
in Nederland. 

ORGANISATIE OP SOCIAAL
DEMOCRATISCHEN GRONDSLAG. 

Legerorder No. 59. 
Ministerieele beschikking van 24 Februari 1933, 

Ue Afd. B., Nr. 2. 

Ter kennis wordt gebracht, dat aan
sluiting bij of eenigerlei steunverleening 
aan groepen, of vereenigingen van per· 
sonen op sociaal-democratischen grond
slag in strijd is met de plichten van den 
militairen ambtenaar en derhalve ver
boden. 

ORGANISATIES OP F ASCISTISCHEN 
GRONDSLAG. 

Legerorder No. 79. 
Ministerieele beschikking van 10 Maart 1933, 

He Afd. B., Nr. 42. 

Ter kennis wordt gebracht, dat aan
sluiting bij of eenigerlei steunverleening 
aan groepen, of vereenigingen van per
sonen op fascistischen grondslag in 
strijd is met de plichten van den mili
tairen ambtenaar en derhalve ver
boden. 

EEN "ARBEIDERSWEER" 
INDE MAAK?• 

Ter gelegenheid van de viering van 
het eerste lustrum val) de Afd. Zaandam 
van den Nederl. Arbeiders Sportbond 
voerden o.m. de secretaris van den mo
dernen Zaanschen Bestuurdersbond en 
de voorzitter der partijafdeeling het 
woord. 

Beiden wezen er op, dat de socialis
tische beweging in deze dagen voor 

' zware opgaven wordt gesteld. Zij deel
den mede, dat blijkens verschillende 
symptomen de Regeering voornemens 
is het burgerpersoneel, dat onder het 
Departement van Defensie ressorteert, 
ernstig in zijn vrijheden te beknotten. 
Hierdoor zouden vele arbeiders, werk
zaam aan de Artillerie-Inrichtingen aan 
de Hembrug, die lid zijn van de S.D.A.P. 
worden bedreigd. In verband met deze 
situatie heeft de afd. Zaandam de vor
ming van een arbeidersweer overwogen 
en over deze aangelegenheid bereids het 
advies van het Partijbestuur gevraagd. 
Daarom bestaat volgens beide sprekers 
de mogelijkheid, dat de jubileerende 
vereeniging in de toekomst nog een 

, gansch andere taak zou wachten dan 
die der lichamelijke opvoeding. Zij stel
den in het licht, dat de S.D.A.P. voor 
ontwapening is, doch als het gaat om 
de eer, de gewetensvrijheid van de ar
beiders, dan zal de S.D.A.P. toonen 
haar taak te kennen. 

Bij de noodzakelijkheid van de kern 
tusschen "er op" of "er onder" zal zij, 
volgens de sprekers, het eerste kiezen 
en dan kan een beroep op den Arbei
ders Sportbond niet achterwege blijven. 

•J Het zal onzen lezers bekend zijn, dat de 
heer Albarda de oprichting van een arbeiders
weer niet wenscht bevorderd te zien. De O.S.P. 
daarentegen denkt er precies eender over als 
de heeren van den Arbeiderssportbond. 

OORZAAK EN GEVOLG? 
Een tweetal dagbladberichten. 

DE POSITIE VAN Ir. CRAMER. 

Reden tot oneervol ontslag? 

BATAVIA, 18 Febr. (Aneta). - Het 
lid van den Volksraad Mr. Hart, heeft 
een schr'iftelijke vraag tot de Regeering 
gericht, of zij niet van meening is, dat, 
in verband met het feit, dat de Ned.-In
dische ambtenaar op non-activiteit Ir. 

1 
Cramer, die in het openbaar uitdruk

! kingen zou hebben gebruikt, waarin hij 

zijn vreugde uitsprak over het gebeurde 
aan boord van "De Zeven Provinciën" 
er alle termen aanwezig zijn dien amb
tenaar oneervol uit 's lands dienst te 
verwijderen. 

HET S.-D. KAMERLID CRAMER. 

Ontslag gevraagd uit den Indischen dienst. 

BATAVIA, 16 Maart. (Aneta). - De 
"Javabode" meldt, dat het lid van de 
Tweede Kamer, de heer Ir. Ch. G. Cra
mer, met ingang van ult. April ontslag 
heeft gevraagd uit den Indischen dienst. 

VIERDAAGSCHE AFSTANDS
MARSCHEN. 

Wij ontvingen het Reglement voor de 
Nederlandsche deelnemers aan de In
ternationale Vierdaagsche Afstandsmar
schen, uitgeschreven door den Neder
landschen Bond voor Lichamelijke Op
voeding, Secretariaat: Kapitein J. N. 
BREUNESE, Tamarindestraat 3 te 
's-Gravenhage. 

De marschen hebben plaats te Nijme
gen op 25, 26, 27 en 28 Juni 1933. 

UIT HOLLANDS NOORDER
KWARTIER. 

Een nieuwe afdeeling opgericht! 

Wanneer wij een aanvang maken met 
ons Februari-overzicht, dan kunnen wij 
beginnen met iets, dat den geheelen 
B.V.L. zal interresseeren! 

Men weet, dat een deel van de a.s . 
"twaalfde provincie" reeds eenige jaren 
aan de Zuiderzee ontworsteld is. Dat 
deel heet de Wieringermeerpolder. In 
dezen nieuwen polder zijn eenige dorpen 
verrezen en langzamerhand breidt de 
bevolking zich uit. Was het wonder, dat 
onze ijverige secretaris, de heer Oolders 
dacht aan de mogelijkheid, om hier een 
nieuwe af deeling op te richten? Hij ging 
aan het werk en het gelukte hem, een 
vergadering in het dorpje Slootdorp te 
beleggen. Daar kwam een klein getal 
Wieringermeerbewoners samen. Het 
waren Noord-Hollanders, Friezen, Gro
ningers, kortom, het waren menschen, 
wier geboortewieg elders in ons vader
land had gestaan en die nu door hun 
nationaliteitsgevoel gedreven samen
kwamen. 

De voorzitter der gewestelijke com
missie, burgemeester Middelhoff, leidde 
de vergadering en zette de beteekenis 
en het doel van den B.V.L. uiteen. De 
korpscommandant, majoor van Houten, 
deed er het zijne bij in een gloedvolle 
speech en de secretaris, de heer Oolders 
zorgde, dat het laatste greintje twijfel 
(als dit er tenminste nog geweest is! ) 
verdween. 

En zoo werd den 24sten Februari de 
afdeeling Wieringermeerpolder opge
richt met aanvankelijk 15 leden, welk 
getal echter nu reeds bijna verdubbeld 
is. Tegelijkertijd werd een kleine pro
paganda gemaakt voor ons Landstorm
blad en konden 6 nieuwe abonné's ge
boekt worden. Plaatselijk leider werd 
de heer D. D. Dijke, terwijl een plaat
selijke commissie benoemd werd, wel
ker leden binnenkort de functies onder
ling zullen verdeelen. 

Wieringermeerpolder, van harte wel
kom in onze gelederen, van harte wel
kom in het "Verband Alkmaar" als 56e 
afdeeling! 

De jonge afdeeling heeft de hand 
direct aan den ploeg geslagen en kon 
Zaterdag 1 April reeds een onderlingen 
schietwedstrijd houden. De belangstel 
ling daarvoor was vanzelf sprekend 
groot. .. 

Onder leiding van den gewestehiken 
secretaris den heer Oolders, verliepen 
deze wed~trijden, die door de volledige 

. plaatselijke commissie werden bijge
woond, zeer vlot en de schutters waren 
dan ook zeer voldaan over deze aange
name April-surprise! 
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Vergadering in Hoogwoud. 
De afd. Hoogwoud vergaderde den 

te 28sten Februari onder leiding van haar 
voorzitter, die een overzicht gaf van 
alles, wat er in het afgeloopen jaar in 
de afd. is gebeurd. De heer Oolders 
reikte daarna de brevetten uit aan de 
heeren D. Portegées, N. Klaver, J. de 

1 

e Boer, C. Mol en H. Caarls. Vervolgens 
' e werden de prijzen, behaald in den 
ag plaatselijken schietwedstrijd, overhan
t digd, n.l. in klasse A: aan J. Vlaar, J. 
· Schilder, P. Laan en D. Portegées en in 

klasse B aan P. Wever, A. v. d. Broek, • 
G. Bos en J. Schipper. 

De heer Oolders spoorde de leden 
aan, om abonné op het Landstormblad 
te worden, waarna de voorz. allen 

e dankte voor hun ijver en trouw, daarbij 
- herinnerde aan de gebeurtenissen in 
- Ned.-Oost-lndië en hulde brengende aan 

r- de regeering voor haar actief optreden 
~~ in deze. 

te 

?t 

De Langendijk in actie! 

De afdeelingen aan den Langendijk 
en de Burgerwachten aldaar hielden 13 
Febr. schietwedstrijden te Broek op 
Langendijk. Er werd door 152 schut
ters aan deze wedstrijden deelgenomen. 
Bij de prijsuitreiking hield kapitein 
Haremaker, insp. der burgerwachten in 
N.-Holland, een causerie over de ge
beurtenissen in den laatsten tijd en 
wekte op, om paraat te blijven. Vervol
gens werd een telegram van trouw aan 

Ï H. M. de Koningin gezonden, waarna de 
n prijzen door burgemeester Slot werden 

uitgereikt. De uitslag was: 1. Burger
wacht Broek op Langendijk, 1883 p.; 

~ 2. B. V. L., afd. Broek op Langendijk, 
l 1862 p.; 3. Burgerwacht N. Scharwoude, 
n 1829 p .; 4. B.V. L., afd. N. Scharwoude, 
l~ 1814 p.; 5. Burgerwacht Z. Scharwou-
t de, 1729 punten. 

s Jaarvergadering te Spierdijk. 
Onder voorzitterschap van den heer 

A. L. Overtoom werd deze jaarverga
dering gehouden. De voorzitter hield 
een lange rede, waarin hij o.m. op het 
communistisch gevaar wees. Daarna 
werden de brevetten voor scherpschut

' - ters uitgereikt aan de heeren M. v. 't 
n Hof, J. Entink, P. Mul, J. Neefjes en A. 
r- Wit. De winnaars der schietwedstrijden 
n 
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Prins-Willem de Zwijger 
III. 

We hebben gezien, dat de Prins bij de 
komst van Alva het land verliet en met 
hem duizenden Nederlanders. En Oranje 
had goed. gezien. Weinig tijds na zijn 
komst had de Hertog van Alva reeds de 
graven vaP. E~mond en Hoorne doen ont
hoofden en dit lot had de Prins zeker 
niet ontloopen, ware hij gebleven. Van
uit het buitenland deed hij verschillen
de pogingen om Alva te verdrijven, die 
echter alle mislukten, totdat op geheel · 
ongedachte wijze de ommekeer kwam. 

Alva, die meende dat de rust was 
weergekeerd, wilde tot versterking van 
zijn schatkist, een nieuwe belasting hef
fen: de 10e penning. Het verzet hiertegen 
was echter zoo groot, dat hij juist wilde 
overgaan tot het innen met geweld, toen 
hem het bericht gewerd, dat de Geuzen 
Den Briel hadden ingenomen. Het was of 
men op dit sein had gewacht. De ééne 
stad na de andere verklaarde zich in den 
loop van het jaar 1572 voor den prins. 

Als evenwel door de Parijsche bloed
bruiloft de Prins zijn hulpbronnen ver
liest, terwijl Alva's zoon Don Frederik 
met een leger naar het Noorden trekt en 
Zutfen, Naarden en Haarlem uitmoordt, 
keeren de kansen weer en de Prins ver
trekt naar Holland om te pogen te redden 
wat kan. Alkmaar echter weerstaat den 
vijand en de Prins die wel weet welk een 
slechte uitwerking op de gemoederen de 
val van Leiden zou hebben, weet de Sta-

waren in klasse B: P. Meijer, C. Knijn, 
N. Smit, M. v. 't Hof en A. Wit en in 
klasse C: J. Buis en S. Kuijpers. 

Ook hier wekte de heer Oolders op, 
om zich op het Landstormblad te abon
neeren en deed een beroep op de leden, 
om het gegeven woord trouw te blijven. 

Ook Bovenkarspel vergadert. 

Burgemeester van Breda, voorzitter 
van deze afd., hield in de jaarvergade
ring van deze af deeling ook al een rede 
over den huidigen tijd en huldigde den 
oud-secretaris der afd., den heer dr. 
Endt, voor diens vele werk voor de afd. 
gedaan. Hierna volgde de prijsuitrei
king aan de 18 winnaars der schietwed
strijden. De eerste vier waren J. Beem
sterboer, J. de Wit Az., Th. F. Hoek en 
C. Schoon. 

Natuurlijk was de heer Oolders ook 
hier aanwezig en sprak ook hier op de 
bekende manier. De vergadering had 
een gezellig verloop, mede dank zij de 
leden Schaper en Schoon, die eenige 
aardige nummertjes zongen. 

Nog meer jaarvergaderingen. 
Te Hoogkarspel werd vergaderd on

der voorzitterschap van burgermeester 
Middelhoff. De heer Oolders reikte aan 
de schutters een 40-tal prijzen uit, ter
wijl de voorz. aan de heeren D. Reus 
Wz. en Jb. Adrichem de brevetten voor 
scherpschutters overhandigde. Pastoor 
Konijn schetste daarna het doel van den 
B.V. L. 

Te Goorn leidde de heer J. Best de 
jaarvergadering. Prijzen werden uitge
reikt in klasse B: aan J. Schouten, A. 
Schouten, J. Jonk, G. Potveer en J. 
Braas en in klasse C: aan P. Laan, J. v. 
Baar en D. Sijm. 

Tot eereleden werden benoemd de 
50-jarige W. Groen en J. Braas. De 
heer Oolders spoorde allen aan, om 
abonné te worden op dit blad, vooral 
ook, omdat er voortaan elke maand een 
overzicht in komt van het Verband 
Alkmaar. 

Verder werd.en nog jaarvergaderinget1 
gehouden te Egmond, Grootebroek, 
Schoorl, Zwaag, Castricum en Ursem, 
waarvan wij echter geen verslagjes toe
gezonden kregen. Denken de secreta
rissen van de Plaatselijke Commissies 

ten te bewegen de dijken door te steken 
en daardoor die stad te behouden. Alva 
wordt nu teruggeroepen. 

De vreugde die de Prins en het volk 
daarover bedrijven, wordt echter gema
tigd door de voordeelen die de voorzich
tige Don Requesens, Alva's opvolger, 
weet te behalen. Niet alleen verslaat hij 
het Nassausche leger onder Graaf Lode
wijk, die daarbij op de Mookerheide het 
leven laat, doch hij weet ook door aan
biedingen van wapenstilstand en vergif
fenis den tegenstand te verslappen. 
Prins Willem wil van de voorwaarde 
niets weten en wekt de Staten van Hol
land en Zeeland op, zich krachtig tegen 
den landvoogd te verzetten. 

Requesens, nu ziende dat met sluwheid 
alleen niets te bereiken is tegen deze 
beide gewesten, begon eindelijk in 1576 
deze zoo goed als alleen staande provin
cies in te sluiten. Weer zien we nu, als 
reeds zoo dikwijls in het leven van den 
Zwijger, dat, als de nood het hoogst is en 
redding menschelijkerwijs uitgesloten, 
Gods arm niet verkort is en Hij op onge
dachte wijze uitkomst geeft. Plotseling 
sterft de landvoogd Requesens. De 
Spaansche soldaten, die reeds maanden
lang geen soldij ontvingen, slaan aan het 
muiten en stroopen het platteland af. 

In deze moeilijkheden stuurt de Prins 
aan op een vereeniging van alle gewes
ten. Tot dusver waren het Holland en 
Zeeland geweest die steeds doorzetten en 
telkenmale de andere gewesten tot tegen
stand moesten opwekken. Door de plun
dering van Antwerpen en andere steden 
en den verderen overlast van de mui
tende Spaansche soldaten was de tijd 
voor 'n nauwere vereeniging nu rijp. In 

WAT DE STRIJDGEMEENSCHAP TUSSCHEN SOCIALIST EN 
COMMUNIST VERHINDERT 

Uw strijdkas van elf millioen moet open voor de gemeenschappelijke actie, zoo is de 
wensch van den communist, 

er aan: vóór den eersten van elke maand 
hun verslag in te zenden aan den heer 
Oolders, Kerkplein 9, Alkmaar. 

Wat er in Maart gebeurde. 

Wij moeten dezen keer beknopt zijn, 
aangezien het vorenstaande nog al wat 
ruimte in beslag neemt. In het Mei
nummer hopen wij echter op een en 
ander nog terug te komen. 

Nog steeds jaarvergaderingen. 

Uit diverse afdeelingen bereikten ons 
verslagjes van gehouden jaarvergade
ringen. Steeds was de heer Oolders bij 
deze bijeenkomsten aanwezig en hield 
er speeches voor den B. V. L., zijn doel 
en zijn bestaansredenen. En ook bijna 
overal ging men tijdens het vergaderen 

Gent komt dan ook, nog in datzelfde 
jaar 1576, een overeenkomst tot stand, 
de Gentsche bevrediging, waarbij Hol
land en Zeeland eenerzijds en de overige 
provincies anderzijds zich verbinden tot 
wederkeerigen steun. 

Reeds vóórdat de pacificatie in wer
king was getreden, viel te constateeren 
dat ze niet zou geven wat ervan verwacht 
werd. Toen dan ook Don Jan van Oos
tenrijk in deze landen arriveerde als 
landvoogd, wist deze al spoedig door 
slinksche middelen, de Zuidelijke gewes
ten van de pacificatie af te trekken. 
Hierdoor kwam als vanzelf het Noorden 
in de noodzakelijkheid zich vaster 
aaneen te sluiten. Het is de ver
dienste van 's Prinsen broeder, Graaf 
Jan, deze behoefte te hebben ge
voeld en de Unie van Utrecht te hebben 
voorbereid. Deze Unie werd in 1579 ge
teekend en bevatte in de groote lijnen 
ongeveer hetzelfde als de Gentsche Paci
ficatie. Dat de Unie toch omstreeks 2 
eeuwen de grondwet van het Gemeene
best kon vormen is te danken aan het feit, 
dat zij, in tegenstelling met de bevredi
ging een aantal gelijk denkende en gelijk
willende gewesten omsloot. 

Lang had Prins Willem vastgehouden 
aan het ideaal, dat hij trouw bleef aan 
den Koning, doch slechts de wapenen had 
opgevat tegen de Spaansche soldaten. 
Zoo stelden de Staten van Holland in 
1572 hem aan tot stadhouder des ko
nings, zoo werd de Pacificatie van Gent 
gesloten om de landen voor den Koning 
te behouden, zoo voert Marnix van St. 
Aldegonde den Prins sprekende in: ,,Den 
Coningk van Hispangiën heb ick altijt 
geëert", tenslotte bleek dit niet meer te 

over tot prijsuitreiking aan de geluk
kigen, die iets gewonnen hadden bij de 
schietwedstrijden. 

De afdeeling Bovenkarspel heeft een 
nieuwen secretaris gekregen in den heer 
Th. F. Hoek, terwijl den oud-secretaris, 
dr. Endt, een blijvende herinnering 
wordt aangeboden. In Medemblik werd 
burgemeester Peters voorzitter der af
deeling en hield op de jaarvergadering 
een gloedvolle rede, terwijl hij een 
fraaie collectie kunstvoorwerpen uit
reikte aan de prijswinnende schutters. 
In Lutjebroek werden twee brevetten 
voor scherpschutter uitgereikt, n.l. aan 
de schutters J. Jong Pzn. en F. Ligthart 
Mzn. de afd. Limmen zag haar bestuur 
veranderen. In de plaats van de niet
beschikbare heeren D. D. Swart ·en J. 

handhaven en in 1581 werd besloten tot 
plechtige afzwering van Filips. 

De strijd bleef weliswaar, het einde 
daarvan heeft de Prins niet mogen be
leven, maar hij voert zijn volk dien strijd 
tegen als een éénheid. En als Prins Wil
lem in 1584 door sluipmoordenaarshand 
valt, is zijn laatste gedachte voor zijn 
volk en beweent dat volk hem als een 
vader. Vader des vaderlands is dan ook 
door alle eeuwen heen de eeretitel ge
weest, die hem toekomt, die zeggen kon: 

"Lijf ende goet alt'zamen heb ick u 
niet verschoont". 

Het is die bereidheid tot het offer die 
ook ons zal bezielen tot vervulling van 
onzen plicht, waarvoor hij de kracht 
putte uit het vast vertrouwen dat zijn 
zaak Gods zaak was, zooals hij het in de 

bangste dagen zelf schreef: 
,,dat alvorens wij dese Saeck, de be

scherminge der Christenen ende andere 
verdruckten in den lande hebben aan
ghevangen, wij met den oppersten vorst 
der vorsten sulck een vast Verbont ge
maeckt hebben, dat wij geheel versekert 
sijn, met alle deghenen die vastelyck 
daerop vertrouwen, door Sijn gheweJ. 
dige en magtige Hant ten laetste te wor
den ontset, spijt alle Sijne ende onse 
vijanden, sonder dat wij nogtans midde• 
lerwijl eenighe andere middelen welke 
ons de Heere der heerscharen heeft toe
gheschickt, hebben, of alsnog willen la
ten voorbijgaan". 

Utrecht. W. TE GUSSINKLO. 
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HET IS VAN EBBEN. 

Albarda tot Oudegeest: Van varen komt niet meer, we hebben het tij ook niet meer mee. 

Valkering werden tot leden der pl. com
missie gekozen de heeren N. Kuys en 
Ch. Kieft en in vacature de heer G. 
Mooy. 

De twee aftredende commissie-leden 
werden tot eere-leden benoemd. Tijdens 
de vergadering der af deeling Spanbroek 
wijdde de voorzitter, burgemeester A. 
Commandeur, eenige woorden van 
waardeering aan de nagedachtenis van 
den heer P. H. van Roozendaal, in leven 
secretaris der af deeling. Verder werd 
hier o.m. het brevet voor scherpschutter 
uitgereikt aan de schutters J. P. Groot 
en H. Hoek 
Verder werd er nog vergaderd in 

Broek op Langendijk, Wervershoof, de 
Weere, Obdam en Andijk. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Gewestelijke Landstorm-Commissie. 
In de vergadering der Gewestelijke 

Landstorm-Commissie op 4 Maart te 
Amsterdam gehouden en waarbij tegen
woordig waren de heer Voorzitter van 
de Nat. Commissie Generaal L. F. Duy
maer van Twist en de secretaris dier 
commissie res.-kapitein G. F. Boulogne, 
is het besluit genomen om voor de vrij
willigers van het Landstormpkorps een 
groote bijeenkomst in het najaar te be
leggen. Voorts werd het voorstel om op 
verschillende plaatsen Korpswedstrijden 
te houden goedgekeurd. 

Eerste Korpswedstrijd te Halfweg. 
De eerste korpswedstrijd van een 

reeks wedstrijden door de Gew. Com
missie te organiseeren is bereids op 18 
Maart te Halfweg gehouden. Deelgeno
men werd door de afdeelingen Zwanen
burg, Haarlemmermeer, Halfweg, Haar
lemmerliede, Spaarnwoude, Houtrak
polder en Spaarndam. 

De wedstrijden hebben bestaan uit 
Personeele wedstrijden voor alle leden, 
Korpswedstrijden voor afgevaardigde 
vijftallen, Personeele wedstrijd voor pl. 
commissieleden, Attractiewedstrijd en 
een Troostwedstrijd voor de laagste 
schutters in de personeele wedstrijden. 

De opkomst was zeer goed en er be
stond een geanimeerde stemming, het
welk geen wonder was, daar dank zij de 
uitstekende hulp van de plaatselijke lei
ders de wedstrijden een vlot verloop 
hadden en de prijsuitreiking onmiddel-

lijk na het einde van den wedstrijd te 
negen uur kon geschieden. 

In den korpswedstrijd werd de eerste 
prijs behaald door het vijftal der af dee
ling Spaarnwoude, de tweede prijs door 
het vijftal Zwanenburg. 

De Willem de Zwijger-gedenkpenning 
voor dezen wedstrijd beschikbaar ge
steld, werd behaald door den heer A. de 
Haan te Zwanenburg. 

Korpswedstrijden. 
Van de Korpswedstrijden te houden 

in de Stelling van Amsterdam zijn in
middels in voorbereiding de Tweede in 
April te Monnikendam, de derde in Mei 
te Purmerend en de vierde in Mei te 
Amsterdam. Van de overige moeten de 
tijdstippen nog worden vastgesteld. 

Afdeelingen Amsterdam. 
De afdeelingen in Amsterdam Noord, 

Oost, Zuid, Centrum en West hebben 
in de maand Maart opnieuw blijk gege
ven van groote belangstelling in de 
maandelijksche schietbijeenkomsten op 
drie plaatsen in Amsterdam. Wederom 
werd een record aantal schutters ge
boekt. Blijft dit zoo doorgaan dan zal 
binnen niet al te langen tijd naar meer
dere schietgelegenheden moeten wor
den uitgezien. 

Schietbijeenkomsten-
zijn in Maart, behalve voor alle Amster
damsche afdeelingen, georganiseerd en 
gehouden voor de afdeelingen Broek, 
Edam, Monnikendam, Marken, Kat
woude, Waveramstel, Nes a. d. Amstel, 
Aalsmeer Dorp, Aalsmeer Oost, Lisser
broek, Oostzaan, Ouder-Amstel, de 
Kwakel, Ab koude, Baambrugge, Lands
meer, Purmerend, Jisp. Ilpendam, Wij
de Wormer, Oosthuizen, Uithoorn buurt 
over Uithoorn, Halfweg, Zwanenburg, 
Spaarndam, Spaarnwoude, Haarlem
merliede en Houtrakpolder. 

Prijsuitreikingen 
hadden plaats te Amsterdam, Lisser
broek, Marken en Halfweg. 

Mobilisatiebesprekingen 
onder leiding van den Korpscomman• 
dant zijn gehouden voor de afdeelingen 
Amstelveen en Bovenkerk te Amstel
veen. 

Vergaderingen 
van Plaatselijke Commissies werden ge
meld te Oude Wetering, Zaandam en 

Amstelveen. In laatstgenoemde verga
dering is het voorzitterschap van de pl. 
landstorm-Commissie Nieuwer-Amstel 
aangeboden aan den heer burgemeester 
Mr. G. H. Haspels, die deze functie in
middels heeft aanvaard. 

PORTVRIJDOM. 
Ingevolge mededeeling van Zijne Ex

cellentie den Minister van Staat, Minis
ter van Binnenlandsche Zaken, is het 
nummer, waaronder de Nationale Land
storm Commissie en hare organen *) 
correspondentie portvrij kunnen ver
zenden, gewijzigd in 1163. 

Voor zoover nog omslagen en kaart
formulieren, voorzien van het oude 
nummer, in voorraad zijn, kunnen deze 
worden opgebruikt. 

*) Als organen van de Nationale Landstorm 
Commissie worden gerekend de aangewezen 
Commandanten der Korpsen, de Gewestelijke 
Landstormcommissiën (ook de leden onderling), 
de Plaatselijke Landstormcommissiën (ook de 
leden onderling) en de Plaatselijke Leiders. 

ZUID-HOLLAND: WEST. 
Met ingang van 1 April 1933 zal de Adjudant

onderofficier van de Inspectie van den Vrij
willigen Landstorm, G. Ph. Zweedijk, de functie 
van administrateur van. het Landstormkorps 
Zuid-Holland: West vervullen. 

ALBLASSERDAM. 
Op Dinsdag 7 Februari hield de afdeeling 

Alblasserdam een bijeenkom~t onder voorzitter· 
schap van den heer G. v. d. Koogh. 

Luitenant Groenendijk schetste in een rede 
de groote beteekenis van den B.V. L. 

Op deze vergadering werden schietprijzen en 
brevetten Koningsschutters uitgereikt. 

MEERLO. 
Onder groote belangstelling had op 12 Febru

ari alhier een filmvoorstelling plaats voor de 
afdeelingen Blitterswijk, Meerlo, Swolgen-Tien
ray, Wanssum en Broekhuizen. 

De secretaris der Gewestelijke Commissie, de 
heer Jhr. Graafland, vervulde hier de spreek
beurt. 

Een geestdriftige, zeer goed geslaagde bijeen
komst. 

SCHRAARD. 
Op Vrijdag 17 Februari kwam deze afdeeling 

in vergadering bijeen. 
De Plaatselijke Leider hield 'n rede, getiteld: 

"Waarom lid van den B.V. L.", waarop een 
drukke bespreking volgde. 

Na het afdoen van eenige huishoudelijke 
zaken, werd deze vergadering met dankzegging 
gesloten. 

BORGER. 
Bovengenoemde afdeeling hield op 7 Februari 

haar jaarlijkschen propaganda-avond, welke 
zeer goed bezocht was. 

Het rijk varieerend programma bracht warm 
enthousiasme, waartoe tevens bijdroeg de rede
voering van Mr. De Bruijn. 

Aan het einde van dezen avond werden de 
schietprijzen uitgereikt. 

Op deze vergadering was mede aanwezig de 
Burgerwacht ter plaatsP.. 

GENEMUIDEN. 
De afdeeling Gen~muiden hield op 8 Februari 

een druk bezochte vergadering. Burgemeester 
Zeeuw opende met een welkomstwoord. 

De voorzitter der Nationale Landstorm Com· 
missie, Generaal Duymaer van Twist, hield een 
bezielende redevoering. 

Prijsuitreiking had plaats door Mr. De Bruijn. 
Het verdere van dezen avond werd gevuld 

met filmvertooning. 

OOSTBURG. 
Op 28 Maart hield de afdeeling Oostburg een 

vergadering, waarop de Plaatselijke Commissie, 
bestaande uit de heeren: P. Erasmus, burge
meester van Oostburg, voorzitter; Van Dijk, 
secretaris; Brakman, De Milliano en Pastoor 
Lievegoed, werd geïnstalleerd. 

Het woord werd gevoerd door den heer Laer
noes en Overste Bierman. 

Een zeer geslaagde avond met een goede 
opkomst. 

BERGAMBACHT. 
Tot voorzitter van de afdeeling Bergambacht 

van den B.V. L., is benoemd de heer J. Kooi
man, burg,emeester dezer gemeente. 

OOSTERHESSELEN. 
De afdeeling Oosterhesselen en Zweeloo 

kwam op 3 Maart in propaganda-vergadering 
bijeen. 

Mr. H. Smeenge, Lid van de Eerste Kamer, 
hield een keurige propagandarede. Ook de 
Overste Van den Nieuwenhuizen sprak de ver
gadering toe. 

Het vertoonen van een Landstormfilm, als
mede de aanwezigheid van het muziekkorps 
van Zweeloo, werkten mede tot het welslagen 
van dezen avond. 

MAKKUM. 
Op 27 Februari hield de afdeeling Makkum 

een druk bezochte propaganda-avond onder 
leiding van den heer F. G. Bergsma. 

De heer P. Pruiksma, Hoofd der Chr. School, 
hield een rede, getiteld: Waakzaam rondom 
Orde en Gezag. 

Verschillende voordrachten en tableaux vulde 
het verdere van dezen avond. 

LEKKERKERK. 
Op 7 Maart had de prijsuitreiking plaats van 

den schietwedstrijd van de afdeeling Lekker
kerk van den B.V. L. 

Van de Gewestelijke Commissie waren aan
wezig de heeren Derksen, Pot en Mr. van 
Mechelen. 

De heer Pot hield een gloedvolle propaganda
rede; Mr. van Mechelen besprak enkele interne 
aangelegenheden, terwijl de heer J. van Lim
borgh, Plaatselijk Leider der afdeeling, mede
deelingen deed over de zomerschietwedstrijden 

HEERJANSDAM. 
Deze afdeeling hield op 28 Februari een 

propaganda-avond, welke zeer druk bezocht 
was. 

Burgemeester Jhr. V. P. Beelaerts van Blok
land sprak een openingswoord. Overste Van 
Cappelle reikte brevetten voor Scherpschut
ters uit. 

De redevoeringen werden afgewisseld door 
filmvertooning. 

OUDDORP. 
Op 16 Februari werden door het lid der 

Plaatselijke Commissie, de heer T. Tanis, de 
prijzen uitgereikt van den te Ouddorp gehou
den schietwedstrijd. 

Afd. Scherpschutters: 1. Jac. Both; 2. P . 
Meijer; 3. M. C. Akershoek. 

Afd. Schutters te kl.: 1. Joh. Bosland; 2. P. 
Westhoeve; 3. L. Bosland. 

Afd. Schutters 2e kl.: 1. A. Akershoek Lzn. ; 
2. H. Tanis; 3. M. Moerkerke. 
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De nieuw optredende Inspecteur 
van den Vrijwilligen Landstorm. 

De Kolonel H. de Iongh. 

ARNHEM. 
De Plaatselijke Leider van de afdeeling Arn

hem, de heer P. J . van Leeuwen, heeft wegens 
gevorderden leeftijd zijn functie neergelegd. In 
zijn plaats werd benoemd de heer J. Hulleman. 

HASSELT (0.). 
Vrijdag 25 Februari kwamen de afdeelingen 

Hasselt en Mastenbroek van den B.V. L. in 
jaarvergadering bijeen. 

De Generaal L. F. Duymaer van Twist hield 
een kernachtige rede. Ook de heeren Overste 
van Tienhoven en Mr. De Bruyn voerden op 
deze bijeenkomst het woord. 

In de pauze werden de brevetten voor scherp
schutter en de schietprijzen uitgereikt. 

Met een filmvertooning werd deze goedge
slaagde bijeenkomst gesloten. 

ZWIJNDRECHT. 
De afdeeling Zwijndrecht hield op 15 Maart 

haar jaarlijkschen propaganda-avond, welke 
onder leiding stond van den voorzitter, den 
heer B. M. Glas. 

Het woord werd gevoerd door den burge
meester J. A. J. Jansen. In de pauze werd 
koffie geserveerd, welwillend aangeboden door 
<ie Firma Van Nelle. 

Scherpschuttersbrevetten en schietprijzen 
werden op deze vergadering uitgereikt. 

Het verdere van den avond werd gevuld door 
voordrachten en samenspraken. 

WIERDEN. 
De afdeeling Wierden hield op 1 Maart een 

propaganda-vergadering onder leiding van den 
heer J. C. v. d. Berg. Na het openingswoord 
werd een huldetelegram aan H. M. de Konin
gin gezonden. 

Pastoor H. Elberssen van 't Goy hield een 
boeiende propaganda-rede. Burgemeester J. 
Wynia reikte de prijzen van den gehouden 
schietwedstrijd uit. 

Met het vertoonen van een film werd deze 
drukbezochte bijeenkomst gesloten. 

SNEEK. 
Op 20 Februari j.I. hield de afdeeling Sneek 

een groote propaganda-avond. Namens het 
Friesch Nationaal Comité installeerde de heer 
J. W. Santema de nieuwe leden der Plaatse
lijke Commissie, de heeren J. H. G. van den 
Berg, H. Hofstra, H. M. Martens, Kapelaan J. 
M. W. Mengelberg, Ds. H. Steenhuis en Ds. H. 
Veldkamp. 

Luitenant Mr. A. W. Haan reikte de prijzen 
uit van den in 1932 gehouden schietwedstrijd. 

Redevoeringen werden gehouden door den 
Res. Kapitein der Motordienst N. Feenstra, den 
Korpscommandant Res. Kapitein H. C. La Roi 
en den Notaris J. A. Maseland. 

De muziekvereeniging "Ephonia" zorgde voor 
muzikale afwisseling. 

OUD-BEIJERLAND. 
Op 23 Februari hield bovenvermelde afdee

ling een zeer goed geslaagde bijeenkomst, welke 
onder leiding stond van den voorzitter der 
Plaatselijke Commissie, Mr. Tresling. 

Ds. L Voorsteegh uit 's-Gravenhage sprak 
een propaganda-rede uit. Door den Korpscom
mandant, Overste Van Capelle, werden brevet
ten voor Koningsschutters en Scherpschutters 
uitgereikt. 

De avond werd verder gevuld met filmver
tooning en muziek. 

VAN "IJSSEL" EN VELUWZOOM". 
Met 't Landstormblad? 
Hier zijn "IJssel" en "Veluwzoom" 

weer om hun maandelijksch praatje te 
houden. 

Nu de dagen lengen, 't zonnetje al aar
dig warm wordt, loopt het met onze ver
gaderingen op 'n end. 

Maar de af geloopen maand leverde 
toch stof genoeg op om de ons toegestane 
ruimte te vullen. 

De loop der gebeurtenissen in de laat
ste weken doet de belangstelling in onze 
organisatie toenemen. 

Het gebeuren met de "Zeven Provin
ciën", de gebeurtenissen in Duitschland, 
en, als weeromslag daarvan, ook in ons 
land het groeiend fascisme, niet 't minst 
de herdenking van den geboortedag 
van den "Vader des Vaderlands", dat al
les levert stof voor onze bijeenkomsteu 
en doet de belangstelling groeien. Laat 
mij ditmaal eens de vergaderingen be
handelen in de volgorde, waarin zij zijn 
gehouden, dus in "IJssel" en "V eluw
zoom" door elkaar. 

Dan waren we eerst, 6 Maart, in 
Hattem, waar een mooie en goed be
zochte vergadering werd gehouden. De 
Voorzitter der Pl. Commissie, Dr. Kan
sies, en de Propagandist voerden daar 
het woord, terwijl een keurige collectie 
prijzen werd uitgereikt. 

Den 8sten vergaderden we in Win
terswijk. Daar zijn we grooter opkomst 
gewoon de laatste jaren; toch had deze 
bijeenkomst, waar Overste v. Ingen 
Schouten de prijzen van den gehouden 
schietwedstrijd uitreikte, een geanimeerd 
verloop. 

De mededeeling van den Plaatselijken 
Leider, de heer Kappers, dat hij zich ge
noodzaakt ziet, in den loop van dit jaar 
zijn functie neer te leggen, werd met 
leedwezen ontvangen. 

De heer Kappers heeft veel gedaan om 
de Afd. Winterswijk tot grooten bloei te 
brengen en hij zal noode gemist worden. 

Den 10den waren we in Duiven. De 
oorspronkelijke Af deeling Duiven, in de 
laatste jaren tot nieuw leven gekomen 
onder de krachtige leiding van den heer 
Kemperman te Groessen, moest worden 
gesplitst. We hebben daar nu, als voort
zetting van de oude, de Af deeling 
Groessen, terwijl een nieuwe Afdeeling 
Duiven is opgericht. 

In Westervoort werd den volgenden 
dag een schietwedstrijd gehouden, de 
eerste sinds jaren. Ook daar dus teeke
nen van opleving. 

Den 14den werd door de Af deelingen 
Laren, Lochem en Barchem vergaderd 
te Laren. Hier was veel belangstelling. 
Kolonel Lavaleye sprak een opwekkend 
woord; de Landstormfilms werden ver
toond. Evenzoo ging het den volgenden 
dag in Oldebroek, waar de nieuwe 
Plaatselijke Commissie werd geïnstal
leerd, de prijzen van den schietwedstrijd 
werden uitgereikt en een volle zaal blijk 
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gaf van belangstelling, te meer te waar
deeren omdat tot voor kort de Afdeeling 
Oldebroek weinig levensvatbaarheid 
toonde. 

Op 21 Maart vergaderden we in 
W ag,ening,en, 22 Maart te Bennekom en 
23 Maart te Renkum. Drie Af deelingen 
die er zijn mogen. In Wageningen sprak 
de Voorzitter der Plaatse!. Commissie, 
Prof. Kielstra, een openingswoord, waar
in hij herdacht den pas overleden vroe
geren Plaatselijken Leider, den heer 
Bakker. Dr. Kouwenhoven schetste den 
B.V.L. als een wachter en verdediger 
onzer nationale goederen, zoowel stoffe
lijke als geestelijke, hierbij wijzende op 
de geordende samenleving op christelij
ken grondslag, het huwelijks- en gezins
leven, de wettig gekozen volksvertegen
woordiging en een Vorstin uit het roem
rijk geslacht, dat talrijke offers voor 
Nederland heeft gebracht. 

Daartegen teekende spr. den verfoeilij
ken opzet van Communisten en Socialis
ten tot aanranding van de nationale goe
deren en den gezegenden arbeid van den 
B.V.L. en eindigde met de organisatie 
Gods zegen toe te wenschen. 

Overste v. Ingen Schouten reikte ook 
hier de brevetten aan de scherpschutters 
en de prijzen van den verleden najaar 
gehouden schietwedstrijd uit. 

Het slotwoord was aan Pastoor de 
Boer, die zijn vollen steun en medewer
king toezegde aan den arbeid van den 
B.V.L. om, onder den zegen des Almach
tigen, de liefde en aanhankelijkheid voor 
Vorstenhuis en Vaderland te helpen be
vorderen. 

In Bennekom werd de nieuwe Plaatse
lijke Commissie onder voorzitterschap 
van Generaal b. d. Doornman geïnstal
leerd, alsmede de nieuwe Plaatselijke 
Leider. 

In Renkum zaten we een oogenblik in 
vreeze voor het mislukken van den 
avond door een storing in het electrische 
net, die een uur vóór den aanvang der 
vergadering intrad en bïna een uur 
duurde. Gelukkig kregen we tegen ach
ten weer volop licht en - was er een 
oogenblik vrees dat deze storing een 
leege zaal zou veroorzaken, die vrees 
bleek ongegrond, de zaal liep vol. 

Te Renkum werd het woord gevoerd 
door Burgemeester van der Molen, die 
in een boeiende rede Prins Willem van 
Oranje, als stichter van onze nationale 
onafhankelijkheid, schetste, en daarna de 
beteekenis van onze organisatie voor het 
behoud dier onafhankelijkheid in het 
licht stelde. 

In al deze vergaderingen, voor zoover 
zij in het Korps "Veluwzoom" werden 
gehouden, wees Overste van Ingen 
Schouten op de beteekenis en den groo
ten bloei van. onze organisatie, er den 
nadruk op leggende, dat in den B.V.L. 
voor het fascisme geen plaats is. In de 
vergaderingen in "De IJssel" toonde 
Kolonel Lavaleye de bestaansnoodzake
lijkheid aan van onzen B.V.L., ook daar 
wijzende op de steeds klimmende be
langstelling die in ons instituut wordt be
toond, terwijl de Propagandist, de heer 
Jalink, zijn propagandarede "Die van 
Oranjen!" uitsprak. Te Renkum werd 
deze rede niet, als gewoonlijk, afgewis
seld door per gramophoon gezongen lie
deren, maar waren het de dames Mevr. 
Weinand en Mevr. Crans, die, begeleid 
door Mevr. de Ridder, deze liederen 
zongen. 

Op 29 Maart was de vergadering te 
Dalfsen speciaal gewijd aan de herden
king van den geboortedag van Prins Wil-

Hotel-Restaurant "De Zalm" 
GOUDA 

SPECIAAL INGERICHT VOOR 
DINERS - SOUPERS - PARTIJEN 

lem L Daarom werd de bijeenkomst ge 
houden in de Ned. Herv. Kerk, en het 
ruime kerkgebouw was bezet met circa 
1000 personen. 

De Voorzitter der Plaatse!. Commissie 
had de leiding en sprak een kort woord 
ter · inleiding. Ds. Kroes, Geref. Predi 
kant, ging voor in gebed; de heer Jalink 
hield de herdenkingsrede, Kolonel La 
valeye wees op de beteekenis van den 
B.V.L. voor dezen tijd en Kapitein 
Kraayenbrink sprak over de taak van 
de Burgerwachten, terwijl Ds. Cazemier, 
Ned. Herv. Predikant, met dankgebed 
eindigde. 

30 Maart was er een goed geslaagde 
bijeenkomst in Kampen. Daar hield 
Burgemeester Krijger van Vriezenveen 
de rede van den avond. De leiding was 
bij den Voorzitter der Plaatselijke Com
missie, den heer W. de Vries. Kolonel 
Lavaleye hield een toespraak; Overste 
van Tienhoven reikte de brevetten aan 
koningschutters (met medaille) en 
scherpschutters uit; een aantal leden 
onder leiding van den Plaatse!. Leider, 
Res. 1e Lt. G. v. d. Oever, gaf een keurig 
uitgevoerde Colonne geweer; een dubbel
mannenkwartet bracht een aantal zang
nummers ten gehoore en eenige Land
stormfilms werden vertoond. 

Onder de belangstellenden werd o.a. 
ook opgemerkt de Garnizoens-comman
dant. 

En nu de laatste vergadering - Dins
dag 4 April in Wijhe. Ook daar het ge
wone programma, met prijsuitreiking 
door den Voorzitter der Plaatse!. Com
missie, Burgemeester Leenstra, terwijl 
de heer van Dalfsen enkele voordrachten 
ten gehoore bracht. 

Ziezoo - 't verhaal is weer lang ge
worden en toch had ik van verschillende 
vergaderingen en sprekers gaarne meer 
willen zeggen. Maar - telefoongesprek
ken zijn kostbaar, daarom laat ik het 
hierbij en de lezers van ons blad zullen 
wel goedvinden, dat we bij zóó groot aan
tal vergaderingen over het afgewerkte 
programma kort zijn. 

Nog iets, dat alle leden van "Veluw
zoom" zal interesseeren. 

Met groote dankbaarheid kunnen -..ye 
mededeelen dat onze Korpscommandant, 
Overste Baron van Heemstra, van zijn 
ernstige ziekte zoo goed als hersteld is 
en tegen het einde der maand zijn arbeid 
hoopt te hervatten. 

De groote belangstelling, in de Afdee
lingsvergaderingen getoond, heeft wel 
bewezen hoe de Overste in den korten 
tijd, waarin hij als Commandant van 
.,Veluwzoom" is opgetreden, de waar
deering van de leden heeft verworven en 
het bericht van zijn herstel zal dan ook 
allen genoegen doen. 

En nu - tot een volgende maand. 

DEDEMSVAART. 
Alhier werd op 22 Februari een Landstorm

bijeenkomst gehouden. Na opening door burge
meester Mr. W. A. J. Visser werd het woord 
gevoerd door Dr. M. H. ~- van der Valk "uit 
Hillegersberg. De secretaris ~er Çiewestehi½.e 
Commissie, burgemeester Wyma, reikte de pnJ
zen van den laatst gehouden schietwedstrijd uit. 

Na het vertoonen van enkele films, sloot de 
Plaatselijke Leider, de heer J. Schipper, deze 
welgeslaagde vergadering. 



OOSTHEM. 
Deze afdeeling kwam in ledenvergadering 

bijeen op 31 Maart j.l. 
Besloten werd in het a.s. zomerseizoen eenige 

schietwedstrijden te houden. De komende land
dag in het Oranjewoud werd krachtig aanbe
volen. 

Door den Plaatselijken Leider, den heer W. 
Antonides werden eenige Ontslagbrieven en 
Brevetten Scherpschutters uitgereikt. 

BEILEN. 
Dinsdag 28 Maart hield de afdeeling Beilen 

een groote propaganda-vetgadering, waarvan 
de leiding berustte bij den voorzitter der. Plaat-
1elijke Commissie,. burgemeester FroentJes. 

Als sprekers traden hier op de voorzitter der 
Nationale Landstorm Commissie, Generaal Duy
maer van Twist en het Lid der Eerste Kamer 
Mr. H. Smeenge. 

Overste Van den Nieuwenhuizen reikte met 
een hartelijk woord de schietprijzen uit. 

Muzikale medewerking verleende het Asser 
Muziekgezelschap "Symphonia". 

Een druk bezochte en buitengewoon ge
slaagde bijeenkomst. 

HENGELO. 
In het begin van het winterseizoen werd van· 

wege de afdeeling Hengelo van den ~- V. L. e~n 
tusschenwedstrijd vastgesteld om vier medail
les. Er werden zes schietdatums genomen, 
waarvan er twee in gesloten enveloppe be
waard werden. Prijswinnaars werden zij, die 't 
hoogste aantal rozen schoten. Maandag 6 Maart 
werd voor den laatsten datum gesçhoten en 
werd de enveloppe geopend. De datums ble
ken te zijn, 6 en 12 Februari. Winnaars werden: 
Koningschutters: H. Nijhuis; Scherpschutters: G. 
Beune; Schutters tste klasse: G. Menkens; 
Schutters 2de klasse: H. Heming. 

STEENWIJK-STEENWIJKERWOLD. 
Donderdag 23 Februari hield deze afdeeling 

<:en propaganda-avond. Burgemeester Mr. Goe
man Borgesius hield een boeiende openings
rede. 

De prijzen van den laatstgehouden schie!· 
wedstrijd werden uitgereikt en de secretaris 
der Gewestelijke Commissie, Mr. De Bruijn, 
sprak een opwekkend woord. 

Muziek en film zorgde voor afwisseling op 
deze geslaagde bijeenkomst. 

MELISSANT. 
Op 16 Februari kwam genoemde afdeeling in 

vergadering bijeen onder voorzitterschap van 
.den heer W. P. Vogelaar. De Plaatselijke Lei
àer, de heer H. W. Koele, gaf een verslag der 
werkzaamheden over 1932. 

De secretaris der Gewestelijke Commissie, de 
heer A. A. Hogeweg, hield een geestdriftige 
redevoering. 

KOLLUMERLAND. 
Onder leiding van burgemeester J. J. Wol

dringh kwam deze afdeeling . op 3 Maart in 
-ver~adering bijeen. 

Het woord werd gevoerd door de heeren Ds. 
.A. Mout, H. Santema, Korpscommandant Kapi
-tein La Roi, L. Heukels en Mr. J. W. Tysma. 

Schietprijzen werden op deze bijeenkomst 
uitgereikt, terwijl een dameskoortje op ver
dienstelijke wijze eenige zangstukjes ten ge
hoore gebracht. 

NIJEWIRDUM. 
Op 16 Maart hield deze afdeelin~ een zeer 

goed geslaagde bijeenkomst onder leidin)! van 
Ds. Lugtigheid. Sprekers van dezen avond wa
ren de heeren Mr. Tysma en Heukels. Een 
dameskoor zorgde voor de aangename afwis
seling. 

OOSTELLINGWERF. 
Te Haulerwijk is op 8 Maart j.1., onder zeer 

froote belangstelling een bijeenkomst gehou
<len van den Bijzonderen Vrijwilligen Land· 
storm in samenwerking met de Buq1erwacht. 

Het woord werd gevoerd door de heeren Mr. 
Tysma, P. Boersma en Heukels, terwijl de heer 
Van Ballegoyen de Jong namens de Burger
wacht sprak. 

Het Chr. Muziekkorps van Haulerwijk ver· 
zorgde het muzikale gedeelte van dezen avond. 

C. M. VAN DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS 
BEKERS 
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VLAGGEN 

Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus 
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HILLEGERSBERG. 
Onder leiding van wethouder W. L. M. 

Daniëls kwam op 30 Maart bovengenoemde 
afdeeling bijeen. Op deze vergadering heeft 
Overste Van Cappelle het vaandel onthuld, het
welk door een twaalftal ingezetenen was aan
geboden. Burgemeester F. H. van Kempen 
voerde het woord. 

Filmvertooning en prijsuitreiking vulden het 
verdere van dezen avond. 

DE 98e AFDEELING IN ZEELAND. 
Op Zaterdag 25 Maart is te Phillippine een 

afdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm opgericht met aanvankelijk 12 leden. 

EDE. 
Op Maandag 24 April zal op initiatief van de 

plaatselijke afdeeling van den Bijz. Vrijw. Land
storm te Ede eene bijzondere samenkomst ge
houden worden ter herdenking van den dag, 
waarop, 400 jaren geleden, Prins Willem van 
Oranje werd geboren. 

Op dezen herdenkingsavond zal 'n historisch 
stuk worden opgevoerd, waaraan ruim 60 per· 
sonen zullen medewerken. Bereids is een Eere
Comité gevormd, bestaande uit 50 officieren 
en burgers der gemeente Ede. 

MONTFOORT. 
In een gehouden vergadering van de afdee· 

ling Montfoort van den B.V. L. is besloten tot 
het weder op geregelde tijden houden van 
schietoefeningen. Deze zullen alsdan gehouden 
worden in de kolfbaan van den heer Van 
Rossum. 

WARMOND. 
Alhier is een Plaatselijke Landstormcommis

sie gevormd, te weten de heeren burgemeester 
A. J. L. Ketelaar, voorzitter; G. Kalemink, 
secretaris, Heerenweg A. 16 a; pastoor A. J. 
Oudejans, J. Heyl, W. J. Th. van Niekerk, L. 
J . van Noort en H. Weijers, gemeenteraadslid. 

Als Plaatselijk Leider is voorgedragen de 
heer L. J. van Noort, eVrlengde Dorpstr. 338 B. 

LAREN (G.). 
Dinsdag 14 Maart j.1. werd een propaganda· 

avond voor den B.V.L. gehouden, uitgaande van 
de Afdeeling Lochem-Laren. 

Burgemeester Van Welderen Baron Rengers 
sprak een openingswoord. Kolonel Lavaleye 
hield hierna een propaganda-rede. Na vertoo
ning van enkele films hield de heer Jalink zijn 
bekende rede: .,die van Oranjen". 

SCHERPENISSE. 
Tot voorzitter der Plaatselijke Commissie is 

benoemd Dr. A. C. Polderman; zulks in de 
plaats van den Burgemeester W. L. Klos, die 
als zoodanig heeft bedankt, en 

Tot lid der Plaatselijke Commissie is gekozen 
de heer C. G. Hartog, Wethouder, zulks in de 
plaats van Dr. A. C. Polderman, voorheen lid 
Plaatselijke Commissie. 

IJMUIDEN. 
De Afdeeling IJmuiden van den B.V.L. hield 

op Woensdag 5 April een buitengewone propa
ganda-bijeenkomst, welke zich in een groote 
belangstelling van 't publiek mocht verheugen. 

De voorzitter der Plaatselijke Commissie, 
Notaris Anten, sprak het openingswoord. Mr. 
Rambonnet, Burgemeester van Velsen, hield 
een gloedvolle rede; de voorzitter der Geweste
lijke Commissie, de heer Norel, zette de betee
kenis van het instituut van den B.V.L. uiteen, 
terwijl de Korpscommandant, Overste Hartog 
Heys van Zouteveen een keurige propaganda· 
rede hield. 

Het Driehuizer Harmoniecorps "Soli Deo 
Gloria" verleende belangeloos zijne medewer· 
king. 

Na afloop meldden zich vele nieuwe leden 
aan. 

Wegens plaatsgebrek konden tal van 
afdeelingsverslagen niet worden opge
nomen. 

LANDSTORMKORPS. 
Vel~wsch Verband. 

Op 16, 17 en 18 1' ebruari j.1. zijn de wed
strijden gehouden welke waren georganiseerd 
ter herdenking van den 400sten geboortedag 
van "Prins Willem van Oranje". De wedstrijden 
hebben plaats gehad in het Schietgebouw van 
"Piet Cronje" te Ermelo. Door den Voorzitter 
van de wedstrijd-commissie, de res. le Luit. 
Th. J. Rikkers, werd een kort woord van wel
kom gesproken, waarbij een woord van dank 
werd gericht aan den Res. Luit. Kol. C. J. C. 
Janssen, comm,indant van het Korps, voor diens 
bereidwilligheid om naar Ermelo te komen om 
deze wedstrijden te openen. 

Met zeer veel genoegen, aldus overste Jansen, 
heb ik het verzoek om deze wedstrijden te 
openen, aangenomen. Spr. schetst in korte 
trekken het leven van den Prins van Oranje. 
Goed en bloed heeft de Zwijger geofferd. En 
wat ons voorgeslacht heeft gewrocht, dat laten 

wij, leden van den B.V. L., ons niet ontnemen. 
Wij zijn geen militaristen, maar Va d e r 1 an
d e r s, die toe zullen snellen als de regeering 
(wettig gezag) ons roept. 

Op verzoek van den Voorzitter der wedstrijd· 
commissie loste overste Jansen daarna het lste 
schot. 

De wedstrijden zijn volkomen geslaagd. Er 
was veel animo en tientallen schutters waren 
van heinde en verre gekomen, om zich met 
elkaar te meten. De regeling der wedstrijden 
was uitstekend en nadat Zaterdagavond te acht 
uur het laatste schot was gevallen, waren de 
prijswinnaars op de verschillende banen reeds 
te ongeveer half tien bekend. 

De uitslagen zijn: 
Korpswedstrijd. Maximum 500 punten. 
Deelname 21 korpsen. 
1. B. V. L., Ermelo 
2. 7 R. I., Harderwijk 
3. B. V. L., Nijkerk 
4. D. 0. S., Voorthuizen 
5. B.V. L., Harderwijk 
6. Motorkorps Apeldoorn 
7. B.V. L., Hoevelaken 

Hoogste korpsschutter: A. Top, 
punten. 

449 punten. 
444 
444 
440 
430 
422 
418 " 
Nijkerk, 97 

Personeele wedstnJd, Maximum 100 punten. 
L J. W. v. d. Brink, Barneveld, 98 punten. 
2. W. Zandbergen, Voorthuizen, 98 
3. Soldaat Uijleman, 7 R. I., 97 " 

Vrije baan wedstrijden. Maximum 180 punten. 
1. Soldaat Petersen, 7 R. I., 176 punten. 
2. ,. Uijleman, 176 
3. Broekhuizen, Ermelo, 175 " 

Totaal prijs voor het beste resultaat in Korps, 
Personeel en Vrije Baan: Th. J. Rikkers, 362 
punten. 

De wedstrijden werden bijgewoond door den 
Overste C. J. C. Janssen, den Heer J. Wijnne, 
secr. van de Gewestelijke Commissie, A. J. C. 
Vitringa te Harderwijk, Jhr. M. L. van Geen 
te Putten, D. G. Sanders te Oegstgeest, leden 
van de Gew. Commissie en den Heer W. F. H. 
van der Wart, Voorzitter van de Pl. Commissie 
te Ermelo. 

De uitreiking van de prijzen had plaats op 
Zaterdag 25 Februari in de zaal van Hotel 
Roelfsen, door den Voorzitter van de wedstrijd
commissie. 

LANDSTORMKORPS 
ZUID-HOLLAND: WEST. 

De zesduizend overschreden! 
Eén dezer dagen is de sterkte van het 

Landstormkorps 11Zuid-Holland: West" 
gestegen tot het aantal van 6016 vrij
willigers. 

In het aantal van 6016 vrijwilligers 

VLIEGKORPS VRIJWILLIGE 
LANDSTORM. 

Vrijdag 7 April is op het vliegveld 
11 Twenthe" te Enschedé een inspectie ge
schied van de motorafdeeling Twenthe 
van de landstorm compagnie, waarbij 
talrijke autoriteiten aanwezig waren. 
Bij deze gelegenheid vond de aanslui
ting plaats van een aantal Twentsche 
sportvliegers bij de motorafdeeling van 
den Landstorm, waarmee de eerste 

1\ \vALITffl 

zijn niet begrepen de vrijwilligers van 
de Landstormkorpsen "Motordienst" , 
,,Spoorwegdienst" en de 11Vaartuigen
dienst", wier gezamenlijk aantal pl.m. 
2300 bedraagt. 

KORPS DE MEIJERIJ. 

Zaterdag 8 April werd de laatste der 
vijf vergaderingen van de plaatselijke 
leiders in het landstormkorps "de 
Meijerij" te Eindhoven gehouden. Ver
gaderd telkens is geworden door voor
zitter, korps-commandant en secretaris 
van het verband met de leiders en wel te 
's Hertogenbosch, Tilburg, Nijmegen, 
Boxmeer en Eindhoven. Het aantal aan -
wezige leiders was geregeld onge
veer 30. 

Besproken werd het verstrekken van 
prijzen door den motor-dienst, 't ontslag 
der vrijwilligers, die den 55-jarigen leef
tijd bereiken, de beschikbaarstelling van 
patronen en patroontjes en schijven, 't 
beschikbaar zijn van landstormfilmen, 't 
lezen van het landstormblad, en de ver
houding van den plaatselijken leider tot 
de gewestelijke commissie en den 
korpscommandant, benevens het voor
naamste van de taak van den plaatse
lijken leider. 

vliegtuigafdeeling van den landstorm 
tot stand is gekomen. Nadat de comman
dant van het Land-stormkorps Motor
dienst, overste Ten Broecke Hoeks tra 
uit Den Haag en de commandant van 
de afdeeling Gelderland, Overijssel, 
overste baron van Heeckeren van Kell 
toespraken hadden gehouden, heeft de 
vliegtuigafdeeling een demons tra tie ge
geven. 

,,N.R.Crt." 
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van een 
Landstormer 

Wat een opschudding bracht het uit
breken van één wolf uit de Rotterdam
sche diergaarde .... ! Het beestje werd 
gevangen. Hoeveel wolven loopen er 
nog vrij rond .... ? 

:ft 
Wij, Landstormers, zijn dankbaar 

voor 't oprichten van een herdenkings
steen op het graf van agent Baas. Wi~ 
was zijn moordenaar? Nog loopt hij vrij 
rond .... 

"De roode bibliotheek" te Amsterdam 
verspreidt nog steeds "goede" lectuur 
tegen den godsdienst. Een paar titels? 
De "misdaden" van God. . . . De "amu
sante" Bijbel, met 400 "geestige" illu- 1 
straties.... Nog steeds???.... Nog 
steeds! .... 

Met belangstelling lezen we "De Mu
nitiewerker", een communistisch cel
blad aan de Hembrug, dat . . . . nog 
steeds .... verspreid wordt. De "kame
raden aan de Hembrug" worden hierin 
uitgenoodigd hun aandeel te leveren 
voor den groei der Communistische par
tij. Is 't niet ergerlijk? 

De Duitsche Nationaal-Socialisten te 
Amsterdam noteerden - onder het 
mom de Joodsche vluchtelingen uit 
Duitschland behulpzaam te willen zijn, 
op het Station te Amsterdam de namen 
dezer vluchtelingen. . . . met het doel 
deze namen naar Duitschland door te 
geven. Wij wisten niet dat de Nationaal
Socialisten te Amsterdam de figuur van 
Judas zóó hoog hielden .... 

Het is geen schande, om geen lid van 
den Landstorm te zijn, maar wel is het 
een eer, het vertrouwen der Plaatselijke 
Commissie achter ons te gevoelen, dat 
ons verwaardigt den eerenaam van 
B.V.L.-er te dragen .... 

Geen onevenwichtige menschen in de 
Landstormbeweging - de rustige mid
denmoot van ons volk, die zeer voor
zichtig is met haar kritiek op de Re
geering .... 

Steun aan het 11Wettig Gezag" wil 
zeggen; het wettig gezag schragen, zoo
als men het gezag van zijn ouders helpt 
schragen .... ook al zal er wel eens kri-
tiek zijn ... . 

,,Steun aan het Wettig Gezag" betee
kent, dat over een van hoogerhand ge
nomen beslissing, althans in Landstorm
kringen, niet gediscusseerd wordt .... 

De Nationaal-Socialisten in Duitsch
land hebben een wetje-Van der Lubbe 
gemaakt. De Duitschers voelen dit wel
licht als Recht; wij voelen dit als on
recht. . . . Wij g~voelen niet veel voor 
dat wetjes-maken achteraf, en daaren
boven - als Van der Lubbe uitgewezen 
zou worden, na het ondergaan van zijn 
straf. . . . bij ons in Holland vaceert bij 
deze of gene groote gemeente altijd wel 
een plaatsje als Communistisch Gemee
teraadslid .... 

lntusschen, al zal Barbertje wel moe
ten hangen - tegen ons rechtsgevoel in 
- wij verwerpen niet alle dingen die er 
in Duitschland gebeuren. Een heel goed 
ding was er: ,,De Tribune" werd er ver
boden .... 

Onder het motto "Zooals het klokje 
thuis tikt, tikt het nergens" groeit de 
gedachte: geef den communisten vrij rei
zen (enkele reis!) naar Rusland; de fas- Nederland gaat groote h~rinnerings-
cisten naar Italië; de nationaal-socialis- dagen tegemoet, waarom te meer Da. 
ten Duitschland, en de 

11
roode biblio- Costa's woord geldt: ,,Van Vader Wil

thekers" naar_ nu ja_ ook maar naar lems beeld heeft Neerland nooit· ge 

Rusland, daa, is immm hun pa,ah , "h 
Als de communisten vertrokken wa

ren, zou 't getal fascisten en nationaal
socialisten, dat nog te vervoeren zou 
zijn, aanmerkelijk dalen .... 

Waarom heeft onze Afdeeling eigen
lijk nog geen vaandel? 

~ h De Landstorm doet niet aan politiek. 
Maar dit mogen we wel vermelden, dat 
er eenige hilariteit in het Centraal Stem
bureau was, toen bekend werd welke 
lijsten met 11 en met 13 gemerkt zou
den zijn .... 

..J Sommige fascisten willen graag lid 
van den Landstorm zijn: dit pleit voor 
hen; de Landstorm wil ze niet hebben: 
dit pleit voor den Landstorm! 

Voor Jong Nederland 
JONGENS EN MEISJES. 

Telkens wordt me gevraagd, om de· 
oplossingen of antwoorden der vorige 
raadsels. 't Spijt me erg; maar daarvoor 
is geen ruimte in de krant over. Wan
neer ik het deed, dan was er geen plaats 
over voor een verhaal of gedichtje. En 
dan kwamen en nog veel meer azijn
snuitjes en pruillippen. En daarmee heb 
ik evenveel op, als met socialisten, com
munisten en glazige aardappels. 

Daarom kan ik ook niet iederen keer 
schrijven, dat ik jullie gelukwensch, 
wanneer je een prachtig rapport hebt, 
of verhoogd zijt. Ik vind het reusachtig 
fijn, dat ik zoo'n uitgebreide familie 
van neven en nichtjes heb. Maar ik kan 
onmogelijk ieder afzonderlijk een brief 
schrijven. Dan zou ik gauw van m'n 
stokje vallen. En dat zouden jullie toch 
zeker niet graag willen, is 't wel? 

Wie mee mogen doen aan de raad
sels? 

Wel! Alle Landstormerskinderen van 
8 tot 80 jaar. 

Allen, die daar onder of daar boven 
zijn, liefst niet! 

Een prijs heb ik verzonden aan: 
Willem Vogel, Serooskerke. 
Stina te Brake, Eibergen. 
Klaasje Boxem, Glanerbrug. 
Wa Engels, Oude-Pekela. 
Aartje Frederikx, Meerkerk. 
J. Hoorntje, Leeuwarden. 
R. Hulzebos, Nieuwe-Pekela . 
H. Huisman, Warffum. 
G. 't Hoen, Kwintsheul. 

_Neeltje Knape, Sommelsdijk. 
Pieter Luinstra, Oldekerk. 
Hendrina Hendriks, Heumen. 
Jan Jongsma, Hoogkerk. 
Alb. v. Otterloo, Emmen. 
Corn. v. Pelt, Ridderkerk. 
Sara Schotanus, Boxem. 
G. Strijdonk, Hansweert. 
Derk Vortman, Midwolda. 
Nico Vos, Puttershoek. 
Frans de Groot, Limmen. 

Kinderen uit één gezin kunnen samen 
doen met één gemeenschappelijken 
brief. 

Groep A. (Onder de 10 jaar). 
LETTERRAADSEL. 

Ik houd van geen neger, 
Maar wel van een moor; 
Ik huis in geen kelder, 
Maar wel in 't kantoor; 
Ik zit in de koffie, 
Maar niet in de thee; 
'k Rijd mee in de koets, 
Maar nooit in de slee 
Ik schuil in den vruchtboom, 
Maar nimmer in 't fruit 
't Hoor thuis in de koek, 
Maar schuw de beschuit; 
Ik sluit de piano, 
Ik open het oog; 
Ik help niet den pijl, 
Maar wel koord en boog; 
'k Ben rond als een knikker, 
Maar open en hol; 
Je raadt me door zoeken; 
Houd eventjes vol. 

Groep B. (Boven de 10 jaar). 

AFKORTINGEN. 
Wie weet wat deze beteekenen? 

L. 0. S. W. G. H. B. S. 
U. L. 0. K. L. M. K. N. M. 
M. U. L. 0. N. 0. I. N. H. M. 
M. 0. N. W. I. B. en W. 
H. 0. V. V. V. P. en L 
H. M. A. N. W. B. N. en 0. 
H. H. M. M. N. C. R. V. B. V. L. 
Z. K. H. K. R. 0. K. v. K. 
H. K. H. V. A. R. A. P. G. 
Z. E. A. V. R. 0. A. P. 

N.V. P. S. 
N. C. C. L.S. 

N.B. 
z. 0. 

DE GEDRESSEERDE HARING. 
,,Hè, wat een rare haring!" 
Riep Huib, de visscher, luid; 
"De wijsheid schijnt dat beestje 
,,Finaal z'n doppen uit!" 

11Daar zijn wel leeuwen, beren, 
11En tijgers gedresseerd; 
11Dus met dees zilv'ren snuiter 
"Kan 't ook best geprobeerd!" 

De haring kreeg tot vijver 
Een oude regenton, 
Waar hij op speelsche wijze 
Z'n spartelen we.er begon. 

,,Zoo'n beest went gauw aan alles", 
Sprak Huibert na een wijl; 
Dus bracht hij zijn gevangene 
Fluks in een blikken teil: 

Daarop nam hij een emmer, 
Gevuld met pekelna t; 
De visch bleef in z'n nopjes 
Ook in dit enge vat. 

Nu schepte Huib uit d' emmer 
Per dag een volle kom, 
Tot 't dier, op drogen bodem, 
Traag kroop, in plaats van zwom. 

Waar moest de visch van leven? 
- Daarvoor wist Huib wel raad: 
Pastei van Anton Hunink 
Vond 't vischje ver van kwaad. 

,,Zie zoo!" riep Huib vol vreugde; 
,,'t Dresseeren schiet mooi op. 
Hij schoof z'n knokkelknuisten 
Blij door z'n krullekop. 

Hij nam een luiermandje, 
Lei daarih geurig hooi; 
Zoo kreeg de visch een kamer 
Met bedje, keurig mooi. 

Vol geestdrift schoot de haring 
Al met z'n glanzend lijf 
En felle fonkeloogjes 
Door zijn zoo knus verblijf. 

Eén ding nog slechts bleef over, 
Dat Huibert tegenstond: 
De grijze kater Tommie 
Sloop likkebaardend rond! 

,,Zeg kom eens, ouwe gauwdief!" 
Riep Huib gebiedend uit; 
En bond een fijnen muilband 
Om Tommies snuffelsnuit. 

Z'n pooten kregen slofjes 
Van gummi sterk, maar zacht; 
Zoo werd de sluwe sluiper 
Gebroken in z'n kracht. 

lntusschen peinsde Huibert 
Steeds voort op zijn dressuur; 
De haring als studentje 
Leerde aan, van uur tot uur. 

Huib, na een half jaar oefenen, 
Bond 't beestjen aan een koord; 
En zie: 't liep als een hondje 
Trouw naast z'n meester voort. 
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De haring, die ging droomen, 

LIJNKAMP's BETERE 
KLEEDING 

voor HEEREN, JONGEHEEREN en KINDEREN 

En op z'n pruimpje kauwend, 
Zwierf Huibert langs de Pier; 
En ieder gaapte lachend 
Naar 't wandelend wonderdier. 

Sprong bang verschrikt uit bed, D 
Plof! in een vollen emmer, 
In 't hoekje neergezet. 

DEN HAAG GROENMARKT, hoek Nieuwstraat GOUDA 
THOMSONLAAN, hoek Fahrenheitstraat MARKT 

En driekwart Scheveningen 
(Want 't is aldaar geschied!) 
Drong gapend om dit wonder; 
Was 't zaakje echt, of niet? 

De dienders kregen weldra 
Hun handen dubbel vol, 
Om 't dicht gedrang te regelen, 
Want 't volk was werk'lijk dol. 

Bij 't Kurhaus en bij_ Seinpost 
Daar trof men Huib meest aan; 
En stil bleef menige badgast 
Bij 't vreemde schouwspel staan. 

Een haring aan een touwtje, 
Fijn trippelend als een hond! 
Een Engelschman, vol geestdrift, 
Bood dadelijk twintig pond*). 

Maar Huib, ook niet van gist'ren, 
Wees 'taf met stuggen kop; 
Hij kreeg, wanneer hij aanhield, 
Secuur wel duizend pop! 

Een visch, die op z'n vinnen 
Voortliep langs 's heeren straat, 
Zou d' eigenaar schatrijk maken, 
Al was 't niet vroeg, dan laat. 

En 't beest streek eiken avend 
Z'n vinnen vroolijk neer; 
En 's and'ren daa2s bij 't lichten 
Begon de rondgang weer. 

- Eens op een mooien avend 
Dook 't dier weer in den dut, 
Nadat de baas z'n hooibed 
Zeer zorgvol had geschud. 

Maar hoor, wat plots gebeurde! 
Omstreeks te middernacht 
Werd heel de visscherswoning 
In rep en roer gebracht. 

Hij sparteld' in het water, 
Waaraan hij was ontwend, 
En vond, na hevig worstelen, 
Een droevig levensend. 

Huib schreide bij 't aanschouwen 
Z'n oogen brandend rood; 
Maar ach! z'n wonderharing 
Lag stil en stijf en dood. 

OOMBERTUS. 

*) Een Engelsch pond is f 12.-. 

~_:-:; 1 VEILIGE GELDBELEGGING 1 TE HUUR, Julianastraat te Loosduinen, 
geheel vrije, zeer ruime en modern ingerichte 

Obligaties in de verschillende stadsgedeelten van 's-Graven
hage: beneden- en bovenhuizen, étages, enz., tegen N.V. Nationaal Grondbezit 4½% BOVENHUIZEN 

GEREDUCEERDE HUURPRIJZEN 's-Gravenhage 
Verkrijgbaar tegen beurskoers ten kantore der 
vennootschap, Alexanderstraat 26 te 's-Graven
hage, en bij hare financieele agenten en corresp. 

voor f 338.- per jaar f 6.50 per week. 
Te bevr.: N.V. Nationaal Grondbezit, Alexander
straat 26, 's-Gravenhage, en Woningbureau A. en 
F. de Haan, Emmastraat 123 a-c, te Loosduinen. 

Inlicht. verstrekt de N.V. ,,Nationaal Grondbezit", 
Alexanderstraat ~6. 's-Gra venhage, Telef. 115928*. 

Door een misverstand eerst 
heden geplaatst. 

Heden overleed ons aller 
Vriend en Medelid van den 
Bijz. Vrijwill. Landstorm 

LUCAS VAN IPEREN, 
die een trouw lid onzer 
Afdeeling was. 

Nam. afd. Meerkerk: 
1. LEENMAN, Leider. 

16 Februari 1933. 

LANDSTORM-SERGEANT, 
30 jaar, gehuwd, gedur. 6 j. 
werkz. gew. als instructeur 
v. h. Vooroefeningsinst., door 
reorgan. per 1 April ontslag., 
zoekt werkkring, onverschill. 
wat. Uitst. getuigschr. staan 
hem ten dienste. Brieven on
der lett. K H, aan "Het Land
stormbl ttd". 

Fa. JAC. DE NEEF 
Dames- en 

Heeren kleermaker ij 
GEOIPLOM. COUPEUR 
OPGERICHT 14 MAART 1 909 

RAPENBURG 110 

LEIDEN 
TELEFOON 1339 

ANNEX 
Pers-Inrichting 

Chemisch Reinigen 
en Ververij 

GEEN STOOMPLANK 

1 .S.S.Q 
Instituut voor GOEDKOOP 
BRIEFONDERWIJS. 
ERNST CASIMIRLAAN 26 ARNHEM 
OIR, J. VAN DER BIJ. HOOFDONDERWIJZER 

A-CURSUSSEN: voor Heeren: 
kommies, politie-diploma, ma
rechaussée, militaire pol., ver
pleger, besteller, spoorweg-be-
ambte, keurmeester van waren, 

hulpkeurmeester (v. slagers), ver
kooper, winkelbediende, chef-win
kelbediende, filiaalhouder, étaleur, 
administrateur, facturist, corres
pondent, enz. 

Voor dames: verpleegster, kraamver
zorgster (diploma voor gehuwden en 
ongehuwden), verkoopster, winkeljuf
frouw, chef-winkeljuffrouw, filiaalhoud-

ster, étaleuse, correspondente, prive-secre
taresse, facturiste, enz. 
Inl. gratis. Vermeld geboortedatum. Na vol
brachte studie hulp bij sollicitatie. 

B-CURSUSSEN: voor beginners: 
zoowel Dames als Heeren: praktijkdiploma boek
houden (dubbel boekhouden), stenografie (systeem 
Groote), handelskennis en handelsrecht, algemeene 
ontwikkel., Ned. taal, Fransch, Duitsch, Engelsch, 
rekenen, handelsrekenen, warenkennis, aardrijks
kunde, natuurkunde enz. 

Voor gevorderden: Nederlandsche-, Fransche-, 
Duitsche- en Engelsche handelscorrespondentie , 

De B-cursussen zijn voor jong en oud. Laag maan
delijksch lesgeld. Nieuwe atlassen, boeken en 
woordenboeken gratis in eigendom. Lager onder
wijs voldoende. Correctie van gemaakt werk. Na 
goeden afloop diploma's. Velen verwierven door 
onze diploma's goede positie of bijverdienste. 
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,,DE MORGENSTER" 
v.h. J. H. DE WILDE TE GOUDA 
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TELEFOON No. 3051 
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Prima droog inrichting voorhanden. ... 
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HIElf 

TOESCHOUWER. 

In het politiek tournooi, dat vóór 
eenige weken het Nederlandsche volk 
gespannen heeft beziggehouden, heeft 
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
niet medegespeeld. 

Het is duidelijk, dat reeds de samen
stelling van het instituut, waarvan de 
vrijwilligers tot de meest uiteenloopen
de staatkundige richtingen behooren, 
het deelnemen aan het politiek concert 
voor den B.V.L. onmogelijk maakt. 

Doch buitendien, het doel, waarvoor 
het instituut in het leven geroepen is, 
l~t ook een dergelijke actie te eenen
male niet toe. 

Steun aan het Wettig Gezag, vrijwillig 
en belangeloos, ziedaar in allen een
voud het belangrijke ideaal, dat den 
B.V.L. steeds voor oogen heeft gestaan. 

Slechts langs dezen weg kan het 
Wettig Gezag in ons land zichzelf blij
ven en zijn taak zonder aanzien des 
persoons volvoeren en het recht .hand
haven. 

Dit zal in de komende tijden moeilijk 
genoeg blijken. Daarom mag het werk 
van de Overheid niet verzwaard wor
den door meer of minder . goed bedoelde 
pogingen, om haar ten deele de gezags
handhaving uit handen te nemen. 

Over onze Oostergrenzen heeft dit 
tot toestanden geleid, welke door zoo 
goed als ons geheele volk verwerpelijk 
worden geacht. Gelukkig blijkt telkens 
opnieuw duidelijk, dat onze Overheid 
in staat en bereid is, zelf haar gezag te 
handhaven. 

En, het moge hier nog eens worden 
herhaald, mochten in een gegeven 
oogenblik hare direct voorhanden 
machtsmiddelen hiertoe niet toereikend 
zijn, dan is de B.V.L. paraat, om zoodra 
de Overheid roept, zijn volle gewicht in 
de weegschaal te werpen. 

Ter handhaving van het kostelijk 
bezit der natie, gezag en vrijheid. 

DE NEERGANG VAN HET 
SOCIALISME. 

De S.A.I., de socialistische arbeiders 
internationale omvat het grootste ge
deelte der socialistisch georganiseerde 
arbeiders, terwijl daarnaast de Kommin
tern, - samenvoeging van Kommunis
tische Internationale - de bolsjewis
tisch georiënteerde arbeiders in zich 
heeft vereenigd. 

Thans ligt de eerste zoo goed als in 
puin. 

Reeds eerder is dit het geval geweest, 
nl. in Aug. 1914, toen de wereldoorlog 
uitbrak en de socialisten van alle lan
den met het geweer tegenover elkander 
stonden. 

Hun internationale bleek toen niet 
houdbaar en viel met één slag in duigen. 

Het heeft na den oorlog lange jaren 
en veel moeite gekost, om de socialis
ten der verschillende landen, welke met 
elkander in oorlog waren geweest, weer 
in een internationale organisatie te ver
eenigen. Ten slotte, nadat het oude zeer 
eenigermate was uitgesleten, is een 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS f1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

nieuwe Internationale tot stand ge
komen. 

Doch nu heeft ook deze haar rugge
graat gebroken. 

In Duitschland is de machtspositie 
der socialisten geheel te loor gegaan. 

In Oostenrijk is het uit met de heer
schappij der roode broeders over de 
wereldstad Weenen, waarover zij een 
socialistisch bewind hadden ingesteld 
en van waaruit zij grooten invloed in 
den staat konden uitoefenen. 

In Italië is reeds lang het socialisme 
in den hoek gedrukt en in En_geland 
heeft MacDonald, toen het belang van 
het land de zelfverloochening van allen 
vereischte, het aan zijn partij en aan 
de wereld gezegd, dat de Labour Partij 
niet geschikt en in staat was, om in 
hachelijke oogenblikken medewerking 
te verleenen aan de redding van zijn 
land. 

Slechts in Spanje zijn de socialisten 
nog aan de regeering en trachten zij 
met kunst en vliegwerk te voorkomen, 
dat de communisten en anarchisten hen 
van hun plaats verdringen. 

Zoo is bijkans allerwege in Europa 
aan de meer of _minder openlijke :,~er
schappij der socialisten een einde ge
komen, met het resultaat, dat ook de 
kracht hunner Internationale versmol
ten is. 

Dit is een zeer belangrijk verschijnsel, 
dat van de allergrootste beteekenis is 
voor de bestrijding van het commu
nisme, hetwelk nog steeds de wereld 
bedreigt. 

Immers, de internationale soc_iaal
democratie heeft steeds als dekkmgs
troep voor den bolsjewist gefungeerd. 

Als het erop aankwam, hief de 
sociaaldemocraat steeds het schild op, 
om den communist te beveiligen. 

Bedriegen wij ons niet, dan zal de 
socialist voorloopig genoeg met zichzelf 
te doen hebben, om deze tactiek nog 
te kunnen voortzetten. 

En komt er gelegenheid vrij, om de 
communistische actie rechtstreeks te 
treffen. 

TOCH WAAKZAAM ZIJN. 

Sedert de afscheuring der O.S.P. ten 
vorigen jare is de sociaaldemocraat in 
ons land hoe

1 

langer hoe meer naar links 
opgeschoven. Toch is in den laatsten 
tijd gebleken, dat dit nochtans tien
duizenden niet ver genoeg was, waarom 
zij hun steun verleenden aan den com
munist. 

De verwachting is niet denkbeeldig, 
dat de socialist de geleden schade hoopt 
in te halen door nog meer op te schui
ven in de richting van de O.S.P.'ers en 
van den bolsjewist. 

Wanneer men daarbij in aanmerking 
neemt de groote aantallen communi~ten, 
welke in onze groote steden hmzen, 
waar de zenuwdraden van ons volksle
ven tezamenkomen, dan is er voor den 
B.V.L. alle reden, om niet te verslappen 
in waakzaamheid en paraatheid. 

• 

HET BURGERPERSONEEL VAN 
DEFENSIE. 

Mag niet aangesloten zijn bij de 
moderne vakbeweging. 

Minister Deckers heeft het volgende 
schrijven gericht tot het bestuur van de 
Algemeene Centrale van Overheidsper
soneel: 

Ik deel u mede, dat ik het voor het 
onder het Departement van Defensie 
ressorteerende burgerpersoneel niet 
toelaatbaar acht, om lid te zijn van een 
organisatie, welke is aangesloten bij het 
N ederlandsch Vakverbond. 

Vermits uw federatie voor het over
groote deel is samengesteld uit vakbon
den welke zich bij het N.V.V. hebbe11 
aangesloten, heb ik het derhalve noodig 
gevonden, om de aan uw Comité ver
leende bevoegdheid tot aanwijzing van 
leden en plaatsvervangende leden in de 
bij Beschikking van 28 September 1931, 
1e afd. No. 96 ingestelde Dienstcommis
sies, met ingang van 24 April 1933 in 
te trekken. 

In verband met het bepaalde in punt 
4 van art. 3 van mijn beschikking van 
gelijken datum betreffende de instelling 
eener Bijzondere Commissie voor geor
ganiseerd overleg, hebben de door u 
aangewezen leden mede met ingang 
van 24 April 1933 geen zitting meer in 
die Commissie. 

VERBODEN GESCHRIFTEN. 

Legerorder No. 128 0. 

In de bijlage van L. 0. 1931, No. 225 0, 
onder "1. Binnenlandsche geschriften", 
opnemen: 

38. De Toorts, maandelijks. 
39. Links richten, maandelijks. 
40. Oorlog aan den oorlog, door B. de 

Ligt. 

SCHIETBANEN. 

Opheffing Normaal Schietschool. 

De Normaal Schietschool werd 
1 Januari 1933 opgeheven en sinds dien 
datum is de commandant van het Re!Ji
ment Grenadiers belast met schietbaan
aangelegenheden. 

In verband daarmede moet alle cor
respondentie, betrekking hebbende op 
schietbanen, worden gericht tot den 
heer Commandant van het Regiment 
Grenadiers, Afdeeling Schietbanen. 

LANDSTORMKORPS 
,,KENNEMERLAND". 

Den 4en Mei werden in de groote 
Tuinzaal van het Gemeentelijk Concert
gebouw te Haarlem op eene ~~estelijke 
vergadering van de Gewestehike Co~
missie de prijzen uitgereikt, behaald m 
den K

1

orps- en Personeelen Schietwed
strijd, die plaats vond op 6, 7 en 13 
April j.l. 

Op deze vergadering, die opgeluisterd 
werd door de tegenwoordigheid van den 
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Dit z~n de wonder 

§Il 
Voorzitter van de Nationale Landstorm
Commissie, Generaal L. F. Duymaer van 
Twist vergezeld van den Res.-Majoor 
K. A. van Schelven en den Res.-Kapi
tein G. van Sitteren, werd tevens af
scheid genomen van Kapitein C. Elder
mans, die door overplaatsing naar Am-

Kapitein C. Eldermans. 

sterdam, voor zijne functie als Secre
taris van de Gewestelijke Landstorm
Commissie "Kennemerland" heeft moe
ten bedanken. 

Vele Leden van de Gewestelijke en 
Plaatselijke Commissies en vele Offi
cieren waren, behalve de 140 schutters, 
opgekomen om persoonlijk van den 
scheidenden Secretaris afscheid te ne
men. 

De Voorzitter van de Gewestelijke 
Commissie, de Heer D. 0. Norel, opent 
de vergadering met een woord van har
telijk welkom tot den Generaal Duy
maer van Twist en huldigt daarna met 

Millioenenfabricage maakt het mogelijk 

So•t~!~~~ 
voor 2½ et. te leveren 
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Landdag voor den Bijzonderen 1 

V rijwilligen Landstorm 
ZATERDAG 27 MEI a.s. te OLDENZAAL 
op het Voetbalterrein aan den Haarweg 

De eerste Landdag in 193 3 zal 
vroegere hoofdstad van Twen te. 

worden gehouden m Oldenzaal, de 

Schietoefeningen voor de landstorm ers van 9-12 uur 's voormiddags. 
Daarna defilé voor de aanwezige autoriteiten. 
De Landdag wordt des middags om 2 uur geopend. 
Het woord zal worden gevoerd door: den Voorzitter der Nationale 
Landstorm-Commissie, Luit-Generaal b. d. L. F. DUYMAER VAN lWIST, 
Prof. FELIX OTTEN O.P. en Oud-Minister H. BIJLEVELD. 

Het programma vermeldt verder : 
Rijdende Artillerie uit Arnhem. 
Motor-hindernisrijden. 
Springconcours. 

Eerste demonstratie van het nieuw gevormde Vlieger
korps van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

De leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm hebben vnJen 
toegang en worden in grooten getale verwacht. 

Programma's zijn te bevragen bij den Heer Secretaris der Gewestelijke 
Landstorm-Commissie "Twente", Burgemeester J. Wynia, te Denekamp. 

woorden van groote waardeering den 
Kapitein Eldermans voor het vele, dat 
deze, als Secretaris gedurende 12 jaar 
voor het Korps heeft gedaan. 

Als dank daarvoor biedt hij namens 
de Gew. Comm., de Pl. Comm. de Of
ficieren, de Pl. Leiders en het Kader en 
de Manschappen van het Korps den 
Kapitein een fraaie staande schemer
lamp aan, terwijl Mevrouw Eldermans 
en hare dochter, die in de zaal aanwe
zig zijn eene bloemenhulde in ont
vangst heèben te nemen. 

Hierna spreekt Generaal Duymaer 
van Twist de vergadering en Kapitein 
Eldermans toe. 

Z.Exc. verklaart gaarne te midden 
zijner Landstormers te verkeeren, maar, 
tot zijn spijt, niet in de gelegenheid te 
zijn, steeds alle belangrijke vergaderin · 
gen te kunnen bijwonen. Dat dit echter 
hedenavond wel het geval kan zijn ver
heugt spreker zeer, want daardoor is 
hij nu in de gelegenheid persoonlijk van 
den scheidenden Secretaris afscheid te 
nemen en hem hier openlijk te kunnen 
dank zeggen voor de vele gewichtige 
diensten, die hij aan het Korps Kenne
merland heeft bewezen. 

Opdat kapitein Eldermans dikwijls 
aan de jaren bij den B.V.L. doorgebracht 
moge terug denken, biedt hij hem, na
mens de Nationale Landstorm Commis
sie, een prachtig gouden potlood als aan
denken aan. 

Nadat ook de Korps-Comdt. res. Luit.
Kol. P. S. Hartogh Heijs van Zouteveen 
den Kapitein Eldermans hartelijk dank 
heeft gezegd voor de 12-jarige samen
werking en de schietvereeniging "Groot 
IJmuiden" bij monde van den Heer D. 
de Ridder, Pl. Leider van de afd. IJmui
den-Oost een mooi souvernir heeft aan
geboden, gaat de Korps-Comdt. over tot 
,het bekend maken van den uitslag van 
den wedstrijd, die luidt als volgt: 

1 e prijs: Af deeling Bloemendaal met 
230 punten. 

2e prijs: Af deeling Haarlem met 224 
punten. 

3e prijs: Af deeling Heemstede met 
224 punten. 

Op voorstel van den Korps-Comdt. 
huldigt de geheele zaal door haar warm 
applaus de prijswinnaars en nee~t de 
res.-Kapitein J. Boelstra het Wissel
schild voor de af deeling Bloemendaal 
in ontvangst. 

Na afloop van de uitreiking der 140 
mooie prijzen die voor den personee-

len wedstrijd waren uitgeloofd, krijgt 
Kapitein C. Eldermans het woord en 
bedankt deze met gevoelvolle woorden 
.allen die hem hebben toegesproken en 
die hebben bijgedragen voor de fraaie 
souvernirs die hij in ontvangst mocht 
nemen. Hij eindigt zijn toespraak met 
het voorstel om een driewerf hoera uit 
te brengen op den Generaal Duymaer 
van Twist, de ziel van den B.V.L., waar
aan door de geheele zaal geestdriftig 
gevolg wordt gegeven. 

Nadat nog eenige films zijn vertoond, 
sluit de Heer Norel, nadat de aanwe
zigen staande 2 coupletten van het Wil
,helmus hebben gezongen, deze zoo ge
slaagde feestelijke vergadering. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE "KENNEMERLAND." 

Mutaties. 

Kapitein C. Eldermans heeft in ver
band met zijn benoeming tot Kapitein
Adjudant bij den lndeelings-Districts
Commandant te Amsterdam, het -Secre
'tariaat overgegeven aan den Reserve 
Luitenant-Kolonel P. S. Hartogh Heijs 
van Zouteveen, die als waarn. Secre
taris deze functie zal vervullen. 

Het Secretariaat blijft gevestigd te 
Haarlem. Infanterie-kazerne, Tel. No. 
11893. 

Bedankt als lid der Gewestelijke 
Commissie, de Heeren: H. M. van Bern
melen te Haarlem en A. F. de Cock van 
Leeuwen · te Haarlem. 

DE MEIJERIJ. 
Een goed geslaagde propaganda-avond. 

In de groote Casinozaal te 's-Hertogenbosch 
i5 op 19 April een uitnemend !Seslaagde pro
paganda-avond gehouden vanwege den Bijzon· 
deren Vrijwilligen Landstorm. 

De oelangste1ling, ook van buiten de stad, 
was bijzonder groot. 

Het podium was stemmig versierd. In de zaal 
waren Oranjeduncioeken gespannen en vaan
dels op<festeld van de afdeelingen Berlicum, 
Driel, Vlijmen, Ammerzoden, Hedel e.a. 

Op het oodium hadden o.a. plaats genomen 
het bestuur van de gewestelijke Landstormcom
missie en voorts Deken Brekelmans, dr. pater 
Felix Otten, burgemeester mr. Fr. van Lan
schot, kolonel Lutz, commandant van het Land 
stormkorps "de Meiierij", overste . b~ron van 
Lawick, garnizoencommandant, kap1tem Drost, 
ir. Jonker e.a. 

In de zaal merkten we nog op verscheidene 
heeren <5eestelijken en burgemeesters uit den 
cmtrek. 

De vergadering stond onder leiding van den 
heer F. van Beek, voorzitter der gewestelijke 
Landstormcommissie. 

Voor de oTJening speelde het muziekkorps 
van het reoiment wielrijders onder leiding van 
den heer Borstlao het Wilhelmus. 

Dit muzieiurnrps luisterde op aangename wijze 
ook het verdere gedeelte van den avond op. 

De opening. 

De voorzitter, de heer van Beek, las o.m. 
de volgende ingekomen berichten van verhinde
ring voor, van: Minister mr. dr. Deckers, Duy· 
maer van Twist, Fleskens, lid der Tweede Ka
mer, ds. van Selms, jhr. mr. van Sasse van 
Ysselt lid der Eerste Kamer, mr. Fr. Teulings, 
lid de~ Tweede Kamer, Mgr. Hendrickx, vica· 
ris-generaal, pastoor van Aken, Vlijmen, wet
houder Krijgsman, opperrabijn Heertjes, e.a. 

De heer van Beek sprak daarna het ope· 
ningswoord. 

Rede pater Otten. 

In een begeesterende rede, heeft pater Otten 
over den B.V. L. gesproken. Als Zuiderling 
deed het hem genoegen hier het woord te mo
gen voeren voor den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm, het instituut in 1918 geboren, toen 
de roode koorts dreigde. Spr. wees erop, dat ~e 
Landstorm niet militairistisch is. Trouwens, m 
Nederland wordt het woord "militairisme" veel 
ten onrechte gebruikt. Militairisme is overh~~r
sching van het militaire over het burg_e;hJ_ke 
element. Wij hier kennen slechts een m1hta1_re 
macht ter verdediging onzer onafhankelijkheid. 
Ook de B.V. L. is verdedigend. Hij wil het 
gezag, dat van God komt, handhaven. Zijn taak 
is ordelievend, als het moét met geweld. De 
christen is steeds voor den vrede, doch er is 
verschil tusschen pacifisme en een lamlendigen 
Jan Salie geest. 

Spr. zet uiteen, dat wij opruiming willen van 
verkeerde toestanden, doch langs den wettigen 
weg. De goede en juiste gezagsvorm is die_, w~l
ken wij in Nederland hebben, n.l. de conshtuho
neele monarchie, getemperd door de volksver
tegenwoordiging. De sluitstee.?- ~aa:van is Ko
ningin Wilhelmina, onze geerb1ed1gde_ L~~ds
vrouwe, die zich steeds, doch vooral m hJden 
van druk en kommer, onze ware Landsmoeder 
heeft betoond. Daarom roepen wij "Oranje Bo
ven" - ,.Oranje in 't hart, en niemands knecht" 
en zeker niet de knecht van Moskou. 

Ons hoogste goed is ons christelijk geloof. Den 
godsdienst aan het volk on~ne~en beteekent 
arsenicum. De Landstorm, mt liefde voor den 
godsdienst, zal den voet dwars zetten .'.1-an hen, 
die met duivelsche sluwheid het volk z1Jn geloof 
willen ontrooven. 

Burgemeester van Lanschot, 
Hierna sprak burgemeester mr. F. J, van 

Lanschot, van 's-Hertogenbosch, die gaarne het 
Meierijsche korps wil toespreken. Dat de Bra
banders veel voor Vorstenhuis en vaderland 
voelen, bewijst het feit, dat Brabant de meeste 
landstormers bezit. De Brabanders hebben Bra· 
bant in de voorste rij der landsdeelen geplaatst, 
en zij zullen op de bres staan, zoo onze rechten 
mochten worden belaagd. Wij weten niet wat 
de toekomst brengen zal; daarom moet het 
geweer bij den voet staan. Als zij ooit mochten 
worden geroepen, laten onze Brabanders dan 
terugkeeren met gehavende en verscheurde, 1 
maar nimmer met verloren vaandels. 

Burgemeester Van Beek sprak hierna het 
slotwoord. 

NIEUWE 
HOLLANDSCHE WATERLINIE. 

Culemborg. 
De afdeeling Culemborg kan met voldoening 

terugzien op den afgeloopen winter. 
Den 6en Februari wetd een propaganda

avond gehouden, waarbij als sprek~rs optraden 
Pastoor Elbersen en Generaal-Maioor b.d. H. 
Zeeman, beiden meermalen vermeld in de 
kolommen van het Landstormblad. Vooral Pas· 
toor Elbersen is in de landstormbeweging al 
lange jaren op 't oorlogspad, d.w.z. hij strijdt 
onvermoeid voor de belangen van den B.V.L. 
en kant zich tegen al, wat die belaµgen zou 
kunnen schaden. Ook 6 Februari heeft hij in 
een gloedvolle rede van en_ voor den B.V.L. 
getuigd. Generaal Zeeman, die na het verlat~~ 
van den actieven dienst, actief wenscht te bhi
ven, heeft zijn belangstell!?-g o.m. ger!cht ~p 
ons instituut, waarvoor WIJ hem, getmge ~!Jn 
_optreden in Culemborg, dan½baar mo~en z1Jn, 

Den 10en April j.1. werden 1~ een ~msh~ud~
lijke bijeenkomst de prijzen mtgere1kt, d1_e m 
een doorloopenden wedstrijd waren verdiend. 

Omtrent dien avond mogen wij overnemen 
het verslag uit het "Centrum": . . . 

Maandag heeft in het Paroch1ehm_~ m ~en 
huishoudelijke bijeenkomst van den Biiz, VnJw, 
Landstorm de prijsuitreiking plaats gehad yan 
de dezen winter gehouden doorloopende schiet-
wedstrijden. . 

De prijsuitreiking had plaats m tegenwoor
digheid van den Comm. van. ~et La_ndstorm
corps der Nieuwe Holi. _Waterlm1e, m_aJoor Bar
rik Bles en den 1en lmt. de Boer, mt Utrecht. 

De voorzitter der plaatselijke commissie, res.
luit.-kolonel W. Donkersloot opende met een 
uitvoerige beschouwing over de tak van den 
B.V.L. en zijn beteekenis als moreele, doch ook 
als nummerieke macht, waar het ledental op 
1 Januari l.i. de 76000 reeds heeft gepasseerd. 
Spr. bracht een woord van welverdiende hulde 
aan den plaatselijken leider de heer Th. van 
Avezaath, en de leden der financieele commis· 
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sie, voor de organisatie der wedstrijden enz. , 
en deelde mede dat er dezen zomer op het fort 
Everdingen geoefend kon worden met scherp 
en dat de afd. Culemborg hoogstwaarschijnlijk 
ook zal uitkomen oo de te houden korpswed
strijden te Amerongen. Betreffende de gehou
den wedstrijden deelde spr. mede, dat er gere
geld met groote animo is geschoten in drie klas
sen, terwijl wij bovendien een koningsschutter 
bezitten in den heer Renes, die ook thans zijn 
vaardigheid heeft bewezen. Den heer Renes is 
hiervoor een waardevolle prijs toegekend, in 
den vorm van een schitterende fruitmand, aan
geboden door den heer Van Peppel. 

In de klassewedstrijden waren de winnaars 
als volgt: 

Klasse scherpschutters: 1e prijs A. van Dijk 
656 punten; 2e prijs H. Sligters 653 punten; 3e 
prijs P. Verhoeven 640 punten; 4e prijs C. var. 
Daalen 633 punten; Se prijs A. de Kroon 632 
punten; 6e prijs M. Dielemans 632 punten; 7e 
prijs W. van Zuilekom 628 punten. 

Schutters 1e klasse: 1e prijs L. Koopmans 
632 punten; 2e prijs H. J. ten Berge 632 p.; 3e 
prijs J. van Doesburg 631 p.; 4e prijs M. Mid
delkoop 624 p.; Se prijs J, C. van der Veer 
623 p.; 6e prijs H. van Gasteren 621 p.; 7e prijs 
J. den Hartog 621 p. 

Schutters 2e klasse: 1e prijs J. Versteeg 602 
punten; 2e prijs H. Vroege 575 p.; 3e prijs 
Joost Vroegen 565 p.; 4e prijs J. van Dalen 
557 p.; Se prijs S. Schoots 555 p.; 6e prijs den 
Hertog 520 p.; 7e prijs van Zijl 518 p. 

Het brevet van scherpschutter werd uitge
reikt aan de heeren van Dijk, J. Corstanje, F 
de Lange, A. de Kroon, C. van Daalen en W. 
v. Zuilekom. 

In iedere klasse bestonden de eerste en 
tweede prijzen uit fraaie medailles, geschonken 
door belangstellende autoriteiten, o.w. de hoofd
prijs van maj. Barrik Bles. De overige deel
nemers ontvingen daarna allen nog een pakket, 
dat voor elk een aardige verrassing bevatte. 

Nadat door Overste Donkersloot, majoor Bar· 
rik Bles en luit. de Boer nog het woord was 
gevoerd, werd het officieel gedeelte der avond 
gesloten en bleven de landstormers nog een 
uurtje in gezellig samenzijn bijeen. 

We mogen niet onvermeld laten, dat de pen· 
ningmeester van de plaatselijke Commissie. B. 
Jansen, bijJ!estaan door leden der afdeeling, die 
met hem de z.g. financieele commissie vormen 
en waarin J. van Doesburg een der ijverigste 
werkers is, veel bijdragen tot het welslagen va-i 
ons werk. 

AFDEELING UTRECHT I EN II. 
De winterbijeenkomsten, die een 

geanimeerd verloop hadden en waar 
naast de schietsport ook nog op andere 
wijze de kameraadschap werd bevor· 
derd, eindigden in 't laatst van Maart 
met een leerrijke lezing, gehouden doo~ 
res. len Luit. P. Dregmans, over "he t 
beteugelen van woelingen". 

Op 3 April werd een film-avond ge
geven, waar eenige zeer mooie land
stormfilms werden vertoond. Vooraf 
sprak de Voozitter der Pl. Comm. Gene · 
raal-majoor b.d. 0. Bueno de Mesquita 
in een keurige rede de vrijwilligers toe, 
wijzende op het geen om ons heen ge· 
beurde, zoodat het nog steeds zeer ge
boden was, ,,paraat te blijven". 

De Korps-Commt. en Secr. Gew. 
Comm. woonden dezen avond bij. 

SLIEDRECHT. 
De afdeeling Sliedrecht heeft wede;om h~i,r 

jaarvergadering op een haar waardige w1JH 
gevierd. . 

Bij de opening der vergadering om 8 uur 
waren in de feestelijk versierde zaal ongeveer 
250 personen aanwezig" 

Na een kort openingswoord van den v_oo r· 
zitter der plaatselijke commissie werd d1re :t 
het eerste couplet van ons Wilhelmus gezoll' 
gen; en sprak de plaatselijke leide,; de heer 
Kriekaard over: ,.Waarom B.V.L.er? 

Vervolgens sprak de Kapitein G. F. Boulogne 
een propagandarede uit, uiteenzettende de 
punten Gezag en Vrijheid. 

De commandant van het Verband Dordrecht, 
majoor Linden, reikte aan meerdere scher )' 
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schutters een brevet uit, en aan ons medelid 
van Heteren een medaille ter herinnering aan 
het feit, dat hij in Curaçao zich ter beschikking 
van de regeering heeft gesteld bij den overval 
welke daar heeft plaats gehad. 

Na de pauze werden eenige films vertoond. 
Een zangkwartet zorgde voor de noodige af

wisseling. 
Eindelijk brak het oogenblik aan, waar velen 

naar verlangd hadden, de prijsuitreiking. Een 
schat van prijzen werd er verdeeld onder de 
55 schutters, welke aan den schietwedstrijd 
hadden deelgenomen. 

Om 12_.,15 uur sloot na een kort afscheids
woord de voorzitter deze zeer gezellige verga
dering. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Korpswedstrijden. 

De 2e Korpswedstrijd in de Stelling 
van Amsterdam heeft op 21 April plaats 
gehad te Leimuiden voor de afdeelingen 
Leimuiden, Rijnsaterswoude, Bilderdam, 
Oude Wetering, Nieuwe Wetering, 
Huygsloot en Kudelstaart. De wedstrijd 
werd bijgewoond door de burgemees
ters van Leimuiden, Rijnsaterswoude en 
Alkemade en werd druk bezocht. 

Evenals te Halfweg verliep de wed
strijd ook hier zeer vlot, dank zij de me
dewerking van de plaatselijke leiders, in 
het bijzonder van den heer I' Ami. 

De uitslagen zijn: 
Korpswedstrijd voor afdeelingsvijftal

len: 1e prijs korps Nieuwe Wetering 
met 224 punten; 2e prijs korps, Leimui
den met 216 punten. 

Personeele wedstrijden: Scherpschut
tersklasse: 1e pr. S. Zemel, Leimuiden, 
46 p.; 2e pr. Van Steyn, Huygsloot, 46 p. 

Schutters 1e klasse: 1e pr. J. H. Zet
hof, Kudelstaart, 48 p.; 2e pr. P . Reyn
goud, Rijnsaterswoude, 47 p.; 3e pr. G. 
A. van Beek, Huygsloot, 47 p.; 4e pr. 
J Roeloffs, N. Wetering, 47 punten. 

Schutters 2e klasse: 1e pr. P. Ver
hoeve, Leimuiden, 50 p.; 2e pr. W. van 
Lammeren, Kudelstaart, 49 p. 

Troostwedstrijd voor de schutters, die 
in de personeele wedstrijden het laag
ste aantal punten hebben behaald: 1e pr. 
N. van Geylswijk; 2e pr. H. J. van 
Hoorn; 3e pr. J. Flikweerd . . 
Wedstrijd voor plaatselijke Commis
sieleden: De Willem de Zwijger-penning 
werd behaald door Dr. van der Bijl, 
voorzitter pl. commissie te Oude en 
Nieuwe Wetering. 

Een groot aantal prijzen werd onmid
dellijk na afloop van de wedstrijden 
door den Korpscommandant uitgereikt. 
Burgemeester Bakhuizen en de leider 
L'Ami spraken tot slot nog hartelijke 
woorden van dank tot de leiding, Over
ste Donck en Majoor Scheil. 

Derde Korpswedstrijd. 
Ook de derde korpswedstrijd gehou

den te Monnikendam op 28 April werd 
druk bezocht en bijgewoond door de 
burgemeesters van Monnikendam en 
Broek in Waterland. 

De uitslagen zijn: 
Korpswedstrijd voor vijftallen: 1e pr. 

vijftal Marken, 219 punten; 2e pr. vijf
tal Monnikendam, 213 punten. 

Medaille van burgemeester Versteeg 
voor J. H. Klok van Monnikendam, 46 
punten. 

Medaille van leider Kamminga voor 
KL Visser Pzn., Marken, 48 p. 

Medaille van burgemeester Pereboom 
voor J. van Meerveld, Broek, 49 p. 

Personeele wedstrijden: Scherpschut
ters: 1e pr. K. de Groot, Marken, 46 p.; 

Schutters 1e klasse: 1e pr. J. Stam, 
Monnikendam, 49 p. 

VOOR 

KONINGSSCHUTTERS 
van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm beschikbaar tegen be
taling van f 1.- , INSIGNES van 
het Koningsschutterskruis, als DAS
SPELD - en als REVERSKNOOP. 

Bij postwisselzending aan de Administra
tie van "Het Landstormblad" te vermel
den hetgeen men wenscht. 
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WAAROM DE WERELD ZICH AFWENDT VAN HET MARXISME. 
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HOTEL BLOEMINK 
APELDOORN 
GEVESTiGD SEDERT 184 7 

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

harnis van den B.V.L. De band tusschen deze 
afdeeling en de ingezetenen onzer gemeenten 
is door dezen avond ongetwijfeld verstevigd. 

GOUDA. 

Op 6 Mei vond een samenkomst plaats van 
de officieren van het Landstormverband 
.,Gouda". 

Eerst had een schietwedstrijd plaats, terwijl 
daarna de Korpscommandant, de Kolonel H. C, 

1 

van Cappelle eene zeer interessante en leer
zame lezing hield. 

Het dagelijksch bestuur der Gewestelijke 
Commissie woonde deze samenkomst bij. 

Na afloop reikte de Korpscommandant de 
prijzen uit. Deze werden behaald: 

1. Mr. J. v. Mechelen ; 2. J . Luikinga; 3. A . 
v. d. Heuvel ; 4. J. Boer; 5. E. H. de Blouw; 
6. H. M. van Triet. 

Besloten werd zoo eenigszins mogelijk 2 maal 
per jaar samen te komen. 

VAN VELUWZOOM EN IJSSEL. 

Hallo!!! 
Hier zijn "IJssel en "Veluwzoom" 

weer voor het gewone babbeltje. 
Of 't nog druk is? 
Nee, op 't oogenblik niet. 
De winter-campagne, met al z'n ver

gaderingen, is achter den rug. 
En nu komt wel de zomer met zijn 
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schietoefeningen en plaatselijke en 
kringwedstrijden; daarbij komt de orga
nisatie van den tweeden ban, maar nu 
- in deze heerlijke voorjaarsdagen, vol 
lenteweelde en bloesempracht - doen 
we een oogenblik kalm aan. 

Trouwens, we blijven toch kalm in 
dezen hoek. 

Te kalm naar het oordeel van som
migen. 

Toen we Paasch-Maandag terugkwa
men van Delft zei iemand uit de Achter 
hoek: ,,Vandaag heb ik me een oogen
blik er voor geschaamd Nederlander 
te zijn". 

Het groote marxistische kunststuk van een Socialistisch Rusland blijkt na 15 jaren een 
kaartenhuis te zijn. 

,,Waarom zoo?" vroeg ik hem. 
,,Daar waren vanmiddag die enthou-

siaste Vlamingen, en daar stonden wij 
zoo koel bij; het groote onderscheid, het 
gemis aan geestdrift viel zoo op" was Schutters 2e klasse: 1e pr. C. de 

Groot, Marken, 48 p. 
Troostwedstrijd: 1e pr. M. van Ran

den; 2e pr. G. Kraay; 3e pr. N. Harde
bol. 

Wedstrijd pl. commissieleden: leider 
Kamminga, de Willem de Zwijger-pen
ning, 47 p.; leider van Tintel, Willem de 
Zwijger-manchetknoopen, 46 p. 

Ook hier een vlot verloop. Aan de 
wedstrijden werd deelgenomen door de 
afdeelingen Edam, Monnikendam, Mar
ken, Broek in Waterland, Zunderdorp, 
Ilpendam, Katwoude, Zuiderwoude en 
Landsmeer. 

De 4e Korpswedstrijd wordt gehouden 
op 2 Mei te Uithoorn, de Se op 13 Mei te 
Purmerend, de 6e op 26 en 27 Mei te 
Amsterdam, de 7e op 10 Juni te Weesp. 

Bijeenkomsten in de Stelling van 
Amsterdam. 

A. Schietbijeenkomsten (Afdeelings) 
zijn in de maand April gehouden in on
derstaande afdeelingen Oude Wetering, 
Nieuwe Wetering, Huygsloot, Broek in 
Waterland, Edam, Monnikendam, Mar
ken, Katwoude, de Kwakel, Kudel
staart, Purmerend, Vreeland, Oosthui
zen, Ilpendam, Jisp, Sloterweg Noord, 
Amsterdam Noord, Rijnsaterwoude, Bil
derdam, Leimuiden. 

B. Korpswedstrijden te Leimuiden en 
te Monnikendam. 

C. Mobilisatiebesprekingen voor de 
afdeelingen Muiden, Weesp en Wees
perkarspel. 

D. Vergaderingen Plaatselijke Com
missies, te Diemen. 

het antwoord. 
E. Prijsuitreikingen te Vreeland, Uit

hoorn en Muiden. 
F. Propaganda-vergaderingen 

Hoofddorp. 
te I Ik heb hem toen gewezen 

verschilpunten, waarmede bij 
gelijke beoordeeling terdege 
moet worden gehouden. 

op twee 
een der
rekening 

SOMMELSDIJK. 

De afdeeling Sommelsdijk-Middelharnis van 
den Bijzonderen Vrij willigen Landstorm kwam 
in hotel Spee alhier in propaganda-vergadering 
bijeen. De zaal was geheel gevuld terwijl er een 
aangename stemming heerschte. 

Het presidium werd gevoerd door den heer 
J. H. Dijkers, voorzitter van de afdeeling. 

Deze opende de vergadering door het laten 
zingen van het 1e couplet van het Wilhelmus, 
heette alle aanwezigen hartelijk welkom en 
zette doel en streven van den B.V.L. uiteen. 

Alsdan wordt vertoond de film van den land
dag te Oisterwijk. Vervolgens draagt de heer 
Smits een tweetal Vlaamsche liedjes voor. Hier
na heeft de prijsuitreiking plaats van de ge
houden schietoefeningen. 

Vervolgens wordt de film vertoond van den 
Landdag van het Vrijwillig Motorkorps te Hars
kamp. Dan geeft de heer Smits nog enkele 
stukjes in Zuid-Afrika's dialect ten beste. 

De Voorzitter dankt hierna allen voor hun 
belangstelling en medewerking voor dezen 
avond, inzonderheid de heeren Smits en Boek
hoven; wekt de aanwezigen op den B.V.L. te 
steunen en teekent de moeilijke tijden ten 
opzichte van het revolutiegevaar die wij door
leven. Als de nood aan den man komt, dan 
stellen de Landstormers zich feil tot schraging 
van het wettig gezag en den troon van onze 
geliefde Koningin. 

Het slotwoord werd gesproken doox' den bur
gemeester, den Edelachtb. heer L. J. den Hol
lander, die in een keurige peroratie de aan
wezigen warm maakt voor Vorstenhuis en 
Vaderland, terwijl hij in het bijzonder de Land
stormers toespreekt en hen aanmoedigt ge
trouw te blijven aan het ideaal, opdat de 
heilige goederen door God ons geschonken, 
mede door den B.V.L. mo!1en worden bewaard. 

Het was een .,,izonder geanimeerde vergade
ring voor de Afdeeling Sommelsdijk-Middel-

Ons Nederlanderschap en onze band 
met Oranje is onbetwist. 

In België daarentegen zijn tweeërlei 
stroomingen voortdurend en vooral in 
den laatsten tijd met elkaar in botsing 
- de Waalsche en de Vlaamsche . -
De Vlamingen, die zich van Nederland
schen stam en band aan Oranje gevoe
len, leven midden in den strijd om de 
erkenning van hun rechten als zoodanig 
en hieruit valt hun hoog-oplaaiend 
enthousiasme te verklaren. 

Daar komt bij het levendiger, bewe
l gelijker karakter van onze Zuidelijke 

broeders. 
Wij, en vooral het Saksische ras van 

onze Oostelijke provinciën, geeft zich 
niet zoo gemakkelijk. Heftige gemoeds
bewegingen, en de uiting daarvan naar 
buiten, is zeldzaam bij ons. 

Onze stemming laten we niet gemak
kelijk bemerken. 

Wanneer onder ons iemand zich eens 
' laat gaan, dan tracht hij bij even na
denken daar weer op terug te komen, 
dat "uit-den-band-springen" te veront
schuldigen. Het is dan of hij zich 
schaamt anderen iets van zijn gemoeds
leven te hebben laten bemerken. 

We spreken ons niet spoedig positief 
uit, doen het liefst negatief. 

Het sterkst komt dat wel uit in geval 
van ziekte. 

Iemand die ziek is, verklaart zich 



,1 

4 

"niet goed", verergert de ziekte, dan 
is hij "niet beter", als hij "niet best" ge
noemd wordt, dan is zijn toestand vrij
wel levensgevaarlijk, maar treedt beter
schap in, dan wordt gezegd dat hij 
,.niet slimmer" is. 

Ook heeft de "eenheidsgedachte" nog 
weinig vat op ons. 

We zijn niet organisatorisch aange
legd. Wie b.v. met Friezen in aanraking 
komt, gevoelt dadelijk het groote ver
schil in dezen. 

Van daar dan ook, dat het bewaren 
van het onderling verband en de wer
ving van nieuwe leden zaken van voort
durende zorg voor onze Gewestelijke 
en Plaatselijke Commissies zijn. 

Maar we mogen, gezien ook de dezen 
winter opgedane ervaring toch ook 
weer verklaren dat de belangstelling 
voor onzen B.V.L. niet slechts niet 
achterstaat maar zelfs in 't algemeen 
hoog uitsteekt boven die voor andere 
organisaties. 

En een lichtzijde van dit volkska
rakter is ook weer, dat we niet zoo ver
anderlijk zijn. 

Zoo hebben we eenmaal ons woord 
gegeven aan den B.V.L. en - de erva
ring in 's-Heerenberg en Zwolle heeft 
het geleerd - nu kan er ook ten volle 
op ons gerekend worden. 

Onze vergaderingen in de maand 
April stonden "in het teeken" der 
Oranje-herdenking. 

We kwamen bijeen 12 April te 
Hummelo, den 18en te Hengelo (G.), den 
20sten te Didam, den 21sten te Opheus
den, 28sten te Kilder met het gewone 
programma, den 24sten te Ede met een 
feestavond. 

In alle vergaderingen was het bezoek 
uitstekend, terwijl de avond te Ede 
met hetzelfde programma als die te 
Barneveld op 19 en te Harderwijk op 
21 April op bizonder groote belangstel
ling bogen en uitstekend geslaagd hee
ten mag. 

Waar van de bijeenkomst te Barne
veld in het "Landstormblad" een meer 
uitgebreid verslag is gegeven, is het 
niet noodig, van die te Ede veel te 
zeggen en volstaan we, naar dat verslag 
te verwijzen. 

De laatste vergaderingen die we hiel
den, te Valburg, was de oprichtingsver
gadering eener nieuwe afdeeling. 

Er waren in die plaats reeds enkele 
leden bij omliggende af deelingen in
gedeeld, die den wensch hadden uitge
sproken om te komen tot de vorming 
van een zelfstandige afdeeling. 

Op 2 Mei kwamen we daarom samen 
in café Centraal te Valburg en werden 
we verrast door een opkomst van onge
veer 30 personen, waarvan velen zich 
na afloop als lid van den B.V.L. lieten 
inschrijven. 

Voor de wintercampagne mag dit 
zeker "een slot dat pakt" genoemd 
worden. 

UIT HOLLANDS NOORDER
KWARTIER. 

Wanneer wij deze keer ons maand
overzicht schrijven, valt het ons aller
eerst op, dat de jaarvergaderingen zoo 
langzamerhand afloopen. Elke afdeeling, 
groot en klein, heeft haar leden in dit 
voorjaar opgeroepen en telkens weer 
bleek de opkomst goed t~ zijn. De land
stormers bewezen daarmee, dat zij 
geen "papieren"-leden zijn, maar ook 
hun vrijen avond willen opofferen. 

Deze vergaderingen hadden alle een 
groote overeenkomst, waarmee meteen 
het nut der bijeenkomsten is bewezen: 
steeds werd óf door den plaatselijken 
commandant of voorzitter, of door den 
gewestelijken secretaris gewezen op de 
huidige omstandigheden en steeds weer 
werden de leden herinnerd aan de be
teekenis van den B.V.L. en aan de 
vrijwillig aangegane verplichting van 
den landstormer zelf. 

Het is ~ooral voor onzen secretaris, 
den heer Oolders, een drukke tijd ge
weest. Meerdere avonden per week 

Afscheid van Generaal H. J. Borel van de Aangewezen Commandanten van den 
. Bijzon.deren Vrijwilligen Landstorm. 

Zittend _van links naar rechts: J. R.· Snoeck Henkemans, Minister Mr. Dr. L. N. Deckers, 
Lmtenant-Generaal J. H. Borel en Luitenant-Generaal b. d. L. F. Duymaer van Twist. 

Res. 

toch trok hij er op uit en het gebeurde 
zeer vaak, dat er geen gelegenheid meer 
was, om nog 's avonds weer naar zijn 
eigen huis terug te keeren. De heer 
Oolders toonde metterdaad, dat hij hart 
voor de zaak heeft! 

Zooals gezegd, het aantal vergade
ringen vermindert sterk. Toch moeten 
wij enkele er van releveeren. 

De feestavond te Alkmaar. 
.. De afdeeling Almaar hield haar jaar

hJkschen feestavond juist op den dag 
der verkiezingen. Dat was nu juist niet 
de meest geschikte dag voor feest
vieren, omdat velen verhinderd waren 
te komen. Onder meer had een verslag
gever op dien avond de taak, om stem
menuitslagen te verzamelen en te bulle
tineeren, zoodat hij den B.V.L. in den 
steek liet .... 

De bovenzaal van den heer Gijzen 
was weer aardig versierd. Dat bracht 
meteen de goede stemming er in. Onder 
de aanwezigen waren commandant 
majo?r van Houten en zijn adjudant, 
te luit. mr. Judell. De commandant reik
te tijdens het feest de prijzen van de 
schietwedstrijden uit. De beste presta
ties werden geleverd door: 

A-klasse: 1. C. Besteman, 591; 2. Th. 
v. Gijzen, 590 p.; 3. C. van Dam, 588 p.; 
4. J. Schoonhoven, 588 p.; 5. G. Vasbin
der, 585 p.; 

B-klasse: 1. D. Appelman, 590 p.; 2. 
R. van Mastrigt, 583 p.; 3. H. van Lies
hout, 582 p.; 4. P. Zentveld, 578 p.; 5. H. 
Oman, 577 punten. 

C-klasse: 1. R. de Kort, 572 p.; 2. R. 
de Vries, 571 p.; 3. J. W. Eikeboom, 565 
punten. 

D-klasse: 1. A. Schouten, 562 p.; 2. 
H. Klaassen, 542 p. 3. J. v. Made, 541 p. 

Andere vergaderingen. 
De afd. Medemblik koos zich een 

nieuwen voorzitter. Men vond burge
meester Peters bereid, deze functie op 
zich te nemen. Tevens werd daar de 
heer R. Rientsma als commissielid ge
ïnstalleerd. 

De uitslagen der schietwedstrijden 
waren: 1. P. Ruitenberg, 97 p.; 2. J. Kop
pedraaier, 94 p.; 3. N. Beek, 94 p.; 4. D. 
J. de Vries, 94 p.; de overige schutters 
hadden 93 of minder punten. Verder 
werd een aantal brevetten uitgereikt, 
terwijl de leden A. Meester en P. Rui
tenberg de eere-medaille kregen. 

De afdeeling Wognum hield ook al 
een geanime.erde vergadering, waarop 
brevetten voor scherpschutters werden 
uitgereikt en de prijzen der schietwed
strijden werden overhandigd. De uitsla
gen waren: 

A-klasse: 1. Kuip, 98 p.; B-klasse: 1. 
B. Mes, 94 p.; C-klasse: 1. H. Ridder, 
93 punten. 

De plaatselijke leider hield nog een 
korte rede over de beteekenis van den 
B. V. L. en de gewestelijke secretaris 
vertelde, wat 1932 voor den B. V. L. ge
bracht had. 

De afdeeling Zwaagdijk heeft een 
jaarvergadering gehouden, die zich ken. 
merkte door een buitengewoon groote 
opkomst. De gewestelijke voorzitter, 
burgemeester Middelhoff gaf hier acte 
de présence, evenals natuurlijk de heer 
Oolders. Beide heeren hielden opwek
kende redevoeringen, terwijl laalst ge
noemde de prijzen uitreikte. De heer L. 
Otsen kreeg het brevet scherpschutter, 
terwijl de leden J. Neefjes, W. v. Op
hem, E. Kappelhof en C. Imming de 
hoogste prijzen meenamen, resp. met 
95, 86, 95 en 79 punten. 

Verder werd nog vergaderd in Andijk 
en Onderdijk (waarvan ik helaas geen 
verslagjes kreeg), terwijl onderlinge 
schietwedstrijden werden gehouden in 
Heerhugowaard. 

De zomeroefeningen begonnen. 
In Medemblik en Bergen zijn de jaar

lijksche zomer-schietoefeningen begon· 
nen, terwijl de jongste afdeeling Wierin
germeer ook al kans gezien heeft, om 
regelmatig schietoefeningen te houden! 
In deze afdeeling zit dus wel leven. 

Verzoeke copie! 
Tenslotte verzoeken wij de secreta

rissen der afdeelingen nogmaals, hun 
copie tijdig (voor den eersten van elke 
maand) in te zenden bij onzen secreta
ris, den heer Oolders te Alkmaar, die 
voor verdere doorzending naar onder
geteekende zorgt. 

INGEZONDEN. 

Geachte Redactie, 

In het April-nummer van "Het Land
stormblad" lees ik onder het opschrift 
"Het wapen van den Staat tegen de 
Overheid", het mij reeds bekende arti
kel over Solidariteit enz., uit de Poli
tiebode van 15 Februari 1.1., terwijl aan 
het slot van dat artikel wordt vermeld 
dat De Politiebode het orgaan is van 
den Algemeenen Bond van Politieper
soneel in Nederland. 

Om te voorkomen dat Uw lezers hier
door in de meening zouden gaan verkee
ren dat deze Bond het grootste deel der 
Nederlandséhe politieambtenaren ver
tegenwoordigt, verzoek ik U beleefd 
hun het vertrouwen in de Nederland
sche politie weer terug te geven door te 
vermelden, dat naast bovengenoemden 
"zoogenaamden" neutralen Bond (in de 
politiewereld het Bondje van Van Put
ten genaamd) de veel grootere en wer- . 
kelijk "Neutrale" Bond, n.l. de Alge
meene Nederlandsche Politie Bond 

staat en tevens de Nederlandsche R. K. 
Politie Bond "St. Michaël", alsmede de 
Bond van Christelijke Politieambtena
ren in Nederland. 

In de hoop door het bovenstaande 't 
zoo noodige vertrouwen in de Neder
landsche Politie te hebben vermeer
derd, verblijf ik, met de meeste hoog
achting, 

A. KRAAYEVELD, 
Dordrecht. 

BARNEVELD. 
Herdenkingsavond Prins Willem van Oranje. 

Woensdag 19 April heeft in het Concertge
bouw alhier een herdenkingsavond van Prins 
Willem van Oranje plaats gehad, welke avond 
was georganiseerd door de afdeeling Barneveld 
van den Bijzonderen VriJwilligen Landstorm. 
Zooals verwacht kon worden, waren de groote 
zaal en de ruime galerij tot in de uiterste 
hoeken bezet. Van het Eere-Comité waren 
o.m. aanwezig Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister 
van Defensie, L. F. Duymaer van Twist, Luite
nant-Generaal b. d., Voorzitter van de Na
tionale Landstorm-Commissie; A. W. J. J. 
Baron van Nagell, Kamerheer in b. d. van 
H. M. de Koningin, Landcommandeur van de 
R. D. 0. oalije van Utrecht, oud-Burgemeester 
van Barneveld, Eere-Voorzitter van de Gewes· 
tdijke Landstorm-Commissie "De Veluwe"· H 
G. Winkelman, Generaal-Majoor, Bevelhehber 
in de 4e Militaire Afdeeling; B. D. van Erke
lens, Kolonel, Commandant II Inf. Brig. te Ede; 
H. Keppel Hess link, Kapitein, Commandant 
S: R. 0. B. A. te Ede; H. B. v. d. Oudendijk 
P1eterse, Kolonel, Commandant IV Artillerie· 
Brig. te Amersfoort; H. de long, Kolonel, Com
mandant VIII Inf. Brig. te Amersfoort; J. H. Th 
0. Kettlitz, Voorzitter der Gew. L. S. Commis
sie "Nieuwe Hollandsche Waterlinie"; Ds. A. 
Hoeneveld, Voorzitter der Gew. L. S. Com· 
missie "De Veluwe'; C. J. C. Janssen, Res. 
Luitenant-Kolonel, Commandant Landstorm
korps "Veluwsch Verband"; M. Barrik Bles 
Res. Majoor, Commandant Landstormkorp~ 
,,Nieuwe Hollandsche Waterlinie" en Mr. A. 
Baron van Heeckeren van Keil, Res. Luitenant-

! Kolonel bij den' Landstorm Motordienst. Verder 
merkten wii op de beide Wethouders en den 
Secretaris dezer gemeente; Ds. Batelaan, Pas· 
toor Gowthorpe, afgevaardi<fden en vertegen 
woordigers van naburige afdeelingen, enz. enz. 

Nadat Ministers Deckers was binnengekomen, 
betrad de Res. le Luitenant D. G. Sanders het 
podium, tot het uitspreken van een welkomst
woord. Namens de afdeding Barneveld heette 
spreker in de eerste plaats hartelijk welkom 
Minister Deckers, Luit.-Gen. Duymaer van Twist 
en Mevrouw Duymaer van Twist, den hoog
geachten Eere-Voorzitter der Gew. L. S. Com
missie "De Veluwe", Baron van Nagell en Fa 
milie, Generaal Winkelman en de vele aan
wezige Opper- en Hoofdofficieren, de vertegen
woordigers van het Gemeentebestuur alhier, 
Ds. Batelaan, Pastoor Gowthorpe, de af~evaar
digden van naburige afdeelingen en verder a!1e 
aanwezigen. 

Daaron nam de HoogWelGeb. Heer A. W. J. 
J. Baro°' van Nagell het woord om de openings
rede uit te spreken. Spreker zeide met genoe
gen te voldoen aan het tot hem gerichte ver· 
zoek deze biieenkomst officieel te openen. 

Niet ten onrechte is den laatsten tiid meer
malen van geza<fsschemering gesproken en het 
is ontegenzeg<felijk waar, dat alleen een krach
tige handhaving van het gezag het volk ten 
nutte kan zijn, en daarin zullen zeker de leden 
van ons Verband de Regeering steunen. 

Het feit, aat op 't oogenblik meer dan 800 
Nederlanders van de meest uiteenloopende rich
tingen en opvattingen hier bijeen zijn, allen me>t 
een zelfde doel, namelijk te eeren de nagedach
tenis van den Grondlegger van onze Vrijheid, 
is toch wel een bewijs voor de machtige ge
dachte, die ons hier samenbrengt. Al zou veel 
van wat thans voorvalt gedachten van twijfel 
in ons wekken, als het er op aankomt, wordt 
er toch bij ons volk nog gevonden onverzwak
te liefde voor onze roemrijke Historie, voor 
onze groote Voorvaderen en niet het minst voor 
ons doorluchtig Vorstenhuis. 

En het Veluwsche volk, stil en zwijgzaam 
van aard, doet in liefde voor Oranje voor nie
mand ter wereld onder, waarvan deze bijeen
komst stellig opnieuw het bewijs levert. 

Met den wensch, dat deze avond ten volle 
zal beantwoorden aan het gestelde doel en een 
waardige herdenking moge zijn van den Grond
legger van onzen Staat, den Vormer onzer 
nationale eenheid en den verdediger van ge
loofsvrijheid, Prins Willem van Oranje, ver
klaarde spreker deze bijeenkomst voor geopend. 
(Langdurig applaus). 

Daarop werd op voorstel van Baron van 
Nageff en onder applaus der aanwezigen be· 
sloten, namens de Gewestelijke Landstorm
commissie, een telegram van trouw en aan· 
hankelijkheid te zenden aan H.M. de Koningin 
en om tevens Z. K. H. Prins Hendrik telegra
fisch met zijn verjaardag geluk te wenschen. 

Vervolgens werd een aanvang gemaakt met 
de opvoerin~ van een aantal tafereelen uit het 
leven van den Vader des Vaderlands en diens 
nazaten, met inbegrip van het tegenwoordige 
Koningshuis, waarbij het podium met groen en 
Oranjedoek was versierd. 

Als eerste tafereel zagen we het afscheid van 
Oranje en Graaf van Egmond, wat een afscheid 
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voor eeuwig bleek te zijn. Verder werden we 
verplaatst naar den Dillenburg, het stamslot 
der Oranjes. In de slotzaal was een luisterrijk 
gezelschap bijeen. We zagen er Prins Willem 
van Oranje met zijn drie broers Lodewijk, 
Hendrik en Adolf, benevens den Graaf van 
Hoogstraten en twee Fransche Hugenoten, de 
Seigneurs de Coqueville en de Villars. Thans 
is men voor het laatst bijeen; straks gaat de 
v eldtocht, ter bestrijding van Nederland, be
ginnen. Op drie plaatsen zal een inval in ons 
land worden gedaan. Na een korte scène tus
schen Willem van Oranje en Adolf, zijn we 
getuige van het roerend afscheid der Prinsen 
van hun moeder, Gravin Juliana van Stol
berg en van hun zusters. De stemming is wee
moedig. Hooren we niet het ernstig doch hoop
vol woord van de vrome Gravin, de Macabeeën
moeder: ,,Vertrouw op Hem, uw leven is in Zijn 
hand!" Vooral deze scène werd voortreffelijk 
weergegeven en bracht de aanwezigen diep 
onder den indruk van het plechtig oogenblik. 
De strijd om de vrijheid is aangevangen, doch 
de eene tegenslag volgt op den andere. Tal van 
steden zijn reeds gevallen, en menigeen ver
liest den moed. Een is er echter, die van geen 
wankelen of wijken weet, en dat is Prins 
Willem. Drie Nassauers zijn reeds voor de zaak 
d er vrijheid gevallen, doch niets kan den Zwijger 
-ontmoedigen. Noch het verlies zijner broers, 
noch huiselijk leed was in staat zijn geestkracht 
le verzwakken. Steeds bleef hij de spreuk der 
Nassauërs: ,,Ce sera moi Nassau, je Maintien· 
d rai", getrouw. 

Het 4e tafereel brengt ons Leidens ontzet, 
nadat we vooraf getuige zijn geweest van het 
lijden der uitgehongerde Leidenaren. Ook werd 
ons het blij eindende slot van het lange beleg 
dier veste voor oogen getooverd. Ja, zelfs 
werd menigeen in de zaal in de gelegenheid 
gesteld de hutspot te proeven, terwijl men 
tevens de kans had op den bodem van het potje 
<1en prijs te vinden, die recht gaf op de beel
tenis van den Prins, door de Firma A. Rutgers 
alhier van marsepain vervaardigd, en, ter ge
legenheid van de~en herdenkingsavond aan den 
B.V. L. alhier aangeboden. Deze plaquette, die 
het welgelijkend beeld van den Zwijger weer· 
gat, was een meesterstuk van suikerbakkers
kuns t en deed dezen bijna wereldberoemden 
spritsbakker dan ook groote eere aan. 

Verder kregen we te zien bekende mannen 
uit den gouden eeuw, als Michiel Adriaansz. de 
Ruyter, waarbij het bekende lied: ,,In een 
blauw geruiten kiel" door het publiek uit volle 
bors t werd medegezongen. Voorts werden de 
levende schilderijen van Frederik Hendrik en 
zijn echtgenoote, Amalia van Solms, evenals 
d ie van andere Oranjes, warm toegejuicht. 

Hoewel de inhoud van het stuk en de mees
terlijke uitvoering een breedvoerige bespreking 
van elk tafereel verdienen, volstaan wij er 
mede te vermelden, dat ons ook na de pauze 
nog menig boeiend en ook wel een enkel hu
moristisch tafereeltje, te zien werd gegeven. 

Niet verzwegen echter mag worden de tus
schenscène, waarbij warme hulde werd ge
b1acht aan den eminenten Voorzitter der Ned. 
Heidemaatschappij, den heer A. W. J. J. Baron 
van Nagell, wiens op het doek gebrachte beel
tenis enthousiast werd toegejuicht, wat even
eens het geval was met die van den Voorzitter 
van den Zuiderzeeraad, Dr. H. Colijn. Vervol
gens werden ook de portretten der Koninklijke 
Familie op het doek gebracht, en buitengewoon 
gevoelvol was de hulde, door een Belgisch 
echtpaar, door Duitsche kinderen, door Hon
garen en Transvaalsche boeren aan de Hooge 
Landsvrouwe en tevens aan Nederland gebracht, 
voor alles, wat hier destijds voor de in nood 
verkeerenden is gedaan. Bij deze hulde werden, 
terecht, ook de Kroonprinses en de Koningin
Moeder niet vergeten. 

Ten slotte bracht Luitenant Sanders warmen 
dank aan allen, die aan het welslagen van 
<lezen avond hadden medegewerkt. 

Daarop betrad Ds. Hoeneveld het podium om 
-een man te huldigen, dien hij den motor der 
organisatie van dezen avond noemde. Zijn 
naam, aldus spreker, behoef ik nauwelijks uit 
te spreken, want ieder, die in Barneveld geen 
onbekende is, heeft reeds begrepen, dat hier 
bedoeld wordt de onmisbare commandant der 
Compagnie, den res. 1e Luitenant D. G. Sanders, 
de man, die alles kan, alles wil en die nacht en 
dag klaar staat, waar het den B. V. L. betreft . 
Onder applaus der aanwezigen, hing spreker 
den Commandant een fraaien krans om de 
schouders. 

Gedachten 
van een 

Landstormer 

'n Rare wereld toch! Juist de men
:schen die beweren, nationaal te gevoe
len en 't hardst roepen om bescherming 
van 't Nederlandsch fabrikaat, trach
ten in ons land in te voeren een Ita
liaansch-Duitsch fascisme, terwijl ze 't 
hetere, echt-nationale, dat we hebben 

Tusschen twee klippen. 

in B.V. L. en Burgerwacht (echt Neder
landsch fabrikaat) daardoor als minder
waardig en onvoldoende terzijde schui
ven. 

In sommige kringen heeft de bepaling, 
dat het lidmaatschap van B.W. en B.V.L. 
onvereenigbaar is met fascistische ver
eenigingen ontstemming gewekt. Leden 
van de B.W. hebben er zich op beroe
pen, dat zij toch bij hun toetreden den 
eed van trouw aan de Regeering heb
ben afgelegd. 

Ons dunkt dat zij, toen zij lid werden 
eener organisatie die zich het recht tot 
eigenmachtig optreden voorbehoudt 
wanneer de Regeering naar haar oordeel 
in het volbrengen van haar taak tekort 
schiet, uit het juiste spoor geraakten. 

Feestvieren is een uiting geven aan 
blijdschap om en dankbaarheid voor ver
kregen zegeningen. 

Het is wel opmerkelijk, dat het stre
ven om den 1 en Mei te vieren als het 
feest van den arbeid, het meest wordt 
aàngetroffen bij hen, die arbeid het al
lerminst als een zegen beschouwen. 

In dat vieren van het "feest van den 
arbeid" is meer tegenstrijdigs. 

De arbeid van den mensch houdt 
slechts zéér ten deele verband met het 
jaargetijde; Mei, het voorjaar met zijn 
ontluikend leven, zijn bloemen- en bloe
semweelde, spreekt ons van arbeid, 
niet door menschenhanden verricht. 
Het vieren van het feest van den arbeid 
op 1 Mei geeft ons den indruk van een 
zich toeëigenen van het auteurschap 

over een arbeid waaraan men part noch 
deel heeft. 

Vooral in dagen van verkiezingen, 
zooals we thans achter den rug hebben, 
komt de S.D.A.P. uit met propaganda
platen, waarin de kracht van den 
rooden arbeider naar voren komt. De 
sterke vuist, de gespierde arm, het ro
buste lichaam doen dan opgeld. 

Het heeft ons getroffen, dat op die 
platen nooit is afgebeeld een S.D.A.P.-
sche ruggegraat. 

Dit kan trouwens ook niet. 
In den laatsten tijd is, in buiten- en 

binnenland, voldoende gebleken, dat de 
S.D.A.P. geen ruggegraat heeft. 

Geen wonder dan ook, dat degenen 
onder haar leden, die daden wenschen 
te zien, overloopen naar de Communis
ten. 

De sterke aanwas van de uiterst
revolutionaire groepen, bij de stembus 
gebleken, mag door de leden van den 
B.V.L. beschouwd worden als een aan
sporing om paraat te blijven. 

Een groeiende communistische groep 
met een groote S.D.A.P. zonder rugge
graat beteekent toenemend gevaar voor 
orde, rust en welvaart. 

Er wordt in dezen tijd geroepen van 
,,den sterken man". 

Wat wij noodig hebben is een sterk 
volk. 

Hoezeer ook aan krachtige leiding 
behoefte bestaat, het roepen om "een 
sterken man" getuigt van een neiging 
om heel den last van de crisis te leg
gen op de schouders van een enkele en 
zelf voort te gaan met te trachten, zóó 
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te leven, dat die last zoo weinig moge
lijk op eigen schouders drukt. 

Een sterk volk aanvaardt gewillig de 
taak om samen te dragen, het leggen 
van dien last op den enkele is geen be
wijs van kracht. 

ONTVANGEN BOEKWERKEN. 

Wij ontvingen van de Uitgeverij 
Firma Groenendijk, Slaghekstraat 90-94 
te Rotterdam, een proef-exemplaar van 
het tijdschrift "De Historiestem" (met 
bijlage: Prins Willem, Vader des Vader
lands), onder Redactie van de Heeren 

A. Janse en C. Stumphius. 
Dit tijdschrift is hoofdzakelijk be

stemd voor massaverspreiding. 

Het gebruik van geweld als middel 
tot het handhaven van orde en recht, 
door M. P. Kokje, Eerste-Luitenant der 
Infanterie. Brochure no. 2. Uitgave van 
de Vereeniging van Vrijzinnig-Gods
dienstige Liberalen. Verkrijgbaar bij 
Mevr. Z. Berkhout-Muurling, Hessen
weg 155, De Bilt (U.). 

De Motorordonnans en de bestuurder 
bij autotreinen en gemotoriseerde troe
pen en treinen, bewerkt door P. J. ER
KENS, Res.-Kap. voor speciale Dien
sten, Districtscommandant van 't Vrijw. 
Landstormkorps "Motordienst". Uitgave 
A. J. G. Strengholt's, Uitgevers-Mij . N.V. 
te Amsterdam. Prijs f 0.30. 

Cilacc. Internationaal Centrum van 
den Actieven Strijd tegen het Commu
nisme. Vifquinstraat 56, Brussel, België. 

Het is nu reeds , meer dan een jaar 
dat een Fransch-talige periodiek een 
studie maakt van de communistische 
heerschappij in Rusland. 

De Nederlandsche en de Fransche 
,,Anticommunistische Documenteering'' 
(want sinds 1933 bestaat ook de Neder
landsche uitgave) zet in elk van zijn 
nummers een verschillend onderwerp 
uiteen over het sociaal, intellectueel en 
moreel leven in U.S.S.R. en de uitwer
king van het communisme in Rusland 
en in gansch de wereld. 

Er is geen enkel onderwerp of het 
wordt onderzocht met de officieele Sov
jet-pers als gids teneinde een onver
valschte documenteering te publiceeren, 
die den werkelijken toestand van het 
Sovjet-probleem wil schetsen. 

Verschijnt in de Nederlandsche en de 
Fransche taal. 
· Jaar-abonnement voor Nederland: 
f4.-. 

DE BOSCHMANNET JES, door Bart 
van de Veluwe. Kennink's Nieuwe 
Jeugdserie. Uitgave van Kennink en 
Zoon te Utrecht. 

Een aardig jongensboek met vele bij
zonderheden uit het leven van ons volk 
tijdens de mobilisatiejaren. 

Jaarverslag over 1932 van de Vereeni
ging "Oranje Nassau Museum" te 's-Gra
venhage met bijdragen van Dr. Hans 
Kruse te Siegen, Dr. A. A. van Schel
ven en anderen. 
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Het vliegveld Twente, 

Eerste Vrijwillige Vliegtuigafdeeling bij 
het Landstormkorps Motordienst 

In de gelederen van het vrijwillig 
Landstormkorps Motordienst heeft op 
7 April j.1. een zeer belangrijke gebeur
tenis plaats gehad. 

Op dezen datum n.l. heeft de instal
latie plaats gehad van de afdeeling vrij
willige vliegers behoorende tot de sectie 
Enschede van het Korps. 

Hiertoe waren te 13.- uur op het 
vliegveld Twenthe, toebehoorende aan 
de Twentsche Aeroclub een vijftal vlieg
tuigen met bestuurders en waarnemers 
en links daarvan het auto-trein-gedeelte 
der sectie opgesteld. 

De afdeeling vliegtuigen stond onder 
commando van den vlieginstructeur den 
Sergeant van de Graft te Enschede en 
de auto-trein onder commando van den 
Korporaal Boers uit Oldenzaal, het ge
heel onder bevel van den res. ten Lui
!enant H. J . Goorhuis, commandant van 
de sectie Enschede. 

Te 13.15 uur betrad de Korpscom
mandant de Luitenant-Kolonel Ten 
Broecke Hoekstra uit 's-Gravenhage het 
vliegveld tot het houden van een inspec
tie over de troepen. 

Op het terrein waren mede aanwezig 
de res. Luitenant-Kolonel Mr. A. Baron 
van Heeckeren van Kell, commandant 
van de Afdeeling waartoe de sectie 
Enschede behoort en diens Adjudant 
de res. te Luitenant Kleuver, de res. 
te Luitenant Jhr. A. F. Meyer, com
mandant van het District Overijssel; 
als vertegenwoordiger van de sectie 
Hengelo de res. te Luitenant Ekker en 
van Apeldoorn de Sergeant Lankwar
den, zoomede de res. Officier van Ge
zondheid te klasse De Bruyn, Arts te 
Losser en lid van het Korps. 

Na de inspectie hield de Korpscom
mandant, de navolgende toespraak: 

Toen voor eenigen tijd de Luit.-Kol. 
Bn. van Heeckeren mij mededeelde, dat 
een aantal heeren sportvliegers genegen 
waren zich aan te sluiten bij den Vrijw. 
Landstorm was dit voor mij - ik behoef 
het U nauwelijks te zeggen - een zeer 
verblijdend bericht. Vooral in deze tij
den kan het niet genoeg op prijs gesteld 
worden wanneer de goedgezinden zich 
vereenigingen om het gezag te steunen. 

Vandaar dan ook dat ik den Lt.-Kol. 
van Heeckeren dadelijk mijn volle m-

stemming met het voornemen betuigd 
heb, waarmede de Luchtwacht ook op 
bijzondere wijze gebaat zou worden. 

Alleen deed zich de moeilijkheid voor 
dat wij plotseling gesteld werden voor 
een novum, waar toch bij de onder 
mijne bevelen staande Korpsen uit den 
aard der zaak nog nimmer werd beschikt 
over vrijwilligers in het bezit van een 
vliegtuig. Doch dit bezwaar mocht geen 
gewicht in de schaal leggen en daarvoor 
moest een oplossing gevonden worden, 
omdat wij te veel prijs stelden op de 
aanwinst van deze Heeren uit Twenthe 
voor ons Korps. 

De oplossing werd gevonden, door de 
Heeren te verbinden bij het Vrijw. L.S. 
M.K. Motordienst, omdat de meesten 
Uwer toch in het bezit van een of ander 
motorvoertuig zijn. 

De Heeren hebben zich bereid ver
klaard om bij oefeningen zich met hun 
vliegtuig beschikbaar te stellen, wat op 
zich zelf ook weder een geheel nieuw 
gezichtspunt opende, dat even onder de 
oogen gezien moest worden, hoezeer wij 
natuurlijk reeds dadelijk die bereidwil
ligheid op prijs stelden. 

De moeilijkheid zat daarin, dat ques
ties van schade en ongevallen, wanneer 
die zich onverhoopt mochten voordoen, 
niet aan hooger hand voor vergoeding in 
aanmerking gebracht zouden kunnen 
worden, zooals dit het geval is bij het 
voorkomen van ongevallen bij het per
soneel van het L.S.M.K. Motordienst. 

Deze moeilijkheid is intusschen geheel 
1 opgelost, aangezien door den Heer H. J. 

P. van Heek te Enschede, een der 
vrijwillige vliegers, een garantiefonds is 
opgericht, waarin deze tot dekking van 
eventueele schade bij oefeningen, een 
zeer aanzienlijk beprag heeft gestort, 
zonder hiervan zelf te willen profiteeren. 

Zeer verblijdend acht ik het voorts, 
dat de Heer van de Graft, de vliegin
structeur, zich bereid verklaard heeft 
om. zich bij den Landstorm aan te slui
ten. Het is mij een genoegen hem bij 
deze te kunnen mededeelen dat hij door 
den Heer Inspecteur van den Landstorm 
met ingang van t April is benoemd tot 
Sergeant, met welke benoeming ik hem 
gaarne van harte geluk wensch. 

Ik behoef U nauwelijks te zeggen dat 

Een overzicht van de sectie Enschede. 

ik dankbaar de gelegenheid heb aange
grepen om hier heden in Uw midden te 
zijn ten einde met U kennis te maken en 
de opnieuw gevormde sectie Enschede 
te inspecteeren. Ik twijfel er niet aan of 
Uw goede voorbeeld zal voor velen een 
aansporing zijn om zich bij het Vrijw. 
L.S.M.K. Motordienst aan te sluiten. 
Gaarne doe ik een beroep op de Heeren 
om ieder in eigen kring op te wekken 
tot het zich verbinden bij ons Kórps, 
want alleen door een groote onderlin
ge samenwerking is het mogelijk om 
het Korps waarvan de onmisbaarheid 
onomstootelijk vast staat, tot bloei te 
brengen. 

Ik eindig met een woord van oprech
ten dank aan U allen, en ook aan den 
afdeelingscommandant, diens adjudant, 
den Luitenant Kleuver, den Districts
commandant, den Luitenant Jhr. Meyer, 
den sectiecommandant, den Luitenant 

HOEVELAKEN. 
Ter herdenking van den 400sten geboortedag 

van Prins Willem van Oranje, werden op de 
schietbanen van het Vereenigingsgebouw Stou
tenburgerlaan, schietwedstrijden gehouden op 
25, 27, 29, 30, 31 Maart en 1 April. De wed
strijden gingen uit van het landstormkorps 
"Veluwsch Verband" en waren opengesteid 
voor alle landstormafdeelingen, burgerwachten, 
schietvere.enigingen, detachementen van zee
en landmacht. 

De officieele opening vond plaats 25 Maart · 
te drie uur. De plaatselijk leider, res.-luit. D. 
F. Pijkstra opende de bijeenkomst, waarna hij 
't woord gaf aan Jhr. P. A. van Eijs. 

Deze heet met bijzonder genoegen, èn als 
burgemeester, èn als voorzitter van de plaatse· 
lijke commissie, de aanwezigen welkom, inzon
derheid Ds. Hoeneveld, de leden der geweste
lijke commissie, res.-luit.-kol. C. J. C. Jansen, 
Dr. C. J. K. van Aalst en den heer C. C. de 
Vries, kapitein 0. L., als vertegenwoordiger van 
de afdeeling B.V.L. te Nijkerk en daarvan een 
der mede-oprichters in 1918. Spreker wenscht, 
dat door de wedstrijden de band tusschen de 
deelnemers onderling en aan Vaderland en 
Vorstenhuis moge worden versterkt. 

Ds. Hoeneveld deelt mee, dat tot hun leed
wezen verhinderd zijn de heeren A. W. J. J. 
baron van Nagel! en T. B. 's Jacob. Deze wed
strijden op de banen, zoo welwillend · door Dr. 
C. J. K. v. Aalst beschikbaar gesteld, vermeer
deren de paraatheid. Moge menig schutter met 
aangename herinneringen ook een mooien prijs 
meenemen. Hiermee verklaarde spreker den 
wedstrijd geopend. 

Tijdens den wedstrijd kwamen Zijne Excel
lentie luitenant-generaal Duymaer v. Twist, zijn 
echtgenoote, res.-kapiteins Van Sitteren en 
Boulogne, vertegenwoordigende de Nationale 
Landstormcommissie, een kijkje nemen. 

Op Zaterdag 1 April te 9 uur n.m., viel het 
laatste schot. De wedstrijden waren druk be
zocht en kunnen als geslaagd worden beschouwd. 

Hieronder volgen de uitslagen: 
Korpswedstrijden K.S.O.: le pr. Schietver

.,Baarn en Omstr.", Baarn, 455 p.; 2e pr. Afd. 
B.V.L., Ermelo, 446 p.; 3e pr. Burgerwacht Nun
speet, 445 p. laagste serie 83); 4e pr. Schietver. 
"Baarn en Omstr.", Baarn, 445 p. (laagste serie 
81); Se pr. Schietver . .,Wilhelmina", Spaken
burg, 439 p.; 6e pr. Afd. B.V.L., Barneveld, 
437 p.; 7e pr. Burgerwacht Amersfoort, 434 p.; 
Se pr. Afd. B.V.L., Hoevelaken, 433 p.; 9e pr. 
Burgewacht Hoevelaken, 429 p.; l0e pr. Afd. 
B.V.L., Ermelo, 428 p.; 11e pr. Schietver. ,.Wil
lem Tell", Harderwijk, 425 p. 

Hoogste Korpsschutter K.S.O. Mr. E. H. 
Bergsma te Amersfoort met 99 punten. 

In totaal hebben 33 Korpsvijftallen deel~e
nomen. 

Korpswedstrijden Buks. le pr. Schietvereen. 
,.Gelria", Ede, 227 p.; 2e pr. Schietver. ,.Tyr", 
Lunteren, 220 p. (laagste serie 42); 3e pr. 
Schietver. .,Wilhelmina", Amersfoort, 220 p. 
(laagste serie 41); 4e pr. Schietvereen . .,Piet 
Cronjé", Ermelo, 220 p. (laagste serie 39); Se pr. 
Schietver . .,Gelria", Ede, 217 p. (laagste serie 
38-42); 6e pr. Schietvereen. ,.Prins Hendrik", 

Goorhuis en aan het personeel van het 
afdeelingsbureau voor alle moeite welke 
zij zich hebben willen geven om de 
nieuw gevormde sectie Enschede tot 
stand te willen brengen, waardoor het 
Korps weder een welkome uitbreiding 
heeft ondergaan." 

Na deze toespraak, stelden de vliege
niers hun vliegtuigen ter beschikking 
van hen welke (voor de meesten de eer
ste maal) een luchtreisje wilde maken. 

Door velen werd hiervan een dank-· 
baar gebruik gemaakt, en zoo zagen wij 
nu eens niet op den grond maar in de 
lucht, de verbroedering van twee tech
nische korpsen, maar met één doel 
,,STEUN AAN HET WETTIG GEZAG". 

Bij de eerstvolgende oefening in Mei 
in samenwerking met het Roode Kruis, 
en in Augustus in de legerplaats Hars 
kamp hopen wij onze vliegers op het 
appel te zien. 

Amersfoort, 217 p. (laagste serie 38-40); 7e pr. 
Burgerwacht Hoevelaken, 213 p. (laagste serie 
38); Se pr. Schietver . .,Piet Cronjé", Ermelo , 
213 p. (laagste serie 37). 

Hoogste Korpsschutter Buks: J. J. van Eg
mond te Ede met 49 punten. 

In totaal hebben 26 Korpsvijftallen deelge
nomen. 

Wedstrijd Personeel K.S.O. le pr. J. Schwits
ner, Amersfoort, 47; 2e pr. P. C. Prins, Utrecht, 
47; 3e pr. J. Arneds, Rhenen, 46; 4e pr. Th. J , 
Rikker, Ermelo, 46; Se pr. J. W. Wittebrood, 
Laren, 46. 

Wedstrijd Personeel Buks. le pr. J. L. Braam
burg, Ermelo, 48; 2e pr. H. Vlaanderen, Ede, 
48; 3e pr. J. Steenbergen, Ede, 48; 4e pr. J. 
Gerritsen, Hoevelaken, 47; Se pr. F. Tromp, 
Hoevelaken, 47. 

Vrije Baan K.S.O. le pr. J. Gerritsen, Hoeve
laken, 89; 2e pr. J. v. Egmond, Ede, 88; 3e pr. 
H. v. d. Vlugt, Amersfoort, 88; 4e pr. F. Tromp, 
Hoevelaken, 88; Se pr. G. Broekhuizen, te 
Ermelo, 87. 

Vrije Baan Buks. le pr. A. Visser, Ermelo, 
90; 2e pr. C. P. Gerth, Leersum, 90; 3e pr. ·A. 
Mondria, Ermelo, 90; 4e pr. G. J. Schuurhuis, 
Ede, 90; Se pr. J. J. v. Egmond, Ede, 90. 

Zaterdagavond 8 April had de prijsuitreiking 
plaats van de zoo druk bezochte wedstrijden. 
De deelnemende korpsen waren tegen half acht 
uitgenoodigd in de groote zaal van het Vereeni
gingsgebouw. 

De plaatselijk leider, voorzitter van de wed
strijdcommissie, res.-luit. D. F. Pijkstra, opende 
den ;,,vond met een welkom aan allen, inzon
derheid aan den Verbandsoverste, res.-luit.-kol. 
C. J. C. Jansen. Berichten van verhindering 
waren ingekomen van de heeren: Dr. C. J. K. 
van Aalst, Jhr. P. A. van Eys, Ds. Hoeneveld, 
C. Bartelsman en Z. v. Roemburg. 

Hierna hield de heer Michon een herden
kingsrede over Prins Willem I. 

De heer Pijkstra dankte den inleider en ver· 
zocht den overste Janssen, om de prijzen uit 
te reiken. 

De voorzitter van de wedstrijdcommissie 
sprak daarna een woord van dank tot allen, 
die medewerkten, om den wedstrijden te doen 
slagen. Een apart woord ontving de secretaris 
der commissie, de heer Van Geffen. 

De commandant van de Burgerwacht te 
Amersfoort, Mr. Bergsma, nam nu het woord. 
Het is, zoo zei hij ongeveer, een gewoonte, dat 
iemand uit den kring der schutters een enkel 
woord spreekt en een woord van dank uit
brengt. Een dergelijke plechtigheid past ook nu. 
Daarom wil ik uit naam van de schutters de 
heeren in Hoevelaken mijn hartelijken dank 
betuigen voor de goed ingerichte en kameraad
schappelijk gebleven wedstrijden. Mijn mak
kers en ik dragen de aangenaamste herinne· 
ringen aan deze dagen mee. 

HARDERWIJK. 
Degenen die op 21 April de herdenking var. 

Prins Willem van Oranje, georganiseerd door 
den Bijz. Vrijw. Landstorm hebben bijgewoond 
zullen daarvan ongetwijfeld een diepen indruk 
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LIJNKAMP's BETERE 
KLEEDING 

voor HEEREN, JONGEHEEREN en KINDEREN 

DEN HAAG GROENMARKT, hoek Nieuwstraat 
TI-IOMSONLAAN, hoek Fahrenheitstraat GOUDA MARKT 

hebben meegenomen, een mdruk van bezieling 
en van geestdrift. 

Het was een Vaderlandsche, een Oranje
avond van de eerste orde. 

Na een welkomstwoord van den heer Meken
kamp, lid der plaatselijke commissie. waarin hij 
- in 't bijzonder het Gemeentebestuur - dank 
bracht voor de ondervonden medewerking, 
sprak de bekende Landstorm-man Ds. Hoene
veld van Nijkerk op zijn bezielende wijze van 
het wezen van den Landstorm als een uiting 
van vaderlandsliefde, als een organisatie die 
een barricade wil vormen rondom Oranje's 
troon, tot heil van het vaderland. 

Vervolgens werden een groot aantal histori
sche tafereelen gegeven, door den B.V.L. van 
Barneveld, de Chr. reciteer-vereeniging van de 
Rudolph-stichting en anderen. Een beschrijving 
er van te geven, zou te veel tijd en plaats 
vragen. Laat ons volstaan met te zeggen dat 
de costumeering en uitbeelding schitterend 
waren en dat, mede door de uitstekende inrich
ting van "onze" Ontspanningszaal, ook wat be
treft het maken van kleur-effecten, een en 
ander diepen indruk maakte. De zaal leefde 

spontaan mede, zoowel in de ontroerende als 
in de komische momenten. 

Voor de pauze hield burgemeester de Jong 
Saakes een toespraak, waarin hij wees op de 
geestelijke schatten van ons volk, door 't voor
geslacht met opoffering van goed en bloed ver
worven. 

Spr. herinnerde aan het gebeurde in de 
maand November van 1918, de greep naar de 
Kroon, uit welke gebeurtenis de B.V.L. is op
gestaan, die thans reeds 76400 leden telt en die 
het devies der Oranje's ulk zal handhaven" tot 
de zijne heeft. 

Na de stormachtig toegejuichte - en meer
malen door applaus onderbroken - rede, werd 
plechtig het Wilhelmus aangeheven door de 
stampvolle zaal. 

Aan 't slot van den avo-nd dankte eerst Kolo
nel van den Akker en daarna Ds. Hoeneveld 
alle medewerkenden voor hetgeen geboden 
werd, in 't bijzonder den organisator, Luitenant 
Sanders, waarna de avond gesloten werd met 
het zingen van "Mijn schildt ende betrouwe" 

't Was een pracht avond. 

Voor Jong Nederland 
JONGENS EN MEISJES. 

De volgende twaalf hebben voor de 
oplossing der raadsels in 't April-num
mer een prijs gekregen: 

Cath. Bijlsma, Oosterbeek 
Henk Borgdorff, Overschie. 
Sam de Jongh, Roosendaal. 
Jenny de Jong, Drumpt. 
Dina Knapen, Sommelsdijk 
Joh. Maas, Zwaagdijk. 
Gerrit Meyles, Audijk 
J. Pisuisse, Lutten. 
Thea Rabou, 's Hertogenbosch. 
Nell Thomas, Scheveningen. 
W. v. d. Hoop, Holwerd. 
Jan Kegel, Bergschen Hoek 

Een poosje geleden heb ik een Land
storm-avond met prijsuitdeelingen en 
muziek bijgewoond. Wat was dat toch 
'n fijn avondje! Als jullie groot bent, jon
gens! dan sluiten jullie je zeker ook da
delijk bij den Landstorm aan. Daar zul 
je vast geen spijt van hebben. Vraag 't 
maar 's aan je vader of je broer. 

Groep A. (Onder de 10 jaar}. 

EEN PLAKPARTIJT JE. 

De kop van een 

De kop van een 

De kop van een 

De kop van een 

De kop van een 

De kop van een 

Plak deze zes koppen naast elkaar. 
Welk beest krijgt ge dan? 

Groep B. (Boven de 10 jaar}. 

WAT 'N BRABBELTAALTJE! 
De soldaten stonden gepakt en ge

zakt; want de kemel . kwam spectie 
houden. 
· Die bengels voeren allerlei kwatta
kwaad uit. 

Hoe laat is 't op jouw horlozie? · 
Ik geloof, dat daar de marrejeniers 

aankomen. 
Een dronken of slaapdronken ·chaf

feur is gevaarlijk. 
Als je naar 't buitenland gaat, moeten 

je pampieren goed in orde zijn. 
Pietje is haast zoo wijs als 'n perfes

ter. 
Bij de meneuvels werden de kernon -

nen afgevuurd. 
Met Kersemis krijgen we vercantie. 
Kees heeft twee vette kernijnen in z'n 

hok 
M'n vader werkt op 't suikerfambriek. 
Waar is m'n porte-fulie toch geble

ven? 
De patient werd op kosten van het 

ziekenvonnis opengereerd. 
Dat mannetje rijdt voor de Automaat 

met petrumolie. 
De monnik stapte op z'n schandalen 

door de bestevule van het klooster. 
Wim volgt 's avonds een teekencircus. 
In het tentje lag een a-b-c-patient. 
De bqren hebben kwetsie met elkaar. 

EEN LASTIGE NAAM. 

,,Ach, wat wordt m'n leven toch aller
verschrikkelijkst vergald door m'n mi
serabelen naam!" Zoo klaagde Mejuf
frouw Punt met een snik en een tráan. 

Nu, in haar droeve verzuchting school 
inderdaad heel veel waars. Vooral in een 
groot gezelschap was zij dikwijls het 
mikpunt van allerlei grapjes en zinspe
lingen. 

Soms vroeg een gast met een oolijke 
snuit: ,,Wat belieft U, juffrouw komma?" 

En dan had je meestal dadelijk de 
poppen aan 't dansen. 

,,'t Woord is aan juffrouw Vraagtee-

ken!" grapte een ander. En weer was 
de lont in 't kruit geworpen. 

Juffrouw Punt zou natuurlijk heel ver
standig gedaan hebben, als ze zich bij 't 
verkoopen van die aardigheidjes van den 
doove en domme gehouden had. Maar 
dit was nu juist haar ongeluk: omdat ze 
opvliegend van aard was, liet ze haar 
geraaktheid maar al te duidelijk mer
ken. En zoo wierp ze door haar spinne · 
kopachtig gezicht telkens eigenhandig 
een kannetje olie in het vuur. 

Op een gezellig avondje zei er soms 
eentje zonder de minste bijbedoeling: 
"We zullen achter dit gesprek nu 'ns een 
punt zetten!" 

Of: ,,alles was daar fijn in de puntjes!" 
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Onmiddellijk dacht juffrouw Punt dan 

aan boos opzet, en beet van zich af als 
een kat, die op den staart getrapt wordt. 

Maar het toppunt van woede bereikte 
zij, toen haar eens op een verjaarpartij
tje argeloos werd toegevoegd: ,,Nou ben 
je toch heelemaal mis, Punt!" 

Zij koppelde de laatste twee woor
den samen, en stoof op als een brie
schende leeuwin: ,,Wat zeg je daar? 
Mispunt??? 'k Ben geen straatmeid, 
hoor! Ik laat me niet langer beleedi
gen!" Of de toegesnauwde dame al be
weerde, dat hier geen moedwil, maar 
een ongelukkig misverstand in 't spel 
was, daar hielp geen redeneeren aan. 
,,'k Laat me niet langer voor den mal 
houden!" gilde juffrouw Punt als een 
sirene, en met een nijdigen smak smeet 
ze de deur van de feestzaal met zulk 
een kracht achter zich dicht, dat enkele 
gasten brokken kalk van 't plafond op 
hun knikker kregen. 

Nog dienzelfden nacht pakte ze haar 
koffers, stapte reeds met 't hanenge
kraai op de Harwichboot, die haar naar 
Londen voerde. 

Helaas! ook daar in den vreemde 
raakte ze weldra van den regen in den 
drop. Het ongeluk leek haar wel op de 
hielen te zitten. Want amper was zij in 
een pension beland, of daar werd ze 
reeds aangesproken als: Miss Punt. 
(Miss is het Engelsch woord voor Juf
frouw}. 

En overal waar zij ging of stond, ach
tervolgde haar het kwelduiveltje dat 
haar eerbiedig begroette als: Miss Punt. 

In haar dwaze kortzichtigheid begon 
ze toen te schelden: ,,Jullie Britsche 
talhouten en boonenstaken, pronkhan
zen en slokoppen! Jullie bent zelf alle 
maal de misselijkste mispunten, die met 
je spillebeenen over den aardbol loo
pen!" 

Telkens wanneer ze werd aangespro
ken, voelde ze weer zoo'n venijnigen, 

moorddadigen prie:-:i in haar licht bewo
gen gemoed. 

Neen! Zoo'n leven was niet langer uit 
te houden. Van chagrijn werd ze zoo 
mager als een scheurkalender na Kerst
mis. Het scheen wel, dat al die brutale 
Britten het op haar verderf en onder
gang toelegden. 

Met tranen als capucijners in haar 
rood beschreide oogen, dook dagelijks 
de herinnering op aan Holland, haar va
derland, dat ze in onbezonnenheid den 
rug had toegekeerd. Als ze dan toch als 
een mispunt door de wereld moest 
gaan, dan nog duizendmaal liever op 
haar geboortegrond, dan aan de mistige 
boorden aan de Theems, waar ze be -

. 
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schouwd werd als een vette gans, die 
naar hartelust geplukt kan worden. 

Vaarwel, Albion! En tot nimmer we
derziens! Ze pakte haar koffer, en een 
maand na haar aankomst in Londen, 
trippelde ze weer door Den Haag, waar 
ze altijd gewoond had. 

Door ondervinding was ze tenslotte 
wijs, en door zelfbeheersching sterk ge
worden. 

De grappenmakers lieten weldra de 
zinspelingen op haar naam achterwege, 
omdat ze bemerkten, dat juffrouw Punt 
zich niet langer gebruiken liet als mik
punt voor hun pijlen. 

BAAS BOVEN BAAS. 

,,Karel!" (sprak eens Meester \Y/ eetal} 
11Zeg me 's even kort en goed: 
11Wat is wel het lievelingskostje, 
,,Waar de haring zich mee voedt•?" 

- ,.'k Meen: sardientjes!" luidde 't 
antwoord 

Op een toon vol vuur en kracht; 
- ,,Goed, m'n zoon!" hernam de 

Meester; 
11 Jij verdient ditmaal een acht!" 

- ,,Maar, Meneer!" vroeg Puckie 
Pienter 

Met een fellen geestdriftblos; 
,.'k Snap niet goed: hoe maakt een 

haring 
,,Telkens nou zoo'n blikkie los?" 

Meester Weetal humde krachtig, 
En verklaarde plechtig luid: 
,,Puck, jij krijgt een tien, m'n kerel! 
,,Jij blinkt boven allen uit!" 

OOM BERTUS. 

Uw Wedstrijd slaagt zeker 
als U ons schijvenmateriaal gebruikt. Prima houtbord, 
speciaal voor schietschijven vervaardigd, glad en scheurt niet. 
Alle modellen direct uit voorraad te leveren , franco huis 
cloor geheel Nederland. Vraagt onze volledige prijscoura nt 
en modellen. Beleefd aanbevelend, 

N.V. v.h. FIRMA GROENENDIJK 
Slaghekstr. 90-94, Rotterdam-Zuid, Tel 11386, na 6 uur 11209 
Ons succes v. 1933 is de nieuwe Geluksbaanschijf, tel1. 1-100 
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GEREDUCEERDE HUURPRIJZEN 's-Gravenhage 
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WIE HELPT EEN B. V. L. 

SCHERPSCHUTTER 
R.-K., geh., oud 30 jaar, aan 
een betrekking als bosch
wachter of iets dergelijks. 
Brieven onder letter C. E., 
Bureau van dit blad. 

WIE HELPT een jong res.
officier, met einddiploma 
H.B.S. en "School voor Suiker
industrie" aan 

EEN BETREKKING ? 
Referenties, waaronder ook 
uit het buitenland, kunnen 
opgegeven worden. Br. onder 
letter T. V. aan "Het Land
stormblad." 
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van sigaren aap particulieren. 
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Bureau van dit blad. 
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A-CURSUSSEN: voor Heeren: 
kommies, politie-diploma, ma
rechaussée, militaire pol., ver
pleger, besteller, spoorweg-be-
ambte, keurmeester van waren, 

hulpkeurmeester (v. slagers), ver
kooper, winkelbediende, chef-win
kelbediende, filiaalhouder, étaleur, 
administrateur, facturist, corres
pondent, enz. 

Voor dames: verpleegster, kraamver
zorgster (diploma voor gehuwden en 
ongehuwden), verkoopster, winkeljuf
frouw, chef-winkeljuffrouw, filiaalhoud-

ster, étaleuse, correspondente, prive-secre
taresse, facturiste, enz. 
Inl. gratis. Vermeld geboortedatum. Na vol
brachte studie hulp bij sollicitatie. 

B-CURSUSSEN: voor beginners: 
zoowel Dames als Heeren: praktijkdiploma boek
houden (dubbel boekhouden), stenografie (systeem 
Groote), handelskennis en handelsrecht, algemeene 
ontwikkel., ed. taal, Fransch, Duitsch, Engelsch, 
rekenen, handelsrekenen, warenkennis, aardrijks
kunde, natuurkunde enz. 

Voor gevorderden: Nederlandsche-, Fransche-, 
Duitsche- en Eng<'lsche handelscorrespondentie. 

De B-cursussen zijn voor jong en oud. Laag maan
delijksch lesgeld. Nieuwe atlassen , boeken en 
woordenboeken gratis in eigendom. Lager onder
wijs voldoende. Correctie van gemaakt werk. Na 
goeden afloop diploma's. Velen verwierven door 
onze diploma's goede positie of bijverdienste. 
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No. 6 - JUNI 1933 

HIElf 

EEN WOORD VAN 
ERKENTELIJKHEID. 

Dit komt zeker toe aan den afgetre
den Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken, Zijne Excellen
ie Jhr. Mr. Ch .. J. M. Ruijs de Beeren

brouck. 
Een man van hooge statuur, die lange 

jaren met zijn beste krachten zijn Volk 
en Vorstenhuis heeft gediend. 

Een edelman; ook een edele man: 
Groot voorstander en steun van den 

Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm; op 
onze Landstormdagen een gaarne ge-
7iene autoriteit. 

Het staat niet aan ons zijne groote be
teekenis voor de staatkundige geschie
denis van onzen bewogen tijd te schet
;en. 

Wij volstaan met onze verheuging uit 
e spreken, dat het Voorzitterschap der 

Tweede Kamer aan zijne handen op
ieuw werd toevertrouwd. 
Ons volk behoort Gode dankbaar te 

zijn, dat in een tijd, waarin volksverlei
:ling een te veel bestudeerde kunst is 
geworden, mannen van onbaatzuchtige 
trouw als de Heer Ruijs de Beeren
brouck bereid waren om met negatie van 
alle verguizing, de verantwoordelijkste 
·egeeringsposten te bezetten. 

Wij voegen hieraan gaarne toe een . 
woord van dank aan den afgetreden Mi
nister van Justitie, Zijne Excellentie 
Mr. Dr. J. Donner, die eveneens vele 
malen op onze landstormbijeenkomsten 
aanwezig was en meermalen onze vrij
willigers met zijne fijn gestyleerde rede
voeringen opwekte. 

Beide figuren zal de Bijzondere Vrij-

VERSCHIJNT ELKE MAAND 1 OE JAARGANG 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS f1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

willige Landstorm niet gemakkelijk uit 
het oog verliezen; integendeel, met 
groote belangstelling zullen onze vrij
willigers deze steunpilaren van ons in
stituut op hun levensweg volgen. 

Mogen zij nog tot rijken zegen gesteld 
worden voor ons volk en voor ons ge
liefd Oranjehuis. 

DE KABINETSFORMATIE. 

Politieke beschouwingen zijn in ons 
blad uitgesloten. 

Niettemin heeft deze Kabinetsforma
tie onze groote belangstelling gehad. 

Voldoening, ja meer dan dat heeft het 
gewekt, dat Zijne Excellentie Mr. Dr. 
L. N. Deckers als Minister van Defensie 
is gebleven. 

In de jaren sinds 1919 is er tusschen 
dezen eminenten volksvertegenwoordi
ger-bewindsman eenerzijds en den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm anders
zijds een sterke saamhoorigheid en toe
genegenheid gegroeid. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
heeft in Minister Deckers groot ver
trouwen, een vertrouwen, dat niet plot
seling uit de lucht is komen vallen. Van 
stuk tot stuk is het verworven door 
daden. 

DE ANDERE MINISTERS. 

Alle andere Ministers hebben hunne 
geestverwanten onder de vrijwilligers 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. 

Voor ons instituut als zoodanig gaat 
het evenwel om het feit, dat zij door on
ze geëerbiedigde Koningin zijn benoemd 
teneinde als Hare hoogs.te dienaren ons 
volk te regeeren. 

Voor den Bijzondercn V rijwilligen 
Landstorm vertegenwoordigen zij mits
dien het Wettig Gezag. 

Daarom kan de Regeering geheel en 
al rekenen op den onverzwakten trouw 
van onze vrijwilligers. 

Ons volk behoort dezen mannen dank
baar te zijn, dat zij in dezen moeilijken 
tijd de regeeringsverantwoordelijkheid 
hebben willen aanvaarden. 

Moge Gods zegen rusten op hun ge
wichtigen arbeid. 

DE NIEUWE REGEERING 
EN HET GEZAGSVRAAGSTUK. 

Dat het 
Gezag zal worden hooggehouden 

stelt de regeering met nadruk op den 
voorgrond. Tegen extremisme, van 
welke zijde dit zich ook openbaart, zal 
met beslistheid worden opgetreden. Het 
oef enen van terreur tegenover de orde
lievende bevolking en het verwekken 
van onrust, zullen zonder aarzeling wor
den tegengegaan. De plaatselijke over
heid kan daarbij op den steun der regee
ring rekenen. 

Uit de regeeringsverklaring door den 
Minister-President Dr. H. Colijn op 
31 Mei in de beide Kamers der Staten
Generaal afgelegd. 

FASCISME EN 
NATIONAAL-SOCIALISME. 

Het lidmaatschap van organisaties en 
vereenigingen op fascistischen of natio
naal-socialistischen grondslag is onver
eenigbaar met dat van den Bijzonderen 
V rijwilligen Landstorm. 

GEEN OVERBODIGÈ MEDEDEELING. 

"Het oefenen van terreur tegenover 
de ordelievende bevolking zal zonder 
aarzeling worden tegengegaan". Deze 
woorden in de gepubliceerde Regee
ringsverklaring doen op het eerste ge
hoor eenigermate vreemd aan. 

Terreur is ons land? Bestaat die wel 
wezenlijk?, zullen sommigen zich afvra
gen. 

Het antwoord luidt helaas bevesti
gend. 

De huurdersstakingen in de groote 
steden door de communisten in elkan
der gezet, zijn zuiver terreur. 

Het optreden der roode vakvereeni
gingen bij de staking te IJmuiden was 
niets minder dan brutale terreur. 

Het is goed nog eens na te lezen, wat 
het dagblad "De Tijd" hierover schreef. 

"Terwijl de moderne Federatie van 
het N.V.V. onder radicaal-socialistische 
leiding geld uit de zakken van Jan Pu
bliek tracht te kloppen om f 25.000 we
kelijks aan de stakers te kunnen uitkee
ren, tracht de terreur de werkwilligen 
murw te maken. Hun vrouwen worden 
lastig gevallen, hun huizen met olie en 
teer besmeerd, de Federatie-posters be
letten hen, hun woning te verlaten, om 
het werk te hervatten. 

Dag en nacht stonden twee auto's voor 
het huis van sommige werkwilligen ge
reed. Als zij het waagden naar buiten te 
komên, begonnen die auto's hen terstond 
te volgen. Geen inkoopen konden zij 
doen, zelfs zich niet laten scheren. Taxi
chauffeurs weigerden hen te vervoeren. 
Toen een der werkwilligen het toch 
waagde naar buiten te gaan, is hem op 
de trappen van zijn woning zijn broek 
totaal in flarden gescheurd. Toen zij 
Woensdagavond naar IJmuiden moesten 
vertrekken, zijn zij door de politie naar 
een nachtlogies gebracht, om vandaar 
gemakkelijker weg te komen. Voor het 
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halen van hun plunje thuis, waren noo
dig twee motoren met zijspan, bemand 
met politie ·en eenige rijksveldwachters, 
die hen in een auto bewaakten! En dit 
voor vijf menschen. 

In Noordwijk worden eveneens de 
werkwilligen geterroriseerd, evenals in 
Egmond. Daar werken de Federatie
mannen met een knokploeg, gewapend 
met knuppels en stokken." 

Het is niet overbodig aan deze toe
standen wat meer dan gewone aandacht 
te wijden. 

Terreur vanwege de revolutionairen 
komt telkens en telkens voor . 

Een boycot als in IJmuiden hebben de 
communisten een jaar geleden ook afge
kondigd tegenover de politie en den Bij• 
zonderen V rijwilligen Landstorm van 
Beetsterzwaag en Tijnje, zoodat ver
schillende leveranciers aan de gezinnen 
van onze mannen niet meer durf den te 
leveren. 

Ook uit de werkverschaffingen ver
neemt men soms klachten over ongeoor
loof den dwang der roode elementen. 

Als de Regeering aan deze verkeerde 
toestanden krachtig een einde maakt, 
zal zij terecht aanspraak kunnen maken 
op den dank der natie. 

WIE IS SNEEVLIET? 
Zijn Doopceel. 

De revolutionair-socialist, Sneevliet, 
gekozen lid van de Tweede Kamer is 
den 13 Mei 1883 te Rotterdam geboren. 
Hij heeft, zoo ontleenen wij aan de 
"Nieuwe Rotterdamsche Courant", de 
R.-K. Hoogere Burgerschool te 's-Herto
genbosch doorloopen en is daarna van 
1900 tot 1909 spoorweg-ambtenaar ge
weest. In 1902 is hij toegetreden tot de 
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LANDDAG ORANJEWOUD 
OP 12 .JULI 1933 

Het Friesch Nationaal Comité heeft besloten tot het houden van een Landdag op D.V. 
Woensdag 12 Juni in het Oranjewoud, de schoone bosschen in F rieslands Zuid-Oost
hoek, waar Albertine Agnes, de weduwe van den F rieschen Stadhouder Willem Frederik, 
omstreeks 1650 het landhuis liet bouwen, dat weldra zomerresidentie werd van de 
Friesche Stadhouders. Het ruime gebouw, door Johan Willem Friso in de boschrijke 
omgeving opgebouwd, werd in 1804 gesloopt en, tijdens de inlijving bij Frankrijk, 
werd zelfs een deel der bosschen verkocht. Maar het overblijvend gedeelte werd in 
zijn eer hersteld en is nog een lustoord, dat jaarlijks duizenden bezoekers tot zich trekt. 
De plaats is dus uitnemend gekozen en zal onze landstormers en hunne vrouwen en 
meisjes aanstonds doen besluiten, zoo mogelijk aan dezen toogdag deel te nemen. 
Verschillende sprekers van naam zullen er op deze openlucht-meeting optreden: de 
zoo bekende Pater BORROMEUS DE GREEVE, van Woerden; Ds. KRAMER, van 
Berlikum; Ds. EERHARDT, van Workum; Ds. TEN BRINK, van Twijzel, en Ds. 
HOMMES, van IJlst. 
Daarenboven wordt er een defilé georganiseerd van al de aanwezige landstormers. 
Alles zal worden opgeluisterd door muziek van eerste klas korpsen. 

GEWESTELIJKE LANDST0RMC0MMISSIE 
,,ROTTERDAM" 

LANDDAG TE RHOON 
Voor het Korps "Rotterdam" zal op Donderdag 22 Juni a.s. een landdag worden 
gehouden te Rhoon. Des voormiddags hebben schietwedstrijden plaats, in den na
middag zullen eenige bekende sprekers het woord voeren, daarna zullen demonstraties 
worden gegeven door ruiterkorpsen, colonne geweer enz. enz., vervolgens prijsuitreiking. 
Het geheel zal worden opgeluisterd door muziek. 

S.D.A.P. Van 1910 tot 1912 is hij voorzit
ter geweest van de Ned. Vereeniging van 
Spoor- en Tramwegpersoneel. Als zoo• 
danig moest hij aftreden doordat hij met 
de leiding van het Nederlandsche Vak
verbond (N.V.V.) in conflict was geraakt, 
en wel omdat hij in 1911 de staking van 
de havenarbeiders en zeelieden onder 
leiding van het Nationaal Arbeidersse
cretariaat (het N.A.S.) had gesteund te
gen de N.V.V.-adviezen in. In 1913 ver
huist de heer Snçevliet naar Indië, waar 
hij een post had gekregen aan de Han
delsvereeniging Semarang, welken hij 
echter in 1917 verwisselt voor dien van 
bezoldigd secretaris van de Ned.-lndi
sche Vereeniging van Spoor- en Tram
wegpersoneel. Hij had reeds in 1914 de 
Indonesische Soc.-Democratische Ver
eeniging opgericht. Zijn optreden bracht 
hem omstreeks 1918 in hechtenis; zijn 
conflict met het gezag in Indië is toen 
uitgeloopen op zijn uitwijzing uit Indië 
wegens het voeren van revolutionaire 
agitatie. 

In Nederland teruggekeerd voegde hij 
zich bij de Syndicalistische vakbewe
ging; van 1919 tot 1920 was hij penning
meester van de Nederlandsche Federa
tie van Transportarbeiders. In hetzelfde 
jaar gaat hij als afgevaardigde van de 
Indonesische Soc.-Dem. Vereen. naar 't 
congres van de Kommintern te Moskou 
(Communistische Internationale) en kort 
daarna verandert de naam van deze 
zijn schepping in: Partai Kommunist In
donesia. 

Van 1921 tot 1923 is hij in dienst van 
de Kommintern in China werkzaam ge
weest; in 1924 in Nederland terugge
keerd wordt hij voorzitter van het door 
de communisten fel-bestreden, hoewel 
zeer revolutionaire Nationaal Arbeids
secretariaat, dat destijds echter veel van 
zijn vroegeren aanhang kwijt was ge
raakt. In 1927 wendt hij de Communis
tische Partij afdeeling Holland definitief 
den rug toe door er uit te treden, in 1929 
richt hij een syndicalistische politieke 
partij op onder den naam Revolution
naire Socialistische Partij, die geleidelijk 
front maakt tegen de sociaal-democra
ten en de communisten, en waarvan hij, 

evenals van het N.A.S., voorzitter is. 
In 1931 is de heer Sneevliet voor deze 

R.S.P. gekozen tot lid van de Provin
ciale Staten van Noord-Holland. Hij is 
verder lid van den Hoogen Raad van 
Arbeid, korten tijd geleden als zoodanig 
opnieuw benoemd. 

De heer Sneevliet vertoeft thans in 
de gevangenis; gelijk men zich herinnert 
heeft de Rechtbank te Amsterdam hem 
wegens opruiing ter gelegenheid van de 
muiterij veroordeeld tot 5 maanden ge
vangenisstraf met aftrek van eenige 
maanden, in preventieve hechtenis 
doorgebracht. 

NIET AF. 

Woensdagavond 7 Juni hield de Nat. Soc. 
beweging in Ned., waarvan Ir. A. A. Mussert 
de leiders is, een propagandavergadering in de 
St. Vituszaal te Bussum. De Fascisten waren 
tot ver uit den omtrek opgekomen, waarvan 
velen in uniform. Communisten en Socialisten 
hadden het er blijkbaar op gezet, deze vergade
ring zooveel mogelijk te verstoren. Door de 
politie waren uitgebreide maatregelen genomen; 
ongeveer het geheele corps met de marechaus
sees waren in de nabijheid van de vergaderzaal 
saamgetrokken. Zelfs waren uit Hilversum van 
de politie de motorbrigade en 'n aantal recher
cheurs aanwezig. 

Reeds om half 8 moest de politie ingrijpen 
toen de "antifascisten" poogden den toegang 
tot de zaal af te sluiten. 

Herhaaldelijk moesten charges worden uitge
voerd, waarbij een jongmensch een sabelhouw 
in den nek kreeg, zoodat overbrengirig naar de 
Majellastichting noodig was. In de zaal verliep 
alles tamelijk rustig, totdat tegen het einde het 
Wilhelmus gezongen werd. Ongeveer 40 com
munisten maakten toen herrie, doch werden 
door de "stormafdeeling" met de gummistok 
de zaal uitgedreven. Enkele verzetplegers wer
den naar het politiebureau overgebracht. Bij 't 
vertrek werden de auto's der Fascisten met 
steenen bekogeld. Tot na middernacht bleef het 
rumoerig. (Dagbladberitht). 

Wanneer in een gezin een der zoons 
zich ernstig misdraagt, dan behoort de 
vader zooiets recht te stellen. De vader, 
die, in de handhaving van zijn gezag zich 
slap aanstellende, werkloos zou toela
ten, dat de zoon, welke zich misdraagt, 
door een broer werd getuchtigd, onder
graaft zijn eigen gezag. 

Met dit eenvoudig beeld voor oogen, 
kan ieder nagaan, wat er aan boven-

staand dagbladbericht ontbreekt. Er hacl 
bij behooren te staan, dat tegen de le
den van de "stormaf deeling" proces-ver
baal was opgemaakt wegens het onwet
tig gebruik van wapens. 

Ons is tenminste nog niet bekend, dat 
de stormafdeelingen van den heer Mus
sert als "hulppolitie" zijn geëngageerd. 

Op openbaar terrein heeft alleen de 
Overheid het recht om het gezag en de 
orde te handhaven, maar zij heeft ook 
de plicht om het goed en volledig te 
doen. 

De lieden van de terreur moeten zoo
danig den greep van het gezag voelen, 
dat zij inzien, dat het veiliger is om zich 
rnstig en koest te houden en den ver
ontwaardigden broeders van de storm: 
afdeeling moet door een fikschen draai 
om de ooren duidelijk gemaakt wor
den, dat de ongevraagde hulp, die zij 
2.00 gaarne verleenen, niet kan worden 
aanvaard. 

LANDSTORMKORPS LIMBURG
SCHE JAGERS. 

Jaarvergadering afd. Roermond. 

Dinsdag, 30 Mei hield de af deeling 
Roermond van het Landstormkorps de 
Limburgsche Jagers haar jaarvergade
ring in de bovenzaal van restaurant De 
Prins aan de Markt. 

Om ruim half negen opent de voor
zitter der plaatselijke commissie, de 
heer ir. H. Ruijten, de druk bezochte ver
gadering. Nadat alle aanwezigen het 
Wilhelmus hadden gezongen, sprak hij 
een woord van welkom tot de af gevaar
digden van de burgerwacht en tot den 
heer Schumacher, oud-commissielid van 
de af deeling. 

In zijn openingswoord wees de heer 
Ruijten op de niet erg rooskleurige si
tuatie in binnen- en buitenland, waarin 
een waarschuwing ligt voor de leden 
om te allen tijde paraat te zijn om e.v. 
op te komen. Spr. memoreerde vervol
gens het groote verlies, dat de afdeeling 
heeft moeten lijden door het vertrek 
naar elders van het commissielid, den 
heer Schumacher; hij bracht hem dank 
namens de af deeling en namens het ge
meentebestuur van Roermond voor het 
vele werk, dat hij voor de afdeeling ge
daan heeft en bood den heer Schu
macher een foto in fraaie lijst aan als 
aandenken aan zijn verblijf in de afdee
ling Roermond. De heer Schumacher 
dankte voor deze hartelijke hulde. 

Het jaarverslag. 

Hierin werd allereerst de oprichting 
van de af deeling die vijf jaren geleden 
plaats vond, gememoreerd. Het aantal 
leden, dat begin 1932 126 bedroeg, groei
de aan tot 134. De zomeroefeningen wer
den zeer goed bezocht, wat helaas niet 
gezegd kan worden van de winteroefe
ningen, niettegenstaande de commissie 
moeite noch kosten gespaard had om 
ook deze oefeningen te doen plaats heb
ben. 

De af deeling telt thans zes konings
schutters en 26 scherpschutters. 

Bij gelegenheid van de eeuwfeesten 
werd op 23 Aug. 1932 een eerewacht ge
vormd in samenwerking met andere 
groepen. 

Tegenover de inkomsten, die f 173 be
droegen, staan de uitgaven ten bedrage 
van f 162.67; aldus een batig saldo van 
f 10.33. 

Er werd dank g-ebracht aan allen, die 
de afd. financieel gesteund hebben, b.v. 
de gemeente Roermond, die een subsi
die verleende. 

De heer Ruijten dankte den secreta
ris voor het uitbrengen van het ver
slag en deelde mede, dat in de ontstane 
vacatures van de commissie zijn be
noemd de heeren Quicken en Knoben. 

Toespraak van den heer Damen, 

In een helder betoog zette de heer 
W. Damen uiteen de organisatie van 
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den Landstorm en de plichten en rech
ten van den vrijwilligen landstormer. 

De woelingen in November 1918 heb
ben een grooten stoot gegeven aan de 
oprichting van den Vrijwilligen La,nd
storm. De nationale landstormcommis
sie is onderverdeeld in gewestelijke 
commissies, die weer verder zijn onder
verdeeld in plaatselijke commissies met 
een plaatselijken leider. Naast de infan • 
terie, die verdeeld over 1261 plaatse
lijke commissies met 1199 leiders en uit 
66.568 manschappen bestaat, zijn er ook 
de afdeelingen motordienst, vaartuig 
dienst en spoorwegdienst met 9846 le
den. Totaal dus 76.414 leden. 

Het doel is, dat de regeering op een 
uitgebreide macht kan rekenen in tij
den van verwikkelingen, die een revo
lutionair karakter dragen. De land
stormers komen op in de plaats waar 
hun afdeeling is, zoodat de mannen el
kander en hun leiders reeds kennen. 
Aangezien het verband geheel vrijwil
lig is, kan men om bepaalde gegronde 
redenen van een e.v. opkomst afzien. 

De financieele vergoeding bestaat al
lereerst uit de gewone soldij en verder 
voor iedereen beneden den rang van of
ficier f 3.60 per dag en f 1.80 extra voor 
de kostwinners en daarnaast nog de ge
wone kostwinnersvergoeding. Bij blij 
vende invaliditeit of overlijden wordt 
van rijkswege een behoorlijk bedrag uit
gekeerd. 

Spr. eindigt met een woord van op
wekking om steeds paraat te zijn, wan
neer men wil raken aan Kerk, troon of 
altaar. 

Prijsuitreiking. 

Vervolgens werden de prijzen uitge
reikt, die op de verschillende wedstrij
den behaald werden. 

De wisselbeker, die in 1930 werd uit
geloofd en achtereenvolgens door de 
heeren Cuypers in 1930 en Snijders in 
1931 werd gewonnen, kwam thans in het 
bezit van de heeren Duckers en P. Ge
raedts. 

Vervolgens werd overgegaan tot be
spreking van het aanschaffen van een 
vaandel. Een commissie, bestaande uit 
de heeren Damen, Geraedts en Janssen, 
werd benoemd, om deze aangelegenheid 
nader onder het oog te zien, opdat de 
af deeling Roermond zoo spoedig moge
lijk een eigen vaandel zal hebben. 

Nadat de kascommissie verslag had 
uitgebracht over haar bevindingen van 
de boeken, die volledig in orde waren 
bevonden, werd de secretaris-penning
meester gedechargeerd. Vervolgens 
werd de vergadering gesloten. 

ROZENBURG. 

De afdeeling van den B.V.L. hield op 11 Me ' 
een openbare samenkomst in het lokaal voor 
Chr. Belangen, welke heel goed bezocht was 
Ook waren verscheidene vrouwen en meisje~ 
opgekomen. 

Het lokaal was smaakvol versierd. De Neder
landsche vlag, waarboven een breede Oranje
streep, was achter het podium aangebracht. Jr 
het midden prijkte de beeltenis van H. M. onzE. 
Koningin, geflankeerd door het vaandel ~e 
plaatselijke afdeeling, en het Landstormdev1es 
"Als 't moet". Het geheel werd afgesloten door 
het opschrift in sierlijk, moderne letter .. 
,,Schraag Oranje's troon". 

De heer J. Kortleven, 2e voorzitter de 
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KO N I N K LIJK-E WOORUEN 
Een moeilijke weg en ontberingen zijn niet te ver

mijden voor een volk in nood, dat zich voor betere 

toekomst wil aangorden. 

Met bezorgdheid denk ik aan de ongunst der tijden, 

waardoor alle deelen des Rijks getroffen zijn, en ik 

ben met deernis vervuld qver den zwaren druk en 

de moeilijk te brengen offers, die een ieder worden 

opgelegd; een nood, welken het wereldgebeuren om 

ons, buiten ons toedoen, heeft in het leven geroepen. 

H.M. de Koningin in het persoonlijk 

woord tot het Nederlandsche volk, 

d.d. 9 Mei j.l. 

plaatselijke comm1ss1e, opent de bijeenkomst, 
en heet allen hartelijk welkom. In het bijzonder 
den voorzitter der Nat. Landstorm Commissie 
Z. Exc. Generaal Duymaer v. Twist, Kol. Van 
Cappelle, majoor van Schelven, de luitenants 
Van der Mast en Van der Steeg, den plaatse
lijken leider der afd. Maassluis en het bestuur 
der Burgerwacht. 

Spr. herdenkt den vertrokken voorzitter, den 
heer Neijens, en het afgetreden bestuurslid A. 
Barendregt, die veel voor de afdeeling hebben 
gedaan. 

Er worden nu vier nieuwe leden der plaat
selijke commissie geïnstalleerd door kolonel 
Van Cappelle, n.l. de burgemeester, Mr. N. Ver
nède, Ds. W. E. M. Hoekzema, Ds. D. G. A. 
Brouwer en de heer C. Groenewegen. Ds. Hoek
zema zal als voorzitter optreden, en Mr. 
Vernède als eere-voorzitter. 

Kolonel Van Cappelle zet in het kort de 
werkzaamheden der Plaatselijke Commissie uit
een en spreekt den wensch uit, dat de aan
gevulde commissie veel moge doen tot nut der 
afdeeling. 

De burgemeester uit zijn sympathie voor den 
B.V.L. en heeft daarom het eere-voorzitterschap 
gaarne aanvaard, gelijk hij dat ook van de 
Burgerwacht met genoegen heeft gedaan. Elke 
poging om het wettig gezag te schragen, heeft 
zijn warme instemming. 

Met groot genoegen heeft spreker gezien, dat 
in de harten der Rozenburgers groote liefde 
voor het Oranjehuis leeft en hoopt dat de leus 
,,Voor Koningin en Vaderland" steeds hier 
weerklank moge vinden. 

De burgemeester neemt nu de leiding der 
vergadering over, 

De heer Duymaer van Twist houdt daarna 
een toespraak, welke met de grootste aandacht 
werd gevolgd. 

Met aandrang wekt spreker op tot steun aan 
den B.V.L., waartoe enkele sprekende opschrif
ten uit de versiering tot motto's worden geko
zen en besluit met een herinnering aan den eed 
van trouw, die door duizenden werd afgelegd 
te Delft, bij de nagedachtenis van den grooten 
Oranjevorst. 

Kolonel Van Cappelle reikt eenige brevetten 
uit van Koningsschutter en Scherpschutter, met 
waardeerende woorden voor de inspanning, 
voor het behalen der vaardigheid vereischt. 

Ds. Hoekzema spreekt het slotwoord, als de 
nieuwe voorzitter der afdeeling. Hij wekt op 
tot volharden bij het ideaal, om steeds paraat 
t e blijven, bij het grootste gevaar. Daartoe is 
noodig, dat de leden trouw de schietoefeningen 
bezoeken, om zich in het onderling verband te 
blijven bewegen. 

De verschillende autoriteiten worden door 
den voorzitter voor hun aanwezigheid bedankt. 
Ook allen, die op eenigerlei wijze aan het wel
slagen der vergadering hadden medegewerkt, 
ontvangen een warm woord van dank, waarna 
de vergadering wordt gesloten. 

De verschillende werkzaamheden werden af
gewisseld door het zingen van Vaderlandschc 
liederen, begeleid door een muziekgezelschap, 
hetwelk ook eenige solostukjes ten beste gaf. 

ZEIST. 

In de groote met oranje· en rood-wit-blauw 
versierde zaal van Nieuw Boschlust had, in 
tegenwoordigheid van generaal Duymaer van 
Twist en tal van militaire en burgerlijke auto
riteiten, de installatie plaats van de afd. Zeist 
van den Bijz. Vrijw. Landstorm, welke pas is 
opgericht. 

De zaal was geheel gevuld met een geest
driftig publiek. 

De heer Kettlitz. voorzitter van de geweste
lijke Landstormcommissie in de Nieuwe Hol
landsche Waterlinie, verwelkomde de aanwe
zigen. 

De eere-voorzitter, burgemeester mr. C. J, 

Baron van Tuyll van Serooskerken, wees er op 
dat hij_ zich in_ de eerste gelederen plaatst va~ 
hen die OranJe volgen en wenscht voor nie
mand in nationaal gevoel onder te doen, 

Spr. brengt hulde aan de Vrijw. Landstor
mers die bereid zijn het wettig gezag te steu
nen in deze moeilijke tijden, nu reorganisatie 
op allerlei gebied noodig zal zijn. 

Bij de reorganisatie moet de regeering op 
een_ vertrouwde macht kunnen rekenen. Zij be
schikt nu reeds over 75.000 vrijw, landstormers. 

Nog voerden het woord de heer Kettlitz en 
overste Captijn, waarna het bestuur van de 
plaatselijke afdeeling werd geïnstalleerd be
staande uit de heeren mr. C. J. Baron van 'Tuyll 
van Serooskerken, eere-voorzitter· overste 
Captijn, voorzitter; A. W. Koning, 1e ~ecretaris; 
~- Klein, 2e secretaris; jhr. Huydecoper pen
mngmeester; pastoor G. J. Reinders, ds. Bartle
ma, Dijkstra, A. J. van Maren en de Leur. 

Generaal Duymaer van Twist sprak een op
wekkend en enthousiast woord, vooral tot zijn 
landstormers, waarbij hij den wensch uitsprak 
dat Nederland niet door revolutie in een bur
geroorlog gewikkeld moge worden, waarvoor 
hij God dagelijks bidt. Moch het echter tot 
revolutie komen, dan weet hij op de landstor
mers te kunnen rekenen. 

Nadat nog ds. Bartlema een kort woord ge
sproken had, werd de Landstormfilm vertoond. 

BREDA. 

Op Zaterdag 22 April j.1. had een drukbe
zochte vergadering plaats van de afdeeling in 
de R.-K. Militairen-Vereeniging. Herdacht werd 
de overleden Korpscommandant res. kap. P. 
Asselbergs, terwijl aan de vergadering werden 
voorgesteld de commandant, res, majoor T. 
Beets en plaatselijk leider, res, kap. C. J. M. 
Somers. Den afgetreden plaatselijk leider, res. 
kap. b.d. L. van Roosmalen werd dank gebracht 
voor zijne bemoeiingen. Binnenkort zal eene 
nieuwe plaatselijke commissie worden geïnstal
leerd, waartoe zich hebben bereid verklaard: 
de heeren burgemeester Mr. van Sonsbeeck; 
Notaris Suys; res. maj. Stam; P. Kuylaars; C. 
Norbart; kap. Minderhout; luit. Mante; Lantain; 
J. C. T. Motké; van de Ven en kapelaan Maer-· 
tens. 

Besproken werd o.m. het vergaderingbezoek, 
aanwerving nieuwe leden, het Landstormblad 
en de schietoefeningen. 

Na opgewekte bijeenkomst werd met eenige 
opwekkende woorden van den Korpscomman
dant en den plaatselijk leider gesloten. 

Op 2 Mei werd door een deputatie met vaan
del deelgenomen aan de Willem de Zwijgerher
denking op de K.M.A. 

De schietoefeningen op de Geldersche Heide 
zijn aangevangen op Zondag 7 Mei en zulleu 
steeds plaats hebben op den 1en en 3en Zondag 
der maand. Ieder vrijwilliger is daar w:elkom. 

Aanmeldingen of inlichtingen aan het adres 
van den plaatselijk leider, C. J. M. Somers, 
Ginnekenweg 153, Breda. 

WINSCHOTEN. 

In het hotel "De Nederlanden" aan de Toren- 1 

straat, vonden den 19den Mei schietwedstrij
den plaats van de leden van de bijzondere 
vrijw. landstormafdeeling Winschoten, onder 
leiding van den afdeelings-commandant, reserve 
te luitenant R. B. Spaanstra. 

De prijzen werden behaald: in afd. scherp
schutters door: 1. J. Zorge, alhier, 95 pnt.; 2. F. 
H. Tnornstra. 94 pnt. 

In afd. 1e klasse schutters door 1. G. de Groot 
te Bellingwolde, 92 pnt.; 2. H. Tiggelaar, alhier, 
91 pnt.; 3. H. Kieuwit, alhier, 90 pnt. 

In de afd. 2e klasse schutters: J, Bos, alhier, 
76 pnt. 

H.M. de Koningin heeft onder dagteekening van 17 Mei j.1. 
een zeer sympathiek en kloek telegram gericht tot den 

· President van de Vereenigde Staten, te Washington, m 

antwoord op zijn oproep tot den vrede. 

Het onderstaande is er aan ontleend. 

Het is, Mijnheer de President, een groote voldoening voor 

Mij, dat het antwoord van Nederland op Uw telegrafisch 

beroep terstond en zonder voorbehoud kan worden gegeven. 

Dit volk, uit naam waarvan ik spreek, verafschuwt den oorlog. 
Het zou natuurlijk een aanval weerstaan, maar 't verafschuwt 
den oorlog. Evenzeer als het uittarting en aanval tusschen 
burgers veroordeelt, veroordeelt het uittarting en aanval 

tusschen volken. Het meent, dat de tijden zijn aangebroken 

voor de volkengemeenschap om door daden te toonen, dat 

zij vast besloten is te breken met het recht van den sterkste 

als haar eventueele hoogste norm. 

GELDROP. 

Zij die pas den militairen dienst hebben ver
laten kunnen toetreden als lid. Ook zij 
die niet in dienst zijn geweest, doch wel het 
diploma voor de vooroefeningen hebben be
haald, kunnen zich als lid aanmelden bij den 
pl. leider der afdeeling P. G. Bax, Eindh. weg 
no. 55, die tevens alle inlichtingen zal ver
strekken. 

's-GRAVENHAGE. 

De Landstorm-commissie 's-Gravenhage heeft 
in een circulaire aan de leden van den B.V.L., 
motor-, vaartuigen- en spoorwegdienst medege
deeld, dat de schietoefeningen met scherpe 
patronen no. 1 dit jaar zullen aanvangen Zater
dag 20 Mei a.s. Le 2 uur nam. e11 dat zij verder 
zullen worden gehouden den eersten en derden 
Zaterdag van de maand tot en met 7 October 
van 2-5 uur namidciä.g. 

Dit jaar hebben de oefeningen plaats op de 
banen van de Haagsche Burgerwac;ht en niet 
in het kamp te Waalsdorp. De banen liggen 
achter den electrischen spoorweg aan ,len 
Waalsdorperweg. Zonder legimitatiebewijs 
wordt niemand toegelaten. Voor officieren en 
onderofficieren, gewapend met pistool, is op de 
genoemde dagen en uren op de militaire banen 
achter het kamp te Waalsdorp gelegenheid met 
pistool te schieten. 

Om voor een prijs in aanmerking te komen 
moet men minstens 4 maal aan de schietoefe
ningen hebben deelgenomen: de drie beste 
eerste series, welke zijn geschoten in het sei
zoen, worden genomen voor de volgorde der 
toegekende prijzen. 

Mr. S. K. D. M. van Lier heeft een wissel
beker beschikbaar gesteld voor d·en eersten 
prijswinnaar van dit jaar. Om dezen beker de
finitief in bezit te krijgen, moet hij tweemaal 
achtereen of in totaal driemaal zijn behaald. 

Verder zijn er als naar gewoonte prijzen. 

w.g. WILHELMINA R. 

ZAANSTREEK. 
Op 9 Mei was er door de afdeelingen Zaan

dam, Koog aan de Zaan, Zaandijk en Westzaan 
van den B.V.L. een bijeenkomst in het gebouw 
voor Chr. Belangen uitges::hreven, welke zich 
kenmerkte door een gezellige en geestdriftige 
sfeer, 

Toen de voorzitter van de afdeeling Zaan
dam, de heer P. Bakker, deze bijeenkomst met 
een kort welkomstwoord opende, waren be
halve verschillende vooraanstaande personen, 
zooals wethouder Kan, burgemeester Wempe 
van Westzaan, de heeren Harms, Slingenberg, 
Bontekoe, notaris van Holk, als leden der plaat
selijke afdeelingen, de heer van Malsen, com· 
mandant der Zaandamsche afdeeling, overste 
Donck, commandant der stelling Amsterdam, 
majoor Scheil, secretaris van de stelling Am
sterdam, de luitenants de Nie en Kiel, vele 
leden van den B.V.L. en belangstellenden aan
wezig. 

Na het korte openingswoord van den voor
zitter krijgt de secretaris, de heer H. Russel
man, gelegenheid zijn jaarverslag te lezen. In 
dit opgewekte verslag werd door den secretaris 
gememoreerd een tweetal bijeenkomsten in het 
afgeloopen jaar, de gehouden schietoefeningen 
voor de leden van den B.V.L. en bracht spr. de 
pers dank voor haar medewerking, welke ook 
het afgeloopen jaar de B.V.L. van haar weer 
mocht ontvangen. Spontaan werd na het voor
lezen van dit verslag een tweetal coupletten 
van het Wilhelmus gezongen. 

Vervolgens geeft de voorzitter den heer J, 
J. van Dijk, oud-minister van Oorlog, gelegen
heid zijn rede uit te spreken. 

Het verdere gedeelte van den avond werd ge
vuld met het zingen van Vaderlandsche liede
ren, waarbij de Chr. Muziekvereeniging "Soli 
Deo Gloria" onder leiding van den heer Jb. de 
Jong voor begeleiding zorgde. 

Nadat "Soli Deo Gloria" nog een paar pittige 
marschen ten gehoore gebracht had, wordt deze 
goed bezochte en uitstekend geslaagde bijeen
komst, na een kort slotwoord van den voor
zitter met het gemeenschappelijk zingen van 
,,Zij zullen het niet hebben" gesloten. 

VERBANDSSCHIETWEDSTRIJD TE STAPHORST. 

Generaal Duymaer van Twist slaat teJnidden der Staphorster bevolking dé schietwedstrijden gade. 
(Wegens plaatsgebrek wordt het verslag van dezen wedstrijd opgenomen in 't volgend nummer). 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 
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LANDDAG TE OLDENZAAL 
Oldenzaal in 't teeken van den 
B.V.L. - De Landstormbeweging 
roept Kolonel De Iongh, den 
nieuw-opgetreden inspecteur een 
hartelijk welkom toe. - En ver
heûgt zich over het aanblijven 
van Minister Deckers. 

Door de Gewestelijke Landstorm
Commissie Twente werd Zaterdag 27 
Mei een Landdag georganiseerd, die, be
gunstigd door het prachtigste zomer
weer, uitnemend is geslaagd, waarbij 
een woord van lof voor de organisatie 
van dezen dag zeker toekomt aan de 
heeren G. H. P. Bloemen uit Oldenzaal 
en J. Wynia, burgemeester van Dene
kamp. 

Klokkengebeier. 

Deze B.V.L.- dag werd des morgens 
te 8 uur met klokkengebeier ingeluid 
van den St. Plechelmustoren. Op dat uur 
wapperde van alle officieele gebouwen 
alsook van zeer vele woningen de Ne
derlandsche driekleur en kwamen zeer 
vele landstormers uit Twente zich te Ol
denzaal melden. Vanaf acht uur tot half 
twaalf was er aan de schietbaan aan den 
Hengeloschen straatweg op een 20-tal 
banen gelegenheid om mede te doen aan 
de schietwedstrijden, waaraan meer dan 
500 schutters van de verschillende af
deelingen deelnamen. 

Van 11-12 uur werd door den heer 
Kuno Steerling een carillon-concert ge
geven vanaf den St. Plechelmustoren. 

Te kwart over twaalf trok de stoet 
der vrijwilligers, voorafgegaan door een 
equipe Gele Rijders, vanaf den Dene
kamperstraatweg, door de stad en dé
fileerde onder leiding van Res.-Kapitein 
G. W. Stroink, uit Lonneker, voor de 
autoriteiten, die zich op de stoep van 
het stadhuis hadden verzameld. 

Ontvangst ten Gemeentehuize. 
Even voor het defilé werden tal van 

autoriteiten in de Raadszaal van het Ge
meentehuis door het gemeentebestuur 
ontvangen. 

Hier merkten we o.a. op: mr. A. E. 
Baron van Voorst tot Voorst, commissa
ris der Koningin in Overijssel; L. F. Duy
maer van Twist, luit.-gen. b.d., voorz. 
der Nat. Landstorm-Commissie en lid 
der Tweede Kamer te 's-Gravenhage; 
H. de Iongh, kolonel, inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm; G. F. Boulogne, 
secr. der Nat. Landstorm-Commissie; 
Van Schelven, res.-maj. b. d.; A. H. J. 
Engels, lid der Tweede Kamer, te Lei
den; G. H. P. Bloemen, lid van Ged. Sta
ten van Overijssel te Oldenzaal; J. W. C. 
C. Tucker, res.-luit.-kolonel, voorz. en 
commandant van 't L.S.-korps Twentsch 
Verband, te Dieren, Kanunnik-deken J. 
H. Scholten en de plaatselijke pastoors, 
M. Klein, Isr. godsd.-leeraar, tal van bur
gemeesters uit Twente, de heeren H. P. 
en P. J. Gelderman, textielfabrikanten, 
alhier, enz. enz. Burgemeester N. X. Th. 
M. Vos de Wael riep allen, inzonderheid 
den Commissaris der Koningin, mr. Ba
ron van Voorst tot Voorst, en luit-gene
raal Duymaer van Twist een hartelijk 
welkom toe. Hij sprak er verder zijn 
vreugde over uit, dat deze landdag ook 
eens in Oldenzaal werd gehouden en 
uitte tenslotte de beste wenschen voor 
het welslagen van dezen dag. Nadat de 
heer Duymaer van Twist, mede namens 
mr. dr. L. N. Deckers, minister van De
fensie - afwezig wegens ambtsbezighe
den - zijn dank had gebracht voor de 
ontvangst, werd de eerewijn aangebo
den. 

Dan begaven de autoriteiten zich naar 
de statige trap, die toegang tot het Ge
meentehuis verleent, ten einde het de
filé, dat met tal van keurige vaandels 
een bijzonder goeden indruk maakte, in 
oogenschouw te nemen. 

De Landdag. 

Van 1-2 werd op het Landdagter-

rein, het sportterrein S. 0. & 0. aan de 
Haerstraat, waar passende versieringen 
in de nationale kleuren waren aange
bracht, een muziekuitvoering gegeven 
door de St. Jozef-Harmonie en Semper 
Crescendo, waarna het openingswoord 
gesproken werd door den voorzitter van 
de Gewestelijke Commissie Twente, 
res.-luitenant kolonel J. W. C. C. 
Tucker, die een welkom toeriep, in 't 
bijzonder tot den commissaris van de 
Koningin, tot generaal Duymaer van 
Twist en tot kolonel de Iongh. 

Toespraak voorzitter 
Nationale Landstormcommissie. 

Dan voerde het woord de luit-gene
raal b.d. L. F. Duymar van Twist, voorz. 
der Nat. Landstorm-Commissie. Deze 
uitte zijn vreugde over het behoud van 
mr. dr. Deckers als Minister van Defen
sie. Hij had Z.Exc. hier gaarne hulde en 
dank gebracht voor hetgeen hij reeds 
in 's lands belang had gedaan. (Applaus). 
Voorts verheugt spr. zich over de aan
wezigheid van den Commissaris der Ko
ningin in Overijssel en den Inspecteur 
kolonel H. de Iongh. 

Spr. heet kolonel de Iongh namens de 
B. V. L.-ers van harte welkom in de 
Landstorm-beweging. (Langdurig ap
plaus). 

De Regelingscommissie brengt spr. 
hartelijk dank voor de uitstekende voor· 
bereiding voor dezen Landdag en hij ver
heugt zich over de groote opkomst der 
Landstormers. Dan wijst hij op het 
mooie Instituut, dat Landstorm heet, als 
een instelling, welke strijdt voor recht, 
orde en vrijheid van het volk. Het is een 
instituut, dat, desgevorderd, persoon
lijke offers wil brengen in het belang van 
Vorstenhuis en land. Door die taak heeft 
het dan ook recht op waardeering e:.1 
eerbied van het Ned. Volk. Dan spreekt 
hij opwekkende woorden tot de Land
stormers, om steeds paraat te zijn. (Ap
plaus). 

Rede Mr. Bijleveld. 
Daarna sprak Mr. H. Bijleveld, oud

minister van Marine, over het onder
werp: ,,de B.V.L. en de democratie". 
Spr. zegt, dat de huidige democratie be
oogt de teugeloosheid bot te vieren, om 
te komen tot revolutie, welke haar eigen 
graf graaft, tot communisme met zijn on
waarachtige democratie. Deze democra
tie voert in de landen, waar zij den scep
ter zwaait de grootste tirannie. Hierte
gen komt de reactie onzer eeuw. Nu 
wordt fascisme en nationaal-socialisme 
ten troon verheven en men doet het 
voorkomen, alsof deze zullen voeren tot 
hooger opstanding. Spr. roept de aanwe
zigen toe: Geeft uw hart en ziel aan dit 
alles niet over. Eenmaal in hun macht 
geraakt, zullen zij u ook knechten onder 
de leuze der vrijheid. Dit is echter niet 
de ware vrijheid. Wij, gaat spr. voort, 
willen de ware vrijheid voor ons allen, 
geen dictatuur in naam van de vrijheid. 
Daarom zingen wij: Zij zullen het niet 
hebben dat vaderland, dat vorstenhuis, 
dat God ons heeft gegeven. Daarom wa
ken wij voor democratie van links en 
rechts. Daarom strijden wij voor ons va
derland, ons volk, onze vrijheid, onze 
vlag, ons vorstenhuis, met al de moed 
en de kracht, welke in ons zijn. 

Op deze rede, met groote overtui
gingskracht uitgesproken, volgde een 
langdurig en luid applaus. 

Rede Pater Otten. 
Vervolgens sprak Prof. Felix Otten 

O.P. over het onderwerp: ,,Op voor 
hooge idealen". Spr. wijst op de groote 
liefde voor den B. V. L., ook onder de 
Twentenaren, de Twentenaren, die zich 
maar niet, na één redevoering voor een 
zaak geven. 0, neen. Ze moeten eerst de 
kat eens uit den boom kijken .... en na 
't meest overtuigend woord, is toch hun 
eerste antwoord, 't voorzichtige ,,'t Kan 
wel wèze .... " (Vroolijkheid). 

THANS VERKRIJGBAAR! 
Beelden: 

,,Als 't Moet" 
naar het model van den beeldhouwer 

AUGUST FALISE 

Zeer geschikt voor schietprijzen 

Normaal formaat f 5.-
40 c.M. hoog, prijs ........... . 

( bij 10 stuks f 4.50 per stuk ) 

Groot f?,rmaat f 15 _ 
60 c.M. hoog, pnJs .. . .. .. .. .. . • 

Ontwerp Statuetle Qan den 
beeldhouwer é1U5. Ff\LISE 

Levering, tegen beschadiging verpakt, na ont

vangst van postwissel of storting op onze post

rekening No. 7656, Administratie van "Het 

Landstormblad", Koninginnegr. 50, Den Haag. 

Maar met den B.V.L. is 't anders ge
steld. Voor dit Instituut geldt ook voor 
de Twentenaren, dat oude liefde niet 
roest - en deze zaak laten ze niet los. 
Dan zijn ze - de Twentenaren, als de 
fret, die nooit iets los laat. ... 

Maar dat is goed, gaat spr. voort, om
dat de B. V. L. opkomt voor hooge 
idealen. Spr. teekent deze, in een ge
zond pacifisme, in het opkomen voor 
het wettig gezag. (Langdurig applaus). 

In de pauzes speelden de beide mu
ziekcorpsen vaderlandsche liederen. Op 
voorstel van den voorz. der plaatselijke 
afdeeling van den B. V. L. den heer G. 
H. P. Bloemen, werden telegrammen van 
hulde gezonden aan H. M. de Koningin 
en mr. dr. Deckers, minister van Defen
sie. 

Daarna volgde een saluut-blazen der 
Gele Rijders en een colonne sabel door 
een afdeeling onderofficieren der Rijden
de Artillerie, welke veel bijval oogst
ten. Dan volgde motorrijden met hinder
nissen, een demonstratie van wacht
meesters der Rijdende Artillerie, rijden 
met hindernissen en vervolgens een de
monstratie der Landelijke Rijvereeni
ging uit Lonneker. Ook deze nummers 
genoten groote belangstelling. 

Het B. V .L.-Vliegkorps. 
Tot slot volgde boven het terrein een 

demonstratie van 't Vliegkorps van den 
B.V.L.-afd. Twente onder leiding van 
den commandant Van de Graft. Daarna 
bracht res. luit.-kolonel Tucker harte
lijke woorden van dank aan de Rege
lingscommissie, de sprekers, de commis
sie voor de schietwedstrijden en de vele 
aanwezige landstormers en sloot dan de
zen, bij uitstek geslaagden dag. 

Uitslag wedstrijden. 
De uitslagen der verschillende wed

strijden waren: 
Schieten: a. Korpswedstrijden: 1. 

Lattrop 245 p. (verg. zilv. med.); 3. Deur
ningen 240 p. (idem); b. personeele wed
strijden voor Landstormers: ( we ver
melden slechts de 1 e, 2e en 3e prijzen 
der verschillende banen): baan I. 1. Bo
mars, Oldenzaal 48 p.; 2. Beuvink, Oot
marsum 47 p.; 3. Kamphuis, Bekkum 47 
p.; Baan 2: 1. Harberink, Oldenzaal 48 
p.; 2. Marsman, Losser 47 p.; 3. de Boer, 
Slagharen 46 p.; Baan 3: 1. Sterenberg, 
Oldenzaal 48 p.; 2. Van Benthem, Deur
ningen 47 p.; 3. ter Braak, Ootmarsum 
47 p.; Baan 4: 1. Scholten Lubb(!rink, 
Lattrop 49 p.; 2. Moekotte, Deurningen 

49 p.; 3. Bakker, Rijssen 48 p.; Baan 5: 
1. Sleiderink, Ootmarsum 48 p.; 2. Wil
mes, Wierden 48 p.; 3. Engbers, Weerse
lo 48 p.; Baan 6: Kranenburg, Deurnin
gen 49 p.; 2. Dieperink, Reutum 49 p.; 3. 
Camijn, Almelo 49 p.; Baan 7: 1. de 
Haan, Glanerbrug 49 p.; 2. Teummink, 
Bekkum 48 p.; 3. Wigger, Lattrop 48 p.; 
Baan 8: 1. Dekker, Wierden 47 p.; 2. 
Brouwer, Den Ham 46 p.; 3. Willems, 
Den Ham 46 p.; Baan 9: 1. Van Boxum, 
Glanerbrug 49 p.; 2. Hietlam, Wierden 
48 p.; 3. Roelink, Lattrop 48 p.; Baan 10: 
Baijer, Oldenzaal 50 p.; 2. Klievink, Ol
denzaal 48 p.; 3. Vonk, Wierden 47 p. 
Baan 11: 1. Meijer, Vasse 49 p.; 2. Schu
te, Oldenzaal 49 p.; 3. Coenraads, Om
men 48 p.; Baan 12: 1. Vijver, Nijverdal 
49 p.; 2. de Haan, Glanerbrug 48 p.; 3. 
Groothuis, Enschede 48 p.; Baan 13: 1. 
Trompop, Rijssen 47 p.; 2. ten Avers, 
Wierden 46 p.; 3. Bisschop, Avereerst 
44 p.; Baan 14: 1. Warsink, Lattrop 50 
p. 2. Spit, Oldenzaal 49 p.; 3. Bootsveld, 
Nijverdal 48 p.; Baan 15: 1. Kedderdam, 
Vroomshoop 48 p.; 2. Tijans, Beuningen 
48 p.; 3. de Groot, Hengelo 47 p. Baan 
16: 1. Vaarts, Vroomshoop 50 p.; 2. Mol
link, Tilligte 49 p.; 3. Niens, Vilsteren 
48 p.; Baan 17: 1. Van der Horst, Losser 
48 p.; 2. Leusink, Oldenzaal 46 p.; 3. Os
senvoort, Vroomshoop 45 p. Baan 18: 
Veldschoten, Oldenzaal 47 p.; 2. Berns, 
Hengelo 46 p.; 3. Bult, Oldenzaal 46 p. 
Baan 19: 1. Heerink, Beuningen 48 p. i 2. 
Groothuis, Reutum 48 p.; 3. Lubbers, 
Deuringen 47 p. Baan 20: 1. Koehorst, 
Lattrop 50 p.; 2. Kolkman, Den Ham 48 
p.; 3. Kevels, Bekkum 47 p. De gouden 
medaille, uitgeloofd door de R.K. Mid
denst.-Vereeniging te Oldenzaal ver· 
kreeg bij loting met 4 andere schutters 
(elk 50 p.) J. G. Koelhorst te Lattrop. 

C. Pers. wedstrijden voor officieren: 
le pr. J. A. J. Joosten te Ootmarsum 
met 48 p.; 2e pr. Goor huis te Losser 
met 46 p.; 3e pr. G. Alink (bij loting) 
te Bekkum met 45 p. 

Vaandelwedstrijd: 1e pr. Enschede 
met 56 p.; 2e pr. Hengelo met 55 p.; 
3e pr. Weerselo met 49 p. 

Motorwedstrijden: 1e pr. W. B. Roe
lofsen te Enschede in 1 min. 51 sec. en 
0 strafpunten (zilv. med. van den Com
missaris der Koningin in Overijssel) i 2. 
H. E. Muller te Almelo 1 min. 57 sec. 
0 strafpunten; 3. C. de Wit te Zenderen 
1 min. 16 sec. en 5 strafp.; 4e pr. J. C. 
H. Leemkuil te Oldenzaal 1 min. 24 sec. 
en 5 strafpunten. 
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VRIJWILLIGE VLIEGERS. 

Het "Algemeen Handelsblad" van 29 
Mei j.1., wijdt de navolgende beschou
wingen aan de oprichting van een af dee
ling vrijwillige vliegers bij de sectie En
schede van het landstormkorps motor
dienst. 

"Voor zoover wij weten is dit tevens 
de eerste maal, dat een vrijwillige vlieg• 
tuig af deeling in ons land in militair ver
band wordt opgenomen. 

Er is reden om dit feit niet alleen met 
belangstelling, maar ook met groote 
waardeering te vermelden. 

Een der moeilijkste onderwerpen bij 
de vorming en instandhouding van een 
militaire luchtmacht is de zorg om de 
voor de oorlogsformatie benoodigde 
groote aantallen vliegers te allen tijde 
beschikbaar te kunnen stellen en vooral 
om daarbij de vereischte waarborgen te 
verkrijgen, dat zij steeds de onmisbare 
geschiktheid bezitten voor de vervul
ling van hun zoo veel eischende taak. 

Betrekkelijk eenvoudig zou dit wel
licht zijn, indien men het militaire lucht
vaartbedrijf op oorlogssterkte voortdu
rend in volle werking kon houden. Dit 
zou echter zooveel schatten verslinden, 
dat daaraan niet te denken is. De finan
cieele nood der tijden nijpt integendeel 
zoo sterk, dat daaruit noodgedwongen 
het streven moet ontstaan om zelfs bij 
het tot de kleinst mogelijke sterkte in
gekrompen vredesbedrijf de "vlieguren" 
voor het in dienst of in opleiding zijnd 
personeel tot het uiterste minimum (zoo 
niet daar beneden!) in te krimpen. 

De-s te grooter is de moeilijkheid om 
in een dergelijke situatie te zorgen, dat 
ook de reserve-vliegers, (de vliegers die 
eerst in oorlogstijd in dienst komen en 
dan dadelijk de lucht in moeten!) niet 
alleen het daartoe vereischte zelfver
trouwen maar ook de onmisbare vlieg
vaardigheid bezitten. 

Tot zekere hoogte wordt daarin voor· 

De tweespalt in de sociaal-democratie. 

zien door het instituut der "maand-vlie
gers": militaire vliegers die, na hun op
leiding als zoodanig, in de burgermaat
schappij of in anderen militairen werk
kring terugkeeren en zich tegen 
een jaarlijksche toelage verbinden om 
maandelijks een vastgesteld aantal 
vluchten te maken: Een bezwaar vormt 
daarbij de moeilijkheid, dat niet alle -
ja eigenlijk maar weinig - burgerbe
trekkingen toelaten om zoo geregeld 
het verband met den militairen dienst 
te onderhouden. 

Een ander middel vormen de particu
liere clubs. 

In Engeland heeft men het vooral in 
deze richting gezocht en de vorming van 
particuliere vlieg-clubs met eigen vlieg
velden uit alle macht bevorderd en 
zwaar gesteund. De uitslag schijnt ech
ter niet aan de verwachtingen te beant
woorden: de oogst aan voor den oorlog 
volledig bruikbare vliegers zou niet in 
gunstige verhouding staan tot de voor 
de clubs uitgetrokken kosten. Het stel
sel wordt daarom weer verlaten. 

.,. 

Voor het bezwaar, dat in Engeland 
ondervonden is, bestaat in het geval 
van de nieuwe Twentsche Aero-club 
geen gevaar: zij wordt blijkbaar alleen 
door vaderlandsliefde gedreven en stelt 
zich geheel belangeloos beschikbaar 
voor den militairen dienst en de oefe
ningen bij het korps motordienst. Ja, 
een der leden, de heer H. J. P. van 
Heek, is zelfs zoo ijverig geweest om 
een garantiefonds te sticbten en daarin 
een aanzienlijk bedrag te storten, ten 
einde schade voor het Rijk te voorko
men, die uit eventueele ongevallen bij 
militaire ·oefeningen zou kunnen voort
vloeien. 

Persoonlijk hebben de leden van 
deze club een militaire verbintenis ge-· 
sloten bij den vrijwilligen landstorm en 
stellen zij zich met hun vliegtuigen bij 
oefeningen beschikbaar. Ook de vlieg
instructeur van de Aero-club, de heer 
Van de Graft, is als sergeant in het mo
torkorps opgenomen. 

Het is te hopen, dat bij de bestaande 
vliegclubs en bij eventueele verdere 
uitbreiding van de vliegsport het mooie 

Twentsche voorbeeld navolging zal 
vinden. 

Den heeren van het · korps motor
dienst wenschen wij geluk met deze uit
breiding van hun mooie korps, met 
waardeering voor hetgeen zij hebben 
gedaan om dit succes mogelijk te 
maken". 

Hotel-Restaurant "De Zalm" 
GOUDA 

SPECIAAL INGERICHT VOOR 
DINERS - SOUPERS - PARTIJEN 

VOOR 

KONINGSSCHUTTERS 
van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm beschikbaar tegen be
taling van f 1.-, INSIGNES van 
het Koningsschutterskruis, als DAS
SPELD en als REVERSKNOOP. 

Bij postwisselzending aan de Administra
tie van "Het Landstormblad" te vermel
den hetgeen men wenscht. 

ONTVANGEN BOEKWERKEN. 
K.L.M. LUCHTREISGIDS 1933. 

In afwijking van vorige jaren is de 
Luchtreis-gids van het 14e dienstjaar der 
K.L.M. verschenen in den vorm van een 
volledig handboekje, waarin men de vol
ledige inlichtingen over de binnen- en 
buitenlandsche luchtlijnen en alle tarie
ven voor het vervoer van personen, goe
deren en post aantreft. 

Deze gids, bij Nijgh en van Ditmar te 
Rotterdam gedrukt, maakt door de keu
rige uitvoering een aangenamen indruk. 
De prijs f 0.25 is laag te noemen. 

LANDSTORM-MOTORDIENST. 
Op 16 Juni a.s. zullen de afdeelingen 

Zeeland en Noord-Brabant van het 
Landstormkorps Motordienst een nacht
oefening houden in de omstreken van 
Breda. 

HOTEL BLOEMINK 
APELDOORN 
GEVESTiGD SEDERT 1847 

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

De revolutionaire partijen in onze grootste steden 
Het roode element in onze groote steden verdient bijzondere aandacht. 
Om deze reden is bestudeering der onderstaande cijfers de moeite ten volle 

waard. 

's-Gravenhage: uitgebracht totaal 225 .365 stemmen. 

C.P.H. (Communistische Partij Holland) ......... . 
R.S.P. (Revolutionair Socialistische Partij) 
O.S.P. (Onafhankelijke Socialistische Partij) ..... . 
S.D.A.P. (Sociaal-Democratische Arbeiders Partij) .. 

Rotterdam: uitgebracht totaal 263.460 stemmen. 

C.P.H .......................................... . 
R.S.P .......................................... . 
O.S.P .......................................... . 
S.D.A.P ....................................... . 

Amsterdam: uitgebracht totaal 380.980 stemmen. 

C.P.H. 
R.S.P. 
O.S.P .......................................... . 
S.D.A.P. 

Behaalde 
stemmen in 

1929 
5.750 steeg tot 
1.112 11 11 

54.862 " " 

Behaalde 
stemmen in 

1933 
10.195 

1.873 
767 

61.80r 

totaal 74.637 
of 33 procent. 

11.427 steeg tot 
1.504 11 11 

94.393 terug tot 

12.090 
6.438 
4.311 

89.268 

totaal 112.107 
of 42½ procent. 

21.179 steeg tot 
7.430 tl tl 

134.323 terug tot 

38.307 
20.571 
3.942 

119.511 

totaal 182.331 
of 48 procent. 

• In verband met de toeneming van het aantal kiezers is de S.D.A.P. hier verhoudingsgewijs 
ongeveer gelijk gebleven. 

Daar zijn zooveel vrijwilligers om opstand en revolutie te verwekken, dat, wie de 
handhaving van het wettig gezag en van onze vrijheden wenscht, zijn best behoort 
te doen de vrijwilligheid bij het volk, om de Overheid in moeilijke dagen ter zijde te 
staan, zooveel mogelijk te bevorderen. 
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DORDRECHT. 
Bij het schrijven van een overzicht 

zijn er wel eens minder prettige dingen 
die de revue zouden moeten passeere~1 

Thans een aangename taak. Op den 
7en Juli a.s. hoopt L. van der Graaff 
wonende te Dordrecht, J . J . A . Goe
verneurstraat 15, zijn 70sten geboorte
dag te herdenken. 

Op zichzelf beschouwd niet zoo heel 
bijzonder, maar het betreft hie ,:- een 
man die vanaf de oprichting van den 
B.V.L. een niet onbelangrijke plaats in 
onze organisatie inneemt. 

Eind 1918 werd hij eervol ontslagen 
als Opperwachtmeester der Kon. Ma
rechaussee en vestigde zich toen te Pa
pendrecht waar door hem begin 1919 
een afdeeling van den B.V.L. werd op· 
gericht. 

Door verhuizing naar Dordrecht was 
hij genoodzaakt ontslag als zoodanig tz 
nemen. 

Ruim 4 jaar maakt hij thans ook deel 

dezer Commissie uit en men zou hem 
nog niet graag missen, ook niet als 
agent van het Landstormblad. 

Door den sterken groei van het Korps 
was het noodig een eigen rustkamer t~ 
hebben en werd aan Van der Graaff deze 
zaak toevertrouwd. Hierdoor kwam hij 
in aanraking met alle Plaatselijke leiders 
en men heeft het ervaren dat hij zich 
daar heer en meester voelt want zon
der toestemming komt zelfs geen vetlap 
uit zijn handen. 

Een woord van hartelijke geluk
wensch is hier namens de Gewest. Com
missie wel op zijn plaats zoodat 't zeker 
namens allen zal zijn als we Van der 
Graaff bij het klimmen der jaren, onder 
Gods zegen, toewenschen dat nog vele 
jaren aan zijn reeds hoogen leeftijd moge 
worden toegedaan. Natuurlijk in het bij
zonder ten opzichte van zijn gezin doch 
zeker in het algemeen in het belang van 
het Landstormkorps "Dordrecht". 

A.G. 

Voor Jong Nederland 
JONGENS en MEISJES, 

Een paar prijswinners berichtten me, 
dat ze tot hiertoe nog geen prijs ontvan
gen hadden, hoewel hun namen in "Het 
Landstormblad" vermeld waren. Dit kan 
niet anders dan een vergissing van de 
Post wezen. Daarom dring ik er nog eens 
ernstig op aan, om bij elke inzending 
nauwkeurig het adres op te geven. 'k 
Heb aan deze teleurgestelde wachten
den nog een prachtig boekwerk toege
zonden. 

Sommige deelnemers denke·n, dat het 
een wedstrijd in 't knoeien Îsj maar die 
zijn toch glad abuis! Wie van de oplos
sing er zich met een Jantje van Leiden 
afmaakt, hoeft nooit op een prijs te reke
nen. Dan is 't nog maar jammer van den 
postzegel, die er voor gebruikt wordt. 
Zoo'n sloddervos kan voor z'n geld be
ter een kwatta of een ijsco koopen. Ge
loof maar gerust: wie in z'n jonge jaren 
graag knoeit, die loopt groot gevaar, dat 
hij heel z'n leven een sloddervos of mor
sebel blijft. Hier volgt nog eens 't adres: 

Postzegel 
van 

6 çen t 

AAN OOM BERTUS, 

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

's-GRAVENHAGE. 

Groep A. (Onder de 10 jaar). 

WELKE BEESTEN ZIJN DIT? 

vxexrxuxs 
kxnxrxe 
wxtxrxax 
rxixex 
sxoxk 

oxixaxt 
kxnxn 
sxhxax 
exex 
vxlxmxix 

txgxr 
sxrxexw 
exsxex 
vxrxex 
axexd 

pxpxgxax 
sxaxg 
bxuxaxp 
hxrxnx 
sxrxnxhxax 

Groep B (Boven de 10 jaar). 

2 i i - ·Je~ i ; 
<4 u 
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DE TREIN, DIE NIET VOORUIT WOU. 

Een passagierstrein, die bij de halte 
Hoogwoude had stil gehouden, stond op 
't punt van vertrek naar het volgend 
station Laagwoude. 

Je snapt allemaal dadelijk, dat dit 
ritje van tien minuten slechts een peul
schilletje was. 

Ten eerste ging het bergafwaarts. 
Ten tweede bestond de trein slechts 

uit twee wagens. 
Ten derde zaten er maar een stuk of 

zes reizigers in. 
En toch, toen de chef met z'n potlepel 

zwaaide, en de conducteur z'n fluitsein 
gaf, bleef de trein stokstijf staan. 

De machinist kon in z'n rookend, von
kend monster niet de minste beweging 
krijgen. Het treinpersoneel liep moppe
rend te morrelen langs den ijzeren sta -
ker. En de passagiers zaten met een 
zuur gezicht te morren en te knorren. 

Dat ging tegen elkaar op. 
De stoker keek dubbel zwart; hij bal

de woest z'n besmeurde knuisten, en 
dreigde de locomotief met heel de ratje 
plan tot appelmoes te knijpen. 

Krelis, de keuterboer, raadpleegde 
achter 't beslagen portierraampje onop
houdelijk z'n knolhorloge. Hij was al 
minsten een uur over tijd met het voe
ren van z'n veestapel, bestaande uit een 
aftandsche geit en drie konijnen. Die 
stomme dieren! 

Ze konden bij z'n thuiskomst wel 's 
morsdood op 't stroo liggen. En dan was 
hij reddeloos failliet! 

Naast hem zat juffrouw Tureluur op 
heete kolen, en in duizend angsten. 0, 
o! wat werd het toch ontzettend laat. 
Hoe zou ze strakkies voor Kobus, haar 
man, de karnemelksche pap met prui
medanten nog gaar krijgen! Om negen 
uur kroop hij strijk en zet onder de wól. 
En als hij eerst niet z'n lievelingskostje 
naar binnen gelepeld had, o! dan was er 
geen huis met hem te houden. Een lob
bes van 'n vent was ie, daar niet van! 
Maar o grietjepetietje! als de muts hem 
per ongeluk scheef stond, dan werd het 
kalf een leeuw. En dan was ie best in 
staat, om de lamp van den zolder te 
slaan, dat 't heele musschennest in brand 
vloog. 

Zoo zaten haast alle passagiers hun 
jammerklachten te slaken, en voor el
kaars benepen gezichten de allerakelig
ste schrikbeelden met de noodige zuch
ten en scheldwoorden af te schilderen. 

Kromhout, de kleermaker, probeerde 
'1. somber gezelschap wat op te vroolij
ken. Hij stelde aan z'n medereizigers 
voor: een verzoekschrift aan de Directie 
te sturen, om den trein door een kinder
wagen te vervangen. Maar z'n geestig 
vliegertje wou op dit oogenblik geen 
wind vangen. 

Ondertusschen bleef de trein maar als 
een stugge muilezel stokstijf bij 't per
ronnetje staan, terwijl de wijzers van de 
spoorklok onverbiddellijk voortschoven 

De chef, in 't volle besef van z'n ver
antwoordelijkheid, dribbelde zenuwach
tig heen en weer, en kakelde als een kip , 
<lie haar ei niet leggen ,kan. 

Zoud de trein misschien te zwaar zijn, 
om aan den gang te komen? 

In diep gepeins stond hij een oogenblik 
bij 't seintoestel stil. Toen werd in z'n 
brein, dat een gloeiende fornuispot leek, 
door de kookhitte een vernuftig idee 
uitgebroed. Hij holde z'n huis in en 
kwam een oogenblik later terug met een 
ouden trekpot. 

"Alle beetje helpen" grinnikte hij 
wijsgeerig, en hij spande den trekpot 
met een paar afgedankte telegraafdra
den als strengen, vóór de machine. Wer
kelijk! er kwam in den puffenden reus 
een ietsje-pietsje beweging. Maar van 
z 'n plaats vertrekken, dat verkoos het 
koppig monster niet. 

De chef streek voor de honderste maal 
langs z'n bewolkt voorhoofd en vond 
opnieuw een gelukkige gedachte. 

Hij greep een schop, en begon naast 
de spoorlijn in de begroeide gasberm te 
graven. Weldra haalde hij een dikken, 
kronkelenden worm voor den dag. Be
hendig maakte de machinist van een rol 
staaldraad een stevig spantuig. De pier 
werd hierin geschoven als een paard in 
een leeren broek. Nu moest de pier met 
z 'n kop tegen de buffers van den ach
tersten wagen duwen. En inderdaad! 
door de geweldige krachtsontwikkeling 
van den dauwworm vorderde de trein 
circa anderhalve streep; maar ook niet 
verder! 

Neen! de trekpot en de douwpier ble
ken niet voldoende. 

Zoud de trein mogelijk overbelast 
zijn door het half dozijn passagiers? Uit 
één der raampjes keek een dame, die 
niets anders deed dan giechelen en gin
negappen. 

7 

"Die juffrouw Kwikstaart neemt alles 
heel licht opj die hoeft er nie t uit , om 
den last te verminderen?" meende de 
chef. 

Toen viel z'n oog op Krelis, die met 
een gezicht van een el lang zat te zuch
ten en te bibberen, alsof hij een half mud 
onrijpe goudreinetten had opgegeten. 

,.Ben je benauwd Krelis?" informeer
de de chef. 

- ,,Nou en of! 't Wordt zoo ontzet
tend laat; ik ben erg bezwaard van ge
moed!" 

- ,,Ha zoo! bezwaard van gemoed? 
Ja! als jij 't zoo zwaar opneemt, scheelt 
dat voor den trein gauw 'n honderd ki
lo . Dan mot jij er direct uit! " 

En eer Krelis er op bedacht was, had 
de chef hem al bij z'n kraag gegrepen, 
en als een zak aardappels op 't perron 
neergesmeten. 

Dit hielp ook weer een beetje. De trein 
deed nu precies, alsof hij weg wou stoo
men; maar toch bedankte de stuggerd 
er voor. Het weerbarstig monster stond 
te ronken en te vonken, alsof het uit el
kaar wou springen. En ook de chef 
sprong van wanhoop haas uit z'n vel. Hij 
stampvoette en brieschte als een paard, 
dat een kwade hui heeft ; en krabde zich 
opgewonden achter z'n gloeiende ooren. 
Daar moesteen eind komen aan dien 
ondraaglijken toestand. Want er was nu 
a l een vertraging van één uur en veer
tig minuten. 

Met 't schuim op de lippen greep hij 
een karwats en draafde beurtelings naar 
den trekpot en den dauwworm, die zoo 
ongenadig werden afgeranseld, dat ze 
bijna van hun stokje vielen. Zelfs de ma
chinist, die alles behalve teerhartig was, 
sprak schande van die mishandeling, en 
dreigde den beul aan te klagen bij het 
bestuur van de Vereeniging voor die
renbescherming. 

Elke seconde werd de toestand nog 
neteliger. Met koppen als vuur stonden 
ze allemaal bij de werkstakende, dave
rende locomotief van zich af te spuwen: 
de chef, de conducteur, de machinist, 
de stoker, de sjouwer, en ook Krelis, 
die inmiddels met een buil zoo groot als 
een mist, weer op de been gekrabbeld 
was. 

Te midden der ontsteltenis kwam, met 
de handen diep in de broekzakken, de 
bewaker van den overweg ook eens 
neuzen. 

Hij klauterde op de machine, morrel
de eventjes aan een kruk, en fuut! daar 
snorde de trein er van door met een 
vaartje van honderd kilometer. Het 
treinpersoneel had amper tijd, om er in 
te springen. 

En Krelis? - Wel! die moest tegen 
wil en dank naar Laagwoude tippelen, 
anderhalf uur ver. 

En wat had de bewaker van den over
weg aan de weigerende machine ge
daan? 

Eenvoudig de rem los gedraaid! 

OOM BERTUS. 

Na een lang en smar te
lijk, doch zeer geduldig 
en blijmoedig gedragen 
lijden, overleeu on s zeer 

geach t medelid en 
vrien d 

1 
Wie helpt een gehuwd man, 

38 jaar, met 6 minderjarige 
ki n deren, r uim 10 jaar lid van 
den B.V.L. en 12 jaar lid van 
de Dr ankbestrijding, aan een 

1 

Pieter Menzo Noorman 
oud 35 jaar . 

Namens de 
Afd. Groningen: 
H. TURKSTRA, 

Pl. Leider. 

betrekking als : incasseerder 
eener bankinstelling of huur 
in nen voor een won ingstich
ting, por tier, wachter, bosch
wachtcr of iets dergelijks. Br. 
onder letters J L aan "Het 
Lan dstormblad". -Uw Wedstrijd slaagt zeker 

a ls U ons schijvenmater iaal gebruikt. Prima h outbor d, 
sp eciaal voor schie-tschijven vervaar digd, glad en sch eurt n iet. 
Alle modellen direct uit voor raad te lever en, franco huis 
door geh eel Nederlan d. Vraagt onze volledige prijscou rant 
en m odellen . Beleefd aanbevelend, 

N.V. v.h. FIRMA GROENENDIJK 
Slaghekstr. 90·94, Rotterdam-Zuid, TeL 11386, na 6 uur 11209 
Ons succes v. 1933 is de nieuwe Geluksbaanschijf. t el1. 1-100 
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HIElf 

DE NIEUW-OPGETREDEN MINISTER 
VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN. 

Zijne Excellentie Mr. J. A. DE WILDE. 

Zooals bekend is ressorteert de Na
tionale Landstorm-Commissie met hare 
organen rechtstreeks onder den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken. 

Het is te waardeeren, dat de nieuw
opgetreden 'Minister, Zijne Excellentie 
Mr. J. A. de Wilde, reeds vroeger van 
zijn sympathie voor den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm heeft blijk ge
geven. 

Z. Exc. behoorde onder de hooge gas
ten bij de plechtige uitreiking der Ko
ninklijk erkende Landstormvaandels te 
Ede in de maand Juni van het jaar 1932 
en het zal velen nog in herinnering zijn 
gebleven, hoe Mr. de Wilde nog kort 
geleden dit jaar in de groote landstorm
bijeenkomst van het Korps "Zuid-Hol
land: West" in den Dierentuin te 's-Gra
venhage met een kloeke redevoering de 
iZaak van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm heeft bepleit. 

IN BOEIEN. 
Zeer onder den indruk van de ineen

storting der sociaal-democratie in Euro
pa en jn Engeland, gaan er in het kamp 
onzer sociaal-democraten stemmen op, 
om tijdig de veege positie te herzien. 

Een vraag van tactiek derhalve, niet 
van principieele bekeering. 

Doch ook voor een tactische frontver
andering kan men onder zekere voor
waarden eenigszins waardeering heb
ben. 

De moeilijkheid voor de sociaal-de
mocratie schuilt evenwel in hare ellen
dige historie. 

De mannen, die thans het hardst roe
pen om revisie van partij-tactiek, zijn 
dezelfden, die voorheen de moderne 
arbeidersklasse door en door met revo
lutionairen haat hebben bezield. 

"Heel het raderwerk staat stil 
,,Als onz' machtige arm het wil. 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAM HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS f1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

Zoo hebben zij de arbeiders leeren 
denken. 

Nog slechts korten tijd geleden, vóór 
de verkiezingen, was het Mr. Duys, die 
te Schagen de arbeiders er op wees, 
áat hun wapen, waardoor zij macht 
konden oefenen, lag in de algemeene 
werkstaking. 

Thans willen sommigen zich yan het 
revolutionaire sentiment, dat zij zelf bij 
de proletariërs hebben aangekweekt, 
tijdelijk los maken. 

Het zal hun moeilijk vallen, den mo
dernen arbeiders de noodzakelijkheid 
van frontverandering duidelijk te ma
ken. 

Een herziening van de positie der so
ciaal-democratie ten onzent is nog moei
lijker geworden sinds haar Paasch-con
gres van 1928 de samenwerking met het 
Nederlandsch Vakverbond (het N.V.V. 
met zijn dikken geldbuidel, waarmee 
o.a. de roode pers wordt gefinancierd) 
heeft beklonken. 

Hoe stevig de S.D.A.P. in de armen 
van den knuistigen minnaar gestrengeld 
ligt, moge blijken uit onderstaande be
sluiten over de wijze van samenwer
king. 

SAMENWERKING TUSSCHEN 
N.V.V.-S.D.A.P. 

Door de S.D.A.P. werd op het Paasch
congres 1928 de volgende regeling aan
vaard: 

I. Partij en Vakverbond zullen sa
menwerken op alle gebieden, waar dit 
noodzakelijk of wenschelijk is ter be
vordering van het belang der arbeiders
klasse en ter versterking van hare 
machtspositie. 

II. De gemeenschappelijke actie van 
beide organisaties zal bestaan in: 

a. het houden van openbare verga-
deringen en congressen; 

b. het uitgeven van geschriften; 
c. het houden van betoogingen. 
Wanneer tot gezamenlijke betoogin-

gen wordt besloten en daarbij de wen
schelijkheid en/of nuttigheid van de
monstratieve stakingen . zou blijken, 
blijft na overleg tusschen beide orga
nisaties, de beslissing bij het N.V.V., dat 
de mogelijkheid en uitvoerbaarheid be-· 
oordeelt. 

III. De candidaatstelling voor de Sta
ten-Generaal geschiedt door de S.D. 
A.P. welke den verkiezingsstrijd voert. 

Vóór de candidaatstelling wordt 
over de samenstelling der soc.-dem. Ka
~erfracties, in verband met de speciale 
belangen der vakbeweging, in den Alge
meenen Raad, genoemd in Punt VIII, 
gesproken. 

IV. Het Partijbestuur ontwerpt het 
ontwerp-verkiezingsprogram na over
leg in den Algemeenen Raad, bedoeld 
sub VIII. Het program wordt vastgesteld 
door het Partijcongres. 

Indien het Bestuur van het N.V.V. 
;zich met het ontwerp van het Partijbe
.stuur op bepaalde punten niet heeft 
vereenigd, doet het Partijbestuur van 
de afwijkende meening van het Ver
.bondsbestuur aan de Partij mededee
ling. 

V. Indien de omstandigheden vorde
,ren, dat na de verkiezingen een pro
gram van urgentie moet worden vastge
steld, dan ontwerpt de Commissie uit 
den Algemeenen Raad, bedoeld sub 
VIII, dit program. Het ontwerp wordt 
om advies gezonden naar de beide Ka
merfracties, waarna de Algemeene 
Raad, bedoeld sub VIII, het vaststelt. 

VI. Indien de vraag van deelneming 
door de S.D.A.P. aan de Regeering aan 
de orde komt, dan zal daarover in den 
,Algemeenen Raad overleg worden ge
pleegd. Leidt dit overleg tot de mee
ning, dat aan de Regeering moet wor
.den deelgenomen, dan wordt over het 
Regeeringsprogram tusschen den Alge
meenen Raad en de Kamerfracties over
leg gepleegd. 

VII. Het voeren der economische 
actie en het bepalen der te volgen tac
tiek bij economische conflicten is de 
taak van het N.V.V. en de daarbij aan
gesloten vakbonden. 

Wanneer economische conflicten een 
politiek karakter hebben, politieken 
invloed kunnen uitoefen of politieke 
gevolgen kunnen hebben, dan zal over 
de te voeren actie en de te volgen tac
tiek overleg gepleegd worden in den 
Algemeenen Raad, bedoeld in Punt 
VIII, waaraan dan vertegenwoordigers 
van de betrokken vakbonden deelne
men. 

De beslissing omtrent economische 
aangelegenheden berust bij het N.V.V. 
~n de betrokken vakbonden. Die over 
politieke bij de S.D.A.P. 

VIII. Er wordt gesticht een Algemee
ne Raad, welke bestaat uit: de bestu
ren van N.V.V. en S.D.A.P. en een ver
tegenwoordiging van ten hoogste 5 per
sonen uit de beide Kamerfracties. 

Deze Raad komt ten minste eenmaal 
per drie maanden bijeen ter bespreking 
van actueele, economische en politieke 
vraagstukken. 

De Voorzitters der S.D.A.P. en van 
het N.V.V., presideeren beurtelings de 
vergaderingen van den Raad. 

De Raad wijst een secretaris aan. 
IX. De Besturen van Partij en Vak

bond benoemen elk vijf leden, welke 
10 leden te zamen een Commissie vor
men, die de werkzaamheden van den 
Raad voorbereidt en zijn besluiten uit
voert, voorzoover deze uitvoering niet 
door de Besturen zelf geschiedt. 

Deze Commissie zal in den regel een
maal per maand bijeenkomen tot het 
bespreken en regelen van vragen van 
organisatorischen aard of voor de uit
voering van gemeenschappelijke werk
zaamheden. 

Alle vergaderingen, genoemd in Stel
ling VIII en IX, worden bijgewoond door 
den Hoofdredacteur van "Het Volk" en 
"Voorwaarts". 

X. Voor de samenwerking en het 
overleg tusschen gewestelijke en plaat
selijke organisatie van Partij en Vakbe
weging zullen in den Algemeenen Raad 
regelen worden ontworpen, die, met in
achtneming van gewestelijke en plaat
selijke omstandigheden, zooveel moge
lijk in overeenstemming zullen zijn met 
de in deze stellingen neergelegde be
ginselen. 

koop 1:, niet a ltyd duurkoop 
want Ster robak i5 door 
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honderdd u I zenden 
rockers erkend als 

~E.TE.~ 
Ie zLjn dan andere tabak 

van denzelfden prys. 
Volgt dus dat goede 
voorbeeld en rookt 

DE TERREUR TE IJMUIDEN. 

De voorzitter der Plaatselijke Com
missie voor den B.V.L. te IJmuiden 
schrijft ons: 

In het Juni-nummer van "Het Land
stormblad wordt gewag gemaakt van de 
roode terreur in IJmuiden bij gelegen
heid van de (alleen door den rooden 
bond geproclameerde) staking in het 
visscherijbedrijf. De hoop wordt door U 
uitgesproken, dat onze Regeering aan 
de beschreven toestanden krachtig een 
einde zal maken. 

Aan het bericht behoort echter de 
mededeeling te worden toegevoegd, dat 
de burgemeester van Velsen (van welke 
gemeente de stad IJmuiden deel uit
maakt), de heer mr. F. L. J. E. Ram
bonnet, oud-gewestelijk bestuurder van 
ons Instituut, op de meest energieke en 
ook meest afdoende wijze de terreur, 
enkele dagen nadat deze was "afgekon
digd", heeft gebroken. Deze magistraat 
heeft, op grond van de nieuwe bepalin
gen der Gemeentewet, een reeks 
extra-politieverordeningen uitgevaar
digd, waaronder een verbod tot posten 
(het eerste in Nederland!) en een ver
bod om zich des nachts zonder gewet
tigde redenen op straat te bevinden, 
welk laatste middel moest worden te 
baat genomen, daar de stakers vooral 
de stilte van den nacht aangrepen om 
zich ongezien aan de werkwilligen met 
hun gezinnen en leveranciers te ver
grijpen. 

Nadat het versterkte Velser politie
corps door middel van enkele klewang
charges aan de nieuwe algemeene voor
schriften nog meerdere kracht had bij
gezet, bleek van eenige terreur geen 
spoor meer te bekennen. 

De voornoemde burgemeester heeft 
voorts, aan de hand van bepaalde wets-

SOP11f11onêt 
dat zoo goed 1s 
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voorschriften, maatregelen getroffen, 
waardoor geen vergaderingen en an
dere samenkomsten van communisti
sche, revolutionair-socialistische en 
overeenkomstige vereenigingen en or
ganisaties binnen de gemeente Velsen 
meer kunnen gehouden worden. 

Een en ander moge leeren, dat de 
plaatselijke dragers van het gezag over 

voldoende wapenen beschikken (al 
wordt daarvan slechts een spaarzaam 
gebruik gemaakt), om terroristisch op
treden, van welken kant ook, te breken 
en openbaar optreden van revolutio
naire elementen te voorkomen. Hulp 
van de landsregeering of den rijkswet
gever is daartoe meestentijds niet 
noodig. 

DE KLASSIEKE REVOLUTIONAIRE STRIJDVORMEN 

zullen verdwijnen, indien de Overheden en de rechterlijke macht met kracht de wet handhaven. 

ROESTAM EFFENDI. 
Het nieuwe Communistisch Kamerlid. 

Zijn doopceel. 
De "N.R.Crt." schrijft: 
Terwijl de Indonesiërs Sardjono en 

Alimin Javanen zijn, is deze derde can
didaat der communisten Maleier. Hij 
werd 13 Mei 1903 te Padang op de 
Westkust van Sumatra geboren als 
zoon van den redacteur der Maleische 
Courant Berita Barat. Aan de kweek
school te Fort-de-Koek in de Padang
sche Bovenlanden is hij voor onderwij
zer opgeleid. Volgens "De Tribune" 
zou hij daar reeds bekend hebben ge
staan als "de roode leerling". Hetzelfde 
blad wist destijds mede te deelen, dat 
hij een benoeming als waarnemend 
schoolhoofd niet zou hebben willen ac
cepteeren, omdat hij den indruk had, 
dat het de bedoeling was hem ver uit 
de buurt te voeren in een "moerassige" 
streek. Hierna is hem de bevoegdheid 
ontnomen om bij het gouvernements
onderwijs werkzaam te zijn en hij begon 
toen een eigen school. Hij zou een tijd
lang in den gemeenteraad van Padang 
hebben gezeten, een mededeeling van 
het communistische blad, welke wij op 
het oogenblik niet controleeren kun
nen. Wel weten wij, dat hij evenals zijn 
vader de journalistiek heeft beoefend, 

en daar iedere Maleier "dicht", nemen 
wij van "De Tribune" gaarne aan, dat 
hij tal van revolutionaire dichtwerken 
en ook dito tooneelstukken heeft ver
vaardigd, welke in bepaalde bevolkings
kringen waardeering vonden en van 
overheidswege verboden werden. Zijn 
verblijf ter Westkust van Sumatra is 
door een en ander blijkbaar allengs 
pnhoudbaar geworden en hij vertrok 
;naar Nederland, waar hij weldra een 
leidende positie innam in de Perhim
poenan lndonesia. Tegenover de refor
matorische politiek van Mohamed Hat
ta vertegenwoordigde hij het revolu
tionaire element en na het vertrek 
naar Indië van eerstgenoemde werd 
Roestam Effendi voorzitter van de P. J. 
Hij kwam, mede in deze kwaliteit, veel 
in aanraking met de "Liga tegen kolo
niale onderdrukking", de Roode Hulp
p.ctie en dergelijke van Moskou uit ge
leide bewegingen en neigde meer e, 
tneer naar het communisme. In 1932 
schijnt hij tot . de Communistische Partij 
Holland te zijn toegetreden en in Octo
ber van hetzelfde jaar zeide hij de Per
himpoenan Indonesia vaarwel. Voor de 
partij was hij een tijdlang in Duitsch
land werkzaam. Hier te lande trad hij 
geregeld op in arbeidersvergaderingen, 
waar hij de Indië-los-van-Nederland
leuzen deed hooren en de revolutio-

;naire arbeiders van Nederland opwek
te om voor hun "Indonesische kamera
den" te strijden. 

RO~ST AM EFFENDI. 

De heer Roestam Effendi behoort niet 
tot de internationaal-georiënteerde ln
donesi~rs in de communistische partij 
zooals Semaoen, Tan, Malatika, Moesa, 
Alimin en anderen, die aan de Ooster
sche universiteit te Moskou hun oplei
ding en africhting voor de revolutio
neering van Azië ontvingen, doch deze 
Sumatraan kan meer beschouwd worden 
als revolutionair Indonesisch nationalist., 
die door de omstandigheden in verbin
ding met het communisme trad. Men 
kan dan ook verwachten, dat hij in de 
Kamer vooral een "lndonesia Merdika" 
(een onafhankelijk Indië) zal bepleiten 
en het voor de extreem-nationalistische 
beweging in Indië wil opnemen. 

VERVOER VAN BAGAGE 
VOOR RESERVE-PERSONEEL 

De bijzondere aandacht wordt er op 
gevestigd, dat het reserve-personeel bij 
opkomst in werkelijken dienst en bij 
vertrek met groot verlof, geen aan
spraak heeft op vervoer van bagage 
voor rijksrekening (§ 3, negende lid, 
V.M.V.). 

Hierop bestaat echter één uitzonde
ring, n.l. voor den veldkoiier, welke, 
volgens de bestaande voorschriften, in 
het bezit van het reserve-personeel is. 
Deze veldkoff er kan voor rijksrekening 
worden meegevoerd, indien het mede
nemen daarvan voor de uitoefening van 
den dienst bepaald noodig is. 

Het is derhalve niet geoorloofd mail-, 
hand- of andere modellen van koffers, 
benevens pakjes e.d. te doen vervoeren 
ter vervanging van den veldkoffer. 

HENGELO (0). 
Afgetreden als Plaatselijk Leider de Reserve

Kapitein H. J. Bathoorn. 

MOTORRIJDERS-OEFENING 
DISTRICT GELDERLAND. 

Dinsdag 13 Juni j.1., waren de motor
rijders van het District opgeroepen naar 
Kasteel Doorwerth voor een speciale 
oefening. Ten 14 uur werd verzameld bij 
Kasteel Doorwerth. Onder leiding van 
den Onderdirecteur, den Heer Graaf van 
Limburg Stirum, werd het Kasteel met 
het Legermuseum bezichtigd. 

De uniformen, de wapens, de model
len, alles was even interessant en leer
zaam. 

Na dezen rondgang werd geëxerceerd 
onder Ltn. van Gent, terwijl de Ltn. van 
Dijk theorie hield over revolver, gas
masker en handgranaat en de Ltn. Osse-· 
waarde behandelde: De verplichtingen 
van den Ordonnans en het overbrengen 
van berichten. 

Hierbij waren de motorrijders inge
deeld in klassen, die telkens omwissel
den. 

Na afloop dezer oefeningen moesten 
de motorrijders uit een 20-tal vlaggetjes 
de vlaggen kiezen van bepaald opge
noemde Commandanten: hiervoor waren 
enkele prijzen beschikbaar. 

Nadat de Luitenant-Kolonel Afdee
lings-Commandant, Mr. A. Baron van 
Heeckeren van Kell, een korte inspectie 
had gehouden, werd in colonne afgere
den naar "De Zalmen", alwaar een oefe
ning plaats had in het overwinnen van 
hindernissen op een moeilijk parcours, 
uitgezet door de· Ltns. Ossewaarde en 
van Gent. Hiermede kon de motorrijder 
bewijzen zijn motor in de hand te heb
ben. Overwonnen moesten worden: een 
zeer steile helling met een zandhoop, 
zakdoekrapen, overbrengen glas water 
en tenslotte ringsteken, alles zonder met 
de voeten den grond te ra~en. 

Beschikbaar waren: 3 medailles en 
een drietal andere prijzen, benevens 
enkele doosjes sigaren. 

De motorrijder Daalderop te Tiel, die 
specialiteit is op dit gebied, behaalde 
den 1 sten prijs. 

De oefening had een zeer geanimeerd 
verloop. 

Een 25-tal motorrijders nam aan deze 
oefening deel. 

De reeds aangevangen Sectie-oef e
ningen - in enkele secties moeten deze 
nog worden gehouden - omvatten: 
exerceeren, de teekens, de verplich
tingen van den bestuurder en het prac
tisch optreden in bijzondere omstandig
heden. 

Hierbij worden de hindernissen vour
gesteld door spandoeken. 

Groep tijdens Motoroefeningen Landstormdienst te Doorwerth. 
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VLAGGEN 

Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 

IN ALLEN DEELE GEREGELD. 

Vanzelfsprekend heeft de Overheid 
de verplichting, om, tijdens de periode, 
waarin van den Bijzonderen V rijwilli
gen Landstorm een gewapend gebruik 
wordt gemaakt, zorg te dragen, dat in 
het onderhoud van de gezinnen der vrij
willigers wordt voorzien. 

Daarom wordt bij opkomst van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm bo
ven de gewone soldij als dagelijksche 
toelage gegeven: 

aan officieren . 
aan alle anderen 

. f 5.40 
f 3.60 

Is men gezinshoofd, of daarmede ge
lijk te stellen, dan wordt de toelage nog 
met f 1.80 per dag verhoogd. Bovendien 
wordt de gewone kostwinnersvergoe
ding uitbetaald, zonder dat er rekening 
wordt gehouden met de al of niet ver
hoogde toelage van f 5.40 of f 3.60; deze 
gaat in ieder geval door; er wordt niets 
afgetrokken. 

Daarenboven zal van Rijkswege wor
den zorggedragen voor een behoorlijke 
uitkeering bij eventueele invaliditeit, 
aan weduwen en weezen bij overlijden. 

Voor degenen, die van de officieele 
beschikkingen, waarbij deze voorzienin
gen zijn getroffen, wenschen kennis te 
nemen, worden zij hieronder nog eens 
afgedrukt. 

BEZOLDIGING, TOELAGEN EN 
PENSIOENEN. 

Legerorder 1927, No. 81. 

TOELAGEN. 
Ministerieele beschikking van 3 Maart 1927, 

IIIde Afd., no, 42, Zie R.B.L. 1921, blz. 106, 

Regeling van de bezoldiging enz. 
voor het militaire personeel der 

landmacht. (R.B.L.). 

Bij Koninklijk Besluit van 24 Februari 
1927, nr. 75, is Hoofdstuk III, M. der 
R.B.L. (blz. 106) gewijzigd en opnieuw 
vastgesteld, luidende als volgt: 

M. Toelagen voor "bijzondere vrijwil
ligers" en voor "vrijwilligers van den 
vrijwilligen landstorm", 

Dienstplichtigen en tot het reserve
personeel behoorenden, die met mach
tiging van Onzen Minister van Oorlog 
tot handhaving of herstel van de open
bare orde of rust, vrijwillig onder de 
wapenen komen, genieten, zoolang zij 
tot dat doel in werkelijken dienst zijn, 
de volgende toelagen: 

Officieren . . . . . . . . . . . . . . . . f 5.40 p. d. 
Onderofficieren en minderen f 3.60 p. d. 

Deze toelagen worden met f 1.80 per 
dag verhoogd, indien een tot de hiervo
ren vermelde categorieën behoorend 
militair gezinshoofd is of hiermede ge
lijkgesteld kan worden geacht (L.O. 
1920, No. 211). 

Gelijke toelagen worden genoten door 
de vrijwilligers van den vrijwilligen 
landstorm, zoolang zij tot handhaving 
of herstel van de openbare orde of rust 
in werkelijken dienst zijn. 

Onverminderd de toelagen, hiervoren 
vermeld, zullen de vrijwilligers, met be
stemming voor de vrijwillige landstorm
korpsen Motordienst en Vaartuigen-

dienst, die in positie beneden den rang 
van onderofficier zijn gesteld, boven 
hunne soldij eene toelage ontvangen tot 
zoodanig bedrag, dat zij in totaal de aan
vangsjaarwedde van den sergeant, voor
komende in de tweede kolom van be
zoldigingsschaal VI, behoorende bij het 
Koninklijk Besluit van 17 Dec. 1925, nr. 
25, genieten, een en ander gedurende 
den tijd, welken zij tot handhaving of 
tot herstel van de openbare orde of rust 
onder de wapenen zijn. 

Deze toelage vervalt echter geduren
de den tijd, welken het leger geacht 
wordt geheel of gedeeltelijk op voet van 
oorlog te zijn. 

Kostwinnersvergoeding. 
(Zie L.O. 1919, B. No. 453 en L.O. 1925, 

No. 461). 

DEPARTEMENT VAN OORLOG. 
Afdeeling Dienstplicht. 

No. 136 K. 
30 October 1919. 

Met afwijking in zooverre van het 
vermelde in het eerste lid van het rond
schrijven van 29 Mei 1918, afd. Dienst
plicht No. 133 L. moet bij de berekening 
der inkomsten, waarover een gezin be
schikt, van 26 October 1919 af geen re
kening meer worden gehouden met: 

lo. . ........ . 
4o. de toelage voor personeel van 

den Vrijwilligen Landstorm, welke wordt 
toegekend, indien van dien landstorm 
een militair gebruik wordt gemaakt. 

Ik heb den militairen autoriteiten 
opgedragen, U in den vervolge nopens 
genoemde toelagen geen opgave in ver
band met kostwinnersvergoeding meer 
te zenden. 

Indien U bij genomen beslissingen 
nopens kostwinnersvergoeding reeds 
rekening hebt gehouden met zoodanige 
toelagen, gelieve U de beslissingen te 
herzien voor zoover ze betrekking heb
ben op verblijf onder de wapenen na 
25 October j.l. 

De Minister van Oorlog, 

w.g. ALTING VON GEUSAU 

PENSIOENREGELING. 

Wijziging van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het 

dienstjaar 1919. 
Wij WILHELMINA, bij de gratie 

Gods, Koningin der Nederlanden, Prin
ses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

All'en, die deze zullen zien of hooren 
lezen, salut! doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen 
hebben, dat de wenschelijkheid geble
ken is van eene wijziging van hoofdstuk 
V der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1919; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van 
State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedge
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvin
den en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 

Na art. 85 wordt ingevoegd het vol
gende artikel: 

Art. 85a. Uitkeeringen aan militairen 
en aan leden van burgerwachten of aan 
hun nagelaten betrekkingen ter zake 
van ongevallen, hun overkomen bij de 
handhaving van de openbare orde 
f 100.000. 

Artikel 2. 

Tengevolge van vorenstaande w11z1-
ging van het Ve hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1919 
wordt de V de afdeeling met eenhonderd 
duizend gulden (f 100.000) en het eind· 
cijfer der begrooting met gelijk bedrag 
verhoogd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle Ministerieele Departementen, Auto
riteiten, Colleges en Ambtenaren, wie 

Bezoek van officieren van het Landstormkorps "Veluwzoom" aan het Koninklijk 
Koloniaal Militair Invalidenhuis "Bron beek", 

zulks aangaat, aan de nauwkeurige uit
voering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Memorie van Toelichting. 

Indien ter beteugeling van onlusten 
gebruik gemaakt moet worden van de 
diensten van militairen, de vrijwillige 
landstorm daaronder begrepen, of van 
burgerwachten, bestaat de mogelijk
heid, dat zij die het gezag helpen hand
haven, het slachtoffer worden van de 
vervulling van hun plicht. Het ligt voor 
de hand, dat het Rijk dengenen, wien 
aldus een ongeval mocht treffen, de hel
pende hand toesteekt, hetzij door aan 
een verwonde eene blijvende of tijde
lijke tegemoetkoming te verstrekken, 
hetzij door de zorg over te nemen voor 
de nagelaten betrekkingen. 

Wel is waar voorzien de militaire 
pensioenwetten eenigermate in dit 
geval, maar vooreerst zijn deze niet op 
leden van burgerwachten van toepas
sing en ten andere is hetgeen den ge
troffene of zijnen nabestaanden volgens 
die wetten zou worden toegemeten, al 
te karig, 

Het is niet meer dan billijk, dat zij die 
slechts incidenteel of krachtens eene 
vrijwillige, belangelooze verbintenis ge
roepen worden mee te werken tot hand
having van de openbare orde, zooveel 
doenlijk op denzelfden voet worden 
behandeld als degenen die gerechtigd 
zijn krachtens de Burgerlijke Pensioen
wet, de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren en de wetten ten behoeve 
hunner weduwen en weezen. 

Nochthans is het vrijwel onmogelijk 
hiervoor algemeene regels te stellen, 
ook omdat men staat tegenover een 
categorie van personen, die niet in pu
blieken dienst zijn, wellicht een zelf
standig beroep uitoefenen en voor wie 
de uitkeering zich dus niet als voor 
ambtenaren laat berekenen. 

De aangewezen weg om de noodzake
lijke voorzieningen te treffen is dus - · 
op het voetspoor van hetgeen indertijd 
is gedaan ten behoeve van de bezoldig
de leden der voormalige schutterij - bij 
een begrootingspost aan de Regeering 
een crediet verleenen. Zij kan dan, 
mocht uitvoering noodig blijken, deze 
naar recht en billijkheid doen geschie
den. 

De raming van het bedrag is natuur
lijk een gansch willekeurige. Naar ver
trouwd mag worden, zal geen behoefte 
bestaan aan eene som van f 100.000.-. 
Mocht zich echter onverhoopt het geval 
voordoen, dat dit bedrag te laag zou 
blijken, dan zal de Regeering, gelijk van 

zelf spreekt, het nooáige doen om tot 
verhooging te geraken. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
w.g. CH. RUIJS DE BEERENBROUCK. 

Memorie van Antwoord. 
(Uittreksel). 

Het geraamde bedrag is inderdaad 
slechts een stelpost, omdat niemand 
kan voorspellen of en in welken om
vang geweldadigheden zullen plaats 
vinden. 

Inderdaad verdient regeling van de 
uitkeeringen bij de wet op den duur de 
voorkeur boven het scheppen van een 
begrootingspost gelijk thans wordt be
oogd. Nochtans zijn in een gansch 
nieuwe materie aan wettelijke regeling, 
welke uit den aard der zaak tot in de
tails moet af dalen, vele bezwaren ver
bonden. Daarom verdient het de voor
keur vooralsnog te volstaan met een 
regeling, die der Regeering de noodige 
vrijheid laat. Mocht het onverhoopt ooit 
tot toepassing van de beoogde maatre
gelen komen, dan zal de Regeering zich 
zooveel mogelijk aansluiten bij de rege
len die de Burgerlijke Pensioenwetten 
behelzen. Zoo zal b.v. bij invaliditeit, die 
verdere uitoefening van het beroep on
mogelijk maakt, twee derden worden 
uitbetaald van de netto-inkomsten die 
den getroffene uit zijn beroep toevloei
den tot een maximum van f 3000.-. 

LANDSTORMKORPS 
,,DE MEIJERIJ" 

Na de bijeenkomsten met plaatselijke 
leiders in zeven verschillende plaatsen 
in den winter 1932-33 hadden in de 
maanden April en Mei vier bijeenkom
sten met officieren en vaandrigs plaats 
ter bespreking van de "Handleiding be
teugelen woelingen". 

Zij werden gehouden te Nijmegen, 
's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. 

De besprekingen werden gegeven 
door den Reserve-Kapitein J. P. Loef
fen van R. W. te Nijmegen, den Kapi
tein J. DROST van 6 R.I. te 's-Herto-

1 genbosch, den Eerste Luitenant Jhr. F. 

1 

L. G. Leijssius van 6 R. I. te Eindhoven 
en den Reserve-Luitenant-Kolonel W. 
Donkersloot van IV LB. te Tilburg. 

DE ROODE HOND. 

1 

Daar huist op Neêrlands dierb'ren gron<l 
Een ruigbehaarde, roode hond, 
Die nu eens vriend'lijk kwispelstaar!, 
En dan weer dreigt, al naar z'n aard. 
Hij snuift en snuffelt om en om, 
Met loenschen blik en norsch gegrom; 
Z'n vriendschap is geen oortje waard, 
Want nooit verloochent hij z'n aard, 
Mistrouw daarom dien rooden hond 
Op Neêrlands vrijgevochten grond! 

BART VAN DE VELUWF. 
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LANDDAG TE RHOON 
Rhoon in feesttooi - Minister Deckers 
en de Commandant Veldleger aan
wezig - Er viel veel regen - Maar de 
Landdag mag toch als "geslaagd" 
worden beschouwd. 

Door de Gewestelijke Landstorm -
commissie "Rotterdam" werd Donder
dag 22 Juni een Landdag georganiseerd 
te Rhoon, een Landdag, die zeker ge
slaagd mag genoemd worden . . ondanks 
den regen. 

In de ochtenduren werden schietwed
strijden gehouden. Een aardige indruk 
hiervan vinden we in het "Rott. Nieuws -
blad". 

Een indruk. 

Turf in je ransel. ... , het oude sol
daten-liedje dreunt over het veld, waar 
de Landdag gehouden wordt. .. . 

Rhoon, het mooie dorp onder den 
rook van Rotterdam - maar van den 
rook is gelukkig niets te merken, de he
mel is gevuld met trotsche wolkenge
v aarten, omspoeld door zonlicht - is 
in feesttooi. In de landelijke straten 
wappert de vaderlandsche driekleur, 
ook van den kerktoren en van het with: 
kasteel. 

Het feestterrein biedt een fleurige 
aanblik. Van vele plaatsen in den om
trek zijn landstormers bijeengekomen 
om deel te nemen aan de schietwedstrij
den. Onophoudelijk weerklinkt het 
zweep-zwiep-geluid van de K.S.0.
schoten en het geritsel van de schijven, 
die langs draadjes na.ar de tafels der 
controleurs worden getrokken. Achter 
die tafels worden de resultaten van 
iedere schietbeurt druk besproken, niet 
alleen door de deelnemers óók door de 
vele jonge en oudere dames, die meege
komen zijn om de prestaties van hun 
mannelijke familieleden te aanschou
wen .... 

"Wilt heden nu treden" speelt het 
muziekkorps. 

Er zijn veel uniformen. Sommige oud
militairen hebben hun jas volhangen 
met decoraties. Filmtoestellen snorren. 

Zooeven is luitenant-generaal b.d. L. 
F. Duymaer van Twist, voorzitter der 
Nationale Landstormcommissie, op het 
terrein aangekomen. Hij wordt rondge
leid door res.-kolonel H. C. van Cap
pelle, commandant van het Landstorm
korps "Rotterdam". Bij het verschijnen 
van den heer Duymaer van Twist gaat 
er onder de schutters een luid hoera op. 

Het wordt steeds drukker op het 
veld. Onophoudelijk weerklinken vroo
lijke marschen en het zoemen van vlieg
tuigen, die boven het verre vliegveld 
Waalhaven cirkelen. 

Vele maken het zich gemakkelijk en 
laten zich in het zachte gras vallen. In
tusschen speelt het orkest, èn het schie
ten gaat maar door - iedere seconde 'n 
schot. Men moet zich haasten om klaar 
te komen voor de pauze. 

Na de pauze wordt de landdag eerst 
,,officieel" met toespraken, rij-demon
stra ties, défilé enz. 

Maar de hemel wordt leelijk don· 
ker . ... 

Het heeft inderdaad geregend, al had 
de wedstrijd - zij 't dan, dat 't iets la
ter werd als aanvankelijk gedacht -
ongestoord voortgang. 

Inmiddels reden voor de groote ont
spanningstent, die dicht bij den ingang 
van het veld was opgesteld, auto's af en 
aan. Een groot aantal militaire autori
teiten - sommigen vergezeld van hun 
dames - begaven zich schielijk onder 
het veilige tentzeil, terwijl het onweer 
het staag geplas van den regen zoo nu 
en dan overstemde. Het défilé moest 
vervallen. 

Wie er waren. 

A anwezig waren de Minister van Defen
sie, Mr. Dr. L. N. Deckers, de heer L. F . 
Duymaer van Twist, voorzitter van de 
Nationale Landstormcommissie, Jhr. W. 
Röell, Luitenant-Generaal, Comman
dant van het Veldleger, Kolonel H. de 
longh, Inspecteur van den V rijwilligen 
Landstorm, Kolonel J. Oele, Comman
dant van het Korps Mariniers, Majoor 
E. T. C. T. Motké, garnizoenscomman-

1 dant van Rotterdam, Res. Luitenant
Generaal b. d . J. H. Borel, Oud-Inspec
teur van den Vrijwilligen Landstorm, 
Res. Kolonel H. C. van Cappelle, voor
zitter en Res. Luitenant-Kolonel A . C. 
de Neeve, vice-voorzitter van de Ge
westelijke Landstormcommissie "Rot
terdam", zoomede de heeren F. D. van 
der Mast en G. Bicker Caarten, resp. 
secretaris en penningmeester van deze 
commissie, Res-Majoor J. P. Boots, n?.
mens Ons Leger, Res. Eerste Luitenant 
C. Versloot, namens Arko, de Res. Ma
joors Mr. N. A. C. van Dam en Ir. J. M. 
Sweep, de Res. Kapiteins G. F. Bou
logne en C. E. van Wijk; voorts de hee
ren J. C. van Es, burgemeester van 
Rhoon, P. van der Steeg, Jhr. V. P. Bee
laerts van Blokland, Dr. K. W. Walstra, 
W. K. Heijstek, J. J. van der Poest-Cle
ment, Pastoor J. van der Sman, Ds. H. 
H. van Kapel, Ds. 0. W. C. van Willi
gen van der Veen; tal van burgemees
ters van omliggende gemeenten, en -
niet te vergeten - de sprekers voor de
zen dag, de heeren Pater Borromaeus 
de Greeve, Dr. Vos, en Ds. Is. Voor
steegh. 

Openingswoord. 

De voorzitter van de Gewestelijke 
Commissie, Res. Kolonel H. C, van Cap
pelle, heette allen hartelijk welkom, in 
de eerste plaats Minister Deckers op 
wiens belangstelling voor den B.V.L. 
bijzonder veel prijs wordt gesteld. 

Ook de aanwezigheid van den com
mandant van het Veldleger achtte spr. 
een verblijdend feit, wijl diens waar
deerende belangstelling voor den B.V.L. 
invloed heeft gehad op de houding van 
zeer vele officieren ten aanzien van dit 
instituut. Moge deze landdag ertoe bij
dragen, zeide spr., dat die algemeene 
waardeering nog versterkt wordt. Daar
na richtte spr. zich tot alle landstor
mers, die zich bereid hadden verklaard 
te hulp te snellen, wanneer het vader
land in gevaar is. Tenslotte bracht hij 
dank aan allen, die zich hebben inge
spannen om dezen landdag te doen sla -
gen; in het bijzonder wijdde spr. woor
den van dank tot den burgemeester van 
Rhoon en tot den heer F. D. van der 
Mast, Secretaris van de Gewestelijke 
Commissie. 

Rede Pater Boorromaeus 
de Greeve O.F.M. 

Pater Borromaeus de Greeve O.F.M. 
- de eerste spreker - begon zijn be
zielend betoog met de verklaring dat 
deze landdag weer duidelijk de gezonde 
ideeën demonstreert over Volksweer
baarheid. Spr. wil er bij stil staan, wat 
de B.V.L. is, en wat ze niet is. De B.V.L.
ers zijn de beschermers van het gezag. 

De noodzakelijkheid van het gezag, 
aldus spr. behoeft geen betoog. Alles 
immers is aan orde onderworpen. Wat 
de redelooze schepping instinctmatig 
doet, dat moet de redelijke mensch be
reiken door verstand en vrijen wil. Wei
gert hij, dan beteekent dit: ongeluk. 
Wat uit de rails loopt, geeft verwoes
ting en schade. Gezag staat tegen-

over wereldbrand. Men schermt met 
"vrijheid". Doch "vrijheid" zonder wet 
is: de vlam in het woud, de cycloon in 
de stad, de horde der revolutie .... 

En 't Nederlandsche gezag? Wij heb
ben een Koningin bij de Gratie Gods! 
Heil U, B.V.L. ontstaan, toen het Ned. 
Gezag m 1918 werd aangetast. Heil 
U, B.V.L., op U is ons vertrouwen ge
richt! 

Dan schetste spr., wat de B.V.L.-ers 
niet zijn. Wel zijn de B.V.L.-ers gewa
pende mannen, maar 't zijn geen vech
tersbazen. Waarom zouden we ons stel
len tegen algemeene en gelijktijdige ont
wapening. 

Kon het maar, we zouden de mil
lioenen, thans besteed aan de bewape
ning, kunnen gebruiken voor den eco
nomischen opbouw. Maar het kan niet, 
zoolang een partij, die schreeuwt om 
ontwapening, zelf het grootste leger op 
de been houdt. 

Dankbaar zijn we, zoo vervolgde spr., 
dat Minister Deckers het ongewensch
te element in Leger en Vloot heeft doen 
verwijderen, waardoor aan elke poging 
om op te ruien een einde werd gemaakt. 

Zoo zullen we verder gaan, aldus ein -
digde spr. om onder God's onmisbaren 
zegen · de zeven magere jaren door te 
komen, misschien met wat versobering 
maar .. . . zonder bloed en opstand. (Ap
plaus). 

Rede Dr. I. H. J. Vos. 

Vervolgens sprak, Dr. I. H. J. Vos, uit 
Amsterdam, lid der Tweede Kamer, die 
in de plaats kwam van mr. G. A. Boon. 
Deze spreker gewaagde met enthou
siasme en groote vreugde van de ople
ving van het nationaliteitsgevoel. He
laas ontaardt dat wel eens in een al te 
vurig chauvinisme en een hypernatio
nalisme. De oorzaak moet gezocht wor
den in den oorlog, maar vooral ç>0k in 
de vredesverdragen (spr. gaf eenige bui
tenlandsche voorbeelden). De opleving 
van het nationaal gevoel in ons land is 
niet abnormaal, doch zeer normaal. Het 
gaat hier om de liefde voor eigen haard, 
voor het eigen land en voor de Vorstin
ne. De natuur gaat nu eenmaal boven 
de leer. 

Wij hebben trouwens alle reden, zoo 
ging spr. voort, om goede patriotten te 
zijn. We leven in een gemeenschap, die 
ruim, breed en hoog is in cultureelen en 
materieelen zin. Er is geen volk, dat zoo 
gelukkig kan zijn als het onze, want we 
hebben iets positiefs en tastbaars. Als 
Symbool daarvan hebben we een telg 
van het Oranje Huis, een ideale consti
tutioneele vorstin. Onder dergelijke om
standigheden past het niemand naar het 
gezag te grijpen langs illegalen weg. De 
tanden op elkaar en de moeilijkheden 
van den tijd overwinnen: dat toont ka
rakter. Spr. hoopt dat de leden van 
den B.V.L. tot in lengte van dagen troon 
en volk zullen schragen. (Applaus). 

Rede Ds. Is. Voorsteegh. 

Vervolgens hield Ds. Is. Voortsteegh, 
Ned. Hervormd predikant te Den Haag, 
een vurige rede, waarin hij sprak van 
regen en zonneschijn - wa:nt de zon 
was intusschen weer doorgebroken .... 

Na donkere dagen brak altoos de zon 
weer door, en spr. wees op de vele voor
treffelijke momenten, die het Nederland
sche volk heeft mogen beleven. Zoo 
herinnerde hij aan de machtige. herden
king ter eere van den Vader des Vader
lands. Het was voor het Nederlandsche 
trouw-voelende volk een treffend mo
ment, toen de eed van trouw door tien
duizenden werd afgelegd. 

Spreker huldigde den Bijz. Vi:ijw. 
Landstorm, die altijd paraat staat om 
onze kostelijke nationale goederen te 
verdedigen onder den zegen van God. 
Hij memoreerde de oprichting van den 
B.V.L. in de dagen toen boven onzen 
Nationalen hemel donkere wolken sa
menpakten. 't Was als het schijnen van 
de zon .... 

Onze B. V. L., zoo vervolgde spr. is 
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Fraai gelegen aan de Loolaan 
bij het Kon. Paleis en Bosschen 

geen vechtinstituut en wil het ook niet 
zijn. Het is een vredes-instituut en dit 
wil het blijven. Ik ben er nog niet zeker 
van, aldus spr. dat we thans zouden 
zijn in dezelfde omstandigheden als nu, 
wanneer we onze trouwe B.V.L.-ers niet 
hadden gehad. Zij zullen immers pal 
staan tegen alles dat zich keert tegen 
de nationale gedachte, tegen ons rood
wit-blauw, dat een historie bewaart van 
eeuwen. 

Met een woord van warme hulde aan 
den B.V.L. besloot spr. zijn rede, waar
op een dankbaar applaus volgde. 

De Landelijke Rijvereenigingen. 
Nadat de thee was geserveerd kon

de de vele genoodigden zich naar bui
ten begeven, daar de onweersbuien wa
ren afgedwaald om plaats te maken 
voor een weldadig zonnetje. 

De Rijvereenigingen "Hoeksche Rui
ters" en "Mazeppa" hebben daarna en
kele keurig uitgevoerde demonstraties 
gegeven, die zeer in den smaak vielen 
van autoriteiten en publiek 

Onderofficieren van het 8ste en het 
19e Regiment Infanterie voerden een 
nummertje "colonne-geweer" uit. Zij 
maakten aanvallende en afwerende be
wegingen en vormden tenslotte een mo
numentale figuur, hetgeen met het hij 
schen van de nationale driekleur, het 
zingen van het Wilhelmus, het militaire 
saluut en het knallen van een mi 
trailleur gepaard ging. 

De prijzen 

Tenslotte heeft de reserve-kolonel H 
C. van Cappelle een wisselbeker, de me 
dailles en de prijzen uitgereikt. 

De uitslagen van de wedstrijden zijn 
Vrije baan: eersten prijs: G. Wessel 

tweeden prijs G. Vogels; derden prijs 
Kraats; .vierden prijs Sonneveld; vijfden 
prijs D. Iselaar. 

Personeele banen. Officieren: eersten 
prijs luitenant J. Schooneveldt, twee 
den prijs luitenant D. Coumou, derden 
prijs tweede luitenant N. H. E. van Hel 
i.en, vijfden prijs luitenant mr. 0. Ver 
doorn. 

Vrijwilligers: eersten prijs Takkeb~~ 
tweeden prijs R. Haspel, derden pnJS 
Bezemer, vierden prijs A. den Ha~_der 

Bij de corps- of verbandswedstniden 
heeft Rotterdam, Rechter Maas-oever 
met 237 punten den eersten prijs be 
haald, Bergschenhoek met 236 punten 
den tweeden, Roozenburg met 235 pun 
ten den derden, Westmaas met 235 pun 
ten den vierden en Hillegersberg met 
238 punten den vijfden. 

Op de eerebaan behaalde Rotterdam, 
Rechter Maas-oever, met 241 punten 
den eersten 'prijs, Zwijndrecht met 241 
punten den tweeden, Hillegersberg met 
237 den derden, Hillesluis met 235 pun 
ten den vierden en Rozenburg met 234 
den vijfden prijs. 

Op de geluksbaan zijn" de volgende 
prijzen behaald: eerste pnJS A. Achter 
berg, tweede prijs E. va:n, Dijk, ~erde 
prijs A. P. van Belle, vierde pnJs A. 
Haspel, vijfde prijs G. Welle. 

VOOR 

KONINGSSCHUTTERS 
van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm beschikbaar tegen bP
taling van f 1.-, INSIGNES v:rn 
het Koningsschutterskruis, als DAS
SPELD en als REVERSKNOOP. 

Bij postwisselzending aan de Administra
tie van "Het Landstormblad" te vermel
den hetgeen men wenscht. 





VERBANDS-SCHIETWEDSTRIJDEN 
TE STAPHORST. 

De Verbandsschietwedstrijd te Stap
horst, Woensdag 31 Mei gehouden, trok 
enorme belangstelling tot zich. Mooi 
deed de Staphorstsche kleederdracht 
op de schietbanen, demonstreerend het 
nationaal element bij den B.V. L. Het 
Landstormkorps "De IJssel-Vollen
hove" hield schietwedstrijden voor zijn 
afdeelingen, waarbij tal van autoriteiten 
aanwezig waren. 

Terwijl de officieele opening te 12.30 
uur was vastgesteld, vingen de wed
strijden reeds des ochtends te 8 uur aan, 
hetgeen wel noodig was, aangezien het 
laatste schot eerst omstreeks half zeven 
viel. Zeer veel deelnemers hadden zich 
aangemeld en vele belangstellenden 
waren tevens naar het terrein getrok
ken, zoodat het een gezellige drukte 
was vooral in de middaguren. De mu
ziekvereeniging "De Broederband" uit 
Nieuwleusden, onder leiding van den 
heer E. v. d. Berg uit Zwolle, bracht de 
stemming er nog meer in. Op het ter
rein bevond zich een groote consump
tietent en eenige van kleiner formaat, 
o.a. een waarin de E.H.B.O., afdeeling 
van Staphorst, onder leiding van d:. A: 
Beiboer, welke hoegenaamd geen dienst 
behoef de te doen, gevestigd was, en een 
waar men de uitgestalde prijzen, be
staande uit medailles en fraaie kunst
voorwerpen, bewonderen kon. Temid
den hiervan wapperde het orange
blanche-bleu. 

Omstreeks half twee betrad ds. Hof
stede uit Blokzijl, voorzitter van het 
Verband, het van heideplaggen opge
bouwde spreekgestoelte, waaromheen 
zich autoriteiten, genoodigden en de 
B.V.L.-mannen geschaard hadden. Hier 
waren o.m. aanwezig de Commissaris 
der Koninging mr. A. E . baron van 
Voorst tot Voorst; luit-gen. b.d. L. F. 
Duymaer van Twist, vergezeld van de 
heeren Res. Majoor van Schelven en 
.1<.es. Kapitein Boulogne; kol.-inspecteur 
van den B.V.L., H. de Iongh, vergezeld 
van den len luitenant-adjudant H. J. 
Koning; de commandant van het korps 
IJssel-Vollenhove", res.-luit.-kol. P. 

Ä. J. v. Tienhoven; prof. pater Felix 
Otten O.P.; J. Ph. Backx, burgemeester 
van Nieuwleusden; de maj. der infantrie 
J. H. Sonne, lid van de gewe~!elijke 
commissie en mr. E. L F. de BrmJn, s~.
cretaris van het Verband "Vollenhove . 

Ds. Hofstede heette de aanwezige 
autoriteiten welkom en dankte hen voor 
hun tegenwoordigheid, waarbij hij zij? 
leedwezen er over uitsprak, dat de I?-i
nister van Defensie door ambtsbezig-
heden verhinderd was hier aanwezig te 
zijn, alsmede de eere-voorzitter van ~et
Verband, de heer A. H. J. van Wiin
gaard_en, burgemeester_ der gemeente 
Staphorst, dien een klem ongeval ov~:r
komen was. Spr. zeide, dat het met 
mogelijk was gewëest een groote land
dag te houden, doch dat men t~vredei1 
moest zijn met een dag van schietwed
strijden, waarna hij deze voor geopend 
verklaarde. . 

Hierna sprak gen. Duymaer van_ T~ist 
een woord van dank tot de autoriteiten 
voor hun gewaardeerde belangstelling 
in den B.V.L. en moedigde de landstor
mers van Staphorst, waarmee hij ~eeds 
32 jaar lang warme banden van vriend
schap onderhield, aan, den B.V.L. sterk 
te maken en te houden, en bewonderde 
de groote opkomst. 

Vervolgens zaten autoritei!en en &e
noodigden aan ·een eenvoudige koffi~
tafel aan, terwijl inmiddels de wedstnJ-
den voortgang vonden. . 

Spoedig was 't echter met schieten 
gedaan, want de regenwolken, die van 
zéér ver al waarneembaar waren, kwa
men al dichter en dichter bij, tot ten 
slotte een flinke regenbui, die zeker 
een uur aanhield, los barstte. 

Maar allen konden in de immens
groote tent, die onder de vele tenten op 
het schietterrein opgeslagen waren, een 
veilig onderdak vinden. 

En daar was 't dat Pater Otten, die 
aanvankelijk ook buiten zou spreken, 
het woord voerde. 

Rede Pater Otten. 
Een geïmproviseerde spreekplaats 

was spoedig met een tweetal kistjes ge
vonden, en ofschoon dit spreekgestoelte 
wankel was, was daarvan in de met hu
mor doorkruide rede van Prof. Felix 
Otten O.P. niets van te bemerken. Spr. 
begon met aan de geboortedagen van 
den B.V.L. te herinneren, 1918. De 
roode koorts was tot over de 40 graden 
gestegen, en 't was noodig, dat er een 
goede hoeveelheid kinine in de apo
theek was. Daar heeft generaal Duy
maer van Twist voor gezorgd, een uit
nemend apotheker (applaus!) en spr. 
teekent de verdiensten van den heer 
Duymaer van Twist, door hem "de 
bestevaer" van den B.V.L. te noemen. 

Spr. schetst drie hooge idealen, die 
de B.V.L. heeft, gezond internationalis
me, gezond pacifisme, en steun aan het 
wettig gezag. 

Het is een beetje moeilijk, aldus spr. 
om over gezond internationalisme . te 
spreken, omdat er zooveel ongezond _m
ternationalisme is, dat geen rekenmg 
wil houden met een gezond nationalis
me. Maar ondanks de fascineerende 
werking, die er alleen al van 't woord 
internationalisme" uitgaat in de gele-

" C . t deren van S.D.A.P. en ommums en, 
wil spr. 't gaarne opnemen vo?.r een 
gezond nationalisme, en spr. wiist op 
het nationaal eigene, dat zich openbaart 
in eenheid van cultuur, in eenheid van 
taal in eenheid van karaktereigen
sch~ppen, in eenheid van z_e~en .. Dat is 
nationaal en slechts met dit mzicht, en 
juist wa;rdeerende dit nationale, wil 
spr. opkomen voor een gezond inter1;1a
tionalisme, dat ook in den vreemdelmg 
zijn broeder wil zien. . . 

De B.V.L. is voor een gezond pacifis
me. Ach, wij weten 't wel, zegt spr., 
dat Minister Deckers en de heer Duy
maer van Twist menschen zijn, die geen 
vlieg kwaad willen doen .. Zijn zij mili
t.airisten? Wie heeft er 001t m ons land 
van militairisme gehoord? Immers nie
mand. Maar al is er geen militarisme, 
er is in ons de zelfweer, de noodweer, 
die onze hoogste idealen niet laat weg
trappen, maar er voor opkomt, als 't 
moet. We gaan niet mee met. de Jan 
Saliegeest, maar ook gaan we met mee, 
met Hitler 's uitspraak, dat macht alleen 
recht zou zijn. . .. 

Maar .. Jan Salie willen we met ziin, 
we zijn geen menschen ':an slierie .. 
slarie .. ; we zijn geen soepjurken. Maar 
graag dragen we de namen van Jan 
Cordaat en Jan Pak-aan. De B.V.L. wil, 
en in het buitenland èn in het binnen
land niets liever dan vrede, maar. . als 
'-f: revolutionair geweld dreigt, dan is de 
B.V.L. pootig en pittig: paraat!.. 

Spreker teekent het derde idea~l, het 
wettig gezag. Dat is zeker een ideaal 
van den B.V.L. Het wettig gezag, het 
centrum van eenheid, het Huis van 
Oranje, daar gaat 't om bij de1;1 B.V.L. 
Dat is zoo treffend gebleken m 191_~, 
toen de jongens de paarden van het nJ
tuig van de Koningin afgespannen heb
ben, om zelf dit rijtl.!ig te trekken. Spr. 
heeft als vierkant Oranjeklant gaarne 
medegewerkt aan de herdenking van 
den Vader des Vaderlands, ter v~rst~r
king van de nation:3-le_ saam~oongheid, 
en spr. brengt eerbie~ig h1;1_lde aan Ko
ningin Wilhelmina, die wiJ, B.V.L.-ers 
gaarne noemen _de -~~eder des Vader
lands. En juist m dit Jaar van herden
king, halen we zoo gaa:n~ d~ bekendE:: 
uitdrukking aan: ,,OranJe m t hart, en 
niemands slaaf" .. en zeker niet van Sta
lin. (Langdurig applaus). 

Even nadat het applaus voor de rede 
van Pater Otten verklonken was, brak 
de zon door en konden de schietwed
strijden regelmatig voort_gang hebben. 

Gen. Duymaer van Twist en de auto
riteiten sloegen de verrichtingen der 

schutters gade, en keerden in den loop 
van den middag huiswaarts. 

Omstreeks zeven uur reikte de com
mandant van het korps, tevens voorzit
ter van de wedstrijd-commissie, overste 
P. A. J. van Tienhoven, met een toe
pas$elijk woord de prijzen uit, waarbij 
hij tevens zijn dank uitsprak voor de al
om betoonde medewerking. 

De voornaamste uitslagen luiden: 
Af deeling koning- en scherpschutters 

met scherp: le pr., tevens zilveren me
daille, aangeboden door de Nat. Land
storm-commissie, H. van de Belt, afd. 
Zwartsluis, met serie 42 steunserie 38 
p.; 2e pr. J. Brakke, afd. Staphorst; .~e 
pr. D. van Wijngaarden, afd. Steenwijk. 

Afdeeling schutters le klas met 
scherp: le pr. tevens 3 extra prijzen, 
P. Bloemhof, afd. Staphorst met 41 p. 
en 41 steun; 2e pr. E. Jonkstra afd. 
Zwartsluis; 3e pr. J. Petter, afd. Stap
horst. 

Eerebekerwedstrijd (wisselbeker) ge
wonnen door de compagnie Staphor_st 
met 202 p., comp. Zwartsluis 173 p-, 
comp. Hasselt 153 p., comp. Steenwijk 
178 p.; in 1931 werd deze gewonnen 
door Steenwijk. 

De heer K. Russcher uit Staphorst 
kwam, als hoogste korpsschutter in het 
bezit van de verg. zilv. med., aange
boden door de Nat. Landstorm-com
missie. 

Afd. koning- en scherpschutters 
K.S.O.: le pr. W. Vochtelo, afd. Olde
markt; 2e pr. J. H. van Dalen, afd. Ambt 
Vollenhove; 3e pr. W. Heutink, afd. Ge
nemuiden. 

De heer W. Vochtelo uit Oldemarkt 
kwam als hoogste schutter il). deze afd. , 
in het bezit van de bronz. med. a~ng_e-. 
boden door Nat. Landstorm-commissie. 

Afd. schutters le klas K.S.O.: le pr. 
H. van Heerde, afd. Stad Vollenhove; 
2e pr. F. Meijer, afd. Nieuwleusen; 3e 
pr. G. Borgmeijer, afd. Hasselt. 

Afd. schutters 2e klas K.S.O.: 1c pr. 
G. G. Bongers (Cav.), afd. Mastenbroek 
tevens extra prijs; 2e pr. H. van der 
Stege, afd. Mastenbroek; 3e pr. H. Doze, 
afd. Giethoorn. 

Afd. geluksbaan: le pr. ?-'h, Wenk; 2e 
pr. J. Keijer; 3e pr. J. Krmthof. 

BEVORDERINGEN. 

Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd tot 
Reserve-Luitenant-Kolonel de Reserve
Majoors Prof. M. J. C. Kielstra en 
M.H. A. Juta. 

DRAAGRIEMENSTEL VOOR 
OFFICIEREN. 

Aanvullings- en Wijzigingsblad No. 20 
van het "Boekwerk Uniformen". 

Blz. 118. 

,,C 1. Het dragen van het draagrie
menstel". Het daaronder gestelde te 
lezen: 

,,1. Het draagriemenstel wordt gedra
gen bij de grijze kleeding, wa;1nee.~ de 
betrokken militair óewapend is. füJ ge
bruik van de overja; of den jekker wordt 
alsdan, bij diensten in troepenverband, 
het• draagriemenstel daarover gedragen, 
in alle andere gevallen over of on?e~ de 
overjas of den jekker, naar verkiezmg. 

2. Ongewapend zijnde, is het . dragen 
van het draagriemenstel al of met met 
den drager, niet verplichtend. 

3. De sabel of klewang wordt beves
tigd in den drager, of, wanneer de be
trokkene te paard is, aan een afzonder
lijken drager aan het zadel. 
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VOOR RESERVE-OFFICIEREN. 
Verstrekking van scherpe Patronen 

No. 5 of No. 21. 
Legerorder 1°932, No. 218. 

Ministerieele beschikking van 19 Juli 1932. 
IVde Afd., B, No. 103. 

Reserve-officieren, die zich, geduren
de den tijd, dat zij niet onder de wape
nen zijn, willen oefenen in het schi_eten 
met een vuistvuurwapen, kunnen Jaar
lijks de daarvoor benoodigde scherpe 
patronen No. 5 of No. 21 tot een aantal 
van ten hoogste 60 stuks bij hun Korps
commandant aanvragen. 

Heeft een reserve-officier eenmaal 
patronen ontvangen, dan zal de verdere 
strekking alleen geschieden tot een 
hoeveelheid, overeenkomende met het 
aantal 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 patronen-verstrekking 
1924 worden opgenomen. 

VOOR LEIDERS VAN SCHIET
OEFENINGEN BIJ LANDSTORM

KORPSEN. 

Men is op de schietbaan gewoon de 
hulzen van de verschoten patrone_n 
weer in de houders te plaatsen. Dat is 
makkelijker voor de telling. 

Maar later moeten die hulzen weer 
uit de patroonhouders genomen! het· 
welk dikwerf zoo onoordeelkundig ge
schiedt, dat de houders onbruikbaar 
worden. 

Volgens L.O. 1933 no. 160 moet het 
plaatsen van de hulzen in de houders 
worden nagelaten. . 

Verder is bij deze L.O. bepaald, dat 
dadelijk na terugkeer van de schietoe
fening de hulzen van de verschot~~1 P?-
tronen soortsgewijze afzonderl1JK m 
kuipen of tonnen ruim onder water ~e
zet moeten worden. Zij moeten ruim 
onder water bewaard blijven, totda_t de 
opzending naar de A.I. plaats vindt. 
Ten minste eenmaal per maand moeten 
de hulzen nadat het water uit de hulzen 
verwijderd is, soortsgewijze, naar de 
magazijnen der A.I. worde~ opgezon
den. Men hoopt op deze wiize de mo
gelijkheid tot herhaald gebruik van de 
hulzen te bevorderen. 

De D.A.I. zal onder datum van 1 
Maart 1934 berichten, of de regeling 
voldaan heeft. 

(Uit Mavors). 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
KORPSWEDSTRIJDEN. 

De Vierde Korpswedstrijd. is te Uith?orn ge
houden met een opkomst, die alle ~onge wed
strijden heeft overtroffen. De afdeelmgen Aals
meer Dorp, Oosteinde, ~udelstaart, de Kwakel, 
Uithoorn, buurt over Uithoorn en Waveramstel 
leverden ieder een talrijk contingent. 

Het is een prachtavond geworden met veel 

Een ambtenarenkorps, dat in het uur van ~evolutionair. gevaar zich te~-
"d den striJ'd houdt om af te wachten 'Yle het zal wmnen, de Overheid ZlJ e van ' .. r ht 

of de misdadige elementen, miskent den aard van z1Jn p 1c • 
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belangstelling van autoriteiten. O.m. merkten 
wij op de burgemeesters van Uithoorn en Mij

drecht en de volledige Commissie Uithoorn. De 
uitslag is als volgt: 

Korpswedstrijden voor afdeelingsvijftallen. 
te prijs Korps Aalsmeer Oost met 228 punten; 
2e prijs de Kwakel met 224 punten. Hoogste 
korpsschutter H. Vermey te Waveramstel. 

Personeele wedstrijden Scherpschuttersklasse, 
No. 1 W. Blom te Waveramstel met 48 punten. 

Schutters te klasse, No. 1 M. Kuit te Aals
meer met 50 punten. 

Schutters 2e klasse, No. 1 H. Stokman te 
Aalsmeer met 48 punten. 

Troostwedstrijd, No. 1 H. Zandvliet te Kudel
staart. 

Wedstrijd pl. commissieleden, No. 1 G. Vink. 
Deze behaalde den Willem de Zwijgerpenning; 
no. 2 burgemeester Vos de Wael, paar Willem 
de Zwijgermanchetknoopen. 

Attractiebaan. Alleen op deze baan werden 
140 schutters geteld. Door de talrijke opkomst 
was de wedstrijd eerst te elf uur des avonds 
afgeloopen, waarna in een zeer vlot tempo de 
prijzen werden uitgereikt. Burgemeester Vos de 
Wael dankte ten slotte in hartelijke woorden 
de leiders van den avond, in het bijzonder 
Overste Donck en Majoor Scheil. 

DE VIJFDE KORPSWEDSTRIJD 

te Purmerend trok eveneens een goede opkomst 
en had een vlot verloop. De uitslagen waren 
hier: 

Korpswedstrijden vijftallen, le prijs Purme
rend I met 212 punten; 2e prijs Purmerend Il 
met 209 pnt.; 3e prijs Wormer met 205 pnt. 

Personeel Scherpschuttersklasse, No. 1 J. L. 
Veerman met 48 punten. 

Idem te klasse. No. 1 W. Kroon met 48 pnt. 
Idem 2e klasse. No. 1 C. Kemper te Edam 

met 48 punten. 
Troostwedstrijd. No. 1 P. Einstig, Purmerend. 
Wedstrijd pl. commissieleden, De Willem de 

Zwijgerpenning is behaald door den heer P. 
Kooi te Purmerend. Ook hier bijzondere pret
tige samenwerking met pl. leiders en pl. com
missieleden. 

SCHIETBIJEENKOMST OFFICIEREN. 
Onder leiding van deri Korpscommandant 

hebben te Laren schietoefeningen op pistool en 
met long rifle munitie voor de officieren van 
het Korps plaats gehad. De deelnemers werden 
in twee groote autobussen van Amsterdam naar 
't schietterrein en terug vervoerd. Er heerschte 
een prettige en kameraadschappelijke stem
ming ondanks de soms hevige regenbuien. 

DE ZESDE KORPSWEDSTRIJD 
heeft te Amsterdam plaats gehad op 26 en 27 
Mei 1933. Aan deze wedstrijden werd door de 
afdeelingen te Amsterdam en omliggende ge
meenten deelgenomen. 

De volgende uitslagen werden genoteerd: 
Korpswedstrijden. le pr. korps Ouder Amstel 

met 240 punten; 2e prijs korps Nieuwer Amstel; 
3e prijs Amsterdam West; 4e prijs Volendam; 
Se prijs Volendam en 6e prijs Marken. 

Personeel Koningsschutters. No. 1 J. Petrie 
-te Amsterdam met 49 punten. 

Idem Scherpschutters. No. 1 T. Tol te Volen
-dam met 48 punten. 

Idem le klasse. No. 1 H. Boer te Volendam 
met 48 punten. 

Idem 2e klasse. No. 1 C. Brinkman te Am
sterdam met 49 punten. 

Idem Officieren. No. 1 Res. le luitenant J. 
Smit met 49 punten. 

Wedstrijd om den Willem de Zwijger-penning. 
Koningsschutters. No. 1 J. Rakers. 

Idem Officieren. No. 1 luitenant Liezenberg. 
Troostwedstrijd. No. 1 W. Brugman met 42 p. 

BIJEENKOMSTEN IN DE STELLING VAN 
AMSTERDAM. 

Sedert de vorige opgave zijn gehouden: 
A. Propagandavergaderingen: 
Te Zaandam voor een talrijk publiek met als 

spreker oud-minister van Defensie J. C. van 
Dijk. Medewerking werd verleend door het 
muziekkorps "Soli Deo Gloria". De plaatselijke 
pers gaf een enthousiaste beschrijving van deze 
vergadering. 

Te Amstelveen onder leiding van burgemees
ter Mr. G. Haspels met als spreker de heer Mr. 
Pippel uit 's-Gravenhage. Dr. Vos, voorzitter 
van de Gewestelijke Landstorm Commissie 
sprak een kort woord. De heer Geerling ver
toonde diverse filmbeelden. Een goed geslaagde 
avond. 

B. Korpswedstrijden te Uithoorn, Purmerend 
en Amsterdam. 

C. Mobilisatiebesprekingen voor de afdeelin
gen Uithoorn, Aalsmeer en Waveramstel. 

D. Vergaderingen pl. commissies te Diemen, 
Marken en Aalsmeer. 

E. Prijsuitreikingen plaatselijke wedstrijden 
te Nieuwer-Amstel, Ouderkerk a. d. Amstel, 
Sloterweg Noord en Halfweg. 

F. Afdeelingsschietbijeenkomten te Weesp, 
Weesperkarspel, Abbenes, Sloterweg Noord, 
Vreeland, Kudelstaart, Nigtevecht, Nieuwe en 
Oude Wetering, Huijgsloot, Cruquius, Benne
broekerbrug, Ouderkerk, Vijfhuizen, Zaandam, 
Abkoude, Baambrugge en Zaandijk. 

G. Bijeenkomsten voor officieren te Laren en 
te Amsterdam. 

H. Vergaderingen bijzonder gebruik tweede 
ban te Amsterdam. 

I. Filmvoorstellingen te Amsterdam op 26 en 
27 Mei 1933. 

UIT NOORD-HOLLAND'S 
NOORDERKWARTIER. 

Wat we de vorige keer reeds opmerk
ten, is thans wel duidelijk aan het licht 
gekomen: de jaarvergaderingen behoo
ren zoo langzamerhand tot het verle
dene. We hebben in de afgeloopen 
maand feitelijk nog slechts een paar na
komelingetjes gehad, meer niet! 

Onze Noord-Hollandsche eilandbewo
ners, de landstormers op Texel, hebben 
zich dit jaar wel heel goed gehouden. De 
afdeeling telt op het oogenblik n.l. niet 
minder dan 120 leden, wat voor zoo'n 
klein eiland heusch niet gering is. Deze 
actiev.e en gezonde af deeling heeft een 
opgewekte jaarvergadering gehouden, 
waar zelfs onze commandant, majoor 
van Houten aanwezig was. De lange 
reis per trein en het korte reisje per 
boot hadden hem blijkbaar goed gedaan 
en daardoor kreeg Texel van hem een 
speech te hooren, die klonk als een 
klok! En dezelfde zeelucht had ook den 
heer Oolders krachtig gemaakt, zoodat 
zijn praatje deze keer al zeer uitvoerig 
was en. . . . zeer overtuigend. Beide 
sprekers hebben nog eens uiteen gezet, 
wat de B.V.L. beteekent en beiden heb
ben gewezen op het B.V.L.-leven in het 
afgeloopen jaar. 

Tevoren had burgemeester Oort reeds 
de prijzen uitgereikt. Medailles ontvin
gen de heeren H. Zijn Sz. (koningsschut
ter), D. Trap (scherpschutter), C. Gieles 
(schutter 1ste klas) en J. Dernison 
(schutter 2de klas). Verder kreeg nog 
een aantal schutters een prijs, terwijl 
eenige anderen bevorderd werden tot 
een hoogere klasse. 

De afdeeling Onderdijk hield deze 
maand eveneens haar jaarvergadering. 
Voor het eerst leidde de heer Bos als 
nieuw gekozen voorzitter de vergade
ring. De plaatselijke commandant hield 
een kernachtige speech, de heer Ool
ders voegde daar het zijne aan toe en 
tenslotte reikte de heer Bos de prijzen 
uit. De uitslag der wedstrijden was als 
volgt: 

B-klasse: 1. Steltenpool, 99 p.; 2. J. 
Laan, 98 p.; 3. C. Manshande, 91 p.; 4. 
G. Kaarsemaker; 5. C. P.enekamp. 

Verder werden nog eenige brevetten 
uitgereikt, waarna de vergadering ge
sloten werd. 

Met ingang van 1 Juli 1933 is de heer 
J. Kooiman Kzn. opgetreden als Plaat
selijk Leider der Afdeeling Enkhuizen. 

Dit was alles, wat we deze keer in ons 
bezit kregen. De zomerrust is blijkbaar 
ingegaan. We weten echter, dat die rust 
maar schijn is en dat alle landstormers 
paraat blijven! 
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THANS VERKRIJGBAAR! 

[ Ontwerp Statu ette van den 
. beeldhouwer t4Ul:i. FI\LISE 

Beelden: 

,,Als 't Moet" 
naar het model van den beeldhouwer 

AUGUST FALISE 

Zeer geschikt voor schietprijzen ! 

Normaal formaat f 5.-
40 c.M. hoog, prijs ........... . 

( bij 10 stuks f 4.50 per stuk ) 

Groot formaat f 15.-
60 c.M. hoog, prijs .......... .. 

Levering, tegen beschadiging verpakt, na ont

vangst van postwissel of storting op onze post

rekening No. 7656, Administratie van "Het 

Landstormblad", Koninginnegr. 50, Den Haag. 

DEELNEMING VAN MILITAIREN AAN REVOLUTIONAIRE EN F ASCIS
TISCHE KORPSEN VERBODEN. 

Ministerieele beschikking van 30 Januari 1933, Ile Afd. B, nr. 5 L.O. 1933, nr. 29. 
(Zie L.O. 1931, nr. 66.) 

Verbod van deelneming enz. aan zoogenaamde Weerbaarheids-Organisaties. 
Op grond van het bepaalde in Artikel 17, aanhef en sub b, van het Regle

ment betreffende de krijgstucht, wordt bekend gemaakt, dat het, als strijdig 
met de belangen van de krijgstucht, den militair verboden is deel te nemen, 
leiding te geven of eenigerlei medewerking te verleenen aan eenige zoo ge
naamde weerbaarheidsorganisatie als die, welke in den laatsten tijd in het 
leven zijn geroepen en welke plegen te worden aangeduid als "frontstrijders
bond", ,,garde", ,,militie", ,,wacht", ,,weer", e.d. 

(Bijv. Arbeiders-vredeswacht; 

zoomede de weerbaarheidsvereenigingen, verbonden aan: 

a. de Algemeene Nederlandsche Fascistenbonden; 
b. de Communistische Partij Holland; 
c. de Nationaal Socialistische Beweging; 
d. de Nationaal Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij; 
e. de Nationaal Socialistische Partij; 
f. de Onafhankelijk Socialistische Partij; 
g. het Verbond van Nationalisten; 
h. het Verbond van Nationaal Solidaristen m N. Nederland; en dergelijke). 

Het bovenbedoelde verbod geldt uit den aard der zaak niet ten aanzien van 
die weerbaarheidsvereenigingen, welke van Rijkswege, op grond van het Ko
ninklijk besluit van 12 Maart 1919 (Staatsblad nr. 104) en van het ter uitvoe
ring van dat besluit vastgestelde boekwerk nr. 86 "Weerbaarheidsvoorschrift" 
medewerking ontvangen of worden gesteund. 

ORGANISATIES OP SOCIAAL-DEMOCRATISCHEN GRONDSLAG. 
Legerorder No. 59. 

Ministerieele beschikking van 24 Februari 1933, Ile Afd. B., Nr. 2. 

Ter kennis wordt gebracht, dat aansluiting bij of eenigerlei steunverleening 
aan groepen, of vereenigingen van personen op sociaal-democratischen grond
slag in strijd is met de plichten van d1::n militairen ambtenaar en derhalve ver
boden. 

ORGANISATIES OP F ASClSTISCHEN GRONDSLAG. 
Legerorder No. 79. 

Ministerieele beschikking van 10 Maart 1933, Ile Afd. B., Nr. 42. 

Ter kennis wordt gebracht, dat aansluiting bij of eenigerlei steunverleening 
o.an groepen, of vereenigingen van personen op fascistischen grondslag in 
strijd is met de plichten van den militairen ambtenaar en derhalve verboden. 

BELANGRIJK VOOR RESERVE-OFFICIEREN. 

De vraag is gerezen of tot de militaire ambtenaren (genoemd in bovenstaan
de legerorders) ook gerekend behoort te worden het reserve-personeel. Deze 
vraag wordt bevestigend beantwoord in art. 1 sub. 2 vap. de Militaire Ambte
narenwet, luidende: 

2. ,,Onder militaire ambtenaren begrijpt deze wet mede het per
soneel der Koninklijke Marine-reserve en het reserve-personeel 
der Koninklijke Landmacht, hetwelk niet valt onder het voor
gaande lid." 

Het verbod geldt dus ook in bedoelde legerorders voor de reserve-officieren 
en -onderofficieren. 
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Voor Jong Nederland 
Floortje Hardam vraagt, of ze nog 

mee mag doen aan den wedstrijd, om
dat ze vijftien jaar is. 

Gerust hoor! 'k Wou, dat ze allemaal 
zulk fijn werk leverden. Maar een nieu
we afdeeling, een derde dus, voor oude
ren, dat zal niet gaan. Dan zou ik ruim
te en tijd te kort komen. 

De oplossing van het plakpartijtje is 
deze: 
Vos 
Aap 
Ram 
Konijn 
Ezel 
Neushoorn 

Als ik de koppen 
dieren aan elkaar 
krijg ik een 

VARKEN. 

dezer 
plak, 

In het Brabbeltaaltje zijn de verbe
terde woorden: kolonel, inspectie, kat
tekwaad, horloge, mariniers, chauffeur, 
papieren, professor, manoeuvres, ka
nonnen, Kerstmis, vacantie, konijnen, 
de suikerfabriek, portefeuille, zieken
fonds, petroleum, sandalen, vestibule, 
teekencursus, t.b.c.-patiënt, kwestie. 

Hier volgen de nieuwe opgaven: 

Groep A: (Onder de 10 jaar) 

PUNT JESRAADSEL. 

K . . - een heerscher. 
H . . - een zoete spijs. 
W . . . . . - een huis. 

V 
R 

D 
R 
L 
K 

.p 

. s 

. k 

. t 

- een muziekinstrument. 
- een afvoerbuis. 

- een nevel. 
- een onheil. 
- een verlichtings-toesteL 
- een verblijfplaats. 

- een muziekinstrument. 
- een kleverige stof. 
- een tuingereedschap. 
- een lichaamsdeel. 

WIE HELPT jongeman, lid 
v. d. B.V.L., aan betrekking 
bij Rijk, Prov., Gemeente of 
iets dergelijks? Bekend met 
administratie en bouwkunde, 
van diploma's en goede get. 
voorzien. Brieven onder let
ters F F, aan het Bureau van 
,.Het Landstormblad", 's-Gra
venhage. 

111iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Eerste Neder!. Fabriek van Machinale Poederkalk 

,,BOUWMATERIALEN M. LUYTEN N.V." 
LANDBOUWKALK, Ned. Fabrikaat. 
ASBESTPLATEN. gegolfd en vlak. 

Alle bouwmaterialen. Vraagt prijs! 

Wegens omstandigheden biedt IIIIIIIHlll[lll[lll[lll[IIHlll[IIHlll[lll[lll[lll[lllf llHlll[lll[lll[lll[lll[IJ 
zich aan een net, bekwaam 

R.-K. CHAUFFEUR N.V. STOOM BOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" ook genegen andere werk
zaamheden te verrichten. Br. 
onder letters M K aan het 
Bureau van dit blad. 

N.V. ,,LAVO" 
Luxe 

Auto
Verhuur 

HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

Dagelijksche Boot- en Autodiensten 
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, 
Delft, Den Haag, Amsterdam, 
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd 

N.V. AANNEMING MAATSCHAPPIJ 

v.h. ZANEN & VERSTOEP 
GOUDA 

Groep B: (Boven de 10 jaar) 
UITHAALRAADSEL. 

EEN GEWAARSCHUWD MAN TELT 
VOOR TWEE. 

Haal uit deze zegswijze: 
een plaats voor onderwijs; 
een plaats voor berging; 
een plaats voor spoorwegverkeer; 

5 lengtematen; 
2 muziekinstrumenten; 
2 pla tvisschen en 

10 lichaamsdeelen. 

De letters, die voor 't ééne woord ge
bruikt worden, mogen, als 't noodig is, 
ook voor de andere woorden dienst 
doen. 

EEN AARDIGE VACANTIEBEZIGHEID 

JONGENS EN MEISJES. je wilt. Denkt er om, dat ik ook let op mooi 
schrift. Knoeiwerk verdwijnt in de snippermand. Jullie moet deze teekening eens nauwkeurig 

bekijken. En wanneer je dat gedaan hebt, maakt 
er dan eens een opstel over. Dit zal den mees
ten van jullie niet zoo moeilijk vallen; want op 
school zul je 't ook meer dan eens gedaan 
hebben. Beproeft er dus je jonge krachten eens 
op! Je mag 't opstel net zoo lang maken, als 

Voor de besten stelt de Redactie van het 
Landstormblad eenige mooie boeken als extra
prijzen beschikbaar. Ge hebt voor de inlevering 
veertien dagen tijd . 

Met frisschen moed er dus op los! 
OOM BERTUS. 

HOTEL 

= 's-Hage = TERMINUS Utrecht 

= = DES PAYS-BAS 

= Utrecht 

VERGADERZALEN 

N.V. STOOMTIMMERFABRIEK EN HOUTHANDEL 

,,DE MORGENSTER" 
v.h. J. H. DE WILDE TE GOUDA 

KA TIEN SINGEL 86 
TELEFOON 3051 

Levert in alle houtsoorten uitsluitend 1 ste klas werk. 
Prima drooginrichting voorhanden. 

Accountantskantoor 
G. van Boekel en Drs. l Modderaar 
led€n a . ( het Nederlandsch Instituut van Accountants 

v n · ( de Ver. v. Academisch gevormde Accountants 

( Kantoor . . . . . . . . . No. 56880 
TELEF. ( G. van Boekel . . . No. 13880 

( Drs. J. Modderaar No. 44945 
WIJNHA VEN No. 86 - ROTTERDAM 

FOTOBUREAU "GAZENDAM" - ARNHEM 
UTRECHTSCHESTRAAT No. 23 a . TELEFOON 24125 

KONINGINNEGRACHT 1 d 

Den Haag, t.o. Dierentuin 
TEL. l 12090-112091 

Uitvoering van Wegenbouw-, Grond-, 

Spoor-, Beton- en Waterwerken Dl.i•~ö;J• ;'il 
Tel. 2352 Gouda Tel. 338501 Den Haag • • """~"'-~-...,_.,~...._~ 

---------- ____________________ ! · •l ·I• 1 

~ PRIMA VOLVETTE Binnenweg Hoogslraat 

IS OVERAL, DOOR GEHEEL NEDERLAND, 
TE ALLEN TIJDE TE ONTBIEDEN. 

OOK bij U, voor UW zaak of voor UW afdeeling ! 
~ SPECIALE OPNAMEN VOOR CLIC~ -- 1 

K O N I N K L IJ K E STOOM EN \_S -m-s-- Jonkerfransstraal v.d. Takstraal 

"BEGEER" s 1-10E"E GOUDSCHE KAAS ACCOUNTANTSKANTOOR NEDERLAN_DSCHE 
VOORSCHOTEN _• ___ v_E_RV_E_N h~li,il·E1an~_r __ :::: ~~~t~:~: H M VAN TRJEJ HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V. 

0 E ANTOOR LEIDSCHE . . . . . . 20 et. p.p. • • · ASSURANTf K bij 9 à 10 pond franco huis; AMSTERDAM 
ERE EN IG I N Gs rembours door geheel Neder- VAN - ITERSONLAAN No. 1 

V PH. A. Ao STEEGH l!~~;.e-priiie~'.·ootere afname GOUDA 
MEDAILLES VENLO_ SPOORSTRAAT 16 p G TEEKENS ___ T_E_L_EF_._2_20_4 __ 

1 N S I G N E S SLUIT VERZEKERINGEN • • GOUDA h 
0 op elk gebied, aan uiterst 

coulante premiën, bij Ia Ja Kaashandel in 't groot en klein 
UITSLUITEN D Maatschappijen. Telefoon 2102 - Giro 71795 

NEDERLANDSCH 
FABRIKAAT 

0 

H. W. BLOMJOUS 
DENNEWEG 7;',-77 
TEL. No. 112760 
's-GRA VENHAGE 
Uniform-kleeding 
Petten 

KENT U DE MILISAFE? 
Vraagt prosp. Opgericht 1910 

U GENIET van onze 

PETIT BEURRE 
voor slechts 14 cent per half pond 

GEBRs. DERCKSEN, N.V. 
GOUDA 

ADVERTEERT IN 

HET LANDSTORMBLAD 

A. Drüghorn 
v~. L. W. BRONKHORST 
Javastraat 57 - Den Haag 

Opgericht anno 1873 
Te 'efoon no. 113290 
Postgiro no. 163395 

Sigaren•, Sigarettenhandel 

Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE 

ALLE BANKZAKEN 
SAFE DEPOSIT - KOFFERKLUIS 

~ 15JJ W i ~1933 
DOOR HO OKERS 

WILLEM DE ZWIJGER 
PLA TEELU iTVOERI NG 

Goedewaagen's Kon. Fabr., Gouda KAREL I 
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No. 8 - AUGUSTUS 1933 

HElf 

Mr. M. A. GEWIN t. 
Op 48-jarigen leeftijd is plotseling te 

Almelo overleden, terwijl hij met zijn 
echtgenoote en de beide kinderen te 
Goslar (D.) vertoefde, Mr. M. A. Gewin. 

De overledene was o.m. voorzitter 
van de plaatselijke Landstormcommis
sie Almelo, lid van de Gewesteliike 
Landstormcommissie "Twente", lid var.. 
het Scheidsgerecht voor ambtenaren der 
gemeente Almelo, pl.v. kantonrechter 
en secretaris der Almelosche Fabrikan
ten-vereeniging. 

In breeden kring, niet het minst in de 
Landstormbeweging, zal het verschei
den van dezen vaderlander oprecht 
worden betreurd. 

LANDDAG VERBAND 
ZEELAND B.V.L, 

Op 26 Augustus zal te Hulst een 
groote bijeenkomst plaats hebben van 
het Korps Zeeland van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

Hieraan zullen deelnemen de afd. in 
Oostelijk en Westelijk Zeeuwsch Vlaan~ 
deren en ten minste de vaandeldragers 
met hun vaandels van de overige der 
ruim 100 Zeeuwsche afd. 

Naar wij vernemen zal ook een af
vaardiging van de Kon. Marine uit Vlis
singen den dag komen opluisteren en 
zal ook een algemeene gaaischieting 
plaats hebben, welke de ver. ,,De Bata
vier" in samenwerking met den B.V.L. 
organiseert. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE "DRENTHE". 

Verbandsschietwedstrijd te Assen. 

Voor het Landstormkorps "Drenthe" 
zal op Vrijdag 29 September a.s. een 
Verbandsschietwedstrijd op de Schiet
banen te Witten bij Assen worden geor
ganiseerd. Opgave van deelnemers dient 
door de Pl. leiders te geschieden bij den 
Heer G. Reinking, secretaris der wed
strijd-Commissie, Witterweg 32, Assen. 

Des namiddags zal een bekend spre
ker een rede houden. Een muziekkorps 
zal aanwezig zijn ter opluistering van 
dezen Schietdag. 

Komt in grooten getale naar Assen. 

TWENTE. 

Ter gelegenheid van het 20-jarig be
staan van den Schietbond Neerland's 
Oosthoek (S.N.O.) zijn er gewestelijke 
schietwedstrijden gehouden te Ensche
de. Op deze uiterst spannende wedstrij
den behaalde de B.V.L. afdeeling En
schede in de af deeling Eere Korps Ge
weer M 95 den eersten prijs, waardoor 
zij in het bezit kwam van de door H.M. 
de Koningin beschikbaar gestelde 
groote zilveren medaille. De B. V. L.
schutters waren W. A. Thomasson 48 
punten, E. D. ter Borg 48 p. en G. Bre
teler 47 p. Totaal 143 p.; maximum 150 
punten. 

De door den Commandant van 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 1 OE JAARGANG 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS f1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

KONINGINNEDAG 
1933 

Weer bei~ren klare klokken, 
Met daverend, hel geluid, 
Het Hoogtij der V orstinne 
Op Hollands erf grond uit. 

Weer klateren frissche vlaggen, 
Met speelschen zwaai en zwier, 
Ter eere van Oranje, 
Oranje, ons zoo dier. 

Weer trillen dankb're harten 
In eiken rang en stand 
Voor Haar, 's lands eed'le Moeder, 
Hier en in Tropenland. 

Weer juichen blijde monden, 
Vol geestdrift, duizendvoud: 
,,Heil! Heil U, Koninginne! 
,,Die fier de teugels houdt." 

Weer strekken vrome handen 
Zich hemelwaarts in beê: 
,,Heer! schenk aan Haar Uw zegen, 
En ons, door Haar, den vreê!" 

het Landstormkorps Twensch-Verband, 
den HoogedelGestrengen Heer J. W. 
C. C. Tucker, beschikbaar gestelde 
extra prijs voor den B.V.L.-schutter die 
op de personeele baan geweer M 95 de 
meeste rozen schoot, werd gewonnen 
door den vrijwilliger C. Hulleman te 
Apeldoorn met 12 rozen. 

Het Bestuur van S. N. 0. heeft onder 
leiding van den eminenten Voorzitter, 
den W eledelGeboren Heer van Heel, 
Industrieel te Rijssen, en den ijverigen 
secretaris, den heer J. Okker te Almelo, 
zeer veel gedaan tot opleving van de 
schietsport in het Oosten van ons land. 

Behalve deze Gewestelijke schietwed
strijden zal dit jaar nog een groote Na
tionale Jubileum-Wedstrijd gehouden 
worden op de banen te Brummen. On
getwijfeld zal de deelname groot zijn en 
ook door veel B.V.L.-schutters worden 
bezocht. 

BART VAN DE VELUWE. 

ADRESVERANDERING. 

Met ingang van 20 September a.s. is 
het adres van den secretaris der Gewes
telijke Landstorm-Commissiën , ,Dren -
the" en "Vollenhove", den Heer Mr. 
E. I. F. de Bruijn, Kornputsingel 24 1 e 
Steenwijk. 

BENOEMINGEN. 
Bij K. B. zijn benoemd · bij den vrijw. 

landstorm, tot res.-eerste-luit. voor spec. 
diensten, de res.-tweede-luit. F. H. J. 
de Vos, T. H. H. Goossens, J. C. Nieu
wenhuyzen en G. H. Post Cleveringa. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Zevende Korpswedstrijd. 

Op de bakkerschans te Weesp heeft 
de zevende korpswedstrijd plaats ge• 

LANDDAG DORDRECHT. 

Zooeven ontvangen wij bericht, dat de Landdag te Dordrecht, welke oor
spronkelijk was vastgesteld op 6 September 1933, in verband met allerlei 
omstandigheden NADER IS VASTGESTELD OP WOENSDAG 20 SEPT. 

De reeds toegezonden uitnoodigingen gelden natuurlijk voor den nieuwen 
datum, .X>0000000000000 

till>INI\I 
dat het genot hetwelk 
Ge uit een pLjp haalt 
afhangt van hetgeen 

6e er In stop1 

~001\T 

IN 6ENIET 
had voor de afdeelingen Ankeveen, Ab
koude, Baambrugge, Nederhorst dea 
Berg, Nigtevecht, Muiden, Vreeland, 
Weesp en Weesperkarspel. 

Verschillende plaatselijke comm1ss1e
leden waren aanwezig. O.m. merkten 
we op burgemeester Schiethart, eere
voorzitter van de afdeelingen Nigte
vecht en Vreeland en de heer Sluyters 
voorzitter afdeeling Vreeland. 

Sommige af deelingen waren sterk 
vertegenwoordigd. 

De wedstrijd verliep vlot en geani
meerd en was op den vooraf bepaalden 
tijd afgeloopen, dank zij de ijverige me
dewerking van de plaatselijke leiders. 

De uitslag is als volgt: 
Korpswedstrijden voor afgevaardige 

vijftallen: te pr. Korps Weesp met 236 
punten (deelnemers Brandsma, Terpstra 
Berendsma, Waaterman en Pfeiffer); 2e 
prijs Korps Nigtevecht met 235 punten; 
3e prijs Korps Vreeland met 219 pun
ten. 

Personeele wedstrijden. Scherpschut
tersklasse: nr. 1 : C. L. W aa terman te 
Weesp met 49-48; 2: R. de Vries, Nig
tevecht" 49-44; 3: G. J. van Groen 
Vreeland met 49-41; 

te klassers: nr. 1. F. J. Kraan, Muiden 
met 49-48; 2. G. Lodeweegs, Ned. den 
Berg met 49-45; 

2e klassers: nr. ) : J. Geytenbeek te 
Weesp met 50 punten; 2. H. van Mou
rik Abkoude met 48-48. 

Troostwedstrijd: No. 1. T . H. Meyer; 
nr. 2. J. de Jong. 

Bijeenkomsten in de Stelling van Am
sterdam zijn in de maand Juli gehouden: 

A. Aideelingsschietbijeenkomsten voor 
de afdeelingen Nigtevecht, Abkoude, 
Baambrugge Rijk, Aalsmeerderdijk, 
Nieuwe Wetering, Oude Wetering, 
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Landdagen en Schietwedstrijden 
in 1933 

19 Augustus Schietwedstrijd te Roosendaal 
26 " Landdc;1g te Hulst 
30 " Tuinfeest te Veu r-Leid schend am 
20 September Landdag te Dordrecht 
29 " Korpsschietwedstrijd te Assen 

Huygsloot, Bilderdam, Leimuiden, Rijn
saterswoude, Amsterdam Noord. 

B. Korpswedstrijden te Weesp voor 
negen afdeelingen. 

C. Vergaderingen Plaatselijke Com
missies te Diemen en Oude Wetering. 

D. Vergaderingen 2e ban bijzonder 
gebruik te Purmerend, Zaandam, Die
men, Sloten en Amsterdam. 

E. Besprekingen met plaatselijke lei
ders te Amsterdam. 

OUDERKERK a. d. IJSSEL. 

De afdeeling van den Bijzonderen Vrijwil!i
gen Landstorm te dezer plaatse verheugt zich 
in zeer veler belangstelling. Gedurende de 
enkele maanden, dat de nieuwe leider, de heer 
J. Meyer in functie is, nam het aantal leden 
met 34 toe. Ook het aantal lezers van het 
Landstormblad werd meer dan verdubbeld. In 
de afgeloopen week werd een collecte geho1;1-
den ter bestrijding van de vele onkosten, die 
een actieve afdeeling nu eenmaal moet maken. 
Dat zeer velen in Ouderkerk daadwerkelijk 
met den Landstorm medeleven, bleek uit de 
opbrengst der collecte, die f 135.- bedroeg. 

De Plaatselijke Landstorm Commissie is 
thans als volgt samengesteld: 

Mr. v. Beeck Calkoen, Eere-Voorzitter; Dr. 
L. G. v. Omme, Voorzitter; M. Vlasblom, Secre
taris; Dr. G. Dekker, Penningmeester; J. Meyer, 
Plaatselijk Leider; C. Bouter, Lid; G. Burg~r, 
Lid· W. P. van Dijken, Lid; C. Evegroen, Lid; 
H. Heuvelman, Lid; C. J. Hoogendijk, Lid; C. 
R. v. d. Velden, Lid; C. Vermeer, Lid; Ds. D. 
A. Vogel, Lid. 

OUDE EN NIEUWE PEKELA. 

Op de schietbaan "Zuiderveen" vond op 
29 Juni j.l. een gecombineerde wedstrijd met 
scherpe patronen plaats van de leden der vrijw. 
landstormafdeelingen 0. en N. Pekela, onder 
leiding van den afdeelings-commandant, res. 
1e luit. R. B. Spaanstra. 

De wedstrijd had een gean1meerd verloop, en 
er werd goed geschoten. 

Prijzen vielen ten deel aan: 

Nieuwe Pekela: 

F. De Poel, 80 pt.; E. Huizing, 71 pt.; J. Hart
man, 70 pt.; B. Horlings, 69 pt.; J. de Vries, 
69 pt.; E. Hofman 19 pt. (troostprijs). 

Oude Pekela: 

J. Klok, 80 pt.; A. de Boer, 68 pt.; H. Stuut, 
68 pt.; W. de Jonge, 66 pt.; P. Smit, 58 pt.; M. 
Hulsebos, 22 pt. 

Nadat de prijzen met een toepasselijk woord 
waren uitgereikt werd de nieuwe plaatselijke 
leider van de afdeeling N. Pekela, de heer B. 
Begeman, geïnstalleerd, en een speciaal wel
komstgroet gericht aan de nieuwe leden, die 
zich dien avond hadden opgegeven. 

HARSKAMP. 

De jeugdige afd. .,Harskamp en Omstreken" 
mag zich tot op heden in gezonde groei ver
heugen. Eind December 1932 geboren, werd al 
aanstonds begonnen met schietoefeningen K. 
S. 0. Deze oefeningen, welke vrij goed bezocht 
werden, werden 28 April besloten met een 
schietwedstrijd, waaraan dank zij bijzondere 
omstandigheden, al een flink aatnal prijzen 
voor beschikbaar gesteld kon worden. 

Zaterdag 10 Juni maakten we een fietstocht 
naar het in deze dagen zooveel besproken 
landgoed "Hooge Veluwe". Aangezien de Rent
meester, welke ook lid onzer Pl. Commissie is, 
verhinderd was zelf de leiding onzer groep op 
zich te nemen, had hij deze opgedragen aan 
den Adj.-Rentmeester, welke met ons een tocht 
maakte naar de mooiste punten van dit prach
tig landgoed. Laat ons volstaan met te memo
reeren het bezoek aan de "Steijn-bank", aan de 
Fransche bega, vanwaar men een indrukwek
kend vergeivht heeft over dit mooie gedeelte 
der Vel uwe. Vandaar ging het naar het jacht
slot St. Hubertus. We werden even in de ge
legenheid gesteld, iets te zien van de daarin 
heerschende weelde, en kwamen onder den in
druk van dit kunst-stuk van architectuur. De 
tocht besloot bij het groote en grootsche stand
beeld van Generaal Chr. de Wet, hetgeen een 
eenig stuk beeldhouwwerk is. 

Ten slotte sprak de pl. leider, de heer Brou
wer, nog een hartelijk woord van dank tot den 
leider, wien geen moeite te veel was, om de 
schoonheid te laten zien van het landgoed en 
overhandigde hem namens de afd. een klein 
souvenir. 

VAN EEN BURGEMEESTERTJE. 

Cf-oond<L1°-
/ 

Minister de Wilde: Buigen of. ..... 1 

EIEREN VOOR Z'N GELD GEKOZEN. 
De burgemeester Verstegen van Koog 

aan de Zaan, had zich geroepen ge
voeld, toen de Minister van Defensie de 
roode Marinebladen verbood, 'n nieuw 
stookblaadje voo:t:: de matrozen in het 
leven te roepen, onder den titel "Het 
Anker". 

MONTFOORT. 
Bijz. Vrijw. Landstorm. 

Zaterdag 24 Juni zijn de gewestelijke 
schietwedstrijden van den B. V. L. be
gonnen. Voor den aanvang der wedstrij
den werden diverse genoodigden door 
het gemeente-bestuur officieel op het 
stadhuis ontvangen. Tegenwoordig wa
ren o.m. de generaal 0. Bueno de Mes
quita, majoor Barrik Bles, de zeereerw. 
heer pastoor Spaan met de beide kape
laans, Rector Groot, diverse raadsleden 
en afgevaardigden. 

De burgemeester hield een toespraak, 
waarin hij dank bracht voor het organi
seeren van deze wedstrijden en ook 

Minister Deckers verbood natuurlijk 
onmiddellijk dit . niéuwe product, doch 
ook Minister de Wilde liet het er niet 
bij zitten, zoodat kort daarna een ver
klaring van den stouten burgemeester 
in de pers verscheen .... dat hij zooiets 
nooit meer doen zal. 

dank aan de mannen, die zich achter het 
vaandel van den B.V.L. scharen. Gene
raal de Mesquita dankte voor de ont
vangst en bracht hulde aan den burge
meester voor zijn krachtig medewerken 
met den B. V. L. 

Nadat allen op een foto ·waren ver
eenigd, volgde een rondgang door de 
stad, waarbij de beide plaatselijke mu
ziekkorpsen medewerking verleenden. 
In het café van Rossum werd aan de di
verse genoodigden thee aangeboden. 
Met de schietwedstrijden werd inmid
dels een aanvang gemaakt. Er was een 
groote belangstelling voor deze wed
strijden. 

24 Juli j.l. ontving burgemeester J, B. Kemme van Montfoort ten Gemeentehuize officieel de 
autoriteiten en genoodigden van den B.V.L., welke deelnamen aan de districts- en algemeene 

schietwedstrijden van den B.V.L. te Montfoort, 

Landdag Oranjewoud 
De Friesche Toogdag van den B.V.L. met 10,000 bezoekers. -
Minister De Wilde, oud-minister Donner, Generaal Duymaer 
van Twist, Kolonel De Iongh, de Commissaris van de Koningin 
onder de genoodigden. - De eerste toespraak van Kolonel De 
Iongh voor den B,V,L, - Een landstormtoespraak in het 
Friesch. - De veelzeggende sprake van het défilé. - De 
luidspreker-installatie aanvankelijk schuchter en verlegen . ... 

De Landdag van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm in Friesland werd 
Woensdag 12 Juli te Oranjewoud ge
houden. 

Oranjewoud .... 
Het "Leeuwarder Nieuwsblad" geeft 

een indruk van dezen Frieschen toog
dag, dien wij gaarne overnemen: 

ORANJEWOUD . . . . 

Die naam wekt herinneringen aan den tijd 
der Friesche stadhouders, die in deze 
schoone omgeving hun residentie vestigden. 

Het is niet zonder reden, dat het Friesch 
Nationaal Comité deze plaats uitkoos voor 
den landdag van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm. Een dag, deze 12en Juli, die 
in de analen van het Landstormverband zal 
worden opgeteekend als een hoogtijdag. 

Bij duizenden zijn ze naar Oranjewoud ge
komen, de Friesche landstormers, die zich 
niet lieten weerhouden door het minder gun
stige weer. Of minder gunstig we~~ is ni~t 
het juiste woord, want thans, terwiJl we dit 
schrijven schijnt de zon, maar het leek er 
veel op dat deze geheele dag, die zoo voor
treffelijk is georganiseerd - we noemen 
speciaal den heer L. Hel!-kel~ NzJ?-., den 
secretaris van het F.N.C., die zich hiervoor 
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, in 
het water zou vallen. 

Maar het weer is thans drag_elijk g_oed en de 
zon die zoo vriendelijk schijnt tusschen de 

dreigende wolken door, belooft het mooiste 
voor den landstormdag. 

De opkomst is, zooals reeds verwacht 
werd, buitengewoon groot. Inderdaad bij 
duizenden zijn ze gekomen uit· Noord en 
Zuid en Oost en West, al die mannen en 
vrouwen, die op dezen dag in Oranjewoud 
zijn samengestroomd om daar te getuigen 
van hun onwankelbaren trouw aan het Huis 
van Oranje. 

We zien daar .... 

Bij duizenden zijn de Landstormers 
naar Oranjewoud getrokken. De "Leeu
warder Courant" schatte het aantal op 
ongeveer 10.000 en deze schatting lijkt 
ons niet onjuist toe. Het was een gewir
war van menschen, waarin de F riesche 
kappen en de militaire uniformen de 
kleurige en aantrekkelijke passages 
vormden. En deze menschenmenigte in 
een omgeving, geknipt om een Landdag 
te organiseeren. Hoog, voornaam ge
boomte rondom, in deze zéér schoone 
omgeving .... 

De muziek doet vroolijke marschen 
hooren. Er werken niet minder dan vier 
muziekkorpsen mee, ,,Crescendo", uit 
Drachten (dir. K. Kuiken); .,Melodia
Oranje" uit Ee (dir. Joh. Boosman); 
Wilhelmina" uit Oosterend (dir. W. H. 
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C. M. VAN DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS 
BEKERS 
MEDAILLES 
VLAGGEN 

Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 

Koet) en "Harmonie" uit Warns (dir. 
S. J. Ybema). 

Als de muziek even stopt, wordt de 
luidspreker-installatie geprobeerd. Een 
voorzichtig en schuchter "Hallo, hallo .. " 
wordt duizendvoud versterkt, en ietwat 
verlegen blijft 't bij dit voorzichtig 
,,Hallo, hallo .... " 

Straks komen de "mannen", die niet 
verlegen behoeven te wezen - ze heb
ben iets te zeggen tot onze Landstor
mers en ook dan zal de luidspreker-in
stallatie haar werk doen .... 

Wie er waren. 

In. (of bij) de groote ontvangsttent 
merkten we op: den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, Mr. J. A. de Wilde, 
de Oud-Minister van Justitie, Mr. Dr. J. 
Donner en de Commissaris van de Ko
ningin in Friesland Mr. P. A. V. baron 
van Harinxma thoe Slooten; de voor
zitter van de Nationale Landstorm
Commissie, de heer L. F. Duymaer 
van Twist, vergezeld van Reserve
Kapitein G. F. Boulogne, secretaris 
N.L. C. en Res.-Majoor K. A. van Schel
ven, de Inspecteur van den Vrijw. Land
storm, Kolonel H. de longh, vergezeld 
van eerste luitenant-adjudant H. J. Ko
ning; het lid der Tweede Kamer, de heer 

_ J . Bakker; de leden van het Friesch Na
tionaal Comité, de heeren T. Nauta, 
burgemeester v. Dantumadeel, voorz, ; 
S. Sytsma, burgemeester van Oostdon
geradeel, tweede voorz.; L. Heukels Nzn. 
uit Hardegarijp, secretaris; H. Frankena 
uit Murmerwoude, penningmeester; 
Res.-Kapitein H. C. la Roi uit Leeuwar
den, aangewezen commandant van het 
,,Friesch Verband"; Joh. Pars uit Leeu
warden; B. W. Okma, lid Ged. Staten 
Friesland uit Woudsend; J. W. Santema 
uit Oosterend (Fr.); D. van d1::r Wal, 
commandant Vaartuigendienst uit Zwol
le; Mr. J. W. Tijsma uit Leeuwarden; 
Pater G. J. M. Strijbosch uit Leeuwar
den; Ds. G. D. A. Oskamp, Herv. predi
kant te Harlingen en N. Feenstra uit 
Leeuwarden, districts-commandant van 
den motordienst, de oud-leden van het 
F. N. C. de heeren ·ds. P. Bootsma, leger
predikant te Zuilen bij Utrecht en Pas
toor H. Elbersen te 't Goij bij Houten; 
de leden van Gedeputeerde Staten van 
Friesland, de heeren M. Dijkstra, S. W. 
de Jong en M. Oostwoud, de bur
gemeester van Aengwirden (Hee
renveen) D. Huizinga; Barradeel (Sex
bierum) B. Anema; Het Bildt (St. Anna 
Parochie) L. Poppinga; Doniawerstal 
(Langweer) G. C. D. d'Aumale Baron 
van Hardenbroek Ferwerderadeel (F er
werd) G. H. Esselink; Franeker, M. G. 
de Kruyff; Franekeradeel (Achlum) W. 
Elgersma; Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde (Koudum) J. Krol Jzn.; 
Hennaarderadeel (Wommels) R. Kui
pers; Kollumerland en Nieuwkruisland 
(Kollum) J. J. Woldringh; Lemsterland 
(Lemmer) J. H. Slump; Ooststellingwerf 
(Oldeberkoop) E. van Douwen; Opster
land (Beetsterzwaag) J. Bleeker; Scho
terland (Heerenveen) J. J. G. S. Falke
na; Sloten, J. H. W. Verkouteren; 
Tietjerksteradeel (Bergum) F. W. Steen
huisen; Westdongeradeel (Ternaard) J. 
L. Oosterhoff; Wonseradeel (Witmar
sum) J. H. Weerstra; IJlst.p. Looyenga; 
voorts de burgemeester van Blokzijl, de 
heer H. J. Bulten en de burgemeester 

van Denekamp, de heer J. Wynia. Nog 
merkten wij op de Res. Majoors J. van 
Velthuysen uit Leeuwarden en W. J. M. 
Linden uit Den Haag; voorts van de 
Gew. Landstormcommissiën "Gouda", 
de heer J. Dercksen; ,,Zuid-Holland
West", de heer D. J. Karres, ,,de Meye
rij" de heer L. van Agt, ,,Drenthe", Mr. 
E. J. F. de Bruyn, ,,Groningen", de hee
ren Bontkes Gosselaar en Buiskool, om 
tenslotte niet te vergeten de sprekers, 
de heer S. Wybrandi van Oudehorne, de 
predikanten Kramer uit Berlikum, Eer
hardt uit Workum, Ten Brink uit Twij
zel, Hommes uit IJlst en Pater Borro
maeus de Greeve uit Woerden. 

De opening. 
Nadat gezongen was "U alleen, Ulo

ven wij", en de voorzitter van het 
Friesch Nationaal Comité, de heer T. 
Nauta, burgemeester van Dantumadeel 
in gebed was voorgegaan, wees de heer 
Nauta op een der grootste deugden van 
het Friesche volk, n.l. dat het gezag en 
overheid erkende, en de aanwezigheid 
van zoovelen alhier, aldus spr., bewijst, 
dat die goede eigenschap nog bij vele 
Friesche mannen en vrouwen bestaat. 

Spr. wees daarna op het groote nut 
van den B. V. L., die ook in deze fel be
wogen tijden zeker nog recht van be
staan heeft, en verheugde zich over de 
groote opkomst. (Applaus). 

Hij riep in de allereerste plaats het 
welkom toe aan "onzen generaal" Duy
maer van Twist, al ging eerst het ge
rucht dat Z. E. verhinderd zou zijn. 

Maar onze generaal vergeet de Frie
sche B. V. L.-ers niet en is weer pre
sent. ... 

De heer Duymaer van Twist beklom 
even het spreekgestoelte, om de groote 
schare te overzien, wat een geweldig 
applaus ten gevolge had, een applaus 
wat zeker even hartelijk opklonk toen 
Minister De Wilde en Mr. Donner van 
af het podium een overzicht kregen op 
de duizenden, die bijeen waren. . . . De 
heer Nauta (waardige voorzittersfiguur 
op het podium!) heette de autoriteiten 
welkom. 

Aan mevrouw de gravin van Limburg 
Stirum-de Blocq van Scheltinga bracht 
hij dank voor de welwillendheid het 
terrein voor den Landdag beschikbaar 
te stellen. 

Dat de minister van Defensie afwezig 
is, speet spr. ten zeerste, maar wegens 
ambtsbezigheden was dit Z. E. onmo
gelijk. 

Dat "onze minister Colijn" verhinderd 
was speet spr. evenzeer, maar we we
ten hoe ook hier belangrijke bezigheden 
oorzaak zijn van zijne afwezigheid. Mo
ge hij in zijn groote werkzaamheden in 
het belang van land en volk onderno
men, slagen! (Luid applaus). 

Spr. verklaarde gaarne, dat naar zijne 
meening, geen provincie in ons land met 
Friesland kan wedijveren op het gebied 
van eerbied voor het Huis van Oranje 
en het gezag en dat verheugde spr. ten 
zeerste .... 

Telegram aan de Koningin. 
De heer Nauta stelde voor het vol

gende telegram aan H. M. de Koningin 
te zenden: 

"Duizenden B.V.L.-ers in het 
Oranjewoud op den landdag bij
een, brengen Uwe Majesteit hun 
eerbiedige groet en betuigen hun 
trouw en aanhankelijkheid aan U 

en Uw huis." 

Dit voorstel werd met een donderend 
applaus begroet en spontaan werd het 
Wilhelmus aangeheven. 

Nederland en Oranje. 

De heer S. Wybrandi, hoofd der Chr. 
School te Oudehorne, sprak vervolgens 
over "Nederland en Oranje". Dit ver
klankt, zeide spr., een twee-eenheid, die 
spreekt tot 't hart van elken B.V.L.-er, 
tot het hart van alle rechtgeaarde Ne
derlanders. 

De band, die Nederland en Oranje 
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omstrengelt, is een werk Gods en daar
om geldt het ook hier: Wat God sa
mengevoegd heeft, scheide de mensch 
niet. Ook op dezen Landdag beloveo we 
het elkander als op handslag: geen 
breuke tusschen ons volk en zijn eerst
geboren dynastie; geen scheiding tus
schen Nederland en Oranje. Ook in de 
historie der Oranjes zullen wel donkere 
bladzijden zijn. Maar toch is het Oranje
geslacht een edel geslacht. Het is een 
geslacht, dat den adel der ziel kent en 
waarin de vreeze Gods als de grootste 
levensschat beschouwd wordt. Zonder 
Oranje is 't ons volk nimmer · goed ge
gaan; met Oranje keert de welvaart 
weer. Zonder Oranje daalt de nacht; 
met Oranje rijst de zon! ... . 

Nederland en Oranje zijn solidair en 
aan deze solidariteit zullen we met 
kracht vasthouden. De B.V.L. is geen 
klasse-instituut; evenmin een fascistisch 
verdedigingsapparaat. Het dankt zijn 
ontstaan en bestaan aan den vrijen wil 
van nobele landszonen, die onder de be
velen der w e t t i g e regeering, op de 
bres willen staan voor Nederland en 
Oranje. Wie met schennende hand dezen 
band poogt los te rafelen, zal stuiten op 
den B.V.L. En deze B.V.L. zal staan als 
een muur; vast als een rots en hard als 
graniet! 

Het moedwillig breken van den band, 
die Nederland en Oranje saamsnoert, 
zou zijn een verscheuren van den adel
brief onzer historie; een neerstorten van 
land en volk in den afgrond van anar
chie en despotisme. Daarom: allen op 
voor Nederland en Oranje, voor Konin
gin en Vaderland. 

Oranje boven, blijft de kreet, 
In nood en dood; in lief en leed. 
Geen and're ga daar boven, 
Dan waar wij God mee loven! 

(Applaus) . 

De B.V.L" en het geweten. 

Ds. Th. Kramer te Berlikum (Fr.) 
sprak over "de B.V.L. en het geweten" . 
Spr. schetste, dat het geweten wel eens 
kleurenblind kan wezen, wanneer som
migen zwart wit noemen, of rood. Maar 
als 't geweten niet kleurenblind is, ver
vormd door de zonde, dan is 't gewe
ten, de consciëntie, datgene, wat méé
weet. En evenals een horloge naar de 
zon moet worden geregeld en niet naar 
een of anderen meteoorsteen, alzoo moet 
het geweten niet op allerlei stemmen in 
ons, maar op de kennis Gods blijven af
gestemd. 

De B. V. L., zoo vervolgde spr., staat 
binnen den cirkel der overheid en is 
daarom een bijzonder instituut met een 
eigen karakter, dat ongerept moet wor
den gehandhaafd, welks levensbeginsel 

niet ongestraft kan worden verwaar
loosd. 

Ons vertrouwen op den B. V. L. is 
niet allereerst op zijn macht, maar op 
zijn macht die gegrond is op recht en 
geweten. 

Wat ons B. V. L.-ers bindt, dat is de 
verknochtheid aan ons Oranjehuis, de 
eerbied voor de over ons gestelde over
heden, de liefde tot ons eigen volk met 
zijn schoone historie. Ons bindt de hei
lige roeping tegenover Oranje en Ne
derland. En daarom óp voor den B. V. L. 
E:n het geweten .... (Applaus). 

Voorzitter Nationale Commissie. 

Dan verscheen generaal Duymaer 
van Twist op het spreekgestoelte, al 
dadelijk met een machtig applaus be
groet. 

Spreker was met vacantie, maar dit 
kon hem toch niet weerhouden er uit 
te breken om den Landdag van de 
Friesche Vrijwilligers mede te maken, 
in wier midden hij zoo graag mag ver
toeven. 

Met genoegen ziet hij ook weer de 
Friesche vrouwen, die met de B. V. L.
ers van het Friesche land opgaan naar 
de Landdagen. 

Dan herinnert spr. aan de dagen van 
1918 te 's-Gravenhage, waar ook de 
Friezen den strijd aanbonden tegen re
volutie en bruut geweld, waarvoor spr. 
hen altijd dankbaar zal blijven. 

Met genoegen had spreker opge
merkt, dat ook onder de jongere Frie
sche generatie belangstelling voor den 
B. V. L. is te besp·euren. Dat ook daar 
trouw aan ons Vorstenhuis en eerbied 
voor het gezag gevoeld worden. Spr. 
verheugde zich dat de minister van 
Binnenlandsche Zaken onder wien de
partement de B. V. L. ressorteert, hier 
aanwezig is, en bracht de groeten aan 
de Friezen over van den minister van 
Defensie, dr. Deckers, die zulke mooie 
herinneringen aan zijn tocht door Fries
land bewaard heeft. 

Spr. verheugde zich over de aanwe
zigheid van mr, Donner, oud-minister 
van Justitie en verwelkomde kolonel 
de longh, den nieuwen inspecteur van 
den Landstorm, waarvan het ledental 
ruim 70.000 bedraagt. 

Wijzende op de revolutionaire gevoe
lens en actie in den tegenwoordigen tijd 
riep spr. den B. V. L.-ers toe: ,,Blijft 
p.araat". (Langdurig applaus). 

Inspecteur Vrijw. Landstorm. 

De .Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm, kolonel H. de longh uitte 
vervolgens groote waardeering voor het 
Instituut van den B. V. L. 

Sinds den eersten Mei, zoo zeide de 
kolonel, toen ik opgetreden ben als in-
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specteur van den Landstorm, heb ik 
diepe waardeering gekregen en groote 
bewondering voor de Landstorrnbewe
ging, voor oud en jong, die in den 
B. V. L. schouder aan schouder staan. 
Deze beweging is voor ons land van de 
grootste beteekenis, juist in de tijden, 
die wij beleven, nu zoo velen rneenen 
dat hun "rechten" in de eerste plaats 
komen, en dan pas hunne "plichten". 
Maar gelukkig zijn er óók de duizenden 
van den B. V. L., die geheel vrijwillig 
de verplichting op zich genomen heb
ben, zich in tijden van revolutionaire 
woelingen ter beschikking van de Re
geering te stellen. 

Mijn beste wenschen voor dit insti
tuut, dat een kracht-ten-goede in ons 
vaderland is, en waarop ons vaderland 
in benarde tijden zijn vertrouwen stelt. 
Leve de B. V. L.!, en vandaag in het 
bijzonder: Leve de Friesche vrijwilli
gers!. . . . (Langdurig appalus). 

De B. V. L. en het hoofd. 

Ds. Chr. Eerhardt, van Workum sprak 
over "de B. V. L. en het hoofd". Spr. 
wees er op, dat het begrip "wijs" m 
oude Oostersche talen wordt uitgedrukt 
door "open van oor", en "helder van 
oog". Dit is dan ook voorwaarde, om 
verstandelijk bepaalde dingen te door
zien, ornda t het verstand een der kos
telijkste gaven van den Schepper is. 

Ook bij het besturen van het schip 
van Staat is verstand noodig, en waar 
menige Staat nu te vergelijken is met 
een zinkend schip, is het zaak het hoofd 
koel te houden, zijn verstand te gebrui
ken, om ook niet ten onder te gaan. 

Natuurlijk heeft de regeering daar
voor apparaten, om zooveel mogelijk 
kwade invloeden te keeren. En die zijn 
er tegenwoordig genoeg. 

Te midden van allerlei leugen - ma
nifesten en ophitsende protesten -
moeten wij rustig, bezonnen, klaar en 
kloek waken! Vooral niet het hoofd 
op hol! 

Als wij maar zien en hooren met "hel
der oog" en "open oor", dan worden 
wij niet misleid door valsch vrede-ge
roep ( wij zien op kisten met pistolen 
e.d. door "weerloozen" (!) verborgen); 
dan verfoeien wij "den revolutionairen 
uitweg" uit de crisis, welke uitweg pas 
echt de ingang van de chaos zal wezen; 
dan zien wij in het licht der werkelijk
heid geen "stijgend welvaartspeil" der 
arbeiders in revolutie-landen. 

Spr. eindigde met een saluut aan den 
B. V. L. als anti-revolutie-apparaat van 
de Regeering: 

Tegen aanslag op den Staat 
Blijv' de B. V. L. paraat! 

(Applaus). 

Een toespraak in het Friesch. 

Een enthousiaste toespraak werd ver
volgens uitgesproken door den vaandel
drager van het Friesch Verband, J. W. 
Santerna te Oosterend. Wij laten zijn 
toespraak hier volgen: 

VOOR 

KONINGSSCHUTTERS 
van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm beschikbaar tegen be
taling van f 1.-, INSIGNES van 
het Koningsschutterskruis, als DAS
SPELD en als REVERSKNOOP. 

Bij postwisselzending aan de Administra
tie van "Het Landstormblad" te vermel
den hetgeen men wenscht. 

"Der binne fen dy tiden en dingen yn 
in rninskelibben, hwer wol ris mei rjucht 
fen sein wird: 

"Dat scil rny bybliuwe salang ik 
libje". 

En lyk as dat yn in rninskelibben giet 
giet it ek yn in organisa-esje. 

En as sandanich wol ik dan ek oan
nirnrne, dat: 

èn yn us persoanlik libben, 
èn yn it besêf fen us organisaesje, de 

dei fen 'e 12 Juli '33 oanskreaun stiet 
yn us tinkboek as: ,,dy dei forjit ik nea". 

En as is nou die 1 000den om my hinne 
sjuch ut Eastergea, Westergea en de 
Saunwälden, de skreppers en bodders 
fen greide en hou, de soannen en doch
ters fen F ryslän, dan is dat for rny in 
biwiis, dat dat lytse · griene tûkje, dat 
foar 15 jier plante is troch de hä-n fen us 
ginn. Duyrnaer van Twist, opwoechsen 
is ta in machtige bearn, dy 't wiid syn 
tûken en blêdden utspraet oer it frije 
Nederlän. En yn it srnûke skaed fen dy 
beam dêr rêst feilich: Oarder, Rêst en 
Frede. Dêr rêst feilich hwet it heechste 
besit is fen in folk äat is: gesach, gesin, 
godstsjinst. 

Hwent ho faek hart it wol net, dat 
us tsjinstänners m rnisse, foarkearde, 
foarstelling rneitsje fen us B. V. L. 

Hwent de stoffelike dingen binne net 
it heechste besit fen in folk. Hwent al 
scoe it ekonornyske libben noch mear 
yn 'e war wêze as hjoed de dei, dan kin 
likegoed in folk bistaen bliuwe; mar: 
hwennear ûnderrnine en weinornd wir
de de geastelike wearden fen in folk, 
dan rnoat dat folk nei de bidelte gean, 
àat bewiist de histoarje. 

En nou stelle wy, leden fen de 
B. V. L., dy't dreaun wirde troch de 
driuwkrêft fen ti bigjinsel, it op 'e foar
groun, dat wy earst de revolusjegaest 
bistride scille mei geast, mar nea mei en 
rnoat en scil, troch us forgetten wirde, 
dat it ek in kear nedich wêze kin om 
<lie revolusje to bidirnjen, mei us orga
nisaesje B. V. L. 

En ik sprek dan ek grif ut it hert fen 
it Frysk forbän, hwennear ik forklearje, 
dat mochten dy tongerbuien dan oan 'e 
loft kornrne, dat dan it Fryske folk net 
fen plan is om as leffe lummels ut 'e 
wei to krûpen, mar dan is it wacht
wird: presint kaptein! 

Koart bin de minuten rny tarnetten, 
mar ik kin it dochs net litte om er op 
to wizen, jirn B. V. L.'ers, de hege rop
ping dy't jirn hawwe. Hwent wy rnoatte 
it wol goedbiseffe: stik for stik, persoon 
for persoan, dat wy binne, ûnder heger 
biste!, de smid dy 't smeit oan 'e takornst 
fen us folk, en it scil dan ek mei oan us 
warberens en krigelens lizze, dat ienris 
us berin it sizze rneije: ,,us älden hawwe 
noed stien, for it erf fen us foarfaers". 
(Langdurige bijvals-betuigingen). 

Daarna was het pauze. De rnenschen
rnenigte verspreidde zich, terwijl de 
landstorrners zich gereed maakten voor 
het defilé, dat om twee uur zou plaats 
hebben. 

De gasten gebruikten de lunch in 
Hotel Tjaarda. 

Het defilé. 

Tromgeroffel en muziek kondigden 
de komst van de landstorrners aan en 
spoedig hadden zich velen voor Hotel 
Tjaarda opgesteld, om de troepen te 
zien voorbijtrekken. Daar waren ook 
minister de Wilde, de heer Duyrnaer 
van Twist, oud-minister Donner, kolonel 
de longh, tal van Friesche burgemees
ters en vele andere burgerlijke en mili
taire autoriteiten bijeen, om het defilé 
gade te slaan. Het was een imposant ge
zicht, deze wapenschouw der Friesche 
landstorrners .... 

Het defilé van het Friesch Verband 
stond onder leiding van Reserve-kapi
tein H. C. la Roi, uit Leeuwarden. 

Voorop de Vaandelcompagnie in vol 
militair tenue, met de helmen op, de ge
weren aan den schouder en daarachter 
de honderden in burger, met den Oran-

jearrnband met het rijkswapen, om den 
arm. 

Twee muziekkorpsen begeleiden de 
colonne. 

De indruk van het defilé. 

Kapitein La Roi heeft eer ingelegd 
met het defilé van zijn Friesche Land
storrners. Dat is wel duidelijk, wanneer 
wij den bezielenden indruk hier over
nemen uit het Friesch Dagblad: 

De landdag te Oranjewoud is in ieder op
zicht schitterend geslaagd. Zelfs de plas
regen, die tegen den middag loskwam, kon 
geen oogenblik het geestelijk vuur dooven. 

Gelukkig was het défilé toen reeds afge
Ioopen. Het was een prachtig gezicht: die 
honderden stoere, vastberaden mannen, 
iedere groep vereenigd onder het gemeente
lijk sectievaandel, de B.V.L.-band om den 
arm, zóóals wij ze hebben zien voorbijtrek
ken bij het hotel Tjaarda voor de daar ver
zamelde autoriteiten! Daar ging een veel
zeggende sprake van uit voor een ieder, die 
hooren kan en wil: onze Friesche landstor
mers hebben, ook in dezen hangen crisistijd, 
het hoofd niet verloren, maar zij houden 
zich gereed, om de wettige Regeering vrij
willig steun te bieden met gevaar van lijf 
en leven, zoo dit, door het drijven der revo
lutionaire machten onverhoopt noodzakelijk 
mocht worden! Het moreel van den soldaat 
beslist in den strijd en dit moreel van den 
B.V.L. is in Friesland nog in geen enkel 
opzicht minder krachtig gebleken, gelijk uit 
de groote opkomst bleek en uit den opge
wekten geest, die er heerschte. Deze man
schappen en hun officieren vormden eigen
lijk de ziel van den toogdag. Zij toch zijn 
h~t, die in de ure des gevaars, hun woord 
gestand zullen moeten en willen doen, maar 
die, ook nu reeds, enkel door hun schitte
rende organisatie, ieder ernstig gevaar voor 
verstoring der publieke orde, in den mid
delijken weg, kracht van dezen dam tegen 
den revolutie zien afweren. We hebben de 
stroom beproefd gezien en zijn stevigheid 
is gebleken. Ons gansche Nederlandsche 
volk behoort deze mannen dankbaar te zijn 
voor hun bereidwilligheid en hun dat óók 
te toonen door op alle manier hun organisa
tie te steunen. 

Na de pauze deed de heer Heukels -
zijn warm getirnbreerde stern, vèr weg
gedragen door de luidsprekers, herken
den we reeds lang voor we weder het 
Landdagterrein betraden - enkele 
rnededeelingen. 

Antwoord van de Koningin. 

Het volgende telegram was van H.M. 
de Koningin ontvangen: 

Nauta, voorzitter B. V. L. 
Oranjewoud. 

"Hare Majesteit de Koningin dankt 
de Friesche B. V. L., zeer erkente
lijk voor haar betuiging van aanhan · 
kelijkheid en trouw". 

Adj. van dienst. 
Ellemeet. 

De voorlezing van dit telegram werd 
met langdurige bijvalsbetuigingen ont
vangen. 

Mede was een telegram ingekomen, 
waarin Oud-Minister J. J. C. van Dijk 
zijn beste wenschen gaf "voor een 
schitterende landdag, tot bevestiging 
van trouw aan Oranjehuis en verster
king van nationalen geest en onderlin
gen band". 

De Minister van Binnen
landsche Zaken spreekt. 

Dan sprak mr. J. A. de Wilde, de 
Minister van Binnenlandsche Zaken de 
menigte toe. Spr. verzekerde, dat hij 
graag de uitnoodiging had aangenomen 
den Landdag te bezoeken. 

Wij beleven - en de spreker onder
vindt dat eiken dag - zware tijden op 
velerlei gebied, die het regeeren niet 
gemakkelijk maken. 

Vooral wanneer het vaak ook nog 
aan medewerking ontbreekt. Hier heeft 
hij echter de ware toewijding gevonden 
en dat doet hem goed. 

Spr. herinnerde aan 1918, toen men 
de vrijheid op staatkundig en godsdien
stig gebied in ons land wilde aantasten. 

Toen is een macht daartegen inge
gaan; het Vredesinstituut, de B. V. L. 

WOUDA'S ZAADHANDEL 
ORANJEWOUD 

AGENTEN GEVRAAGD 
1 

VOOR .VERKOOP ZADEN 
MOOIE BIJVERDIENSTE ! 

Daarom behoort hij tot Binnenlandsche 
Zaken. 

Mocht, wat God verhoede, de B.V. L. 
eens moeten optreden in het belang van 
het behoud van ons nationaal goed, dan 
zal de B. V. L. tot het departement van 
Defensie gaan behooren. 

De B.V. L. staat achter de Regeering, 
omdat hij de Koningin, het land lief heeft 
en dit nooit zal overgeven aan de revo
lutie. 

Daarom is deze dag voor spreker een 
verkwikking in den benarden tijd. 

Op de woorden van den minister van 
Binnenlandsche Zaken volgde een luid 
applaus. 

Wij zijn er en wij blijven. 

Pater Borrornaeus de Greeve, de zoo 
welsprekende redenaar uit Woerden, 
had tot motto van zijn rede gekozen: 
Wij zijn en wij blijven. 

Spr. oordeelde, dat er ook nu nog 
gevaar bestaat door revolutionaire pro
paganda. De communisten worden groo
ter in aantal, brutaler in hun houding, 
omdat de maatschappelijke toestanden 
zoo moeilijk zijn. 

Met 't socialisme evenzoo, omdat het 
met het communisme wortelt op den
zelfden stam. 

Propageert men niet: ,,bij oorlog sabo
tage", en hoe is de brochure-Duys' bij 
de sociaal-democraten ontvangen? Is 
het dan niet noodig, dat er eens iets 
anders komt m de maatschappelijke 
inrichting? wordt gevraagd. 

Spreker zou zich willen houden aan 
het oude: ,,Werp geen oude schoenen 
weg vóórdat ge nieuwe hebt". 

Want spr. is overtuigd, ,dat in een 
cornrnunistischen en socialistischen staat 
de ellende nog veel grooter zal zijn. 

God schiep orde en regelmaat overal: 
nergens ontmoet men tegenstrijdighe
den, alles is aan wet en orde onder
worpen. 

Verzet tegen het gezag is stoornis der 
orde; gezag is de grondslag van het 
wereldgeluk. 

Vrijheid is volksgeluk, maar vrijheid 
zonder gezag is de revolutiekiern. 

In ons land hebben we het gezag, met 
luister van de Goddelijke gedachte: 
Onze Koningin, die in 1918 door de B. 
V. L. op Haar troon werd gehandhaafd 
tegenover communisten en socialisten. 

Spr. waarschuwde ook tegen de fas
cisten, daarbij op andere landen wij
zende. 

Uitvoerig besprak de spreker nog de 
groote waarde van het gezinsleven, het 
heilig ouderhuis en vergeleek daarmee 
de toestanden van Sovjet-Rusland. 

Een eerste plicht, zoo eindigde spr., 
is rust en orde en daarom bracht hij 
gaarne hulde aan minister Deckers, die 
de onruststokers uit den rijksdienst ver
wijdert. (Langdurig applaus). 

Mr. Dr. J. Donner. 

De Oud-Minister van Justitie, Mr. Dr. 
J. Donner daarna het woord voerende, 
beschouwde den B. V. L. als een insti
tuut van ingehouden kracht, die eerst 
tot daad komt, als het moet. De wapen
schouwing hier vandaag bewees z.i., dat 
het paraat is, wanneer zijn optreden 
noodig zal blijken. (Applaus). 

De heeren uit Holland namen nu af
scheid om den trein te kunnen halen, 
bedankt door den voorzitter en toege
juicht door de menigte. 

De B.V. L. en het hart. 

Ds. H. J. ten Brink, van Twijzel, re
serve veld-prediker sprak over "de B. 
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Fraai gelegen aan de Loolaan 
bij het Kon. Paleis en Bosschen 

V. L. en het hart" Spr. teekende het 
hart van het Nederlandsche Volk, dat 
een afschuw heeft aan revolutie en 
zéér gehecht is aan bezit en behoud 
van de nationale goederen. 

Spr. gaf enkele persoonlijke herinne
ringen uit den mobilisatietijd, en schet
ste ook de tijden, dat de revolutiegeest 
aan 't doorwerken was. En als er mui
terij is, dan moet de muiterij gedempt 
worden. 

Maar dit is juist het mooie van den 
B. V. L., dat de B. V. L. revolutie voor
komen wil. Voorkomen is altijd beter 
dan genezen. Het gaat voor een goed 
deel om de preventieve werking, die 
er van ons anti-revolutie-instituut uit
gaat. En juist hieruit spreekt het goede 
hart van den Landstorm. Maar "als 't 
moet" zegt ons hart óók, dat we geroe
pen zijn het Goddelijk gezag te hand
haven, de B. V. L. als instrument in de 
handen van het wettig gezag, waarop 
de spr. voorstelde het "Bescherm o God, 
enz." gezamenlijk te zingen, waaraan 
spontaan voldaan werd. 

De Commissaris van de 
Koningin spreekt. 

De commissaris van de Koningin in 
Friesland, Mr. P. A. V. baron van Ha
rinxma thoe Slooten, die met applaus 
begroet ·werd, deelde mee dat de B.V.L. 
hem zeer sympathiek is, omdat hij 
wenscht: trouw aan de Koningin en aan 
de openbare orde. 

Spr. vergeleek het zwaard van den 
B. V. L. bij dat van een der helden zij
ner jeugdboeken, wien, toen zijn zwaard 
was stukgeslagen, een degen werd ver
eerd, waarop gegrift stond: ,,Trek mij 
niet zonder reden; berg mij niet zonder 
eer". Zóó wil ook spr. het zwaard van 
den B. V. L. zien. Het zwaard zal niet 
getrokken worden dan in geval van 
noodzaak, om de publieke orde te hel
pen handhaven, en het is te hopen, dat 
het zoover dan ook niet zal komen. 
Maar, als het getrokken moet worden, 
dan zal het ook alleen tot zulk een ern
stige en eervolle taak getrokken wor
,den: ter handhaving van het wettig ge
zag. De toestanden, waaronder wij le
ven, zijn in velerlei opzicht niet minder 
ernstig, dan die van 1918, die aanleiding 
werden tot de stichting van het Insti
tuut van den B. V. L. Het is nu zelfs 
niet ondenkbaar, dat buitenlandsche or
ganisaties eventueel steun zouden wil
len verleenen aan omwentelingspogin-

GEBOREN: 

gen. Daartegenover bestaat natuurlijk 
het gevaar, dat een organisatie als deze, 
die eenmaal spontaan opkwam, op den 
duur niet meer zóó waakzaam zou blij
ven, als noodig is. 

Spr. wekte daarom den B. V. L. op, 
waakzaam te blijven en steeds trouw te 
volharden in de steun der wettige Re
geering van ons geliefd Oranjehuis. 

(Appla?s). 

De B. V. L. en de hand. 

Ds. N. J. Hommes, van IJlst, sprak 
over "de B. V. L. en de hand". Na wat 
er gesproken was over den B.V.L., 't 
geweten, het hoofd, het hart volgt óók 
de B.V.L. en de hand. In de hand ligt de 
zetel van macht, in de vuist ligt de ver
dediging van hetgeen dierbaar 1s. Er 
kan een tijd komen, waarvan de Land
storm, die paraat blijft in haar bekend 
devies spreekt "Als 't moet! .... " Waar 
de B.V.L. dan voor staat, dat is dan wel 
't treffendst gesymboliseerd in de hand. 
Wij spreken daar niet gaarne van, om
dat wij hopen, dat dat nooit zal gebeu
ren. Maar toch, we zijn paraat. Zoo als 
de vader zijn kind zal beschermen, zoo 
zal de B.V.L. het land beschermen en 
zijn Vorstin . • 

Wanneer recht en gerechtigheid zul
len worden geschonden door revolutio
nairen, zoo besloot spr., dan zullen onze 
vuisten zich ballen en mokerslagen uit
deelen aan hen, die Vorstin en vader
land belagen .... (Applaus). 

Diverse toespraken. 

Ds. P. Bootsma, veldprediker, oud lid 
van het Friesch Nationaal Comité, 
wenschte altijd een goede Fries te blij'.. 
ven. Hij verblijdde er zich in dat de 
B. V. L. een bij uitstek nationaal insti
tuut is, wat blijken kan uit het feit, dat 
Gereformeerd en Hervormde predikan
ten en R.-K. geestelijken daarin zijn op
genomen. Een Nationale beweging, om 
een schutse te vormen voor het wettig 
gezag en het Huis van Oranje. (Ap
plaus). 

Mr. J. W. Tijsma te Leeuwarden hield 
een geestige toespraak, waarin hij de 
groote waarde van de vrouw aantoon
de in den B. V. L. Die tegen haar man 
zal zeggen, wanneer Vorstin en land 
hem oproepen: ,,Jouw plicht roept je 
elders, ga, ik zal thuis mijn plicht doen.'· 

Pastoor H. Elbersen te 't Goij bij Hou
ten en pater G.G. M. Strijbosch te Leeu
warden spraken ook nog enkele woor
den. 

De heer Heukels deelde mede dat nog 
verschillende brieven waren ingekomen, 
waaronder van mr. Croles te Leeuwar
den, eere-voorzitter; het Nationaal Jon
gelingsverbond e.a. 

De voorzitter dankte daarop allen, 
wenschte ds. Geerds een werkzame 
vriend van den B. V. L. te Hallum, vol-

DIRKJE WIETSCHE 
DOCHTER van 

D. S. ALGRA J.Hzn. 
J. ALGRA

BOONSTRA. 

TIJNJE, 10 Juli 1933. 

Tot ons groot leedwezen 
overleed den 25en Juli 
j.l., in het Binnengast
huis te Amsterdam, ten 
gevolge van een hem 
overkomen ernstig on
geval, ons geacht mede
lid, de heer 

Tengevolge van een 
droevig ongeval werd 
op 25 Juli ons door den 
dood ontnomen ons ge
acht medelid 

JAN DINGEMAN 
COLIJN, 

in den leeftijd van bijna 
22 jaar. 

Geheel onverwacht over
leed onze Landstorm
makker 

JACOB NIJBOER, 

in den leeftijd van ruim 
35 jaar, nalatende zijn 
weduwe eu 2 jonge kin
deren. Wij verliezen in 
hem een trouwen kame
raad, een echten land
stormer, die altoos zijn 
hartelijk medeleven be
toonde, wanneer het de 
belangen van onze af
deeling betrof. 

Namens de Afdeeling 
,,Nieuwendijk." v. d. 

B. V.L.: 
F. WISSE, Voorzitter. 
H. GROENEVELD, 

Plaatselijk leider. 

ledig herstel en sloot toen met gebed 
den Landdag, nadat de heer Heukels 
den heer Nauta gehuldigd had als een 
bekwaam en actief voorzitter. 

Zoo is de toogdag van den B. V. L. in 
Friesland voorbij. Een eere-saluut voor 
het slagen van dezen 'dag komt zeker 
toe aan den heer L. Heukels Nzn.; uit 
Hardegarijp, secretaris van het F riesch 
Nationaal Comité voor zijn organisato
rische gaven en aan Kapitein H. C. la 
Roi, als korps-commandant en als de
filé-organisator: wij brachten het hen 
reeds. Maar als "Dritte 1m Bunde", 
wiens werk achter de schermen wel 
eens naar voren gehaald mag worden, 
mogen wij, met dankbaarheid wel noe
men den naam van den heer H. Fran
kena uit Murmerwoude, als penning-
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T ACON IS LEEUWARDEN 

Echte Friesche Heerenbaai 
Reeds vanaf 5 cent per half ons 

meester en als medewerker, in velerlei 
opzicht, van burgemeester Nauta. 

Zoo is de toogdag van den B. V. L. in 
Friesland voorbij . . . . en als refrein 
zingt nog in onze ooren van het Frysk 
Länstoarmliet: 

Wird' er ea hwet ûndernommen 
Tsjin Foarstin en Heitelän, 
Drijgt gefaer foar revolusje 
Klaer stiet dan it Frysk Forbän. 

Voor Jong Nederland 
Groep A: (Onder de 10 jaar: 

Met p. . . . ben ik een vrucht, 
Met b. . . . brul ik geducht, 
Met v. . . . kom ik vogeltjes te pas, 
Met m. . . . ben ik een groote plas 
Met 1. . . . bekleed ik den voet, 
Met t .... ben ik zoo zwart als roet. 

WELK DIER? 

Ge zet vijf letters naast elkaar, 
Dan hebt ge 't dier al kant en klaar; 
Het is een zeer vergiftig beest, 
Waarvoor de dapperste zelfs vreest. 
In 't bosch, op hoogen, drogen grond, 
Daar sluip en kruip ik gaarne rond; 
Plakt gij een 1 voor aan m'n kop, 
Dan klimt men langs mij hooger op: 
En hiervoor weer een k gezet, 
Dan zijt g' een schrijver ver van net; 
Wie zoo als. . . . staat te boek, 
Verdient een prijsje voor z'n broek. 

Groep B: (Boven de 10 jaar): 

VERBETER DEZE SPREEKWOORDEN 

Katjes, die mauwen, muizen niet. 
Twaalf ongelukken, dertien ambach

ten. 
De ketel verwijt den pot, dat hij 

zwart is. 
In 't land der blinden is éénoor koning. 
Zachtjes aan, dan buigt het lijntje niet. 
Voorzichtigheid is de vader van de 

porceleinkast. 
Groote potjes hebben kleine ooren. 
Zet de nering naar de tering. 
Haastige spoed is altijd goed. 
Bijtende honden blaffen niet. 
Al is de waarheid nog zoo snel, de 

leugen achterhaalt haar wel. 

Het kuiken wil dommer zijn dan de 
hen. 

De slechtste stuurlui staan aan wal. 
Met gewillige honden is het slecht 

hazen vangen. 
Een kabeljauw uitgooien, om een 

spiering te vangen. 
Die eerst komt, laatst maalt. 
Iemand citroenen voor knollen ver

koopen. 
De rok is nader dan 't hemd. 
Het slechtste paard struikelt wel 

eens. 
Aan den boom kent men de vruchten. 
Eén zwaluw maakt nog geen winter. 

JONGENS EN MEISJES. 

Hier volgen de oplossingen van de 
vorige raadsels: 

vleermuis ekster 
kanarie varken 
waterrat arend 
reiger olifant 
snoek koniJn 
tijger schaap 
spreeuw ezel 

veldmuis 
papegaai 
slang 
brulaap 
haring 
sprinkhaan 

Twee kwartjes is vijftig cent. 
Zeg Anna kom om half vier bij ons op 

de thee. 

-Om plaatsruimte te winnen, blijven 
de namen der twaalf prijswinners on
vermeld. De prijzen zijn inmiddels aan 
de gelukkigen verzonden. 

En nu is voor de meesten de zomer
vacantie begonnen. 

'k Wensch jullie allemaal veel pret 
toe, en veel. . . . voorzichtigheid op 't 
water en de drukke verkeerswegen! 

LEEUWARDEN KAASHANDELAAR N.V. W a ss c h er ij 

,,Eigen Hulp" Hotel "De Kroon" 
Vergaderzalen 
UITST. KEUKEN 

LAGGEN 
VAANDELS 

BEKERS 

SPORT :~:~~ES 
KRANSEN 

B 
OSMAN, L. P. 
WESTEINDE No. 36 
DEN HAAG 

woonachtig in 't centrum der 
volvette boeren Goudsche 
kaasmakerij, jaren ervaring, 
gewoon op den boer en ter 
markt te koopen, ontvang- en 
opslagplaats beschikbaar, wil 
gaarne aan grossier of winke
lier wekelijks één of meer 
partijen leveren, tegen in
koopsprijs plus provisie. 
Br. fr. onder no. 88538 W.K. 
aan het Bureau van dit blad. 

GOEDEW AAGEN 'S Koninkl. 
Fabrieken GOUDA 

LOOSDUINEN 
Als "Eigen Hulp" 
voor U wascht. ... 
Heeft U nooit 
van slijtage last! 

TEL.396336 
Vraagt onze tarieven 

KLAAS GROOTHOF, 

een trouw lid van onze 
afdeeling. Zijn hope was 
Christus, dus zijn ster
ven gewin. God trooste 
de weduwe en de kin
deren. Zijn plotselinge 
dood roept ons om be
reid te zijn. 

Zijn nagedachtenis zal 
bij ons in dankbare her
innering blijven. 

Net, jong Landstormer, 
. ACCOUNTANTSKANTOO~ oud 22 Jaar, P.G., v. g. g. v., 

GOEDEWAAGEN 'S PIJPEN 
Zie naam op steel. Fa.JOHs. v. d.ANDEL Namens alle leden der 

afd. en de pl. leider : 
P. BANGA, 
Veenwoudsterwal. 

Bergum, 17 Juli 1933. 1 
Namens de afdeeling 
Ermelo v. d. B.V. L., 
de Plaatselijke Leider 

G. VAN DE VEEN. 

Zag zich•gaarne geplaatst in H M VAN JRJET 
een sigaren-, groenten- of • • 
melkzaak, of iets dergelijks. VAN - ITERSONLAAN No. 1 
Genegen voor een laag loon. 1 Brieven onder letters D H, 
aán het Bureau van dit blad. 

GOUDA 
TELEF. 2204 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 

Scheepsverzekering 
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Steunt 
NEDERLANDSCH Fabrikaat AMSTERDAM 
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KOOPT N-U DORUS RIJKERS RIJWIELEN VRAAGT INLICHTINGEN 

BIJ uw HANDELAAR N.V. PRIMARIUS - MEPPEL 

KONINKLIJKE N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 

"BEGEER" 
VOORSCHOTEN 

,,CONCORDIA" 
0 HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

VEREENIGINGS Dagelijksche Boot- en Autodiensten 
MEDAILLES v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, 

Delft, Den Haag, Amsterdam, 
1 N S I G N ES Zaandam, Nijmegen en omgekeerd 

0 

UITSLUITEND 
NEDERLANDSCH 

FABRIKAAT 
0 

HOTEL 

FOTOBUREAU "GAZENDAM" - ARNHEM 
UTRECHTSCHESTRAAT No. 23 a · TELEFOON 24125 

IS OVERAL, DOOR GEHEEL NEDERLAND, 
TE ALLEN TIJDE TE ONTBIEDEN. 

OOK bij U, voor UW zaak of voor UW afdeeling ! 
~ SPECIALE OPNAMEN VOOR CLICHé'S 1JG 

BATAVUS El t . h L H. W. BLOMJOUS ec nsc e amp DENNEWEG75-77 

GEHEEL VERCHROOMD. PRIJS f 6.95. TEL. No. 112760 
's-GRAVENHAGE 

ENORME LICHTSTERKTE , Uniform-kleeding 
Petten 

Verkrijgbaar bij eiken rijwielhandelaar. KENT U DE MILISAFE? 
Importeur: Rijwielfabriek "BATAVUS", Vraagt prosp. Opgericht 1910 

A. GAASTRA, Heerenveen. 

Dercksen's BESCHUIT 
't BESTE van 't BESTE ! ! 
Elkeen die ons een nieuwen Verbruiker aanbrengt, 

ontvangt een aardige 

VERRASSING!! 

N.V. ,,LAVO" 
Luxe 

Auto
Verhuur 

= 's-Hage Uw Wedstr-ijd slaagt zeker~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ = TERMINUS Utrecht als U ons schijvenmateriaal gebruikt. Prima houtbord, 

KONINGINNEGRACHT 1 d 
Den Haag, t.o. Dierentuin 

TEL. 112090-112091 
_ DE$ PAYS-BAS 

Utrecht 

VERGADERZALEN 

speciaal voor schietschijven vervaardigd, glad en scheurt niet. 
Alle modellen direct uit voorraad te leveren, franco huis 
door geheel Nederland. Vraagt onze volledige prijscourant 
en modellen. Beleefd aanbevelend, 

N.V. v.h. FIRMA GROENENDIJK 
Slaghekstr. 90•94, Rotterdam-Zuid, TeL 11386, na 6 uur 11209 
Ons succes v. 1933 is de nieuwe Geluksbaanschijf, tel1. 1-100 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Eerste Neder!. Fabriek van Machinale Poederkalk 

,,BOUWMATERIALEN M. LUYTEN N.V." 
LEKKERKERK 

N.V. Houthandel v.h. Fa. J. & G~ ALBLAS 
WADDINXVEEN TEL. No. 6 

Opslaplaats ROTTERDAM, Zwaanhals 203-205, tel. 40891 
LEVEREN : Vuren, Grenen, Amer. Grenen 
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Spar
ren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout. 
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw. 

TRIPLEX OREGON PINE 
BERKEN en ELZEN 

LANDBOUWKALK, Ned. Fabrikaat. PRIJZEN SCHERP CONCURREEREND ! KAREL I ASBESTPLATEN, gegolfd en vlak. KORTE LEVERINGSTIJD 

Alle bouwmaterialen. - Vraagt prijs! BETONHOUT ------ KISTENHOUT 
ll lll llllllllll lll l lll ll l Il Il lll l lll lll l lll llll llllllll Il l llll ll l Il l l llll lll l llllll ~• f) 

1.-.. 1'J(o0.e E HOUTHANDEL VLAGT MEER N.V. Houthandel 1.. • 
1"' J'.,,. N.V. STOOMTIMMERFABRIEK N De nieuwe wollen eenheiçls- v.h. de Fa. G. T. Coers ~ 

..-..ie,efe,,, -i.et DE MORGENSTER" vlag, H M. lang bij 1 M. breed, A h J: J. J 1" " m. witgelakten grenenhouten rn em · 
e(),S ie, h J H DE WILDE TE GOUDA stok en vergulden knop, be- ~ ~ ste . ._,51, v. · · · nevens gegoten ijzeren alumi- Stoomhoutzagerij & •schaverij illl!",i/,II , 

~
• e,1','VY • KATIENSINGEL 86 nium geschilderde koker en Polderkruiwagens 
t biJ TELEFOON 3051 schroeven voor den totaalprijs Steenkruiwagens enz. 

van f 3.75. Kleuren der vlag-
gen naar keuz,e, n.l. rood-wit- Stoompakkistenfabriek 

S ril Levert in alle houtsoorten uitsluitend lste klas werk. blauw, oranje-wit-blauw of Pitch-pine, Oregon-pine, •i• • : p · d · • ht· h d geheel oranje. Uit voorraad Tn"plex r1ma roog1nnc mg voor an en. 1 b d d b k d 

• • Ji~[,} L.::::::::~=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.liiiiiiiiiiiiiiiiiii ;~~G~~N-, o;rEN~E;. e~; Eikenhout en Teakhout 
KANOFIRMA Tel.adr.: COERS, Houthandel 

Binnenweg Hoogslraat ST00MEN 
Jonkerfran■alraat v.d . Takstraat \.. S ADVERTEERT IN M. T ASELAAR & ZOON TEL. 25522 - POSTBUS No. 18 
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 

Bij Koninklijk Besluit is benoemd: 
tot Officier in de Orde van Oranje

Nassau: E. G. Gaarlandt, Burgemeester 
der Gemeente Gouda; met de zwaar
den: Reserve-Luitenant-Kolonel W. G. 
van Hoogenhuyze, aangewezen comman
dant van het Vrijw. Landstormkorps 
,,Monden der Maas"; Dr. J. de Jong, 
Rector Christelijk Lyceum te Hilversum; 

tot Ridder in de Orde van den Neder
landschen Leeuw: G. W. Kampschöer, 
Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, Burgemeester der Gemeente 
Monster; A. Bos Pzn., lid van de Gewes
telijk~ Landstorm-comm. ,,Dordrecht"; 

tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau: A. van Campen, Voorzitter der 
Gewestelijke Landstorm-comm. ,,West
Brabant"; H. G. J. de Monchy, lid der 
Gewestelijke Landstorm-comm. ,,Rotter
dam"; Mr. J. G. A. van Geldorp Med
dens, Secretaris der Gewestelijke Land
stormcommissie "Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie"; D. G. Sanders, lid der Ge
westelijke Landstormcommissie "Velu
we"; P. G. Laernoes, Secretaris der Pro
vinciale Landstorm-comm. ,,Zeeland"; 
J. H. Crezée, Burgemeester der Gemeen
te De Lier; Pastoor P. van Dorp te 
Scheveningen; H. Polis, Kapitein van 
den Motordienst (met de zwaarden); 
M. van Schuppen Hzn. te Veenendaal. 

Toekekend de eere-medaille1 verbon
den aan de Orde van Oranje-Nassau1 in 
zilver met de zwaarden aan G. W. J. van 
Hezewijk, Sergeant-Hoofdconducteur bij 
het Vrijw. Landstormkorps "Spoorweg
dienst". 

Bij Koninklijk Besluit is de persoon
lijke titel van Administrateur toegekend 
aan den Referendaris bij het Departe
ment van Defensie E. Werdmüller von 
Elgg. 

EEN BELANGRIJKE 
VERBETERING. 

In het statuut van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm is een belang
rijke verbetering gekomen, welke wij 
danken aan den tegenwoordigen Minis
ter van Defensie. 

Zijne Excellentie Mr. Dr. L. N. Deckers. 

De ouderen in de Landstormbeweging 
zullen zich nog wel herinneren de be
vreemding, welke zich in 1922 van hen 
meester maakte bij de verschijning van 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 
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het toenmalige Landstormbesluit. Daar
in ontbrak geheel. . . . de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm, het oudste, groot
ste en belangrijkste element in den 
Vrijwilligen Landstorm sinds het einde 
der mobilisatie. 

Aan de gezondheid en den groei van 
het instituut heeft deze leemte geen af
breuk gedaan. De sterkte nam sinds 
1922 met ongeveer 30 duizend man toe. 

Evenwel moest de vraag, bij welk 
legeronderdeel de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm behoorde, onbeantwoord 
blijven. 

Op papier waren we met één penne
streek buiten den Landstorm gezet1 ter
wijl het instituut in feite met duizend 
banden aan den Vrijwilligen Landstorm 
verbonden bleef. 

Aan dezen oneigenlijken toestand 
heeft Minister Deckers voorgoed een 
einde gemaakt door de totstandkoming 
te bevorderen van het nieuwe Land
stormbesluit 1933. 

Vrijwillige Landstorm. 

Bij Min. Besch. van 18 Juli 1933, 
Ile Afd. B. no. 47 is vastgesteld een 
nieuwe_ ,,Regeling betreffende den 
Vrijwilligen Landstorm" ingaande 
1 October 1933. 

Deze regeling omvat: 
1. Vrijwillige landstorm-besluit; 

Il. Vooroefeningsbesluit; III. Vrijwil
lige landstorm-beschikking; IV. Voor
oefenings-beschikking. 

Artikel 2 van het Vrijwillige land
stormbesluit luidt als volgt: 

1. De Vrijwillige landstorm omvat: 
A. den staf van den vrijwilligen 
landstorm; B. het Vooroefeningsin
stituut; C. de Vrijwillige landstorm
korpsen motordienst, vaartuigdienst, 
luchtwachtdienst en spoorwegdienst; 
D. den Bijzonderen Vrijwilligen land
storm1 bestaande uit de in voorko
mend geval te vormen landstorm
korpsen1 waarbij dienst- en reserve
lichtingen en vrijwilligers van den 

vrijw. landstorm in werkelijken dienst 
komen ter handhaving of tot herstel 
van de openbare orde en rust. 

Voor de bijzondere vrijwilligers, 
dienstplichtige verlofgangers, kan de be
reidverklaring tot het deelnemen aan 
handhaving of herstel van orde en rust, 
gebaseerd op art. 35 der Dienstplicht
wet - thans ook haar grond vinden in 
de bepalingen van 't Koninklijk Besluit 
omtrent den vrijwilligen landstorm, het
welk zelf weer een uitvloeisel is van 
art. 56, tweede lid, der Dienstplichtwet. 

Aan Minister Deckers onzen harte
lijken dank. 

GEEN 11GEKOZEN BESTUURDERSu. 

Bij de instelling der Gewestelijke 
Landstorm-Commissiën in 1919, heeft de 
Nationale Landstorm Commissie deze 
commissiën gesteld voor een zeer ruim 
arbeidsveld, n.l.: 

a. het oprichten en instandhouden van 
Plaatselijke Commissiën of waar dit 
niet mocht gelukken, het aanstellen 
van één of meer vertrouwensman-

nen, die zich met de werkzaamheden 
van de Plaatselijke Commissie wil
den belasten; 

b. het aanwenden van alle haar dien
stig voorkomende middelen om de 
propaganda en de werving in haar 
gebied te bevorderen. 

Hierdoor kregen de Gewestelijke 
Commissiën al dadelijk een autonome, 
bijna geheel zelfstandige positie, welke 
slechts drieërlei beperking vond nl. door 
de wijze van instelling, de behoefte aan 
geldmiddelen en de noodzakelijkheid, 
om alle actie voor den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm te doen beantwoor
den aan de hoofdbeginselen, op welke 
de werving en consolidatie van dit in
stituut berusten. 

Het spreekt vanzelf, dat de Geweste
lijke Commissiën zonder band aan de 
Regeering niet zelfstandig kunnen be
staan en het is dan ook de Nationale 
Landstorm Commissie - welke door de 
Regeering is ingesteld of zoo men wil, 
door hae.r is erkend 1

), o.a. door haar de 
rekenplichtigheid voor de verstrekte 
rijksgelden op te leggen - die 't nood
zakelijk intermediair vormt tusschen de 
Gewestelijke Commissiën en de Regee
ring, zonder daarbij, met betrekking tot 
de Gewestelijke Commissiën, in den vol
len zin des woords te fungeeren als 
hoofdbestuur over districtsbesturen. 

Het organisatiesysteem, dat spreekt 
van "besturen" en "verkiezen" kent de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm, kent 
de Nationale Landstorm Commissie niet. 

Het militair karakter van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, zijn eigen
aardige wordingsgeschiedenis en samen
stelling sluiten dezen "bestuursvorm" 
ten eenen male uit. Vandaar ook, dat de 
Gewestelijke Commissiën - in tegen
stelling met de Plaatselijke Commissiën 
- zichzelf naar verkiezing kunnen aan
vullen en uitbreiden, met deze ééne res
trictie, dat de verantwoordelijkheid, 
welke de Nationale Landstorm-Commis
sie tegenover de Regeering draagt voor 
een nationale samenstelling van den 
Bijzonderen Landstorm, het noodzake
lijk maakt, dat de Gewestelijke Com
missiën over deze aanvulling vooraf met 
de Nationale Commissie overleg plegen. 

De derde der zooeven genoemde be
perkingen maakt dit overleg ook ver
eischt voor alle actie, welke, op zichzelf 
mogelijk juist, evenwel in het kader van 
het geheel nadeelen zou kunnen opleve
ren voor den bloei of de eendracht van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

1) Zie L. 0. 1919, B. No. 2t's. 

UNIFORMVERBOD VOOR ROOD
FRONTSTRIJDERSBOND1 ARBEIDS

WEER EN FASCISTISCHE EN 
NA Tl ON AAL-SOCIALISTISCHE 

GARDE 
Op de vragen van den heer Albarda, 

op 10 Juli 1933 gedaan, betreffende het 
nemen van wettelijke maatregelen tegen 
strijdformaties van politieke partijen en 
betreffende het tijdstip van de voorgeno
men indiening van wetsontwerpen, hou-

l l"'IIE.T!i 
is er :.:.:.:.:.:.:.:.:.~-

~~ -
dat zóó ~~ hart der roo11er5 !>preekt 

als een lekkere pyp 1 

De ondervinding leert. dat niets 

6AAT 130\lf.N 
een geurige tabak die nooir verveeH, 
steeds even lekker 1s en daarbY 
tot een lagen prljs verkryq baar. 

Dit alles vindt 6e vereenigá in 

!iT 

<lende verbod van partijkorpsen en ter 
zake van een uniformverbod, is door 
Minister Colijn geantwoord: 

"De Regeering acht met den steller 
der vragen, wettelijke maatregelen te
gen het opkomen van strijdformaties 
van politieke strekking noodzakelijk. 
Zij denkt daarbij aan formaties, welke 
ten doel hebben, gezamenlijk ongewa
pend in het openbaar op te treden, daar 
gewapende formaties door de wet van 
9 Mei 1890, Staatsblad No. 81, houden
de verbodsbepalingen tegen het dragen 
van wapenen en de Vuurwapenwet 1919, 
reeds onmogelijk worden gemaakt. 

"Een ontwerp van wet, inhoudende 
de bovengenoemde maatregelen, en be
vattende nevens een uniformverbod 
een, indirect, verbod van partijkorpsen 
en soortgelijke formaties, is sinds het 
stellen der vragen bij de Staten-Gene· 
raal aanhangig gemaakt". 

De vraag van den heer Albarda was 
een vraag naar den bekenden weg. Im
mers, de door den heer Albarda bedoel
de maatregelen, waren reeds door 
Minister Colijn aangekondigd in de be
kende verklaring op 2 Juni j.l. in de 
Tweede Kamer. 

Wij laten het gedeelte, dat op deze 
maatregelen betrekking heeft, hier 
volgen. 

"De Regeering is van oordeel, dat in 
de organisaties, waaraan de taak van 
de landsverdediging en de handhaving 
van orde en rust toevertrouwd zijn, 
zoover dit practisch doenlijk is, ge
weerd moeten worden alle elementen 
op wie, krachtens hun politieke over
tuiging of politieke actie van hun orga
nisaties, niet kan worden gebouwd. 

Overigens voeg ik hieraan toe, dat 
het voornemen der Regeering niet een 
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1.-epaalde richting geldt. Het voorne
men der Regeering heeft betrekking op 
alle extremisten. De Overheid, en de 
Overheid alleen, is geroepen tot hand
having van het gezag. Terwijl aan de 
eene zijde buiten elken twijfel moet 
worden gesteld, dat organisaties als de 
burgerwacht en de bijzondere vrijwilli
ge landstorm uitsluitend en volledig 
aan 't gezag der Overheid onderworpen 
moeten zijn, dienen aan den anderen 
kant alle partijkorpsen te worden ver
boden. Ook overweegt de Regeering 
de mogelijkheid van een uniformverbod, 
(dat inmiddels tot stand is gekomen -
red.) omdat zij van oordeel is, dat de er
varing in 't buitenland geleerd heeft, dat 
dit tot 'n steeds scherpere tegenstelling 
tusschen verschillende volksgroepen 
voert en wanorde uitlokt. Als de Over
heid haar plicht doet en haar organen 
;betrouwbaar zijn, is er niets anders 
meer noodig. Voor· de betrouwbaarheid 
van die organen zal de Regeering zor
gen en wat haar voornemen is met be
trekking tot gebruikmaking daarvan, 
dat heeft zij in de Regeeringsverklaring 
duidelijk gezegd." 

Minister Dr. COLIJN in de 
Tweede Kamer mededeeling 
doende omtrent het te volgen 
regeeringsbeleid. 

VERBOD VOOR RIJKS
AMBTENAREN. 

Bij wijziging van het Rijksambtena
~enreglement, is op straffe van ontslag, 
het lidmaatschap of steunverleening 
verboden van de navolgende vereeni
gingen: 

Voor alle Departementen: 

a. de Communistische Partij Holland 
piet den Communistischen Jeugdbond, 
den Revolutionair Socialistischen Vrou
wenbond en alle communistische z.g.n. 
mantel-organisaties; 

b. het Landelijk Verbond van Sociaal 
Anarchisten, de Alarmgroepen en het 
Jandelijk verband van die groepen, als
mede de Bond van Anarcho-Socialisten; 

c. het N ederlandsch Syndicalistisch 
Vakverbond met de daarbij aangeslo
ten vakgroepen en zijn arbeiders-jeugd
organisaties; 

d. de Onafhankelijk Socialistische 
Partij met haar jeugdverbond en arbei
dersweer; 

e. het Nederlandsch Arbeids Secreta
riaat (N.A.S.) en daarbij aangesloten 
vakgroepen, de N.A.S.-Jeugdbond, de 
N.A.S.-Vrouwenbond, de Vereeniging 
voor Volksontwikkeling, het Antifo, als
mede de Revolutionair Socialistische 
Partij; 

f. de Nationaal-Socialistische Neder
landsche Arbeiderspartij (N.S.D.A.P. 
Amsterdam); 

g. de Nationaal-Socialistische Neder
landsche Arbeiderspartij (N.S.D.A.P. 
groep Smit en Haighton, Den Haag); 

h. de Algemeene Nederlandsche Fas
cistenbond (groep Baars); 

i. Verbond van Nationaal Solidaristen 
in Rijks Nederland (groep Sinclair de 
Rochemont); 

j. Verbond van Nationalisten (groep 
dr. v. d. Myle); 
.om de doeleinden die zij nastreven, of 
de middelen die zij aanwenden, de. be
hoorlijke vervulling door den ambtenaar 
in rijksdienst van zijn plicht als ambte · 
naar kunnen in gevaar brengen of 
schaden; 

Voor het Departement van 
Defensie: 

de Sociaal-Democratische ArbeideFs
partij en de organisaties, aangesloten 
bij het Nederlandsche Verbond van 
Vakvereenigingen (N.V.V.). 

In verschillende gemeenten worden 
reeds voorbereidingen getroffen om de
zen regeeringsmaatregel na te volgen 
door de wijziging in het Rijksambtena
ren-reglement en de door de regeering 
vastgestelde lijst van verboden vereeni
gingen over te nemen. 

Uit alles blijkt wel duidelijk, dat de 
Regeering goed van plan is, zelf voor 
de handhaving van orde en gezag te 
zorgen. 

Behalve voor hen die onder het De
partement van Defensie ressorteeren, is 
voor de andere rijksambtenaren het lid
maatschap van de S.D.A.P. en van de 
Nationaal-Socialistische beweging van 
den heer Mussert niet verboden. 

De Regeering gaat klaarblijkelijk van 
het standpunt uit, dat de vrijheid - ten
zij haar dit onmogelijk wordt gemaakt 
- zoo min mogelijk moet worden be
perkt. 

Hetgeen wij zeer juist achten, even
~ls het feit, dat de Minister van De
fensie geen eenzijdige ontwapenaars on
der zijn personeel wil dulden. 

Voor den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm en de Burgerwachten blijven 
deze evenals alle nationaal-socialisti
sche en fascistische groepen vanzelf
sprekend ook verboden. 

Ook de vanwege Defensie uitgegeven 
Legerorders voor de militairen houden 
natuurlijk hun kracht, zoolang zij niet 
zijn ingetrokken. 

TOCH. 

Toch zullen er nog wel eenige dingen 
in ons volksleven, zoowel hier te lande 
als in onze overzeesche gewesten die
pen te veranderen. 

Ook in ons Indië. 
Het moet niet meer straffeloos kun

nen voorkomen, dat een hooggeplaatst 
Indisch ambtenaar op een vergadering 
van Indische nationalisten eerbiedig op
staat, als de vergadering het lndonesiä 
Raja (het los van Holland-lied). aanheft. 

Het is niet noodig, om in navolging 
van Duitschland met één slag alle heel 
en half-socialistische ambtenaren uit 
den staatsdienst te verwijderen. 

Doch aan het afbreken van onze na
tionale zaak moet een einde komen. 

En voor zoover onze staatsdiensten 
op bepaalde punten onevenredig zwaar 
bezet mochten blijken met Marxisten, 
dient een meer evenwichtige verhouding 
zoowel hier als in lndiê te worden be
vorderd. 

De beslissing, waarbij de Federatie 
van Amsterdamsch Overheidspersoneel 
uit het Georganiseerd Overleg is gezet, 
moge in dezen éen aanwijzing zijn, dat 
het Bestuur van onze hoofdstad zich 
niet langer meer de voogdij van deze 
roode organisatie wil laten welgevallen. 

GEEN IJDEL WOORD. 
De verzekering 

van onze Regee
ring, dat het haar 
ernst is met krach
tige gezagshandha
ving is tot nu toe 
geen ijdel woord 
gebleken. 

Tal van belang
rijke regeerings
daden zijn reeds 
tot stand gekomen, 
waardoor de revo- Zijne Excellentie 
lutionairen worden Mr. J. A. de Wilde. 
ingetoomd en het is te verwachten, 
dat nog verdere maatregelen zullen 
worden genomen om de orde en 
veiligheid in den Staat, zoo hier te lande, 
als in de overzeesche gebieden te ver
zekeren. 

Als zoodanig mag ook worden aan
gemerkt de verhooging van de rijks
gelden voor den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm, do'or den Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

De sterke groei van den Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm maakte deze ver
hooging noodzakelijk, wilde dit instituut 
niet uit z'n kracht groeien. 

Minister de Wilde heeft dit willen 
voorkomen. 

SCHRIK NIET AL TE ZEER. 

Vele menschen kunnen niet meer re
kenen, zoodra zij boven het cijfer 100 
gekomen zijn. Daarom is de verwach
ting niet ongegrond, dat er weer ge
goocheld zal worden met de z.g.n. ,.ge
weldige" kosten van den Bijzonderen 
V rijwilligen Landstorm. 

Wij volstaan met een eenvoudige ver
gelijking. 

De geheele Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm met z'n vijf en zeventig dui
zend vrijwilligen, z'n militaire comman
danten en bureelen, z'n mobilisatievoor
bereidingen en z'n schietoefeningen kost 
den Staat nog niet zooveel als 150 poli
tie-agenten. 

INLEVERING VAN GOEDEREN DOOR 
DIENSTPLICHTIGEN, DIE NAAR 

DE AANVULLINGSRESERVE 
OVERGAAN. 

Legerorder 1933, No. 254. 

§1. 

Lichting. 

1. De rijksgoederen, verstrekt aan de 
gewone dienstplichtigen der landmacht, 
die op 1 Oct. 1933 naar de aanvullings
reserve overgaan, worden met 
uitzondering van haarkam, roskam en 
spons - in October 1933 ingeleverd 
voor zoover de inlevering van deze goe
deren niet reeds eerder heeft plaats ge
had. Indien noodig, kan met het in ont
vangst nemen van de goederen worden 
begonnen op een der laatste 6 werkda
gen in September. 

2. Tot de in het eerste lid bedoelde 
dienstplichtigen behooren: 

a. zij, die behooren tot de lichting 
1918, met uitzondering van hen, die de 
eerste oefening met een andere lichting 
hebben beëindigd; 

b. de gewone dienstplichtigen van an
dere lichtingen, die met de lichting 1918 
de eerste oefening hebben beëindigd, 
met uitzondering van hen, die reeds eer
der naar de aanvullings-reserve zijn 
overgegaan. 

§ 2. 

Vrij stelling: 

1. Van de in § 1 bedoelde inlevering 
zijn vrijgesteld: 

a. de dienstplichtigen, die als "bijzon-

dere vrijwilliger" zijn geregistreerd (zie 
L.O. 1932, nr. 167); 

b. de dienstplichtige vrijwilligers van 
de Vrijwillige landstormkorpsen Motor
dienst en Vaartuigendienst. 

2. De Inspecteur van den vrijwilligen 
landstorm verstrekt vóór 1 October 1933 
de noodige opgaven betreffende de in 
het eerste lid bedoelde personen zoowel 
aan de hierbij betrokken indeelingsdis" 
districtscommandanten als aan de des
betreffende korpscommandanten. Bij de 
opga ven aan de districtcommandanten 
worden de zakboekjes van de dienst
plichtigen overgelegd. 

§ 14. 

Inlevering goederen "bijzondere 
,, Vrijwilligers". 

1. De rijksgoederen, verstrekt aan de 
in § 2, eerste lid, a, bedoelde dienst
plichtigen worden - met uitzondering 
van het zakboekje - ingeleverd zoodra 
de registratie als "bijzondere vrijwilli
ger" van deze dienstplichtigen een einde 
neemt, hetzij ten gevolge van het be
danken als zoodanig vóór het einde van 
den dienstplicht, hetzij door het eindi
gen van den dienstplicht. Verbinden zij 
zich in aansluiting aan het einde van 
hun dienstplicht overeenkomstig het be
paalde in § 6, zesde lid, van de Vrijwil
lige-Landstorm-Beschikking (L.O. 1927, 
nr. 262), dan geschiedt de inlevering 
overeenkomstig de in het algemeen voor 
vrijwilligers geldende bepalingen. 

2. De Inspecteur van den vrijwilligen 
landstorm draagt zorg, dat de inlevering, 
bedoeld in het eerste lid, eersten volzin, 
tijdig geschiedt, dat van de inlevering 
een aanteekening in het zakboekje 
wordt gesteld en dat de goederen wor· 
den verzonden met inachtneming van het 
bepaalde in § 15. 

3. Komen de in het eerste lid, eersten 
volzin, bedoelde vrijwilligers in zooda
nige omstandigheden te verkeeren, dat 
een behoorlijke opberging of behoorlijk 
onderhoud van de aan hen verstrekte 
rijksgoederen hun niet of niet meer mo
gelijk is, dan kunnen zij, indien zij naar 
de aanvullingsreserve zijn overgegaan 
een verzoek tot inlevering van die goe
deren richten aan den commandant van 
het verband of korps, waarvoor zij wor
den geregistreerd. Deze beslist dan op 
dat verzoek en deelt zijn beslissing mede 
aan den verzoeker en aan den indee
lings-districtscommandant. Wordt het 
verzoek toegestaan, dan neemt deze 
commandant de goederen in ontvangst. 

Ook het korps Zuid-Holland: West zond een detachement naar de Vierdaagsche 
afstandsmarschen. 
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Schietdag van het Vrijwillige Landstorm
korps "West-Brabantsch Verband" 

te Roosendaal. 
Te Roosendaal had Zaterdag 19 

Augustus een gewestelijke schietdag 
plaats van het Landstormkorps "West
Brabantsch Verband", waaraan door 
ruim vijfhonderd landstormers uit het 
gewest werd deelgenomen en waarvoo:::-, 
ook van de zijde der autoriteiten, groote 
belangstelling bestond. 

Op een met vlaggen versierd terrein 
nabij Roosendaal waren een 25-tal 
schietbanen opgestelèl, waarop vanaf 

Mede waren hier aanwezig de Voor
zitter en Secretaris der Gewestelijke 
Landstorm-commissie "West-Brabant", 
n.l. Burgemeester van Campen en Pas
toor Van Genk, Burgemeester Prinsen, 
Kapelaan Schouten en zeer vele andere 
autoriteiten. 

Nadat de hooge gasten ongeveer een 
uur van hun belangstelling hadden blijk 
gegeven, vertrok het gezelschap naar 
Roosendaal. 

Onze Brabantsche schutters in actie. 

des morgens 9 uur de schutters hun 
schietvaardigheid lieten blijken. 

Het geheel stond onder leiding van 
den Korpscommandant, Res. Majoor 
Beets, die, bijgestaan door een tiental 
officieren, voor een vlot verloop dezer 
wedstrijden zorg droeg. 

Des middags half één verzamelden 
zich bij den ingang van het terrein de 
leiders en instructeurs, ter verwelko
ming van Zijne Excellentie Minister 
Deckers, vergezeld van zijn adjudant 
Luitenant Tielens en den Generaal Duy
maer van Twist, Voorzitter der Natio
nale- Landstorm Commissie, vergezeld 
van den Res. Majoor van Schelven en 
den Res. Kapitein Boulogne. Even later 
arriveerde ook de Inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm, Kolonel De 
longh, met zijn adjudant Luitenant 
Koning. 

Om half vier werden de autoriteiten 
op het Gemeentehuis van Roosendaal 
officieel door het voltallige Gemeente
bestuur ontvangen. 

Het Raadhuis was voor deze gelegen• 
heid op stemmige wijze met groen en 
,tapijten versierd. 

~urgemeester Prinsen verwelkomde 
hier de vele hooge gasten en verheugde 
zich over het voorrecht, dat Roosendaal 
was uitverkoren voor het houden van 
deze schietwedstrijden. 

Zijne Excellentie Minister Deckers 
sprak een hartelijk en welgemeend 
dankwoord voor de vriendelijke ont
vangst en zette de belangrijkheid van 
pet instituut van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm uiteen. 

Hierna stelden alle aanwezigen zich 
op voor het Gemeentehuis, waarna de 
deelnemers aan de schietwedstrijden, 

Aankomst van Minister Deckers en Generaal Duymaer van Twist op het landdagterrein. 

welke inmiddels waren geëindigd, ver
gezeld van het Korpsvaandel met vaan
delwacht en zeer vele Afdeelingsvaan
dels, onder de pittige marschtonen van 
de Harmonie van het St. Antoniuspatro
naat voor den Minister defileerden. 

In de geheel gevulde zaal van den 
Katholieke Kring werd daarop eene 
vergadering gehouden, De Voorzitter, 
,Burgemeester van Campen bracht dank 
aan Minister Deckers, Generaal Duy
maer van Twist en Kolonel De longh 
voor hunne aanwezigheid. 

De vergadering bracht een afzonder
lijke ovatie aan Pastoor Van Genk voor 
het vele wat hij als Secretaris der Ge
westelijke Commissie voor de landstor-

3 

C. M. VAN DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS 
BEK l:: RS 
MEDAILLES 
VLAGGEN 

Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 

Het défilé der landstormers. 

mers heeft tot stand gebracht. 
Generaal Duymaer van Twist wekte 

,daarna in een kernachtige rede op om 
:trouw lid te zijn van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

Na de vertooning van enkele land-

LANDSTORMERS uit "De Stelling" 
VRAAGT ONZE PRIJSCOURANT voor uw 

meuwe Haard, uw Kachel of Fornuis! 

J. A. NEUYEN Jr. 
FIRMA JUSTUS H. HUETINCK 

Haarlemmerdijk 13-19 - Telefoon 41653 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
MUTATIES. 

Afdeeling Spaarndam. 
Wegens vertrek uit de gemeente eervol ont

heven uit de functie van Plaatselijk leider, de 
heer J. de Weyze. 

Afdeeling Spaarnwoude. 
Wegens drukke particuliere werkzaamheden 

stormfilms, deelde Majoor Beets met een 
ppwekkend woord den uitslag van de 
wedstrijden mede. 

Het einde van 'dezen welgeslaagden 
dag was een concert, aan~eboden door 
de harmonie "Vlijt en Volharding". 

eervol ontheven uit de functie van Plaatselijk 
leider de heer J. Nelis te Spaarnwoude. 

BIJEENKOMSTEN. 

In de maand Augustus zijn de volgende 
samenkomsten in de Stelling van Amsterdam 
georganiseerd, t .w.: 

A. Schietbijeenkomsten voor de plaatselijke 
afdeelingen te Spaarndam, Wormerveer, Vree
land, Neuw-Vennep, Hillegommerdijk en Assen
delft. 

B. Schietbijeenkomsten voor Officieren: 
Voor geheel Amsterdam te Amsterdam-West. 
C. Bijeenkomsten 2e ban "bijzonder gebruik". 
Te Amsterdam, Monnikendam, Hoofddorp en 

Nederhorst den Berg. 
D. Prijsuitreikingen zijn voorbereid te: 
Wormerveer, Assendelft, Nieuw-Vennep en 

Spaarndam. 

De aideeling Poortugaal van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 





DE LANDSTORM DAG TE HULST 
Zaterdag 26 Augustus had de bijeen

komst plaats van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm in Zeeuwsch-Vlaan
deren te Hulst. 

In het eere-comité hadden zitting de 
heeren Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister 
van Defensie; Jhr. Mr. J. W. Quarles 
van Uff ord, Commissaris der Koningin 
in Zeeland; L. F. Duymaer van Twist, 
Luitenant-Generaal b.d., Voorzitter der 
Nationale Landstorm Commissie; H. De 
Iongh, Kolonel, Inspecteur van den Vrij
willigen Landstorm; E. Lockefeer, Oud
lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal; J. van Rompu, lid van Ge
.deputeerde Staten van Zeeland; de 
leden der Provinciale Landstormcom
missie B. A. Th. M. Truffino, Burge
meester van Hulst; J. Huizinga, Burge
meester van Terneuzen; W. Moelker, 
lid der Prov. Staten in Zeeland; Mr. J. 
J. Heyse en A.C. van der Vliet; H. Bier
man, Res. Luitenant-Kolonel, aangewe
zen Commandant Landstormkorps 
1 ,Zeeuwsch Verband"; J. C. Persant 
Snoep, Res. 1e Luitenant, afdeelings
-commandant van het Vrijw. Landstorm
korps "Motordienst"; P. G. Laernoes, 
Secretaris der Prov. Landstormcommis
sie "Zeeland"; de leden der Geweste
lijke Landstormcommissie "Zeeuwsch
Vlaanderen" A. Mys, Deken P.J. Rops, 
L J. Geelhoedt en P. W. Maarleveld; 
P. Erasmus, Burgemeester van Oost
burg; W. van Warsberghe, Bankier te 
Hulst; Ds. Hermanides, Predikant te 
Hulst en W. C. M. Seydlitz te Hulst. 

In de commissie voor den landdag , 
A. B. Th. M. Truffino, H. Bierman, P. 
G. Laernoes, J. C. Persant Snoep, W. 
van Waesberghe en W. van Poppel. 

In de commissie voor de schielwed
.strijden: L. Th. Kint J. E. Praet, A. H F. 
Hamelinck, C. Lansu en C. Biesbroeck 

In het met portretten van de Konink
lijke familie en vooraanstaande perso
nen verlucht programma, schreef Zijne 
Excellentie L. F. Duymaer van Twist 
een inleidend woord en Burgemeestei: 
Truffino een voorwoord. 

De schietwedstrijden vingen reeds des 
morgens te 8 uur aan en te half twaalf 
brachten de autoriteiten, o.w. Minister 

Deckers, Generaal Duymaer van Twist, 
de Commissaris der Koningin in Zee
land en de Inspecteur van den Vriiwil
ligen Landstorm, een bezoek aan de 
schietbanen, waarna te 12 uur de of
ficieele ontvangst ten Stadhuize plaats 
had. 

De Burgemeester ontving de gasten 
_met een keurige toespraak, waarin hij 
speciaal Minister Deckers hulde bracht 
voor zijn houding inzake het gebeurde 
op de "Zeven Provinciên". Minister 
Deckers bracht namens alle aanwezigen 
dank voor de ontvangst. 

Te half twee stelden de deelnemende 
af deelingen zich op en marcheerden 
.door een deel van de stad, vanaf het 
stadhuis gadegeslagen door de autori
teiten, naar het landdagterrein. 

Het woord werd gevoerd door de hee
ren Truffino, Burgemeester van Hulst, 
Generaal Duymaer van Twist, Voorzit
ter der Nationale Landstorm Commis
sie, Vienings, Burgemeester van Clinge 
en Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford, 
Commissaris der Koningin in Zeeland. 

De middag werd gevuld met gymna
stiek van de Marine, behendigheidswed
strijden voor auto's en motorrijwielen 
en gaaischieting. 

Een bijzondere attractie was ook, dat 
de Rondvlucht over Nederland, speciaal 
met het oog op den Landstormdag, bui
ten het oorspronkelijk plan om, over 
Hulst werd geleid, een attentie, die zeer 
is gewaardeerd. 

De prijsuireiking van den schietwed
strijd had op het stadhuis plaats. Alle 
afdeelingen, die aan dezen landdag had
den deelgenomen, kregen een fraai hou
ten bord, waarop de heer Wim Abeleven 
uit Souburg (Abeele) had geschilderd 
het Stadhuis van Hulst. Bovenaan staat 
Landdag B.V.L., terzijde 26 Augustus 
1933, onderaan Hulst en daarnaast het 
Wapen van Hulst. 

De welge·slaagde dag sloot met con
certen op · de Markt en een vuurwerk 
aan de Buitenvest. 
. Vooral de medewerking der Marine 

heeft veel bijgedragen tot het uitne
mend slagen van dezen Landstormdag. 

TUINMIDDAG IN LEIDSCHENDAM 
Hoewel het Woensdagmorgen 30 Aug. 

eenigszins druilig weer scheen, klaarde 
tegen 2 uur het weer op en onder be
gunstiging van een Oranje-zonnetje kon 
de B.V.L. zijn tuinfeest vieren. Het ter
rein werd steeds voller. Verschillende 
autoriteiten deden van hun belangstel
ling blijken. Zoo merkten wij op, den 
minister van defensie, Mr. Dr. Deckers, 

generaal Duymaer van Twist, het Twee
de Kamerlid, den heer Snoeck Henke
mans, oud-min. van Dijk, maj. Boots, ver
schillende generaals en hoofdofficieren, 
burgemeesters uit de oml. plaatsen. 

Ongeveer 4 à 5000 personen waren op 
het terrein aanwezig toen burgemeester 
Keyzer de bijeenkomst opende met een 
welkomstwoord. Na het uitspreken van 

Aankomst van den Minister, begeleid door Burgemeester Keijzer. 

deze welkomstrede werd het eerste cou
plet van 't Wilhelmus gespeeld, dat door 
a:llen werd meegezongen. 

Nu kreeg kapelaan Bangert uit Lei
den het woord die in een gloedvolle rede 
de noodzaak van den B.V.L. voorop stel
de. Spreker wees er op dat tegen de 
twee elementen Water en Vuur voor
zorgsmaatregelen genomen worden. Zoo 
ook tegen de revolutie. Iedere revolutie 
kan voordeel brengen. Ze kan echter 
ook vernielen wat ons lief en dierbaar 
is. Maar al eeuwen lang bestaat ons 
Oranjehuis, uitgeweken en teruggeroe
pen, sterk, heerlijk, onvergankelijk. We 
mogen ons gelukkig prijzen dat de lief
de van ons Oranjehuis voor Nederland 
zoo buitengewoon groot is, dat het door 
het buitenland benijd wordt. 

Holland zal Holland blijven. 
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SCHIET LOKALEN 
Gymnastieklokalen, 

Landhuizen, 

Week-End en Buitenverblijven, enz. 

Vraagt Prospectus 

HAHBO HOUTBOUW - HARDINXVELD 
TELEFOON 41 

Minister Deckers reikte zelf de prijzen uit. 

Hierna verkreeg den heer Krijger, 
oud-burgemeester van Vriezenveen het 
woord. Spreker dankte hartelijk voor de 
uitnoodiging. Het spreekwoord zegt: 
"Oude liefde roest niet". Daar spreker 
voorzitter is geweest van de Geweste
lijke Landstormcommissie "Zuid-Hol
land: West", zoo is die liefde niet ge
roest. Het is hem aangenaam te hooren, 
dat de B.V.L. zich in steeds meer be
langstelling mag verheugen. Een insti
tuut in hangen nood geboren, de nood 
der tijden niet alleen economische maar 
ook geestelijke nood. Het instituut dat 
absoluut onmisbaar is. In 1918 werden 
de vaste goederen van ons volk bedreigd 
en werd onze orde bedreigd. Nederland 
en Oranje hebben elkaar gevonden op 

een Wëg van bloed en tranen. Zij blijve 
een, in dood en leven. Het parlement, 
wat 'n ontzaggelijk rijk bezit is dat niet? 

En de vrijheid, een der kostelijkste 
goederen van ons volk! Vrijheid van 
godsdienst, vrij in het politieke leven, 
indien 't niet in bandeloosheid overgaat. 

De heerlijkheid van onze taal, onze 
historie, het zijn allemaal kostbare 
eigendommen. Het is voor de S.D.A.P. 
niet aangenaam herinnerd te worden 
aan de zwarte bladzijde in onze geschie
denis van 1918. In dat jaar werd ver
teld, dat er een volledig plan lag en 
dat de gelegenheid slechts werd afge
wacht. Maar evenals in 1918, vergissen 
zij zich in den B.V.L. Na de "Zeven 
Provinciën" sprak men van dappere on-

Een gedeelte der talrijke aanwezigen. 



gehoorzaamheid. Men vergiste zich. Nog 
nooit is de nationale geest zoo fel op
gelaaid als thans. Bij de S.D.A.P. is nu 
ook een kentering merkbaar. Dat is ech
ter nog gevaarlijker:· Men weet niet of 
men vleesch of visch heeft. Daarom, B. 
V.L., blijf paraat. Zij hebben wind ge
zaaid en zullen de storm niet keeren. 
Doch de B.V.L. is er en blijft er. Wij wil
len ons zelf zijn en blijven. We zijn trots 
op de kostelijke goederen door God ons 
geschonken.In alle Prot. kerken even
als in de R.K. wordt a.s. Zondag God 
gedankt dat Hij aan H.M. weer een jaar 
heeft toegedacht en vragen wij een ze
gen voor Vorstin, Volk en Vaderland en 
als we ons zoo stellen in de handen van 
den almachtigen God, kunnen wij vrij
moedig uitroepen: 

Zij zullen het niet hebben 
De Goden dezer Eeuw. 

Hierna volgde het carousselrijden 
door onder-officieren van de bereden 
Artillerie te 's-Gravenhage onder lei
ding van adj. Ch. Sluyter. Onder groote 
belangstelling werden de verrichtingen 
der berijders gevolgd, evenals de 
tableaux van den B.V.L. van Rijswijk. 
Het motorrijden met hindernissen voor
de leden van den B.V.L. onder leiding 
van segeant-propagandist S. de Boer, 
brachten menigmaal de lachspieren in 
beweging. Het toppunt was echter het 
groote springconcours, ook onder lei
ding van adj. Sluyter. Een donderend 
applaus was de belooning. 

De minister van Defensie heeft per
soonlijk de prijzen aan de winnaars 
overhandigd. 

Hierna dankte de minister burgemees
ter Keijzer en alle medewerkers voor 
den prettigen middag hier doorgebracht. 
Maar ook burgemeester Keijzer dankte 
min. Deckers voor zijn tegenwoordig
heid en belangstelling, hetgeen niet wei
nig aan het slagen van den tuinmiddag 
heeft bijgedragen. 

Het is een goed geslaagde bijeen
komst geweest. 

L.S.K. LIMBURGSCHE JAGERS. 

Schietwedstrijden. 

Streekwedstrijden. 
Twee streekwedstrijden von_den dit 

zomerzeizoen plaats. 
De eerste werd 9 Juli j.l. op initiatief 

van den leider L. van Lierp te Weert 
voor de Midden-Limburgsche afdeelin
gen gehouden aan de Z.-W. Vaart, ach
ter de Biesterbrug. Na de prijsuitdee
ling gaf de Gymnastiekvereeniging "Jan 
van Weert" en de Harmonie van Biest 
een uitvoering. De burgemeester van 
Weert Mr. W. Kolkman en de Pastoor
Deken M. Souren gaven blijken van hun 
belangstelling, terwijl een uitvoerige 
regelingscommissie dezen streekwed
strijd organiseerden. De wedstrijd om
vatte een korps- en personeele baan, 
een kampioenswedstrijd en een geluks
baan. 

De tweede streekwedstrijd vond voo-r 
de Zuid-Oostelijke Limburgsche afdee
lingen plaats te Schinveld op 6 Augus
tus. Ook deze was mogelijk door het ni
tiatief en werkkracht van den leider 
W. Nelissen. De Korpscommandant en 
secretaris der commissie werden met de 
plaatselijke commissieleden door Bur-

gemeester Bosch ten raadhuize ontvan
gen en onder begeleiding van een har
moniekorps naar de feestweide ge
bracht. Ook hier regelde een uitvoerige 
commissie van Limb. Jagers de verschil
lende wedstrijden. Er werd op 5 banen 
geschoten voor Korpswedstrijd, perso
neele wedstrijd, proefbaan, eerekruis, 
vrije deelneming en seriebaan. De eer
ste prijzen deze wedstrijden werden 
resp. behaald door de afdeeling Elsloo, 
H. W-agemans (Born), L. Wouben (Lut · 
terade), J. W. Driessen (Elsloo), J. 
Driessen (Merkerbeek) en J. Deumens 
(Schinveld). De Limb. Jagers Pagen, 
Benders, Hendriks J.S., Reynders en 
Peters vormden met den leider Nelissen 
de stuwkracht van dezen streekwed
strijd. Het moet voor hen een voldoe
ning zijn geweest, dat vele Schinvelders 
op 6 Augustus hadden gevlagd en mede
werking werd verleend door de plaatse
lijke muziekvereenigingen. Het was ~en 
waardige viering van het 12~-jarig be
staan dezer af deeling. 

Korpswedstrijdeu. 
De jaarlijksche korpsschietwedstrijd 

vond evenals voorheen op 8 Sept. j.l. op 
de Melickerheide bij Roermond plaats. 
Wederom was het schitterend herfst · 
weer en waren ongeveer 60 afdeelingen 
met hun korpsschutters vertegenwoor
digd. De wedstrijd verliep vlot onder 
leiding van den korpscommandant, den 
res.-Kolonel J. E. L. Haenecour. Het 
wedstrijdbureau stond onder leiding 
van den adm. van het korps, oud-adj. 
Qaedvlieg. Voorts waren aanwezig de 
secr. der gew. landst. commissie en de 
res. 1e Luit. Damen (Roermond). 

Er werd geschoten in 2 categoriën en 
7 klassen. Van de prijswinnaars noemen 
wij: 

Categorie A: 
Scherpschutters: 1. Driessen (Venlo), 

2. Jonckers (Nederweert). 
Schutters 1e kl.: 1. Ping en (Arcen), 

2. Tax (Venlo), 3. Gommans (Maasbree), 
4. Litjens (Horst), 5. Timmermans (Ne
derweert), 6. v. Tulden (Nederweert). 

Schutters 2e kl.: 1. Peeters (Venlo), 
2. Hanssen (Tegelen), 3. Kessels (Vel
den), 4. Huibers (Roermond), 5. Nieu
wenhoven (Nederweert). 

Categorie B: 
Koningschutters: 1. Reynen (Blitters

wijk), 2. Peeters (Baarlo), 3. Vissers 
(Blitterswijk), 4. Aarts (Leunen), 5. Ja
cobs (Ospel), 6. Ceresa (Weert). 

Scherpschutters: 1. Klabbers (Well), 
2. Bijlmakers (Heel), 3. Koppes (Well), 
4. Pagen (Schinveld), 5. Sommer (Hoens
broek), 6. Janssen-Groesbeek (Midde
laar), 7. Mols (Hunsel), 8. Willems (Sus
teren), 9. Lenaers (Stramproy), 10. Jans
sen (Castenray). 

Schutters 1e kl.: 1. Peters (Montfort), 
2. Coenen (Leunen), 3. Smeets (Elsloo), 
4. Bremmers (Roermond), 5. Vissers 
(Haelen), 6. Sangers (Maasbracht), 7. 
Grispen Grathem), 8. Custers (Venray), 
9. Vullers (Roggel), 10. Hendrix (Grub
benvorst). 

Schutters 2e kl.: 1. Hendrix (Gra
them), 2. Zeetsen (Baarlo), 3. Aarts 
(Baarlo), 4. Hendriks (Schinveld). 

De korpswedstrijd duurde van 9-
17.50 uur en werd besloten met een toe
spraak van den Korpscommandant e;1 
de prijsuitdeeling. Het was een geam
meerde wedstrijd. Het oude gezegde 
vierde hoogtij: ,,de schietdag zij een 
aangename dag!" 
Maastricht, Sept. 1933. 

GRAAFLAND. 

VAN 11IJSSEL" EN "VELUWZOOM". 

We hopen in het volgende nummer 
een overzicht te geven van de districts
schietwedstrijden, in deze Verbanden 
gehouden. 

Thans volstaan we met het herstellen 
van een kleine vergissing. 

Bij de opening van den Schiet~ed
strijd te Deventer door den Comm1ssa-

ris der Koningin, waarvan in het Augus
tus-nummer een photo is opgenomen, 
stond naast den Gouverneur niet de 
voorzitter der Plaatselijke Commissie, 
Kolonel van Bessem, maar de Burge
meester van Deventer, Mr. F. W. R. 
Wttewaal, en de heer Schutte, Inspec
teur van Politie te Deventer. 
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1 
WOUDA'S ZAADHANDEL 

ORANJEWOUD 

1 
AGENTEN GEVRAAGD 

VOOR VERKOOP ZADEN 
1 MOOIE BIJVERDIENSTE ! 

Voor Jong Nederland 
JONGENS EN MEISJES. 

De Redactie van "Het Landstormblad" 
had voor den Opstellen-wedstrijd 6 ex
tra-prijzen beschikbaar gesteld. Er wa
ren 33 deelnemers. De gelukkige hierbij 
waren: 

T ennie van Rees, Genemuiden. 
Riet Kloosterman, Den Haag. 
Davina Kamsteeg, Woerden. 
Joh. te Hennepe, Groot Ammers. 
Franske Bekius, Gauw bij Sneek. 

Elisabeth Boone, Veere. 

Aan deze heb ik een prachtig boek 
verzonden: Uit het leven van Admiraal 
Verheull. 

Ook ontvingen twaalf van de beste 
oplossers der gewone rubriek ook weer 
ieder een keurig boekwerk. 

Ik ben van plan met nieuwen moed 
voort te gaan. En als jullie er ook zoo 
over denkt (en daaraan twijfel ik niet!) 
dan zullen we 't allemaal druk krijgen. 
De lange avonden beginnen weer te ko
men. Dus, dat treft bijzonder mooi. Pak 
ze maar aan! 

1. 

2. 

3. 

4. 

Groep A: (Onder de 10 jaar) . 

WELKE LIEDJES ZINGEN WE? 

/ 
/ 
/ 

/ 

/ 

5. 

6 

/ 
) 
\ 

\ 

1 

Eén of twee regels is voldoende voor 
elk liedje; maar wie zin heeft, mag elk 
versje voluit zingen. 

Groep B: (Boven de 10 jaar) : 

WELKE LIEDJES ZINGEN WE? 
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Wie wil mag elk versje voluit zingen, 
maar één of twee regels van elk is vol
doende. 

VOOR 'N ARM WEESJE 

Een oud moedertje kwam in een apo·· 
theek, om voor een ziek meisje koorts
poeders te halen. In een heel klein 
schaaltje woog de apotheker de be
standdeelen zeer zorgvuldig af. Het 
vrouwtje begon te trappelvoeten van 
nijdigheid, en riep op boozen toon: ,, 'k 
vind het een groot schandaal meneer! 
dat u zoo allerakeligst gierig durft zijn 
voor 'n arm weesje!" 

IN DEN DIERENTUIN. 
Cato stond met Opa in den dierentuin 

naar den olifant te kijken. . 
,,Opa! hebt u dien olifant gemaakt?" 

vroeg het meisje. 
- Ik, Cato? Hoe kom je er bij, kind

je?" 
- .,Ja, Oma heeft het toch gezegd!"' 
- ,,Allemaal gekheid, hoor! Hoe zou 

ik nou zoo'n olifant kunnen maken?" 
- Wel!" hernam 't meisje, ,,Oma zegt 

altijd, dat u van elke mug een olifant 
maakt!" 

DE WEDDENSCHAP. 

De kantoorklerk Snijders was 'n echte 
langslaper. Jansen, z'n kostbaas, kon 
hem 's morgens om acht uur haast met 
geen stok uit bed krijgen. Wanneer Jan
sen om half acht bij den commensaal op 
de kamerdeur klopte, en met luide stem 
waarschuwde: ,,Meneer! is U wakker?", 
dan klonk het antwoord heel gedwee: 
,,Jaa, Jansen!" 

Maar Jansen wist best, welk vleesch 
hij in de kuip had. Hij kon gerust drie, 
vier keer de trap op- en afdraven, en 
telkens harder • kloppen en luider 
schreeuwen, eer de kostganger uit de 
veeren kwam. 

Gelukkig nam de kostbaas de luiheid 
van z'n commensaal van den vroolijken 
kant op. Met een grapje of klein plage
rijtje werd de klerk meestal aan 't ge
meenschappelijk ontbijt begroet. 

De langslaper grinnikte dan, of pro
beerde met 'n kwinkslag den aanval op 
z'n gemakzuchtig persoontje af te weren. 

Zoo bleef de goede verstandhouding 
bewaard. 

Op zeker.en middag bij het theedrin
ken zei Jansen: ,,Meneer, ik wil wed
den om een sigaar van 'n kwartje, dat 
u morgenochtend niet dadelijk opstaat, 
als ik U om zeven uur roep". 

- 't Zou wat wezen!" riep de klerk 
lachend uit: .,U moet 'n beetje meer res
pect hebben voor de wilskracht van 
uwen commensaal. Ik zou er niet dade
lijk kunnen uitkomen, als U me om 
zeven uur roept? Dat zult U eens zien! 
Ik neem de weddenschap aan!" 

- ,,Afgesproken!" hernam de kost
baas; .,maar een strop zul je halen, 
vadertje!" 

- .,We zullen zien Opa!" gaf de klerk 
lachend terug. 

Op 't afgesproken uur roffelde Jan
sen op de kamerdeur van meneer Snij• 
ders, die op z'n gewone, lijzerige manier 
terug telegrafeerde: ,,Ja-aa-Jansenl'' 

Daarop daalde de kostbaas behoed
zaam de trap af en wachtte in z'n vuistje 
lachend de komst van den lan~slaper 
af. Kwart over zeven, half acht. ... Jan
sen spitst telkens z'n ooren; maar daar 
valt in de brouwerij boven z'n hoofd 
geen leven te ontdekken. 

,,'k Heb 't wel gedacht; 't is weer 't 
oude liedje met den onverbeterlijken 
slaapbol!" constateert de kostbaas met 
een zelfvoldanen lach! Ik win 'n sigaar 
van 'n kwartje". 

Kwart voor achten. 
Een forsche klop op de deur der huis

kamer. 
,,Binnen!" roept de kostbaas verwon

derd. 
- ,,Goeien morgen!" zegt de com

mensaal met 'n stralend gezicht. 
Sprakeloos kijkt Jansen den klerk 

aan, alsof hij een geestverschijning ziet. 
Dan valt de commensaal opgewonden 

uit: ,,Ziezoo Opa! dat kost je een sigaar 
van een kwartje!" 

Jansen kan 't nog maar half geloo
ven, dat hij de weddenschap verloren 
heeft. En toch valt er niet aan te twij
felen. 

Hoe de commensaal 't aangelegd had? 
Hij wou en zou het winnen, en daar

om had hij het volgend middeltje be
dacht. Bij het naar bed gaan had hij aan 
z'n rechterbeen een touw gebonden, en 
't andere eind vastgeknoopt aan een 
poot van de waschtafel, zóó strak ge
spannen, dat bij de minste beweging van 
het gekluisterde been de waschkom en 
de lampetkan begonnen te rinkelen. 

Snijders had de gewoonte van de 
meeste menschen, die op bed liggen. Af 
en toe verlegde hij zich eens. En telkens 
begon dan de nieuwmodische wekker 
met schel geraas te rinkelen. 

Op deze manier bracht de klerk een 

GETROUWD: WIE HELPT 

Mr. E. L F. DE BRUIJN 
en 

DIDY VONK 
die langs dezen weg hartelijk 
dank zeggen voor de bij hun 
huwelijk ondervonden blijken 
van sympa thie en belang
stelling. 
Steenwijk, 20 September 1933. 
Kornputsingel 24. 

een werkloos lid der B.V.L. 
gehuwd, 35 jaar), van beroep 
chauffeur, tev. electro-mon 
teur, aan een betrekking ? 
Ook op de hoogte m et werk
zaamheden op motorbooten, 
jachthaven, enz. Brieven ond. 
letter V, aan het Bureau 
Landstormblad. 

A. Drüghorn 
v~ L W. BRONKHORST 
Javastraat 57 - Den Haag 

Opgericht anno 1873 
Telefoon no. 113290 
Postgiro no. 16 3 3 9 5 

Sigaren-, Sigarettenhandel 

alles behalve rustigen nacht door. Toen 
de kostbaas dan ook op den afgespro
ken tijd hem wekte, was de commen
saal werkelijk klaar wakker, en kroop 
aanstonds stilletjes uit de veeren. Om 
de verrassing nog grooter te maken, 
maakte hij zonder 't min~te geraas z'n 
toilet, en teende met ingehouden adem 
ongemerkt de voordeur uit. 

En daar stond nu de commensaal 
werkelijk om kwart voor acht in leven
de lijve voor het verbouwereerd gezicht 
van z'n kostbaas! 

"Ja maar!" riep deze uit: ,,je bent nu 
pas boven water gekomen, en niet om 
zeven uur! Dus, je hebt de wedden
schap verspeeld!" 

Maar Snijders liet zich niet uit het 
veld slaan. Hij begon te grinniken: ,,'k 
Zal 's eerlijk opbiechten, waarom ik zoo 
laat op 't appel ben. Klokslag zeven op
gestaan; om 10 minuten over zeven ge
kapt en gekleed 'r stilletjes tusschen uit 
genepen; 5 voor half acht zat ik te vis
schen achter bij de Roskam? 5 over 
half acht ben ik weer opgestapt, en pre
cies kwart voor acht mocht ik weer in 
uw tegenwoordigheid verschijnen, Opa!" 

- Je 1. .. !" wou de ongeloovige kost
baas zeggen; maar dat laatste woord 
hield hij bijtijds tusschen de tanden. 

Want stom van verbazing keek hij op 
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TACONIS LEEUWARDEN 

Echte F riesche Heerenbaai 
Reeds vanaf 5 cent per half ons 

twee prachtige, spartelende rietvoorns, 
die de klerk uit 'n vochtigen doek wik
kelde. 

Voor deze springlevende bewijsstuk
ken moest de hospes natuurlijk zwich
ten . .,Ja! je hebt 't eerlijk gewonnen; '' 
stemde hij met een zwaren zucht toe, 
en ging naar buiten. 

Vijf minuten later kwam hij weer bin
nen, en zei tegen den klerk: ,,' kon geen 
sigaar van 'n kwartje krijgen; maar hier 
heb je er twee van dertien cent; as-je
blief!" 

Met 'n ongeloovig glimlachje nam de 
-commensaal z'n prijs aan. Maar aan
stonds bood hij er één van aan Jansen, 
die ze gretig aannam. 

,,Ik geloof, dat we aan elkaar ge
waagd zijn!" lachte de klerk. 

- ,,Daar zeg je zoo iets!" grinnikte 
de kostbaas, die alvast maar aan 't 
dampen was geslagen. 
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No. 10 - OCTOBER 1933 

HIElr 

OEFENING AAN- EN AFVOER IN 
TWENTHE VAN HET VRIJWILLIGE 
LANDSTORMKORPS MOTORDIENST 

De vliegtuigafdeeling der Sectie 
Enschede neemt deel met 5 toestellen. 

Onder leiding van den districts-com
mandant, den te Lt. Jhr. A. F. Meyer, 
vonden Zaterdag 16 Sept. gecombi
neerde oefeningen der secties Enschede 
en Almelo van het vrijwillige Land
stormkorps Motordienst plaats. 

Om 2 uur n.m. werden de deelne
mende auto-colonnes geformeerd die de 
opdracht kregen naar het concentratie
punt Fleringen te rijden. 

De sectie Enschede werd gecomman
deerd door den res. te Lt. H. J. Goor
huis, de sectie Almelo door den res. 2e 
Lt. Ir. G. J. A. Mettrop. 

Verder waren ingedeeld de res-Kapi
tein van den geneeskundigen dienst, Dr. 
L. de Bruyn uit Losser, en de res. te Lt. 
J. A. J. A. Joosten uit Ootmarsum. 

In Fleringen bevond zich de Afd.
Commandant, de Luit.-Kolonel Baron 
van Heeckeren van Kell, die de geheele 
oefening vol belangstelling volgde. 

De vliegtuig-afdeeling der sectie En
schede, onder commando van den ser
geant-instructeur W. van Graft, nam 
deel met 5 toestellen, ieder bemand met 
een piloot en een waarnemer. 

Als piloten namen deel, de he eren: 
H. J. P. van Heek, Dr. B. Nierstrass, J. 
Tempelman, A. J. Sprakel en J. Schol • 
ten, terwijl de heeren Dr: Lomars, Mr. 
van Hattum, G. H. Smelt en Smudde 
als waarnemers fungeerden. 

De taak der vliegtuig-afdeeling was 
de verschillende auto-colonnes op te 
sporen en haar beweging te bemoeilij
ken. De waarnemers rapporteerden 
hun waarnemingen door middel van 
berichtkokers, die op een hiertoe inge
richt berichtkoker-terrein gedeponeerd 
werden. 

Vanuit Fleringen werden de auto
colonnes secties-gewijs naar de eindha
ven Albergen, aan het kanaal Almelo
N ordhoorn, gedirigeerd, alwaar de te 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 1 OE JAARGANG 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAM HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS f1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

vervoeren munitie verondersteld werd 
per schip te zijn aangekomen. Van deze 
eindhaven werd in 2 secties gereden 
1 espectievelijk naar Ootmarsum en 
Rossum, de aanvullingsplaatsen, al
waar de munitie werd afgeladen. 

Met veel animo namen allen aan deze 
oefeningen, die door prachtig weer be
gunstigd werden, deel. 

Vooral door de deelname der vljege
niers was deze oefening zeer interes-

1 sant; zeer duidelijk bleek hoe buiten
gewoon moeilijk het is zich aan waar
neming uit de lucht te onttrekken. 

Eindhaven kanaal Almelo-Nordhorn te 
Fleringen. Eigen vliegtuig meldt de be

weging van de tegenpartij. 

Na afloop der oefeningen reden de 
deelnemers secties-gewijs naar de lucht
haven Twente. Onderweg trokken de 
keurig in verband rijdende auto's, voor
afgegaan en geëscorteerd door motor
rijders veel belangstelling. 

Voor het uiteengaan sprak de afdee
lings-commandant, de luit.-kolonel Ba
ron van Heeckeren van Kell, de deel
nemers toe en bracht hun dank voor de 
wijze waarop allen hadden meege
werkt om deze oefeningen zoo uitste
kend te doen slagen. 

Ongetwijfeld hebben deze oefeningen 
er toe bijgedragen om de kennis der 
deelnemers te verrijken en de belang
stelling voor het vrijwillige landstorm
korps motordienst te vergrooten. 

VOORTGAANDE INPERKING 
NOODIG. 

Het gebeurde met de Zeven Provin
ciën, maar ook tal van andere feiten, heb
ben doen zien, dat onze oude Neder
landsche vrijheid en de vastigheid van 
het Gezag op bedenkelijke wijze zijn 
overwoekerd door brutale roode para
sieten. 

Het moet erkend worden, dat de 
krachtige hand, die reeds eenigen tijd 
het snoeimes hanteert, nog wel het één 
en ander in onzen vaderlandschen hof te 
verrichten heeft, alvorens men zeggen 
kan, dat het muitziek marxisme vol
doende is ingeperkt. 

Doch laat ons volk beginnen met te 
erkennen, dat het zelf deze overwoeke
ring in de voorbijgegane jaren te veel 
heeft laten voortgaan. 

Tegen de roode aanmatiging heeft het 
over het algemeen niet voldoende ge
steld de krachtige beginselvastheid, die 
de doorwerking van den rooden invloed 
vermag te stuiten. 

Met het aanheffen van den kreet: 
dood aan rood! komt men er niet. 

De opleving van een welgefundeerd 
gezags- en vrijheidsbeginsel is noodig. 

BESTRIJDING VAN DE 
COMMUNISTEN. 

De vraag is aan de orde gesteld of de 
Communistische Partij met haar blad 
De Tribune niet behoort te worden ver
boden. 

De Landstorm komt bij de Regeering 
niet met eischen, ook niet terzake van 
deze vraag. 

Zou de Regeering het noodig achten, 
de communistische partij op te heffen 
vanwege haar agressief-revolutionair 
karakter en hare buitenlandsche steun
punten, de Regeering en de Volksverte
genwoordiging zijn het, die moeten weten 
of de wet en omstandigheden dit gebie
den, gedoogen. De Landstorm steunt het 
Wettig Gezag. Doch een Landstormer 
gaat niet eigener beweging een commu
nist afranselen. De handhaving van ge
zag, veiligheid en vrijheid behoort uit
sluitend tot de taak der Regeering. 

ZIJ STEUNEN NIET HET 
WETTIG GEZAG. 

Als ons Wettig Gezag zijn taak niet ge
heel zou verstaan, dan heeft ons volk 
recht door zijn organen het Gezag daar
op te wijzen. 

Volgens onze fascisten en nationaal
soci's deugt er echter van onze Regee
ring en van onze Volksvertegenwoordi
ging niets. 

In plaats van aan ons Gezag sterken 
steun te bieden, trachten zij het volk wijs 
te maken, dat zij, die in naam van onze 
Koningin het land regeeren, dwaallich
ten of deugnieten zijn. 

Als het schip in den storm is, moet men 
den kapitein op de brug geen voetje wil
len lichten. 

Dan moet ieder in getrouwheid en in 
biddend opzien tot God, helpen. 

DE TRACTOR IN 'T VOORTUINTJE. 
Toen Italië op den rand van het bolsje

wisme stond, is Mussolini verschenen en 
heeft met geweld orde op zaken gesteld. 
Wanneer de Italianen hem heden huldi
gen als hun grooten vaderlandschen held, 
kan niemand zeggen: zij doen dat ten on
rechte. Tegenover een groot kwaad moet 
soms een sterk middel worden gebruikt 
en Mussolini kon en durfde dat. 

Toen de communistische partij in 
Duitschland gestegen was tot zes mil
lioen kiezers en het door den nederlaag 
geknechte en wanhopige Duitsche volk 
wankelde langs den afgrond van het com
munisme, heeft Hitler met z'n driehon
derdduizend gewapende S.A.-mannen, 
daarbij zelf den revolutionairen weg 
kiezende, de weegschaal met kracht 
doen doorslaan. 

In ons land zijn er lieden, die het doen 
voorkomen of het er met ons volk in 
gelijke mate zoo hachelijk voorstaat. 

Op z'n ltaliaansch of op z'n Duitsch 
willen zij ook hier te werk gaan. 

Zij hebben geen oog voor de verhou
dingen en meenen, dat ons Hollandsch 
tuintje - in stede van het met de spade 
om te spitten - met de tractor moet 
worden geploegd. Echt revolutionair. 

DE REVOLUTIONAIRE METHODE. 
De fascisten en nationaal-socialisten 

ten onzent openbaren zich als minnaars 
van de revolutionaire methode. 

De machtsvorming, het legersysteem, 
het z.g. weerbaarheidskorps, de uniform 
en de discipline trekken hen aan. Hun 
zetel heet "Hoofdkwartier"; de leden 
krijgen een stamboeknummer en leggen 
den z.g. eed van trouw af. 

Men leest van wapenschouw der troe
pen met inspectie en fascistengroet en 
optreden van den "leider" met trompet
geschal; een detachement stormtroepen, 
vaandeldragers en lijfwacht en het uit
reiken van onderscheidingsteekenen aan 
de slachtoffers bij straatgevechten. 

Dergelijke methoden van den nieuwen 
tijd moeten den indruk maken van strijd-

Colonne, gedekt tegen vliegtuigen te Ootmarsum. 
Dat wil de Landstormer doen in de 

eenvoudigheid van z'n hart. 
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baarheid, doch vergeten wordt, dat onze 
tijd het meest behoefte heeft aan begin
selkracht en staatsmanswijsheid. 

Evenals de rooden, hebben zij grooter 
waardeering voor hun eigen vuist, dan 
voor den sterken arm van het Wettig 
Overheidsgezag. 

Zij zijn ook minnaars van de vrijheid: 
van de vrijheid namelijk om fascist of 
nationaal-socialist te zijn. 

Doch zijn zij dit ook van de gewetens-, 
godsdienst- en burgervrijheid voor an
deren? 

Zij erkennen gaarne het Huis van 
Oranje; onder voorwaarde evenwel, dat 
het er zich slechts toe leenen zal om on
trouw te worden aan zijn historische roe
ping en alle vrijheid aan b::i,n?en te 
leggen terwille van een fascistisch of 
nationaal-socialistisch staatsbegrip. 

Het Nederlandsche volk is naar hunne 
meening de jaren van mondigheid (vier 
eeuwen lang heeft het medezeggenschap 
gehad bij het staatsbestuur) reeds te lang 
overschreden. Het is aan het verkind
schen, zoo meenen zij en moet weer als 
een baby worden behandeld. 

ONZE TWEE BEZWAREN. 
Als Landstormer hebben wij tegen fas

cisme en nationaal-socialisme twee be
zwaren. 

Het zijn hun revolutionaire aard, en 
hun streven om ons volk, in navolging 
van wat in het buitenland is geschied, een 
dwangbuis te willen aandoen. Terwijl zij 
zelf, evenals de rooden, reeds brie'schen 
als de allergeringste beperking wordt 
opgelegd. 

Wat zij verder aan politieke en econo
mische beschouwingen in hun kraam heb
ben, valt buiten onze waardeering. 

Een Landstormer komt op voor het 
Wettig Gezag. 

En het Wettig Gezag is er om recht en 
gerechtigheid, doch ook om de vrijheid te 
handhaven. 

VELEN BETER DAN HUN BEGINSEL. 
De verschrikkingen van den wereld

oorlog, de onafzienbare duur van de 
wereldcrisis, de schrijnende werkloos
heid en de schrikaanjaging van het roode 
monster hebben niet nagelaten op de 
geestesgesteldheid der menschen grooten 
invloed te oefenen. 

Talrijken zijn daardoor volslagen uit 
het lood geraakt en zoeken houvast voor 
hun leven. 

Het socialisme heeft z'n crediet in de 
wereld verspeeld. , 

Nu gaan de oogen naar de nieuwe "lei
ders", die vastigheid en vooral welvaart 
beloven! 

Ook eenigen van onze Landstormers 
hebben zich door de fascistische idee 
laten gevangen nemen. 

En hebben onze beweging vrijwillig of 
gedwongen verlaten. 

Er zijn brave, trouwe vaderlanders on
der, veel beter dan het vrijheidberoovend 
beginsel, dat hen heeft ingepakt. 

Toch was het noodig, dat de B.V.L. hen 
losliet ... 

Omdat fascisme en nationaal-socia
lisme (wat in dezen hetzelfde is), wan
neer dit in den B.V.L. of de Burgerwach
ten vasten voet kreeg, geen zekerheid 
meer ~ou bieden, dat deze overheids-

EEN WAARDEVOLLE KORPS
PRIJS IS EEN ARTISTIEK 

HOUTEN WANDBORD 
ONTWORPEN DOOR DEN 
SIERKUNSTENAAR 

WIM ABELE VEN - WALCHEREN 
Vervaardiger der borden Landdag te Hulst 

instituten uitsluitend ter beschikking 
staan van het Wettig Gezag en dat aan 
eigenmachtig optreden nimmer zou 
worden gedacht. 

HERHALING. 
Om alle misverstand uit te sluiten zij 

nogmaals medegedeeld, dat ingevolge 
de beslissing van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, d.d. 16 Maart 1933 
No. 170, Afd. Kabinet, het voor leden 
der Burgerwacht en van den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm, op straffe 
van verlies van het lidmaatschap van 
,die instituten, verboden moet worden 
geacht lid te zijn (eventueel te blijven) 
of te worden van, dan wel deel te ne
men aan onderstaande fascistische ver
eenigingen of organisaties: 

a. de Algemeene Nederlandsche Fas
cistenbond "de Bezem" (Baars); 

b. de Algemeene Nederlandsche Fas
cistenbond (Haighton); 

c. het Nederlandsche Verbond van 
Nationalisten; 

d, het Verbond van Nationalisten; 
e. het Nieuw Verbond van Nationalis

ten; 
f. ·het Verbond van Nationaal Solida

risten in Noord-Nederland; 
g. de Nationaal Socialistische Arbei

derspartij (N.S.N.A.P.); 
h. de Nationaal Socialistische Partij 

(N.S.P.); 
i. de Nationaal Socialistische Bewe

ging (Mussert); 
j. de Nationale Unie. 
Bovenbedoelde uitsluiting en verbod 

gelden evenzeer voor het lidmaatschap 
van of de deelneming aan vereenigingen 
en organisaties, die zijn ontstaan door 
uiteenvallen of samenvoegen van ge
noemde vereenigingen en al dan niet 
onder anderen naam optreden. 

Als recent voorbeeld van dit laat
ste wordt de aandacht gevestigd op 
het nieuw verschenen weekblaadje 
"Nationaal Nederland", onder redactie 
van den heer Van Eysden te Amster
dam. 

Het is het orgaan van het nieuw op
gerichte Nationaal Oranje-Verbond; 
voorzitter is de heer R. Reisberman. 
Beide heeren zijn bekende fascisten, die 
het na het uniform-verbod en het ver
bod voor de rijksambtenaren nu eens 
met de oranje-kleur willen probeeren. 

Die kleur moet men niet misbruiken. 
N.B. - Wij stellen er prijs op in her

innering te brengen, dat reeds jaren ge
leden de leiding van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm het standpunt 
heeft ingenomen, dat fascisme in wel
ken vorm ook, met den B.V.L. onver
eenigbaar moet worden geacht. 

NATIONAAL-SOCIALISME 
EN FASCISME. 

Naar aanleiding van het verbod voor 
militaire ambtenaren om lid van fascis
tische organisaties te zijn, is ons de 
vraag gesteld, of daarmede ook bedoeld 
is het nationaal-socialisme. 

Het antwoord is bevestigend. 
Het nationaal-socialisme ten onzent 

streeft naar de verwezenlijking van het 
fascisme. 

De naam is Duitsch, het doel lta -
liaansch. 

Wie de nationaal-socialistische lec
tuur naslaat, vindt dit slag op slag be
vestigd. 

VREES IS EEN SLECHTE 
RAADGEEFSTER. 

Uit het feit, dat de nationaal-socialis
tische beweging eenigermate toegeno
men is, maken sommigen al de gevolg
trekking, dat het niet lang meer duren 
zal of iemand die bij het saluut "Heil 
Mussert" z'n arm niet hoog genoeg op
heft, wordt in navolging der Duitsche 
methode, uit z'n brood gestooten. Er 
was reeds een Kamerlid, dat barricade
gevechten in het verschiet zag. Vrees 
en vooral overbodige vrees is een slech
te raadgeefster. 

Wanneer het nationaal-socialisme 

zijn medestanders achter zich krijgt, die 
het door z'n propaganda vinden kan en 
de Regeering zorgt, dat alles binnen de 
perken der wet blijft, kan er van barri
caden geen sprake zijn. 

Fascisme en nationaal-socialisme 
moeten beschouwd worden als een op
komende politieke beweging, die recht 
heeft zich te wenden tot het volk om 
steun voor haar beginselen. 

Als zij bestreden moeten worden, 
moeten dit de verschillende politieke 
partijen voor haar rekening nemen. 

In den vorm van een beginselstrijd. 
En het Wettig Gezag heeft te waken, 

dat geen enkele groep zich dingen aan
matigt, die met het recht en de vrijheid 
strijdig zijn. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
wil daartoe zoo dit noodig mocht wor
den, den noodigen steun verleenen. 

Zoo dient het marxisme in z'n uitin
gen, welke de perken der veiligheid en 
openbare orde overschrijden, duchtig te 
worden ingetoomd. 

En binnen het kader der wet moeten 
de anderen ontvangen precies hun 
rechtvaardig deel. 

Gezag moet er eerst zijn en daarnaast 
vrijheid voor ieder, voorzoover de wet 
gedoogt. 

Uit dien hoof de is het uniformverbod, 
dat voor allen, ook voor marxist en fas
cist gelijkelijk geldt, een goede uiting 
van gezagshandhaving. 

LICHTELIJK OVERDREVEN. 
Fascisten en nationaal-socialisten mo

gen om de bekende redenen geen lid 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm en van de Burgerwachten zijn. 

De heer Mussert noemt dat "terreur"! 
Het is ons reeds meer opgevallen, dat 

de heer Mussert een socialistisch woor
denboek gebruikt. 

Nationaal-socialisme is ook socialis
me. 

Doch het zal lang duren eer het 
,,Hoofdkwartier" te Utrecht ook hoofd
kwartier van den B.V.L. wordt. 

GEWESTELIJKE LANDSTORMDAG TE HEEZE 
De Plaatselijke Leiders van het Land.:. 
storm korps "De Meijer ij" bijeen. 
Hartelijke huldiging van Mr. Dr. 
Deckers, Minister van Defensie, door 
de bevolking van Heeze. 

Begunstigd door fraai zomerweer had 
Zaterdag 23 September in "het schoon
ste plekje" van Noord-Brabant, Heeze, 
de landdag plaats voor de Plaatselijke 
leiders van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm, ressorteerende onder 
het Landstorm-korps 11De Meijerij". 

Niet alleen uit de "Meijerij", doch ook 
uit andere deelen van Noord-Brabant, 
als de Langstraat en de Peel, ja zelfs uit 
de Geldersche Betuwe waren de talrijke 
leiders naar Heeze gekomen om dezen 
landdag bij te wonen. 

Lutz, commandant van het Landstorm
korps 11De Meijerij", majoor van Schel
ven, de heer v. Beek, burgemeester uit 
Boxtel, voorzitter der gewestelijke 
Landstorm-commissie 11De Meijerij" 
en de heer L. van Agt, secretaris dezer 
commissie, Ir. Jonku, directeur der P.N. 
E.M., benevens andere leden dezer com
missie en talrijke burgemeesters uit de 
omliggende gemeenten. 

Hotel v. Dijk was het verzamelpunt 
der genoodigden. 

Om 12 uur trokken de genoodigde 

Groep van autoriteiten tijdens de bijeenkomst van de Plaatselijke Leiders van het 
Landstormkorps "de Meijerij'' te Heeze. 

In den loop van den morgen arriveer
den talrijke autoriteiten, als Zijne Exc. 
Mr. Dr. Deckers, Minister van Defensie, 
vergezeld van zijne echtgenoote en den 
len luitenant der Cavalerie, Tielens, 
adjudant van den Minister; Luit.-Gen. 
Duymaer van Twist, voorzitter der 
Nationale Landstorm commissie, verge
zeld van zijne echtgenoote en den 
secretaris der Nationale Landstorm
commissie, de kapitein G. F. Boulogne. 
De Inspecteur van den Vrijw. Land
storm kolonel de Iongh met zijn adju
dant, het lid der Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal Fleskens, kolonel J. G. 

autoriteiten naar het gemeentehuis, 
waar ze door het dagelijksch bestuur 
der gemeente werden ontvangen, waar
na de eerewijn werd geserveerd. 

Intusschen had zich bij Hotel v. Dijk 
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de kop van den stoet opgesteld voor het 
defilé onder commando van den res. 
kapitein Schillemans en waarbij als 
sectie-commandanten waren ingedeeld 
de res. te luitenants A. B. Rabou, H. P. 
Hendriks, A. v. Asperen en Th. Hey
mans, leiders der Bossche afdeelingen. 

De genoodigden en deelnemers ver
eenigden zich na het defilé aan een 
Brabantsche koffietafel. 

Na den koffiemaaltijd, trokken de 
autoriteiten en leiders met de Heesche 

om in de Harmoniezaal, waar het om 
6 uur weer tjokvol was. Door den Mi
nister waren 3 prachtige medailles ter 
beschikking gesteld; ook 3 door den 
hoogwelgeb. heer Baron van Tuyl van 
Serooskerken, bewoner van het Hee
sche kasteel; 3 door het gemeentebe
stuur van Heeze en 6 door de Nationale 
Landstormcommissie. 

De landstormdag mag in alle opzich
ten uitstekend geslaagd heeten en de 
honderden deelnemers zullen dan ook 

Sint Nicolaaswedstrijden. 
In de maand October a.s. zullen in de 

Amsterdamsche af deelingen wederom 
de jaarlijksche Sint Nicolaaswedstrijden 
een aanvang nemen. 

Groote Vergadering of Landdag. 
In het voorjaar 1934 'zal in de Stelling 

van Amsterdam een groote korpsverga
dering, dan wel een Landdag worden 
georganiseerd. De Gewestelijke Land
storm Commissie zal hieromtrent een 
dezer dagen eene beslissing nemen. 

LEEUW ARDEN. 
Prachtige vooruitgang. 

De heer de Vries. Secretaris van de 
Plaatselijke Landstorm-commissie te 
Leeuwarden, bericht ons, dat de inge
zette wervingscampagne reeds 77 nieu
we vrijwilligers heeft opgeleverd. 

Voorwaar een mooi succes, zooveel 
te mooier wijl de commissie voor een 
nauwkeurige schifting zorg draagt. 

TWENTSCH VERBAND. 

Zaterdag, 30 September, hadden op de 
schietbanen te Hardenberg, Almelo en 
Enschede vanwege den B.V.L. schiet
wedstrijden plaats om den wisselbeker 
van het Twentsch Verband. Deze beker 
moet 2 keer achter elkaar of 3-maal in 
het geheel worden gewonnen, om defi
nitief eigendom te worden. 

Voor dit jaar werd houder de heer In 
't Veld te Hengelo met 99 punten. 

Het défilé van de Plaatselijke Leiders. 
NIEUWE HOLLANDSCHE 

WATERLINIE. 
muziek voorop, naar 't Heezerbosch 
voor den onderlingen schietwedstrijd. 

Door de goede zorgen van de afdee
ling Heeze en haar wakkeren comman
dant, den heer Bosmans, wa1 en 3 goede 
banen in gereedheid gebracht, zoodat 
de wedstrijd een vlot verloop had. Ook 
in de morgenuren was er reeds druk ge
schoten en om half 6 kon dan ook de 
uitslag opgemaakt worden. 

De prijsuitreiking geschiedde weder-

BOEKEN, BROCHURES, ENZ. 
Vragen van den dag, Maandschrift 

:voor Nederland en Koloniën, Uitgave 
A. W. Sijthoff's Uitgeverij N.V. te Lei
den. 

Wij ontvingen de nummers van Juni, 
Juli en Augustus 1933, waarin Ralph 
Springer, ingewijde in de socialistische 
beweging, de mentaliteit der "bonzen" 
onder de loupe neemt. Voorts diverse 
belangwekkende artikelen. In het Au
gustusnummer verdedigt Prof. Dr. J. L. 
Pierson Jr. het optreden van Japan in 
China. Prof. Pierson beschouwt Japan 
als wachter der beschaving in het Oos
ten, voornamelijk in China, dat reeds 
voor een derde deel onder beheer van 
Sowjet-Rusland is geraakt. De schrijver 
verwijst ook naar de uitnemende ver
handeling "Internationale samenwerking 
tegen het communisme", geschreven 
door den heer A. J. W. Hardorff, oud
Jid van den Raad van Ned. Indië, ver
schenen bij C. de Boer te Den Helder. 
In deze verhandeling wordt samenwer.
king tusschen de belanghebbende mo
king tusschen de belanghebbende mo
gendheden bepleit ter afweer van den 
communistischen invloed in Azië en 
Indië. 

Dr. H. Colijn, Levensbeschrijving door 
Dr. J. C. Rullman, uitgave A . W. Sijt-

LANDSTORMER~ uit "De Stelling" 
VRAAGT ONZE PRIJSCOURANT voor uw 

meuwe Haard, uw Kachel o.{ Fornuis! 

J. A. NEUYEN Jr. 
FIRMA JUSTUS IL HUETINCK 

Haarlemmerdijk 13-19 - Telefoon 41653 

wel de aangenaamste herinneringen aan 
dezen dag behouden. 

De burgerij van Heeze heeft daarna 
van deze gelegenheid gebruik gemaakt 
hun oud-dorpsgenoot te huldigen. Hoe
wel de Minister verzocht had het bij 
e:en eenvoudige begroeting te laten, 
heeft de Heesche bevolking het voor 
zijne Excellentie en Mevrouw Deckers 
tot een onvergetelijken dag gemaakt. 

hoff's Uitgeversmaatschappij N.V. te 
Leiden. Een zeer actueel boek, waar
naar velen zullen grijpen die begeeren 
te weten wie de man is die op het oogen
blik aan het hoofd staat van het Neder
landsche Kabinet. Prijs ingenaaid f 1.90. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Bijeenkomsten. 

In de maand September kwamen de 
volgende samenkomsten in de Stelling 
van Amsterdam tot stand t.w.: 

A. Schietbijeenkomsten voor de 
plaatselijke afdeelingen Abbenes, As
sendelft, Amsterdam Noord, Amster
dam Oost, · Amsterdam West, Amster
dam Zuid, Amsterdam Centrum, Anke
veen, Diemen, Duivendrecht, Huygsloot, 
Hillegommerdijk, Ilpendam, Jisp, Koog 
a.d. Zaan, Oosthuizen, Oude Wetering, 
Oostzaan, Kudelstaart, Nederhorst den 
Berg, Nieuwe Wetering, Nieuw Vennep, 
Westzaan, Wormerveer, Purmerend I 
en Il, Zaandijk en Zaandam. 

B. Prijsuitreikingen zijn voorbereid te 
Ankeveen, Nederhorst den Berg, As-
sendelft. · 

C. Bijeenkomsten 2e ban bijzonder 
gebruik, te Nederhorst den Berg, Anke
veen, Amsterdam West, Oost, Zuid, 
Centrum en Noord, Hoofddorp, Vijfhui
zen, Rijk. 

D. Ledenvergadering te Duivendrecht. 

Wij ontvingen een verslag van den 
Gewestelijken Schietwedstrijd van het 
Korps "Nieuwe Hollandsche Waterli
nie", doch kunnen, in verband met de 
beperkte plaatsruimte, dit thans niet 
opnemen. In het November-nummer 
hopen wij het te kunnen plaatsen. 

EERVOL ONTSLAG. 

Bij Koninklijk besluit is aan den Res. 
Eerste-Luitenant voor Speciale Dien
sten A. Bonten, van het Vrijwillige 
Landstormkorps "Motordienst" eervol 
ontslag verleend. 

INSPECTIE VRIJWILLIGE 
LANDSTORM. 

De Luitenant-Kolonel J. A. J. M. 
Schotman van de Inspectie van den Vrij
willigen Landstorm met ingang van 1 
Nov. a.s. eervol ontslagen, met gelijk
tijdige benoeming tot Reserve Luitenant
Kolonel. In zijn plaats treedt de nieuw
benoemde Luitenant-Kol. R. Boomsma. 

ONDERSCHEIDINGEN. 
Benoemd tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau Ds. G. Verrij te Harden
berg, President-Regent van de Geuzen
stichting te Brielle, lid van de Gewes
telijke Landstormcommissie "Twente", 

LANDSTORMKORPS 
SPOORWEGDIENST. 

Wegens zijne benoeming tot Com
mandant van de Militaire Luchtvaart
afdeeling te Soesterberg, is de Luite
nant-Kolonel P. W. Best ontheven van 
het commando over het Vrijwillige 
Landstormkorps Spoorwegdienst. 

Bij K.B. is verleend de zilveren eere
medaille der Orde van Oranje-Nassau 

A 
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C. M. VAN DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS 
BEKERS 
MEDAILLES 
VLAGGEN 

Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dus 
f 

Nederlands Beste Adres 
aan den eervol ontslagen sergeant hoofd
conducteur van het vrijwillige land
stormkorps spoorwegdienst J . W. de 
Vries. 

COMMANDOWISSELING BIJ DE 
VRIJWILLIGE LANDSTORMKORP
SEN MOTORDIENST, VAARTUIGEN
DIENST EN LUCHTWACHTDIENST. 

[ngevolge verkre
gen eervol ontslag 
uit den militairen 
dienst van den Lui
ienant-Kolonel B. 
len Broecke Hoek
stra, wordt vanaf 
1 November a.s. 
met de waarne
ming van het com
mando over de 
Vrijwillige Land
stormkorpsen Mo
tordienst, Vaar
tuigendienst en 
Luchtwachtdienst 
belast de Kapitein 

" OV~RSTE J. C. C. N11land. B. TEN BROECKE HOEKSTRA 

BURGERWACHT EN 
NATIONAAL-SOCIALISTEN. 

De kring IJmuiden van de Nationaal-Socialis
tische Beweging had het bericht verspreid, dat 
bij legerorder van 21 Augustus de minister
president heeft bekend gemaakt, dat voor de 
Burgerwacht toetreding tot de Nat.-Soc. Be
weging is toegestaan. De Burgemeester van 
Velzen heeft hierin aanleiding gevonden, zich 
om inlichtingen te wenden tot den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. Deze heeft mede
gedeeld, dat geen wijziging is gebracht in de 
houding der Regeering, zoodat het aan de leden 
van de Burgerwacht op straffe van verlies van 
het lidmaatschap van dit instituut verboden 
blijft, lid te zijn van de N. S. B. 

(Het Vaderland.) 
N.B. Het ontstaan van dit misverstand is 

waarschijnlijk het gevolg hiervan, dat de N.S.B. 
(Mussert) niet voor rijksambtenaren is verbo
den, zooals ook de S.D.A.P. niet voor deze 
ambtenaren - met uitzondering van die van 
het Departement van Defensie - verboden is. 

Red. 

SOEST. 
Dezer dagen heeft de afdeeling Soest van 

den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm gebruik 
gemaakt van de gelegenheid, die geboden werd, 
om een oorlogsbodem te bezichtil!en. Per auto
bus is men des morgens al tijdig naar Den 
Helder vertrokken, waar H.Ms. Heemskerk 
voor anker lag en men bezig was om kolen te 
laden, zoodat alles in acfie werd gezien. 

Daarna werd de onderzeeër 0. 11 bezichtigd, 
wat buitengewoon interessant was. De machi 
nerieën, de batterijen, de telescoop, de afvuur
inrichting voor de torpedo's, kortom alles uit 
het inwendi(!e van het vaartuig werd bekeken 
en men kon zoodoende in werkelijkheid eens 
zien, wat men anders slechts op foto 's ziet of 
uit beschrijvingen moet opmaken. Men kwam 
wel tot de overtuiging dat de ruimte, die in 
het inwendige voor de bemanning overbleef, 
niet te groot wa~. Zeer voldaan ondernam men 
in den laten middal! den terugtocht met een 
kort oponthoud te Amsterdam, om tegen 10 uur 
weer in Soest terug te keeren. 

T ACON IS LEEUWARDEN 

Echte F riesche Heerenbaai 
Reeds vanaf 5 cent per half ons 
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D e L a n d d a g te D o r·d re c h t 
Er bleek een geest van groote vaderlands
liefde, van vurig nationaal bewustzijn te heer
schen bij de duizenden die het Sportpark be
volkten, wat zich uitte in het verschillende malen 
spontaan aanheffen van het machtige lied van 
Marnix van Sint Aldegonde en in het enthou
siast toejuichen van Z.K.H. Prins Hendrik ... 

De Gewestelijke Landstormcommis
sie "_Dordrecht" heeft Woensdag 20 
September j.l. de stad Dordrecht in het 
teeken doen staan van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, met een groots
opgezetten Landdag in het Sportpark. 

Van den indruk in de stad, geven we 
hier een knipseltje uit de "Dordrecht
sche Courant": 

Het begon gistermiddag al, toen omstreeks 
4 uur de mijnleggers "Medusa" en "Douwe 
Aukus" en de onderzeeër "0. 13" aan de 
Buiten Kalkhaven lil!l!ing kozen om aan 
dezen Landdag meer luister bij te zetten. 

De oorlogsschepen mochten zich natuurlijk 
al spoedig in een groote belangstelling ver
heugen en vooral werd van de gelegenheid 
om de vaartuigen onder deskundige leiding 
te bezichtigen, druk gebruik gemaakt. On
vermoeid bleken de Jantjes in het demon
streeren van de velerlei vreemde toestellen, 
die zich nu eenmaal aan boord van derge
lijke vaartuigen bevinden, en het publiek 
liet zich alles gaarne uitleggen en voordoer,. 

Het gebeurt immers maar heel weinig, dat 
Dordt van zulke schepen bezoek krijgt! 

Toch was dit slechts een attractie, die 
buiten den landdag stond, maar gewaard
deerd werd zij bovenmate. 

In de stad was het al vroeg een drukte 
van belang. Met trein, boot of autobus wer
den de honde1den uit de omgeving aange
' oerd, die den Landdag wenschten mede 
te maken. 

Vooral aan het Station en op 't Bethle
hemplein, waar de autobussen samenkwa
men, zag het zwart van de menschen. Ge
uniformeerde padvinders, gedienstig als al
tiid, verleenden ook thans weer bij het wii
zen van den weg groote diensten. 

Men begrijpt, dat ook de kooplieden een 
buitenkansJe als dien dag met beide handen 
hadden aange'.!repen. 

Al vroeg dwaalden zij door de stad wet 
oranjestrikjes - die ~-etig aftrek vonden -
er. allerlei c0nsumpticwaren. die ook wel 
gingen. Mercurius heeft een scherpen neus. 

Vroolijk w,lpperde van gemeentelijke in
stellingen en van vele particuliere wonm
gen c' e vadcrlandsche driekleur. en voorai 
Jar,gs den weg naar 't Sportpark, waar bijna 
huis aan h11is de vlaggen uithingen, gaf dit 
een !Jijzonde~ feestelijk a<1nzien. 

Ontvangst ten raadhuize. 

Om half twaalf heeft het gemeente
bestuur officieel ten raadhuize ont
vangen. 

In de feestelijk getooide raadzaal 
werden o.m. opgemerkt: minister J. A. 
de Wilde, luitenant-generaal L. F. Duy
maer van Twist; generaal-majoor de 
Josselin de Jong, secretaris der leger
commissie; A. Zylstra, lid van de Twee
de Kamer; kolonel H. de longh, inspec
teur van den Vrijwilligen Landstorm; 
mr. W. C. Wendelaar; pater Borromeus 
de Greeve, O.F.; de commandanten der 
voor de stad liggende oorlogsschepen, 
de luitenants ter zee le kl. J. H. van 
Rinkhuyzen, jkh J. W. F. de Jong van 
Beek en Donk en P. Rouwenhorst; 
voorts tal van burgemeesters uit den 
omtrek; tal van hoofd- en subalterne 
officieren, o.w. Res.-majoor W . J . M. 
Linden, aangewezen commandant van 
het V.L.S.K. ,,Dordrecht" en andere 
gasten. 

De burgemeester, de heer P. L. de 

N.V. BANADO 
BLEEKERSDIJK No. 17 - DORDRECHT 

TEL. 5732 

Verzorsters van de versterkingsinstallatie 

tijdens den Landdag te Dordrecht 1933 

_.. VRAAGT OMGAAND HUURPRIJS 

(Uit een der plaatselijke bladen te Dordrecht) 

Gaay Fortman, heeft allen welkom ge
heeten, in het bijzonder den minister 
van Binnenlandsche Zaken, in wiens te
genwoordigheid, ondanks de regeerings
drukte, hij een bewijs meende te zien 
van behoefte bij de Regeering aan con· 
tact met de burgerij, waarvan . de land
storm een deel uitmaakt. Spr. verklaar
de ook te waardeeren, de aanwezig
heid van de Nationale Commissie met 
haar voorzitter, en den secretaris. 

Het doel van den Landstorm zag 
spr. drieledig: 

1. Het gevoel van saamhoorigheid en 
van kameraadschap onder hen, die zich 
verbonden hebben, het wettig gezag 
onder alle omstandigheden te steunen, 
te versterken; 

2. de goedgezinde burgerij een hart 
onder den riem te steken, doordat zij, 
wanneer de breede scharen van land
&tormers straks door onze straten defi
leeren, den indruk krijgt, dat het een 
&terke groep geoefende mannen is, die 
zich verbonden heeft, elken revolutio
nairen aanval op gezag en orde te weer· 
staan. 

En als derde doel noemde spr., dat 
de B.V.L. een waarschuwing is voor alle 
revolutionaire elementen, dat het voor 
hen een gevaar is, zich uit te leven, 
omdat het wettig gezag volkomen over 
de noodige middelen beschikt, dank zij 
Landstorm en Burgerwacht om elke 
aanranding krachtig te weerstaan. 

Spr. eindigde met goede wenschen 
voor het slagen van den Landdag. 

Minister de Wilde heeft de rede van 
den burgemeester beantwoord. Na 
eenige vriendelijke woorden te hebben 
gewijd aan Dordrecht, heeft hij opge
merkt, dat de landstorm niet preten
deert zelf gezag uit te oefenen, maar 
dat de landstormers, als de regeering 
hen noodig mocht hebben, zullen zeg
gen: ,,Hier zijn wij". De minister wees 
vervolgens op de preventieve werking 
van den landstorm en hij meende, dat 
alleen het bestaan van het instituut de 
laatste jaren veel kwaad heeft voorko
men. Spr. zeide het met den burge
meester eens te zijn, dat het niet te 
hopen is, dat de Landstorm zal moe
ten optreden, maar als dit noodig mocht 
zijn, dat wij dan in den Landstorm 
mannen zullen hebben, op wie gerekend 
kan worden! Spr. eindigde met: ,,Leve 
Dordrecht, leve de Landstorm, leve het 
Vaderland, leve de Koningin". 

De aanwezigen stemden hiermee 
geestdriftig in. 

Daarna zijn ververschingen rondge
diend. 

Te half één vereenigden de hoof dper
sonen van den dag zich aan een lunch 
in Américain's blauwe zaal. Aan de 
hoofdtafel hadden mede plaats genomen 
Minister De Wilde en het Tweede Ka
merlid, de heer Snoeck Henkemans. De 
tafelpresident luit-generaal Duymaer 
van Twist opende den maaltijd met het 
instellen van een dronk op H. M. de 
Koningin. 

Het défilé. 

De autoriteiten en de gasten hebben 
vervolgens op het Stadhuisplein het 
défilé der Landstormers gade geslagen, 
dat onder leiding stond van den korps
commandant, Res.-majoor W. J. M. 
Linden. 

Ongeveer kwart voor twee kwam de 
stoet, die zich op het Beverwijcksplein 
had opgesteld, aan. Voorop gingen de 

1 mariniers uit Rotterdam, die met trom-

mel en fluit wel zorgden, dat de pas er 
werd ingehouden. 

Dan volgde een groep Pontonniers 
en daarachter kwam een massale stoet 
Landstormers in burgerkleeding, iedere 
afdeeling met haar banier. Het was een 
indrukwekkende massa die daar door 
Dordrechts straten trok en toonde dat 
de B.V.L. een macht is, waarmede men 
rekening heeft te houden. 

Na het passeeren van het stadhuis 
begaf de stoet zich langs den volgenden 
weg naar het Sportpark: Groenmarkt, 
Vischbrug, Vischstraat, Bagijnhof, Jo
han de Wittstraat, Singel, Dubbeldam
scheweg, T oulonsche laan en Reeweg. 

lntusschen gingen ook de genoodig • 
den per auto naar het Sportpark toe. 

, ,, · 11 

De Prins komt. 
Reeds tijdens het défilé werd bekend 

gemaakt, dat Z.K.H. Prins Hendrik met 
zijn auto Rotterdam was gepasseerd en 
dus zeer spoedig in Dordt verwacht 
kon worden. 

En inderdaad, omstreeks half 3 ver
scheen de auto, waarin Z.K.H. en zijn 
adjudant, luitenant-kolonel W. Laman 
Trip - beiden in civiel - gezeten wa
ren, aan den Zwijndrechtschen oever, 
waar een gereserveerde pont, waarop 
de Prinselijke standaard was gehe
schen, klaar lag. 

Z.K.H. werd op de boot verwelkomd 
door den havenmeester, met wien hij 
zich gedurende den overtocht onder
hield. 

Aangekomen op den Dordtschen wal, 
werd Prins Hendrik door een talrijke 
menigte hartelijk toegewuifd, waarna 
de auto zich naar het Sportpark begaf. 

Hier begroette de burgemeester 
Z. K. H., die hem leidde naar de over
dekte tribune, waar een eere-loge was 
ingericht. Spontaan werd ingezet het 
aloude Wilhelmus .... 

Een indruk. 
Hoe het in het Sportpark was, daar 

vertelt een der plaatselijke bladen uit 
Dordrecht ons van: 

In en nabij ons stedelijk stadion was he: 
tegen half drie één en al leven en bewege
lijkheid. Op den Reeweg stonden de aa.1 
den rnarsch deelnemende korpsen opgesteld, 
om Z. K. H. Prins Hendrik een eere-saluut 
te brengen. 

Files van auto's spoedden zich Sportpark
waarts en de oranjekleur domineerde overal. 

In het Stadion verkortte ,Banado" met 
versterkte gramofoonmuziek via luidsprekers 
voor de duizenden wachtenden den tijd, ter
wijl een groot aantal dames, in het belang 
van ons Militair Tehuis, oranjestrikjes ver
kocht. 

Dan verscheen Prins Hendrik op het ter· 
rein, door den burgemeester naar den onder 
een baldakijn gereedstaanden zetel begeleid. 
De stampvolle overdekte tribune zon<f 
staande twee coupletten van het Wilhelmu;'. 
gevolgd door een driewerf hoezee!! 

Toen defileerden de landstormers voor de 

SCHIETLOKALEN 
Gymnastieklokalen, 

Landhuizen, 

Week-End en Buitenverblijven, enz. 

Vraagt Prospectus 
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?P de tribune gezeten en rondom het veld 
m dichte rijen staande belangstellenden. 
Voorop de tamboers en pijpers .... 

. N~dat de marsch over het veld ge
emd1gd en het applaus voor de mari
ders uitgestorven was, betrad onze 
burgemeester het spreekgestoelte tot 't 
houden eener rede. 

Openingswoord Burgemeester 
P. L. de Gaay Fortman. 

De voorzitter van de gewestelijke 
commissie, de heer P. L. de Gaay Fort
man, burgemeester van Dordrecht, 
heeft daarop, staande voor de micro
foon, zoodat de overtalrijke schare be
langstellenden over het geheele terrein 
hem konden volgen, den landdag ge
opend met een rede, waarin hij Z.K.H. 
den Prins heeft welkom geheeten; om 
vervolgens de autoriteiten te begroe
ten, zooals den minister van Binnen
landsche Zaken, den voorzitter en de 
leden van de nationale landstormcom
missie, Z. Ex. Duymaer van Twist, 
den heer Snoeck Henkemans, kolo
nel de longh, inspecteur van den B.V.L., 
mr. Wendelaar, pater Barromeus de 
Greeve, kolonel Oele van de mariniers, 
de commandanten en de bemanning van 
de oorlogsschepen, luitenant Heken met 
zijn politieruiters, enz. Spr. noemde het 
een heerlijke zekerheid te weten, dat 
er 75.000 sterke, meest jonge mannen 
bereid en gereed zijn om, als 't moet, 
op het eerste bevel van het wettig ge
zag onze dierbaarste geestelijke en ma
terieele nationale goederen te beveili
gen. (Langdurig applaus). 

De tamboers en pijpers van de ma
riniers maakten vervolgens hun op
marsch onder leiding van hun kranigen 
majoor-tamboer C. Witteveen. 

Rede mr. Wendelaar. 
Hierna sprak mr. W. C. Wendelaar, 

burgemeester van Alkmaar, ongeveer 
als volgt: 

H.K.H. Prinses Juliana inspecteert de eerewacht van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm te Alkmaar op 9 October 1933. 
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Schietwedstrijd van het Landstormkorps "Drenthe" op 29 September 1933 te Assen. 
Gen. Duymaer van Twist en Kol. de longh slaan de verrichtingen der schutters gade. 

Hotel-Restaurant "De Zalm" 
GOUDA 

SPECIAAL INGERICHT VOOR 
DINERS - SOUPERS - PARTIJEN 

Er waait op het oogenblik over Ne
derland een golf van nationaal mee
leven, dat goed doet aan ieder, die er 
behoefte aan heeft, de eenheid van 
Nederland vooropgesteld te zien. 

Die gevoelens hebben zich Zaterdag 
in het Stadion te Amsterdam en Dins
dag bij de opening der Staten Generaal 
geopenbaard. Maar zich op dit oogen
blik uitspreken voor de bestaande re
geering en het bewind, (ook al juichen 
wij dit van harte toe!) zegt betrekke
lijk weinig. In 1918, de tijd van moeilijk
heden, van tweesr,alt, waarbij men ver
wachtte, dat de revolutie zou losbar
sten, was dit evenwel anders. 

Toen waren de menschen niet als nu, 
men wedijverde niet in trouw aan Ko
ningin en Vaderland. Maar toen waren 
't de mannen van den B.V.L., die beg~e.: 
pen, wat wij hier allen begrijpen. 

Ik wil dan ook den B.V.L. een eere
saluut brengen, dat men toen geen 
oogenblik geaarzeld heeft. _ 

Wij hebben van den B.V.L. nog iets 
anders geleerd. In dezen tijd heeft de 
laksheid afgedaan; men vraagt naar 
mannen en vrouwen met karakter, die 
weten wat zij willen, die staan en blij
ven staan, wat er ook gebeurt. 

Op het oogenblik is dat niet zoo 
moeilijk, maar in 1918 wel, en dat be
sefte de B.V.L. volkomen. Thans moe
ten we weten, dat we op elkaar staat 
kunnen maken. 

Er mag verschil zijn van politieke 
kleur in ons volk, dat geeft niet, maar 
er moet toch iets zijn, dat daar boven
uit gaat. Wij zijn allen Nederlanders, 
wij voelen ons hart kloppen voor de 
Vorstin, die gedurende 35 jaren ons 
volk op de meest voorbeeldige wijze 
heeft geregeerd. 

De B.V.L. heeft ons nu geleerd, dat 
wij schouder aan schouder moeten 
staan om Vorstin en Vaderland te 
dienen, boven alle politieke verhoudin
gen. Laten wij daarin aan den B.V.L. 
een voorbeeld nemen en bedenken, dat -:, 
~~ 

~ - DORDRECHT --PRIMA 
TUIN-, BLOEM- EN LANDBOUWZADEN 
\Vaar nog niet ver tegenwoordigd, kunnen 
actieve pers. tot agent wor den aangesteld. 

Flinke provisie. 

er oogenblikken zijn, waarop wij poli
tieke geschillen op zij moeten zetten en 
schouder aan schouder staan voor Vor
stin en Vaderland. Spr. hoopte tenslot
te, dat de B.V.L. nog lang mocht blijven 
voortgaan met zijn taak op zoo voor
treffelijke wijze uit te oefenen. 

Spreker eindigde met een "Leve de 
Bijz. Vrijw. Landstorm. (Langdurig ap
plaus). 

Volgden eenige evoluties van een 
peloton bereden politie-troepen uit 
Amsterdam. 

Inmiddels was minister Mr. Dr. 
Deckers op het terrein aangekomen, 
vergezeld van z.ijn adjudant, luitenant 
Tielens. 

Rede Pater Borromaeus. 

Vervolgens betrad Pater Borromaeus 
de Greeve O.F. het spreekgestoelte 
Spreker zeide, dat de B.V.L. is voortge 
komen uit het Ned. leger en iets van 
trots en dankbaarheid vlamt er in het 
hart, bij het bedenken van hetgeen het 
leger en de vloot voor ons volk beteeke 
nen. Niet de uiterlijke schittering ervan 
bedoelt spr., doch de bescherming, de 
veiligheid, de defensie, een vertrouwen 
wekkend instituut van ons volk. Hoe 
blijde ook met het uniformverbod, met 
belangstelling zullen we blijven begroe 
ten de uniformen van onze weermacht 
(Applaus). 

Heil en dank aan het Ned. Leger 
waarbij behooren de mannen van den 
B.V.L. 

Hun lidmaatschap is een ideaal, zij ge 
ven zich belangeloos en hun vrijen tijd 
vrijwillig aan den B.V.L. en zijn doel. 

De B.V.L. is een blijvend protest tegen 
de groepen, die zich richten tegen onzen 
Regeeringsvorm, een lichaam tot steun 
van ons Vorstenhuis. Dat hij niet gaarne 
gezien is bij die menschen, die zich in 
1918 vergist hebben, is wel zijn grootste 
glorie. Spr. zette uiteen, hoe velen er on 
der valsche leuzen naar verandering stre 
ven; die leeraren, dat er wat anders moet 
komen. Maar wat dan? Rood Front? 
Bruinhemden en hakenkruis? Dat nooit! 
(Langdurig applaus). We willen onszelf 
zijn en blijven. Ons volk is een Christen 
volk, en wij hebben nog vrijheden die we 
met niemand willen ruilen. Nog steeds 
hebben we een verbond gesloten met den 
Potentaat aller Potentaten. Zou het niet 
verstandig zijn in de moeilijke tijden zich 
tot God te wenden? De mensch zelf kan 
niets, dat is nu wel bewezen. Bouwen wij 
dan op God, ons aller Heer. 

Meer en meer wordt het thans duide 
lijk, dat iedere natie (hoe ongaarne ook 
op zichzelf is aangewezen. Sluit dan 
dicht aaneen om de slagen op te vangen. 

Nu vooral, nu we -- zooals de Millioe 
nennota leert - zooveel geld tekort ko-

Districtschietwedstrijd van het Landstormkorps "Veluwzoom" op 16 Sept. 
te Doetinchem. 

men, is de nationale gedachte, de Oranje
lief de losgekomen onder ons volk. 

Wat ook geschokt is in de wereld, wat 
ons volk ook plaagt, we hebben een 
machtige groep in ons land, die met den 
gulden van 100 centen ook wil handha
ven de spreuken 11 God met ons" en 11 Je 
maintiendrai". 

Deze rede werd gevolgd door langdu
rig applaus en het spontaan zingen van 
het Wilhelmus.. 

Dan volgde een colonne geweer door 
een detachement Mariniers uit Rotter
dam, onder leiding van Sergeant 
W. Bergsman. 

Minister Deckers maakte Sergeant 
Bergsman een compliment voor zoo'n 
fraaie prestatie. 

Tijdens de uitvoering van de Mari
niers begaf Prins Hendrik zich naar zijn 
auto om de thuisreis te aanvaarden. 

Nadat de bereden politie met het pa
trouille-springen nog eens had laten zien. 
wat in dit opzicht wel te bereiken valt, 
betrad generaal Duymaer van Twist het 
podium. 

Slotwoord voorzitter N.L.C. 

De voorzitter der Nationale Land
stormcommissie, Zijne Excellentie L. F. 
Duymaer van Twist, sprak een kort op
wekkend slotwoord. Hij dankte allen die 
medegewerkt hadden den schitterend 
verloopen dag te doen slagen en noemde 
in het bijzonder de aanwezigheid van 
Z. K. H. Prins Hendrik, van de beide 
Ministers en den voorzitter der commis
sie, Burgemeester De Gaay F ortman. 
Ook de militaire medewerkers werden 
niet vergeten, evenmin als de landstor
mers uit het Verband Dordrecht, die in 
zoo'n grooten getale waren opgekomen. 
Ook in Dordt heerscht onder hen het 
enthousiasme, dat overal elders in het 
land den B.V.L. kenmerkt. (Langdurig 
applaus). 

Minister Dr. Deckers reikt 
de prijzen uit. 

De Minister van Defensie, Mr. Dr. L. N. 
Deckers reikte vervolgens persoonlijk de 
prijzen uit. Zij bestonden uit een wissel
beker die als le prijs voor de tweede 
maal door de Afd. Dordrecht werd be
machtigd en in medailles, die als volgt 
werden uitgereikt: resp. tweede, derde 
prijs enz. Dubbeldam, Alblasserdam, 
Slikkerveer, Rijsoord, Giesendam, Groot
Ammers, Ottoland en Strijen. 

Vervolgens overhandigde Zijne Excel
lentie aan de commandanten der bere
den politie-groepen de behaalde medail
les en linten. 

De burgemeester deed de hooge gas
ten tenslotte uitgeleide, zoodat omstreeks 
6 uur het eerste en belangrijkste gedeelte 
van den landdag ten einde was. 

Het vuurwerk. 

Ook 's avonds was het in de stad nog 
een ongewone drukte. Reeds vroeg be
gaf men zich ten tweeden male naar het 
Sportpark, waar om 9 uur een vuurwerk 
zou worden afgestoken. Een muziekver
eeniging zorgde voor afwisseling en mocht 
deze een oogenblik zwijgen, dan zongen 

Foto a fgestaan door d e "Graafächapbode". 

de aanwezigen velerlei vaderlandsche 
liederen, bij tijd en wijle afgewisseld 
do.or in dit kader minder passende hym
nen als 11 Pinda, pinda" enz. Maar, dit 
buiten beschouwing gelaten, kunnen we 
toch zeggen - aldus een der Dordrecht
sche plaatselijke bladen - dat er een 
buitengewone stemming heerschte onder 
de vele duizenden - het Sportpark zag 
zwart van de menschen - zooals men die 
maar zelden zal hebben aangetroffen. 
Weliswaar vielen er enkele kleine regen
buitjes, maar daar gaf men niet te 
veel om. 

Een aardige attractie bereidden ook 
nog de oorlogsschepen aan de Buiten 
Kalkhaven, die met bijzonder sterke 
zoeklichten het hemelruim afzochten, 
zoodat men telkens boven het Sportpark 
dikke bundels licht kon waarnemen. 

De Dordtsche burgerij zal den land
dag van het gewest Dordrecht van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm niet 
licht vergeten. 

Een woord van hulde voor dezen dag 
past naast den voorzitter der Geweste
lijke Commissie zeker ook aan zijn 
secretaris, den heer J. A. J. Jansen, 
burgemeester van Zwijndrecht en aan 
den Luitenant-propagandist A. Groe
nendijk, uit Hillegersberg. 

ZIERIKZEE. 
Op Dinsdag -26 September 1933 waren van 

alle kanten van het eiland samengekomen de 
landstormers van Schouwen en Duiveland, met 
hun vrouwen en meisjes, 

Reeds om half acht begon de "Concertzaal" 
zich langzaam te vullen met de genoodigden. 

In den orkestbak had zich het Zierikzeesche 
strijkorkest genesteld, dat onder leiding van 
zijn directeur, den heer A. van den Houten, met 
een vroolijken marsch een sfeer van gemoede
lijke Zeeuwsche gezelligheid schiep onder de 
massa in de zaal. 

Burgemeester Bannink opende als voorzitter 
van de plaatselijke Commissie de groote bij
eenkomst, met hartelijke woorden van welkom 
tot alle aanwezigen. De stille kracht, welke 
U allen hier heeft samengebracht, aldus spr., 
is Uw trouw en aanhankelijkheid aan Koningin 
en Vaderland! 

Onder luid applaus stelde spr. voor het vol
gende telegram aan Hare Majesteit te zenden: 

,,Koningin Wilhelmina Den Haag. Landstorm
avond Schouwen Duiveland te Zierikzee, be
tuigen Uwe Majesteit trouw en aanhankelijk
heid." 

Vervolgens richtte de burgemeester een spe
ciaal wqord van welkom tot den heer van Sit
teren, den vertegenwoordiger van Z. E. Gene
raal Duymaer van Twist; spr. betuigde zijn 
spijt, dat de Generaal, ,,'s lands beste en 
grootste landstormer" op dezen avond niet aan
wezig kon zijn. 

Ook overste Bierman, den populairen com
mandant van het "Zeeuwsch Verband" wil spr. 
speciaal begroeten, alsook den secretaris-pro
pagandist van het Korps, den heer Laernoes, 
beiden "vaderlanders van de beste soort". 

Last not least wijdt spr. een slotparagraaf 
aan den gevierden Landstormredenaar Pater 
Borromaeus de Greeve. 

MARKELO. 
Op 31 Augustus kwamen ten huize van Dr. 

J. C. Romijn enkele heeren bijeen, waaronder 
de Burgemeester Mr. A. P. Korthals Altes, om 
te komen tot oprichting van een afdeeling van 
den B.V.L. daar ter plaatse. 

Dr. Romijn werd verzocht als plaatselijk lei
der te willen optreden. 

Nadien is er hard gewerkt en veler medewer
king toe .Sezegd, waardoor de verwachting kan 
worden uitgesproken, dat Markelo binnenkort 
tot een der actieve afdeelingen behoort. 
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Hierna betrad Overste Bierman het spreek
gestoelte. 

Spr. brengt hulde aan de mannen in onze 
eigen omgeving, die de Landstorm-idee zoo 
ijverig en onvermoeid propageeren en de be
weging met zooveel toewijding steunen. In het 
bijzonder wil spr. hulde brengen aan de heeren 
van den Broek, den plaatselijk leider van Zie
rikzee, Bij de Vate van Nieuwerkerk, Spoor
makers van Scharendijke en Boot van Brou
wershaven. 

Tenslotte constateert de overste met recht
matigen trots, dat Zeeand percentsgewijze het 
grootste aantal landstormers heeft. 

Vervolgens werd het woord gevoerd door den 
heer van Sitteren. Deze gaf een korte beschou
wing over den Landstorm in de geschiedenis 
en in onze wetgeving. Daarna schetste spr. het 
ontstaan en het doel van den B.V.L. om ten
slotte nog eenige oogenblikken de aandacht te 
vestigen op het Landstorm-embleem. 

Na de pauze betrad Pater Borromaeus het 
. spreekgestoelte voor het uitspreken van zijn 
Landstorm-rede: ,,B.V.L. wie zijt gij?" 

Muisstil was het in de groote zaal, toen de 
gevierde redenaar de taak en de beteekens 
van den B.V.L. schetste in een heerlijk rijke 
taal zooals we zelden hoorden. 

Een daverend applaus, waaraan geen ein_de 
:scheen te komen, vertolkte den dank en de m
:stemming van de enthousiaste menigte. 

De Burgemeester dankte aan het slot al. de
genen, die tot het welslagen v3;n dezen sch1tte
renden avond, hun medewerkmg hadden ver
leend. 

In het bijzonder bracht spr. namens het plaat
:selijk Comité zijn warmsten dank aan den heer 
J. E. van den Broek, aan wiens organisatorisch 
talent het welslagen van dezen avond voor een 
overgroot deel is te danken geweest. 

Den anderen dag is door den burgemeester 
het volgend telegram ontvangen, als antwoord 
-0p de betuiging _van trouw:. .. 

,,Hare Majesteit dankt vnendehJk landstorm-

avond Schouwen-Duiveland voor gevoelens, uit
gedrukt in telegram. Adjudant de Jonge van 
der Halen", 

PUTTEN. 
Uitslag van den gehouden schietwedstrijd. 
Maximum punten 300. 
Koningschutters: le prijs Joh. Pasman 287 

punten; 2e pr. W. Knevel 286 p.; 3e pr. E. Pol
houd 284 p.; 4e pr. Joh. v. Dompseler 281 p.; 
Se pr. W. Polhoud 280 p.; 6e pr. W. Ruiter 278 
punten. 

Scherpschutters: le pr. J. v. d. Kleut 282 p.; 
2e pr. J. v. Malestein 282 p.; 3e pr. H. Hendrik
sen 277 p.; 4e pr. A. Pieper 274 p.; Se pr. G. 
Schreuder 272 p.; 6e pr. G. Kernebeek 268 p. 

Schutters le klas: le pr, A. Stoffer 277 p.; 
2e pr. St. v. Boeijen 267 p.; 3e pr, A. Arendse 
267 p.; 4e pr, J. Smienk 266 p.; Se pr. Ph. 
Andreae 258 p.; 6e pr. G. Prophitius 254 p.; 
7e pr. E. Zeegers 248 p.; Se pr. B. v. Boeijen 
244 p.; 9e pr, L. Peters en 217 p . 

De prijsuitreiking zal nader worden bekend 
gemaakt. 

LANDSTORMAVOND OP 
TERSCHELLING. 

Op 25 September heeft de bijzondere 
vrijwillige landstorm, waarvan ook op 
Terschelling een afdeeling bestaat, een 
openbare vergadering met filmvertoo
ning gehouden. Verschillende autoritei
ten, waaronder generaal Duymaer van 
Twist, hadden aan de uitnoodiging tot 
bijwoning van de vergadering gevolg ge
geven. De bijeenkomst werd geopend 
door den heer Rijnders, burgemeester 
van Terschelling, waarna verschillende 
sprekers, waaronder generaal Duymaer 
van Twist, ds. Hoek, predikant te Ter-

Wie kan lid van den B.V.L. I (t • ) • AJ d• t 
~~~~~~f~~~l~e1~o~e~,oe~~ijJ~ nspecteur nee ID g. Jens . 
tijdsomst.h. zijn z11ak v. d. h. SPAAR-INSTELLING vraagt Heeren en Dames uit goeden 
moet doen, helpen a. e. betr. stand, boven 21 jaar. Na proeftijd volgt aanstelling op f 175.• 
of gedeelt. betr. v. halve dag., salaris, inclusief onkosten, abonnement en sup. provisie. 

machinist, conciërge, oppasser Brieven onder no. 154 aan het Bureau van dit blad. 
of wat ook; goede ref., zoowel 
burgerlijk als militai1'. Briev. 

letter s Bureau v. d. blad. BATAVUS Electrische Lamp 
GEVRAAGD, van particulier, 
tegen hooge rente, 

f800.-
Als borgstelling 12 koeien. 
Aflossing naar overeenkomst. 
Brieven onder letter C aan 
het Bureau van dit blad. 

TWEE/DERDE 

1 ,-

~Il-. 

GEHEEL VERCHROOMD. PRIJS f 6.95. 

ENORME ÜCHTSTERKTE 
Verkrijgbaar bij eiken rijwielhandelaar. 

Importeur: Rijwielfabriek "BATAVUS", 
A. GAASTRA, Heerenveen. 

Candidaat -Notaris, ~~ o'!! =h~~!~!rL~ g!!!~~!maz~~!~ 
op gew~est voor dee: 3, zoekt speciaal voor schietschijven vervaardigd, glad en scheurt niet. 
betrekkmg. op notanskant_o_or Alle modellen direct uit voorraad te leveren, franco huis 
of anderszms. Ook kolomen. door geheel Nederland. Vraagt onze volledige prijscourant 
Brieven onder letter_ F aan en modellen. Beleefd aanbevelend, 
het Bureau van dit blad. N.V. v.h. FIRMA GROENENDIJK 

; Slaghekstr. 90•94, Rotterdam-Zuid, TeL 11386, na 6 uur 11209 
_...,.... ...... -----------=====~ Ons succes v. 1933 is de nieuwe Geluksbaanschijf, tel1. 1-100 

Dercksen's BESCHUIT 
't BESTE van 't BESTE ! ! 
Elkeen die ons een nieuwen Verbruiker aanbrengt, 

ontvangt een aardige 

VERRASSING!! 

KONINGSSCHUTTE'RS Fa. JOHs. v. d. ANDEL 

VERZEKERING 

7 

schelling, mr. Tijsma van Leeuwarden 
en de heer Heukels, het woord voerden. 
De belangstelling was zoo groot, dat de 

groote zaal van Nap lang niet allen kon 
bevatten en de film tweemaal vertoond 
moest worden. 

TEXEL. 

Schietwedstrijd van de Afdeeling Texel van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm op 26 September 1933. De voorzitter der Nationale Landstorm-Commissie, Generaal 

Duymaer. van Twist temidden van de schutters. 

Directie : R. MAAS Rzn. 
Comm.: 
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy. 

Mr. J. Oranje. 
S. Zeijl Wzn. 

Auto-, W.A.-, Ongevallen-, 
Ziekten-. Glas•, Brand- en 
Transportverzekeringen. 

Op plaatsen, waar nog niet 
vertegenwoordigd, agenten 

1 
gevraagd. : : : 

VAANDELS-VLAGGEN 
MEDAILLES BEKERS 
EEREKRUISEN en LINTEN 

K ON I N K L IJ K E 

"BEGEER" .. 
VOORSCHOTEN Fa. H. EvenbllJ 

0 Koog a. d. Zaan 

VEREENIGINGS vat e n 
MEDAILLES Kalkkuipen 

INSIGNES 
0 

UITSLUITEND 
NEDERLANDSCH 

FABRIKAAT 
0 

Watertonnen 

Giervaten 
(6 à 700 L.) 

KOK V AK-kleeding 
ROTTERDAM 

L.P. BOSMANs-To-oME-N -~-S 
WESTEINDE 36, DEN HAAG Ll O E V E 

Beijerlandschelaan 17 
Jonkerfransstraat 106 

Wij maken iets speciaals 
in bedri,ifskleeding, o.a. 
Overals en Werkpakken 
Vraagt U eens bemon
sterde offerte aan of 
koopt een proefstukje. 
Uiterst lage prijzen! 

Vervaardiger van Regiments- j • n VERVEN 
vlaggen en Hofborduursels. 

VEENKOLONIALE 

V.L.M. 
VEENDAM 

BOUWMATERIALEN 
PORFIER 
CEMENT 
METSELSTEEN 

~, 
0 ~

~c, c,,~ 
to~ 
~ 'JJ~ 

IU-iE 
van den Bijzonderen Vrijwil• 
ligen Landstorm beschikbaar 
tegen betaling van f 1.- : 
INSIGNES van het Konings
schutt.erskruis, als Dasspeld 
en als reversknoop. 

OP ELK GEBIED _ LEVENSVERZ. MIJ. 
1 

c,,"'c ~ 
~4..~ 

N.V. PUDDINGFABRIEK 
v.h. A. J. POLAK, Groningen. 

Blnnenwei:~=
6

ittii:.-:Hoogstraal 
Jonkerfranaalraat v.d. Takstreat 

Bi.i postwisselzending aan de 
Administratie van "Het Land
stormblad" te vermelden het
geen men wenscht. 

N.Z. VOORBURGWAL No. 156 
-- AMSTERDAM --

···················································································~·-······· 
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AGENTEN GEVRAAGD N.V. DE HOOP 
TERNEUZEN . 

ADVERTEERT IN 

HET LANDSTORMBLAD 

1 : l bi 3 1 J i i-4 
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NEDERLANDSCHE ROTTERDAM 
HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.v.,GRAND HOTEL COOMANS-BRJSJOL 

AMS ERDAM I WERELDREPUTATIE 
T GEHEEL GK\JODERNISEERD 

Agentschap en te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE Cnzr prijzen zijn than::,: I~amers vanaf f 3.-, inclusief 
P u1tgf·hl'eid flollamlsch ontb1Jt. 

ALLE BANKZAKEN I-----ALLE COMFORT 

SAFE DEPOSIT - KOFFERKLUIS , HOTEL j CAFE-RESTAURANT 

Accountantskantoor : TERM1Nus Jï~~~~
1

'T GOUDEN HOOFD 
G. van Boekel en Drs. J. Modderaar - DEs PAvs-BAs GROENMARKT 13 

leden van : ( het Nederlandsch _Instituut van Accountants 
( de Ver. v. Academisch gevormde Accountants 

( Kantoor . . . . . . . . . No. 56880 
TELEF. ( G. van Boekel ... No. 13880 

( Drs. J. Modderaar No. 44945 
WIJNHAVEN No. 86 - ROTTERDAM 

N.V. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK 
opgericht te VEEXDAM in 1890 

N.V. Eerste Ned. Hyp. Briefbank, 's-Gravenhage 
gefusioneerde bedrijven 

Directie: 
Mr. M. J. BOS, Mr. J. WlLKENS en J. ROOSENBURG 
Hypotheken f 84.000.000. Pandbrieven f 80.000.000. 

RESERVES f 3.647.000. 4½ % PANDBRIEVEN. 

ACCOUNTANTSKANTOOR 

H. M. VAN TRIET 
VAN - ITERSONLAAN No. 1 

N.V. LEEUWARDEN 
HYPOTHEEKBANK 

Willemsk. 2 - Leeuwarden 

- Utrecht I DEN HAAG 

VERGADERZALEN Tel. 117 584 (3 lijnen) 

Hotel VERNIMMEN \ LEEUWARDEN 

Heerenveen (t.o. 't station) Hotel De Kroon" 
" Stroomend w . en k. water 

Centrale verwarming Vergaderzalen 
GARAGE - TELEF. 20 UITST. KEU KEN 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Eerste Neder!. Fabriek van Machinale Poederkalk 

,,BOUWMATERIALEN M. LUYTEN N.V." 
LEKKERKERK 

LANDBOUWKALK, Ned. Fabrikaat. 

ASBESTPLATEN, gegolfd en vlak. 

Alle bouwmaterialen. Vraagt prijs! 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

N. V. STOOMTIMMERFABRIEK EN HOUTHANDEL 

: OthKJ SU[[fi AAN PRIMA KWAllTEÏf: 
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N.V. STOOM BOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

Dagelijksche Boot- en Autodiensten 
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, 
Delft, Den Haag, Amsterdam, · 
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd 

No. 309 

N.V. v. Gaasbeek & v. Tiel's 
Machinale Stoel- en Meubelfabriek 

Culemborg 

TELEFOON: KAN T OO R No. 30 
WOONHUIS No. 79 

OPGERICHT ANNO 1847 

Speciaal ingericht voor: 

Kerk- en Zaalstoelen 
met vaste en opklapbare zitting 

Voor RIJK & GEMEENTE-INSTELLINGEN 
GOUDA 

5 % Pandbr. à 100½ % 
4½ % Pandbr. à 99 % 

De Directie: ''DE MORGENSTER" VIN GO U" he.t nieuwe reinigingsproduct, rePCls 
" bii verschil ]. gem.-instellingen in 

v .h. J. H. DE WILDE TE GOUDA -------- g·rbruik, is 'n "ongelooflijk succes". 
Over deze nieuwe reinigingszeep werd reeds in "de Pers" 

TELEF. 2204 P.VISSER, Drs. H.WYNIA 

PANDBRIEVEN KATIENSINGEL 86 geschreven. Het reinigt de Vuilste vloeren, hetzij steenen, 
H. W. BLOMJOUS TELEFOON 3051 houten, terrazzo of rubbervloeren, baden, sanitair enz., en de 

DENNEWEG 75-77 vuilste handen. 
der N.V. INSULAIRE HYPO- TEL. No. 112760 Levert in alle houtsoorten uitsluitend lste klas werk. VI NGOU'' is onschadelijk en goedkooper dan 
THEEKBANK te ZIERIKZEE •s-GRAVENHAGE n a ll e best. reinigingsproducten, en is 
EEN VEILIGE BELEGGING. Uniform-kleeding Prima drooginrichting voorhanden. -------- zuiver Ned. fabrikaat (wett. geclep.). 
Verkrijgbaar : p tt 4½ % Pandbrieven à 99 %. e en 1..-------------------- VRAAGT OFFERTE en NEEMT PROEF ! 

Aangesloten bij de controle KENT U DE MILISAFE? CHEMISCHE FABRIEK s VINGERLING 
_de_r _Ri_ik_sp_os_ts_pa_ar_ba_n_k. __ v _ra_ag_t _Pr_os_p._O_pg_er_ic_ht_ 1_910 1 N.V. Houthandel V.h. Fa. J. & G~ ALBLAS ~ 
GEBR. VAN OORD - WERKENDAM WADDINXVEEN TEL. No. 6 GOUDA • TELEFOON 

2183 

VOEDERT UW PAARDEN 
Tel. Nr. 23 c1oor1. Opslaplaats ROTTERDAM, Zwaanhals 203-205, tel. 40891 

RIJSMATERIALEN - DROOG EN GROEN RIET Ye~e~=~ mh:1~ge~agrantsoen 
LEVEREN : Vuren, Grenen, Amer. Grenen 
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Spar- TWEE MUSKAT'OR 
ren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout. LIJNZAADKOEKJES 

UITVOERING van RIJSWERKEN in onder-aanneming. 
RIETMATTENFABRIEK 1 

Eigen cultures Prima kwaliteit Lage prijzen Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw. met gepasteuris. Melasse. 

N. V. 

K. & J. WILKENS 1 
TRIPLEX OREGON PINE 

N V LAVO
,, BERKEN en ELZEN 

Deze koekjes bevatten cle 
leven snoodzakelijke 
Minera len 

JOdium 
Vitamine 

VEENDAM 
'' KORTE LEVERINGSTI JD 

■ ~ 1 PRIJZEN SCHE R P CONCURREEREND ! 

N.V. NEDERL. KRACHTVOEDERFABRIEK "MUSKATOR" 

STOOMHOUTZAGERIJ 
EN -SCHA VERIJ 1 

Luxe BETONHOUT - ---- KISTENHOUT 

Auto
Verhuur Vuren en grenen bestekhout 

Pitchpine - Oregonpine 
Triplex KONINGINNEGRACHT 1 d 

Den Haag, t. o. Dierentuin 
TELEFOON No. 7 TEL. 112090 - 112091 
Gironummer 3 5 6 4 -----------· 

N.V. AANNEMING MIJ. PRIMA VOLVETTE 

J. P. v. EESTEREN BOEGRËNcKÀAs 
BOUW- EN GEWAPEND 

BETONWERKEN 

JONGE, BELEGEN of OUDE 
35 à 40 cent per pond; post
pakket 9 à 10 pel. franco huis 
rembours; bij grootere af
name korting. 

ZUIDBLAAK No. 22 P. G. TEEKENS 
ROTTERDAM. Tel.11645 GOUDA 

KAASHANDEL 
IN 'T GROOT EN KLEIN 

N.V. AANNEMING MAATSCHAPPIJ 

v.h. ZANEN & VERSTOEP 
GOUDA 

Uitvoering van Wegenbouw-, Grond-, 
Spoor-, Beton- en Waterwerken 

Tel. 2352 Gouda - Tel. 338501 Den Haag 

::::::::=:::::::::::::::=::=::=::::::::::::::::=::=::~ 
BAKOVEN BOUW 

v.h. IT. P. Den Boer N.V., Dordrecht, Tel. 5241, Postbus 72. 

GAS-BANKETOVENS 
in verschillende grootten, met 2, 3, 4 en 5 bakruimten. Voor 
elke bakkerij zeer geschikt. Deze nemen weinig plaats in, 
hebben een groote capaciteit en zijn geweldig zuinig in gas
verbruik. Vraagt onze referentielijst. Reizigersbezoek gratis. 
Uit voorraad leverbaar. Wij wachten uw aanvrage. 

Leden v. cl. Bijzond. Vrijwill. ---------... 
Landstorm, het is 'uw belang 
bij uw winkelier kwaliteits• 
sigaren te verlangen. 
Daarom vraagt met klem de 
kwaliteits-sigaar merk K.L.M. 
N.V. Tabak- en Sigarenfabr. 
v.h . Gebr. BOS, opgericht 1853, 
Ridderkerk, Telefoon n o 5. 

A. Drüghorn 
v~ L. W. BRONKHORST 
Javastraat 57 - Den Haag 

Opgericht anno 1873 
Telefoon no. 11 82 90 
Postgiro no. 163395 

Sigaren-, Sigarettenhandel 

OUDEWETERING 

N.V. Was s c h er ij 

,,Eigen Hulp" 
LOOSDUINEN 

Als "Eigen Hulp" 
voor U wascht. ... 
Heeft U nooit 
van slijtage last ! 

TEL.396336 
Vraagt onze tarieven 

r DOOFHEID " 
en oorsuizen, ook oucler
clomsdoofheid, oorverkal
k ing, loop. ooren , brom
men, suizen , fluiten, ge
raas in h et hoofd , enz. 
Vraagt k osteloos brocl1,. 
n o. 2 omtren t genezing. 

S. WIJNBERG, 
Oosterpark 45 • A'dam 

GOEDEW AAGEN 'S Koninkl. 
Fabrieken GOUDA 

L,@ 
GOEDEWAAGEN 'S PIJPEN 

Zie naam op steel. 

Steunt 
NEDERLANDSCB Fabrikaat 

15MAAR~ 
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Van de plaat op pag. 5, zijn mooie af
drukken op kunstdrukpapier te verkrij
gen tegen inzending van f 0.30. T eeke
ning is van Rein van Looy, gedicht van 
Bart van de Veluwe. 

DE ADMINISTRATIE. 

OP HOOG PEIL. 

Onze eeuw vraagt andere dingen, dan 
de vorige. 

De beste wijn heeft tegenwoordig een 
krans noodig en daarom voert de Bij
zondere Vrijwillige Landstorm zijn pro
paganda op zijn eigen wijze. 

Omdat daarbij nauwlettend wordt toe
gezien op wat vereent en weggelaten 
wordt, . al wat beneden de waardigheid 
van dit nationale instituut is. 

Dit zijn twee belangrijke richtsnoe
ren voor al wie voor den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm iets wil doen: 
n.l. bevorder de saamhoorigheid en 
houdt al het banale verre. 

Den nood, door een ramp veroor
zaakt, moet men niet trachten te leni
gen door een bal-masqué in elkaar te 
zetten. 

De kostelijke vrijheden, die ons volk 
eigen zijn, bewaart men niet met feest
jes, komiekengrappen en dilettanten
tooneel-vertooningen. 

ZELFOVERSCHATTING. 

De heer H. V. Quispel heeft gemeend 
in het orgaan van het Nationaal Jonge
ren Verbond een artikel, gericht tegen 
den Voorzitter der Nationale Landstorm 
Commissie, te moeten schrijven, dat, op 
z'n allerzachtst gezegd, niet behoor
lijk is. 

De heer Quispel is nog een jeugdig 
man en daarom kan er gemakkelijk over 
heen gestapt worden, dat hij oordeelde 
en veroordeelde in een zaak, waarvan 
hij geen andere kennis droeg dan de 
weinig objectieve inlichtingen, welke 
hem door anderen waren verstrekt. 

Erger is, dat het Hoofdbestuur van hei 
Nationaal Jongeren Verbond even licht
vaardig zijn oordeel gereed had en het 
artikel van den heer Quispel goed
keurde. 

Nog erger dat zijn Voorzitter, de heer 
Inden daarna in denzelf den zin de aan
gelegenheid, die zich niet leende voor 
behandeling in de pers, ondanks de voor
lichting, welke inmiddels was verstrekt, 
op een bijeenkomst te Zwolle opnieuw 
,,aansneed" en den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm vrees voor de commu
nisten verweet. 

Deze manier van doen van het be
stuur eener jeugdorganisatie, welke na
tionale waarden wil verdedigen, belooft 
niet veel goeds voor de toekomst. 

Het op krenkende wijze verdachi 
maken van de gevoelens van de leiding 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm verwacht men niet in het orgaan 
van het Nationaal Jongeren Verbond. 
Dergelijke dingen vond men tot nog el
ders. 

Het blad "Allen Weerbaar" schreef 
omtrent dit Verbond en zijn Voorzitter: 

"Wellicht dat slechts één gevaar 
dreigt, n.l. dat het zich in het bewust-

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS f1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

!11---------------------,----------~ 
ABONNEMENTSGELDEN 
We schrijven November en de aanvangsdatum van den elfden jaargang van 
"Het Landstormblad", 1 Januari 1934, komt al in zicht. Abonné' s, die het 
abonnementsgeld per postwissel of per giro wenschen te betalen, verzoeken 
wij beleefd dit zoo spoedig mogelijk te doen, liefst vóór 10 Dec. 1933, aan: 

,,HET LANDSTORMBLAD" 
BILTSTRAAT No. 35a TE UTRECHT 
- POSTREKENING No. 192757 -

Wie voor 10 December a.s. gireert of postwissel zendt, bespaart de nood
zakelijke 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. 

zijn van kracht gaat begeven op terrein 
dat der ouderen is. De juiste leiding van 
den heer Inden zal dit gevaar wel weten 
te keeren." 

Wij hebben ondervonden, dat slechts 
het eerste daarvan juist is. De zelfover
schatting van den heer Inden en van zijn 
bestuur is nadien voor ons nog duide
lijker aan het licht getreden en wij be
grijpen thans, dat onder dergelijke lei
ding verschillenden niet langer willen 
verblijven en zich terugtrekken. 

Als het Nationaal Jongeren Verbond 
meent zich eenige populariteit te ver
werven, door den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm een trap te geven, dan 
is het den juisten weg toch wel heel 
erg bijster geraakt. 

De redenen, die het blad van 
het N.J.V. verzweeg. 

Aan het défilé op 9 September j.l. 
heeft de Bijzondere Vrijwillige Land
storm "als zoodanig" niet deelgenomen, 
wat niet uitsluit, dat er talrijken onzer 
vrijwilligers in andere kwaliteit tegen
woordig zijn geweest. 

Hier volgen de motieven, welke aan 
het Hoofdbestuur van het Nationaal 
Jongeren Verbond bekend waren en 
welke in het orgaan van September j.l. 
werden verzwegen: 

1e. Het karakter als militair Over
heidsinstituut, waardoor de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm van particuliere 
vereenigingen en corporaties is onder
scheiden, heeft den doorslag gegeven; 

2e. De Voorzitter der Nationale Land
storm Commissie heeft, alvorens defini
tief werd beslist, overleg gepleegd met 
een hoogere instantie, welke ook niet 
heeft geadviseerd tot deelneming; 

3e. Buiten het onder ten eerste ge
noemd, doorslag gevende motief, zijn 

DE ADMINISTRATIE. 

nog eenige belangrijke vragen van orga
nisatorischen aard overwogen; o.a. 

dat de leiding en verantwoordelijk
heid nimmer bij anderen dan bij de Na
tionale Landstorm Commissie zou kun
nen berusten; 

dat de Bijzondere Vrijwillige Land
storm, ter sterkte van ruim 75 duizend 
vrijwilligers, bij een defilé voor H.M., 
waarbij niet het zenden van een depu
tatie, maar een massale opkomst op den 
voorgrond staat, nooit zou kunnen vol
staan met een onbeduidend aantal; 

dat de tijd van voorbereiding daartoe, 
ook voor inzameling van gelden voor 
de deelneming van de werklooze Land
stormers en kostwinners, die in den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm niet 
mogen achteraankomen, ontbrak; 

dat de aanwezigheid van de Land
stormvaandels - met de voorgeschre
ven gewapende vaandelwachten onder 
militaire commandanten - bij een 
volkshulde, waaraan de gewapende 
macht•) uiteraard als zoodanig niet 
deelnam, bezwaren had. 

*) De Redacteur van de Motorgids, die het 
doet voorkomen, alsof de sectie Leiden van 
het Vrijwillige Landstormkorps Motordienst wel 
aan het defilé heeft deelgenomen, behoorde uit 
hoofde van zijn militaire positie te weten, dat 
dit niet het geval is geweest. De niet-officieel 
erkende "V ereeniging" van de Leidsche Motor· 
vrijwilligers, welke een particulier karakter 
draagt, heeft deelgenomen. Het Vrijwillige Land
stormkorps Motordienst daarentegen heeft 
evenmin deelgenomen, als de regimenten Grena
diers, Jagers, Huzaren, Veld-Artillerie en de 
overige Landstormkorpsen. 

EEN NIEUW SYSTEEM TOT VER
WIJDERING VAN OPRUIENDE 

GESCHRIFTEN. 
Men schrijft aan de "N.R.Crt.": 

Donderdagnacht hebben onbekenden 
de straat voor en in de omgeving van 

FAf>EIR KOFFIE/ THEE 
ARNHEM 
ELECTRl5CHE KOFFIEBRANDERU rn THEEHANDEL. 

ZIJT 61: 
v Uw ij verzot 

geeft 

ROOl\6f NOT 

het raadhuis te Capelle aan den IJssel 
volgekalkt met opschriften als "Weg 
met de steunroof", Dood aan Colijn" e.d. 
met opwekking tot opstand en aanslui
ting bij de O.S.P . 

Aangezien des Vrijdags ten raadhuize 
steun aan werkloozen wordt uitbetaald 
en de opschriften juist met het oog 
daarop schenen te zijn aangebracht, is 
op last van het gemeentebestuur de 
werklooze G. v. d. P., voorzitter van de 
afd. der O.S.P., tegen het van gemeente
wege vastgestelde uurloon voor losse 
werklieden, te werk gesteld om het ge
kalkte te verwijderen. 

Zijn steunuitkeering wordt met een 
zoodanig deel van het verdiende loon 
in mindering gebracht dat zijn arbeid 
met 16 cent per uur wordt betaald. 

Begrijpelijk ondervond het werk van 
den O.S.P.-er veel belangstelling van de 
zijde der werkloozen, die hun steun in 
ontvangst kwamen nemen. 

AAN DE GOEDE ZIJDE BEGONNEN. 

De Regeering, welke met krachtige 
en beleidvolle hand de gezagsondermij
ning bestrijdt, is op de goede wijze be
gonnen n.l. in haar eigen huis, bij de 
ambtenaren, in het leger en op de vloot. 

Haar kloeke houding verdient groote 
waardeering en steun van het volk, dat 
begrijpt, dat een krachtige en recht
vaardige Regeering in alle tijden, maar 
inzonderheid in onzen veelbewogen tijd 
een zegen, een groote zegen is. 

De Regeering, die bij monde van Mi
nister Colijn verklaard heeft nauwlet
tend grondwet en wet in acht te willen 
nemen, doch de bevoegdheden welke 
deze haar verleenen dan ook geheel te 
willen benutten, zal, zoo mag verwacht 
worden, doelbewust verder gaan. 
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HOTEL "TOELAST" 
ALKMAAR 

RUIME KAMERS MET STROOM. WATER. 
HET ADRES VOOR UW MAALTIJDEN. 
BILLIJKSTE PRIJZEN. PRIMA KEUKEN. 

TELEFOON 441. 

DE COMMUNISTISCHE INFECTIE. 
Het overheerschend geluid, dat de 

fascistische trombone maakt, mag geen 
oogenblik doen vergeten, dat de com
munistische en socialistische infectie 
nog bijkans ongehinderd op ons volk en 
voornamelijk ook op de jeugd door
werkt. 

Het dagblad "De Tribune", dat zich, 
naar het schijnt, tegenwoordig geheel 
met Nederlandsch geld kan bedruipen 
en waarvan oplaag en grootte b_elangrijk 
zijn uitgebreid, stort met de vele andere 
communistische lectuur dagelijks zijn 
gif in de massa. 

Revolutionaire films (het geval van 
de Zeven Provinciën herinnert ons aan 
het onbelemmerd draaien van de Po
temkin-film) blijven ongestoord aan de 
markt komen. 

Het aantal communistische stemmen, 
in het voorjaar tijdens de verkiezingen 
in onze groote steden uitgebracht, ver
toonde schrikbarende stijging. 

De communistische en socialistische 
werkzaamheid is in feite nog weinig in-
geperkt. · 

De tactische draai, dien de S.D.A.P. 
bezig is te nemen, kan met genoegen ge
incasseerd worden, een ommekeer in de 
geestesgesteldheid beteekent dit aller
minst. 

Zij komt zich nu vriendelijk presen
teeren als bondgenoote tegen een dicta
tuur, die zij vreest, dat over haar zelve 
komen zal en die zij eigenlijk ook ver
diend heeft. 

Men ga de S.D.A.P. nu niet op het 
paard zetten en vriendelijk beloonen. 

Een vijand op klompen kan men hoo
ren aankomen. Die op sokken is gevaar
lijker! 

ONGEOORLOOFDE SPLITSING. 
De fascisten van alle gading hebben 

zich een methode aangewend, om den 
eenvoudigen burger te overtuigen van 
hun liefde voor het Gezag en Oranje. 

Geen gelegenheid laten ze voorbij
gaan, om telegrammen van hulde en 
trouw te zenden aan onze Koningin en 
om door het zingen van het Wilhelmus 
ons Oranjehuis te eeren. 

Op deze wijze maken zij op den 
loyalen burger den indruk gezaggetrou
we vaderlanders te zijn. 

Tegelijkertijd laten zij echter niet af 
van schimpen op de magistraten, die 
door onze Koningin zijn benoemd, om in 
Haar naam dit gezag over ons volk uit 
te oefenen en trachten zij de bevelen, 
door dit gezag gegeven, op alle moge
lijke wijze tegen te staan en te ontdui
ken. Dit nu is voor werkelijke gezags
menschen ontoelaatbaar. 

Zoo kan gezag niet bestaan. 
Er is geen wezenlijk verschil tusschen 

het Wettig Gezag van Hare Majesteit 
en dat van hen, die in Haar naam ons 
regeeren. 

Beide hebben wij te gehoorzamen en 
te eeren als in wezen hetzelfde gezag, 
waardoor God, de bron van alle gezag, 
ons volk belieft te regeeren. 

DE OFFICIERSEED. 
Wij mogen aannemen, dat na de ver

schijning van de Legerorders 29, 59 en 79 
van dit jaar, waarbij het lidmaatschap 

EEN WAARDEVOLLE KORPS
PRIJS IS EEN ARTISTIEK 

HOUTEN WANDBORD 
ONT\VORPEN DOOR DEN 
SIERKUNSTENAAR 

WIM ABELEVEN - WALCHEREN 
Vervaardiger cler borden Landdag te Hulst 

van revolutionaire, fascistische en natio
naalsocialistische organisaties voor mi
litairen is verboden, geen beroeps- of 
reserve-officier langer van een dezer 
bonden lid is gebleven. 

Mocht dit ten aanzien van een enkele 
nog niet het geval zijn, dan zou het 
toch hoog tijd worden, dat deze zich 
den door hem afgelegden eed van trouw 
herinnerde n.l.: 

Ik zweer trouw aan de Koningin, gehoor
zaamheid aan de wetten, onderwerping aan de 
krijgstucht. 

PISTOLEN VOOR 
RESERVE-OFFICIEREN. 

Een militair mag alleen dat vuurwa
pen in huis hebben, hetwelk tot zijn uit
rusting behoort. 

Voor een tweede revolver of pistool 
of voor eenig ander vuurwapen moet 
een vergunning tot het voorhanden heb
ben van dat wapen getoond kunnen 
worden. 

Door het Staatsbedrijf der Artil
lerie-Inrichtingen wordt een pistool 
M. 25 no. 2 met toebehooren (houder
tasch, pistooltasch, twee reserve-hou
ders, drie exercitie-patronen en pomp
stok) geleverd voor den prijs van 
f 32.35. 

Het pistool wordt uitsluitend met toe
behooren geleverd, terwijl het toebe
hooren niet afzonderlijk verkrijgbaar is. 
Wie echter een pistool met toebehooren 
van de Artillerie-Inrichtingen wenscht 
te betrekken, moet genoemd bedrag gi
reeren of storten op de postrekening 
van den Administrateur van het Regi
ment, waartoe hij behoort en zijn aan
v1 age tot het bekomen van het pistool 
schriftelijk bij genoemden Administra
teur indienen. 

Voor Vaandrigs en Kornetten geldt 
deze bepaling eveneens (L. 0. 1933, no. 
219), voor zoover zij nog verplicht zijn 
voor herhalingsoefe:qingen in werkelij
ken dienst te komen. 

(Uit Mavors). 

J. M. BARON VAN BOECOP t, 
Op hoogen leeftijd 
is te Brummen over
leden de Hoogwel
geboren Heer J. M. 
Baron van Boecop, 
Vice-Voorzitter der 
Gewestelijke Land
stormcommissie "de 
IJssel" en Voorzit
ter der Plaatselijke 
Landstormcommis
sie te Brummen. 

Velen zullen met 
groot leedwezen het 
verscheiden van de
zen krachtigen en 
energieken vader
lander hebben ver
nomen. 

Ook de Bijzonde
re Vrijwillige Land
storm gedenkt met 

dankbaarheid al 
hetgeen de Land
storm in hem heeft 
mogen ontvangen. 

DISTRICTSCOMMANDANTEN VAN 
HET VRIJWILLIGE LANDSTORM

KORPS "MOTORDIENST". 

De Reserve-Eerste-Luitenant voor 
Speciale Diensten, Jhr. A. F. Meyer, is 
op zijn verzoek eervol ontheven van de 
functie van Districtscommandant van 
het Vrijwillige Landstormkorps Motor
dienst. Jhr. Meyer maakte deel uit van 
de Gewestelijke Landstorm-commissiën 
Vollenhove, Twente en de IJssel. 

Aan den Reserve-Kapitein voor spe
ciale diensten C. J. B. ten Hove is een 
eervol ontslag uit den militairen dienst 
verleend: deze officier, die Districts
commandant bij het Vrijwillige Land
stormkorps Motordienst was, maakte 
deel uit van de Gewestelijke Landstorm
commissie "Stelling van Amsterdam". 

c NI D Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 

LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

De Commandant van het Vrijwillige 
Landstormkorps Motordienst heeft reeds 
eehigen tijd geleden aan zijn onderheb
bende commandanten bericht, dat, 
evenals bij den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm geen fascisten als vrijwilli
gers van den Landstorm-motordienst 
mogen worden aangenomen en indien 
zij reeds vrijwilliger zijn voor verbre
king van de verbintenis moeten worden 
voorgedragen. 

BENOEMING. 
Benoemd tot Reserve-Kapitein voor 

Speciale Diensten bij het Vrijwillige 
Landstormkorps "Motordienst", de Heer 
G. van Sitteren, Administrateur der Na
tionale Landstorm Commissie, onder ge
lijktijdig eervol ontslag als Reserve
Kapitein der Artillerie. 

LANDSTORMERS uit "De Stelling" 
VRAAGT ONZE PRIJSCOURANT voor uw 

meuwe Haard, uw Kachel of Fornuis ! 

J. A. NEUYEN Jr. 
FIRMA JUSTUS H. HUETINCK 

Haarlemmerdijk 13-19 - Telefoon 41653 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Bijeenkomsten 

zijn in de maand October voor de vol
gende afdeelingen. georganiseerd t.w. 
Amsterdam Centrum, Amsterdam Noord 
Amsterdam Zuid, Amsterdam Oost, 
Amsterdam West, Duivendrecht, Die
men, Purmerend, Ilpendam, Jisp, Oost
huizen, de Kwakel, Krommenie, Krom
meniehorn en Abkoude met Abkoude 
Baambruggen. 

Gewestelijke Landstorm-Commissie. 
In de vergadering van de Geweste

lijke Landstorm-Commissie et.cl. 14 Oc
tober te Amsterdam gehouden is tot lid 
der Commissie geïnstalleerd de heer G. 
Dotinga, burgemeester van Weesp. 

Besloten werd in het voorjaar 1934 
een Landdag te organiseeren, waartoe 
met het Gewest Kennemerland evenals 
in 1924 zal worden samengewerkt. 

In beginsel is bepaald den Landdag te 
doen plaats hebben in het Gooi, waar
toe zoo noodig de medewerking van het 
nevenverband zal worden ingeroepen. 

In November zal een tweede verga
dering worden gehouden teneinde de 
plannen tot 'n vasteren vorm te brengen. 

VAN "IJSSEL" EN "VELUWZOOM". 
't Nazomer is de tijd voor de schietwedstrij

den. 
Als de grootste drukte op veld en akker 

achter den rug en de zomerschietoefeningen 
gelegenheid hebben gegeven om voor de ou
deren te beproeven of oog en hand nog vast 
gebleven zijn, en voor de jongeren om de beste 
krachten naar voren te brengen, dan komen de 
tijd en de lust om zich met elkander te meten, 
niet alleen in de plaatselijke wedstrijden maar 
ook en vooral in grooter verband in vriend
schappelijken kamp. 

Dan worden door verschillende Afdeelingen 
onderlinge wedstrijden uitgeschreven. 

Holten gaf het voorbeeld. 
De kleine maar krachtige afdeeling is er 

na jarenlangen arbeid in geslaagd op den Hol
terberg, om zijn natuurschoon bekend en door 
velen bezocht, een eigen schietbaan aan te leg
gen en mocht die noemen naar den Voorzitter 
der Nationale Landstorm-Commissie, Generaal 
L. F. Duymaer van Twist. 

Natuurlijk moest de baan met een wedstrijd 
worden geopend. De afdeeling genoot het voor
recht, dat Zijne Excellentie zelf overkwam om 
het eerste schot in dezen wedstrijd te lossen. 

Zoo was het begin goed, maar overigens .... 
Op drie achtereenvolgende Zaterdagen is de

ze wedstrijd gehouden en elk van deze drie 
dagen regende het. 

Als het in andere plaatsen zachtjes regende 
goot het in Holten; als in andere plaatsen de 
zon scheen - in Holten regende het, en als 
gevolg daarvan was de deelname gering. 

Maar Holten hield den moed er in en is voor
nemens een vol;gend jaar den wedstrijd te her
halen. 

Dat is de Afdeeling trouwens wel aan den 
Peet van haar baan verplicht - den moer er in 
te houden namelijk. 

We noemen voorts nog de afdeelingen Groes
sen en Gent, die, de eerste op 1 en 8 Juli, de 
tweede op 15 Augustus, met goed geslaagde 
kringwedstrijden uitkwamen en zoo den lief
hebbers van de schietsport gelegenheid gaven, 
hun hart, op te halen. 

• * * 
Van grooter beteekenis waren de Districts

Schietwedstrijden in "IJssel" en ,Veluwzoom" 
gehouden. 

.,De IJssel" gin~ vóór met -twee goed geslaag
de wedstrijden, de eerste op 28 en 29 Juli te 
Deventer, de tweede op 8 en 9 September te 
Kampen. Beide wedstrijden stonden onder lei
ding van ter plaatse gevormde Commissies, die 
voor een uitstekende voorbereiding en een keu
rige collectie prijzen gezorgd hadden. 

Gaarne zouden we hier den volledigen uitslag 
van deze wedstrijden vermelden; we zouden 
echter op een te groote plaatsruimte in ons 
.,Landstormblad" beslag leggen. 

.,Veluwzoom" volgde met een drietal Dis
trictswedstrijden; op 15 en 16 September te 
Doetinchem op het prachtig gelegen landgoed 
.,Vijverberg", waarvan de keurige tennisbaan, 
door den eigenaar, den Res. Kapitein H. J. Pas
cal Souren-Vermeulen daarvoor welwillend 
beschikbaar gesteld, de "Geldersche Achter
hoekers'' tot kampplaats was ingericht. Op 23 
September op de Gemeenteweide te Elst en op 
30 September op de Rijksschietbanen bij Ede. 

Te Elst gaf de Burgemeester, de Edelacht
bare Heer W. Th. de Leeuw, blijk van zijn be
langstelling in den B.V.L., door het openen van 
den wedstrijd en door zijn aanwezigheid bij de 
prijsuitreiking. Te Ede werd het eerste schot 
!!elost door den Voorzitter der Gewestelijke 
Commissie, Overste Mr. A. Baron van Heecke
ren van Keil. 

Deze wedstrijden stonden onder leiding van 
de Gewestelijke Commissie; de prijsuitdeeling 
had telkens dadelijk na afloop plaats door den 
Secretaris der Gewestelijke Commissie, Over
ste W. van Ingen Schouten. 

1 
WOUDA'S ZAADHANDEL 

ORANJEWOUD 

1 
AGENTEN GEVRAAGD 

VOOR VERKOOP ZADEN 
MOOIE BIJVERDIENSTE ! 

Groep deelnemers aan den schietwedstrijd te Elst. 
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propagandistische kracht, die van zulke 
bijeenkomsten uitgaat, in de nationale 
sfeer, die juist daar opbloeit, waar men
schen van verschillende politieke en 
godsdienstige overtuiging bijeen zijn 
met de overtuiging, dat ze als echte 
Nederlanders inderdaad bijeen behoo
ren - als 't gaat om Gezag en Oranje. 

Wij hebben eigenlijk nog veel te ver
tellen. Van de gewestelijke schietwed
strijden, die gehouden zijn op de ver
schillende banen voor scherp in ons 
rayon. De wisselbeker is ditmaal door 
Oestgeest gewonnen; de voornaamste 
uitslagen werden gepubliceerd. Van den 
komenden gewestelijken avond, de z.g. 
"groote gewestelijke", in begin Februari 
1934 in Den Haag. Van de af deelingen, 
die zich beijveren om een eigen af dee
lingsvaandel te verkrijgen .... 
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C. M. VAN DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS 
BEKERS 
MEDAILLES 
VLAGGEN 

Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 
in 6 schoten bedroeg 72. Voor hen die 
een gelijk aantal punten behaalden, be
sliste een tweetal series van 5 schoten 
met het geweer. 

Vele officieren namen deel aan dezen 
geanimeerden wedstrijd, die onder lei
ding stond van den res. majoor A. A. 
van Heerde, bijgestaan door den res. 
luitenant J. van Wilgen. 

Afscheid Prof. Kielstra van de Afdeeling "Wageningen". 

Laten we besluiten met den wensch, 
dat de wintercampagne oplevere, dat 
we ons aantal vrijwilligers opvoeren 
van de 6000 naar de 7000. En ieder, die 
in ons Gewest op eenigerlei wijze mee
werkt aan de propaganda, bedenk, dat 
wij niemand bij ons willen hebben, die 
niet bij ons hoort, maar daarnevens dat 

a wij ieder bij ons willen hebben, die wel 
bij ons hoort, ieder, die eenvoudig sol
daat wil zijn, met geloof en toewijding 
aan het wettig gezag. 

De aangewezen Korpscommandant, 
Luitenant-Kolonel 0. R. Plet en de 
Secretaris van de Gewestelijke Land
storm Commissie, Res. kapitein D. de 
Jonge, gaven door hun tegenwoordig
heid blijk van belangstelling. 

Ruim 500 leden van het korps "Veluwzoom" 
hebben aan deze goedgeslaagde wedstrijden 
deelgenomen. 

* * 
Op 2 October kwam de Afdeeling Wagenin

gen bijeen om afscheid te nemen van haren 
Voorzitter, Prof. Mr. J. C. Kielstra, den nieu
wen gouverneur van Suriname. 

Zijne Excellentie, die van het begin af in onze 
organisatie, en wel als reserve-officier, èn 
als lid van de Gewestelijke èn als Voorzitter 
van de Plaatselijke Commissie getoond heeft 
den B.V.L. een warm hart toe te dragen en zich 
in onze organisatie thuis te gevoelen, toonde 
zijn belangstelling door in deze laatste drukke 
dagen, die aan zijn vertrek voorafgingen, nog 
over te komen om een enkel uur in het mid
den der Wageningsche vrienden te vertoeven. 

Namens de Gewestelijke Commissie werd Zijn 
Excellentie toegesproken door haren Voorzit
ter, Mr. A. Baron van Heeckeren van Keil, na
mens de Afdeeling door den Plaatselijken Lei
der, den Heer D. Beumer, die namens Geweste
lijke Commissie en Afdeeling den scheidenden 
Voorzitter het embleem van den B.V.L. den 
"Spittenden Landman" in brons aanbood, door 
den nieuwen voorzitter, Ir. Dr. van Ostervoorde 
en door enkele leden. 

Uit het afscheidswoord, door den Gouverneur 
van Suriname gesproken, bleek ook duidelijk 
zijn warme belangstelling voor onze organisa
tie, alsook uit de toezegging, dat het hem aan
geboden aandenken een in het oog vallende 
plaats 'in het Gouvernementsgebouw te Para
maribo zal innemen. 

Zoo is dan de zomer weer voorbij. 
Herfsttinten overal, die ook deze streken zoo 

tooien en het vallende blad doen zien, dat het 
najaar zijn intrede heeft gedaan. 

De afgeloopen maanden zijn voor onzen 
B.V.L. goed geweest. 

Landdagen en schietwedstrijden hebben onze 
saamhoorigheid doen uitkomen en versterkt. 

De Eere-Voorzitter van de Nationale Com
missie werd tot den hoogen post van Minister
President geroepen en vol vertrouwen ziet ons 
Volk naar hem op. 

Minister Deckers, de "Landstorm-Minister" 
werd op zijn post gehandhaafd en ging voort, 
van Zijn belangstelling en waardeering in onze 
organisatie blijk te geven. 

Tal van mannen, ook in onzen kring bekend 
en geliefd, werden tot hooge waardigheid ge
roepen. 

In weerwil van den oeconomischen nood en 
van dreigende gevaren van verschillende zij
den bleef de B.V.L. paraat. 

Onze harten hebben gejubeld, toen bij ver
schillende gelegenheden ons Volk zoo duidelijk 
blijk gaf van liefde voor en trouw aan Hare 
Majesteit onze geëerbiedigde Koningin. 

De komende winter-campagne zal nieuwe ge
legenheid geven om de oude banden te ver
sterken en steeds meer te doen uitkomen dat, 
wat er ook gebeure, onze mannen in hun orga
nisatie, den B.V.L., blijven verleenen 

STEUN AAN HET WETTIG GEZAG. 

ZUID-HOLLAND: WEST. 
Met den wintertijd vangt ook zoo 

ongeveer het winterseizoen aan, een 
winterseizoen, dat zich zoo bij uitstek 
leent voor een waardige propaganda ... 
ifi alle plaatsen van ons Gewest. Er zijn 
voor het Gewest weder een dikke zes
stig van deze samenkomsten aange
geven. Plaatselijk is er heel wat voor 
te bereiden, en gewestelijk ook. Van de 
gasten voor deze avonden, onze voor
zitter de heer Royaards en onze Com-

mandant Majoor Boots vooraan, van 
onze sprekers, en niet te vergeten van 
onze autorijders, zal heel wat worden 
gevraagd. . . . Maar eendracht maakt 
macht, en daarom gaan we welgemoed 
de wintercampagne in. Ook al, om
dat de eerste avonden, te Maassluis en 
te Overschie zoo uitnemend geslaagd 
zijn. Waren er in de Noorderkerk te 
Maassluis niet 1600 man bijeen, en 
schatten we niet te hoog, wanneer wij 
het aantal bezoekers op de samenkomst 
te Overschie ramen op 7 à 800? 

Natuurlijk zit de waarde van derge
lijke samenkomsten niet enkel in hst 
aantal bezoekers; we weten ook wel dat 
meer nog de waarde te vinden is in de 

dapp<z.ra. 
onqfl--

hoorzaamhtnd ! 

D. J. KARRES. 
Scheveningen, Treilerweg 66. 

SCHIETEN VOOR OFFICIEREN. 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 

,,Groningsch Verband". 
Groningen, 14 October 1933. 
Heden hield het Landstormkorps 

,,Groningsch Verband" op de schietba
nen achter de kazerne Heereweg, een 
schietwedstrijd voor de aangesloten of
ficieren en wel op het geweer M.'95 en 
het legerpistool M.'25. Het maximum 
aantal te behalen punten op het pistool 

Ze gaan de democratie beschermen ! 

De prijzen, bestaande uit kunstvoor
werpen, werden behaald als volgt: 
te pr. luit. v.d. mil. adm. N. J. v.d. Wal 
(72 p.); 2e pr. majoor A. A. v. Heerde 
(72 p.); 3e pr. luit. B. J. Jeronimus (72 p). 
4e pr. luit. J. Cappon (71 p.); Se pr. 
luit. K. v. Laan (71 p.); 6e pr. kapitein 
J. J. G. Boon (70 p.); 7e pr. luit. G. Zijl
stra (70 p.); 8e pr. luit. H. Turkstra 
(70 p.); 9e pr. kapitein L. J. Prins 
(69 p.); 10e pr. luit. R. B. Spaanstra 
l69 p.); lle pr. luit. J. J. Woldendorp 
(68 p.); 12 pr. luit. motordienst H. Pe
non (67 p.) 

Na afloop werden in het café Bosch-

toondczr
/ 

A 
HALLO! HALLOr HIER HILVERsuMr I TACQNIS 

..L BOVENSMERING is anti Kool! . LEEUWARDE~ 

U Gegarandeerd 15-25 pCt. BENZINE-BESPARING. Echte Fnesche Heerenbaa, 
SP AART UW MOTOR EN UW GELDBEURS r 

Wettig gedep. Voor Nederland: 
EMMASTRAAT 48 • HILVERSUM . TELEF. 2903 

Reeds vanaf 5 cent per half ons 
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Groep deelnemers aan den Officiersschietwedstrijd van het Vrijwillige Landstormkorps 
,,Zuid-Holland: West" op 30 September 1933. 

huis de prijzen uitgereikt door den 
Overste Plet met een toepasselijk 
woord, waarbij deze tevens de gelegen
heid vond de Gewestelijke Landstorm 
Commissie te danken voor haar initiatief 
in deze aangelegenheid en in het bij
zonder haar eminenten Secretaris, res. 
kapitein De Jonge, voor de saambin
dende kracht welke van hem uitgaat. 

De res. majoor van Heerde dankte 
namens de deelnemende officieren met 
een enkel woord. 

De prijsuitdeeling werd besloten met 
besprekingen en een kameraadschappe
lijk samenzijn. 

SCHIETWEDSTRIJD LANDSTORM
KORPS "NIEUWE HOLLANDSCHE 

WATERLINIE". 

Zaterdag 7 October j.l. vond de Ge
westelijke Schietwedstrijd plaats, die 
sedert 1930 niet meer was gehouden. De 
wedstrijd had plaats op het Fort aan 
de Biltstraat te Utrecht. De wedstrijd
commissie, bestaande uit de heeren 
Res.-Kapitein F. J. Dunnewold, Oud
Plaatselijk Leider P. Flore, Res. Ser
geant-Majoor H. Ph. Vasmel en de 
Korps-Administrateur A. C. Vermeulen, 
hadden alles in de puntjes in orde, zoo
dat om 10 uur voorm. het eerste schot 
kon vallen. De Gewestelijke Commissie 
was vertegenwoordigd door den Korps
Commandant Res.-Majoor M. Barrik 
Bles en den Secretaris Res. 1e Luite
nant Mr. J. G. A. van Geldorp Med
dens. Eenige afdeelingen en enkele per
sonen, komende van plaatsen waar nog 
geen af deeling is opgericht, waren op 
het uur van aanvang aanwezig. 

Tegen 12 uur werd het al drukker en 
hoe later het werd, hoe voller het liep. 
Bij de prijsuitreiking vernamen wij van 
den Voorzitter der Gewestelijke Com
missie, den heer J. Th. 0. Kettlitz, dat 
er meer dan 500 schutters waren ge
weest. 

Bij de banen waarop de Korpswed
strijden werden gehouden, één voor af
deelingen geoefend met scherp en één 
voor afdeelingen K.S.O. geoefend, was 
zooals begrijpelijk veel belangstelling. 
Aanteekeningen werden gemaakt en 
kansen berekend. Ook bij de andere 
banen was veel belangstelling. 

Door den Korpscommandant werd de 
wedstrijd pistools<:hieten, voor Officie
ren en Vaandrigs, geopend. 

Jammer was dat het weer in den na
middag slechter werd en het ging rege
nen, wat evenwel geen afbreuk deed aan 
de prettige stemming. 

Aangenaam deed het aan, ook den 
oud-Plaatselijk leider uit Utrecht, Res. 
Kapitein J. H. Grijzen, die op zooveel 
wedstrijden met de leiding belast was 
geweest, op het fort te zien. 

Velen begaven zich om ongeveer 6 
uur namiddags naar Hotel "Noord
Brabant", waar op een der bovenzalen 
de prijsuitreiking zou plaats vinden. 

Ook hier heerschte een aangename, 
feestelijke stemming. 

Met den Voorzitter en Secretaris der 
Gewestelijke Commissie waren hier 
aanwezig de heeren Generaal-Majoor 
d.b. 0. Bueno de Mesquita, de Korps
commandant en de Burgemeesters J. R. 
Mees, J . B. Kemme en G. R. Vonk, 
resp. van Leerdam, Montfoort en As
peren. 

Toen om ongeveer 6.45 uur n.m. de 
Voorzitter der Gewestelijke Commis
sie het woord nam, werd door allen 
spontaan het Wilhelmus aangeheven. 
De Voorzitter stelde den grooten toe
loop, meer dan 500 schutters, zeer op 
prijs. Dit wees op een gezonden groei 
van het Korps. Niet alleen waren het 
leden op papier, doch wanneer het noo
dig mocht zijn een beroep op het Korps 
te moeten doen, wat God evenwel ver
hoede, dan zou blijken dat ook het 
Korps Nieuwe Hollandsche Waterlinie 
paraat zou zijn. Tevens wees hij er op 
dat wij allen achter de Nationale Regee-
1 ing moesten staan. Deze Regeering 
zorgde voor allen en alles. Inmenging 
van vreemde groepen zou niet mogen 
worden geduld. 

Nadat de Voorzitter nog had medege
deeld dat er in 1934 in Zeist een Land
dag zou worden gehouden, waaraan ver
bonden een schietwedstrijd, werd over
gegaan tot de prijsuitreiking. In totaal 
hadden meer dan 25 afdeelingen aan 
den wedstrijd deelgenomen en was de 
wedstrijd voor de afdeelingen die met 
K.S.O. hadden geoefend, nog niet ge
heel afgeloopen. 

Door den Secretaris der Gewestelijke 
Commissie zou een regeling worden ge
troffen, waardoor èn de afdeelingen èn 
de schutters die niet hadden geschoten, 
geheel voldaan zouden zijn. 

De 1 e Korpsprijzen, bestaande uit 
twee zilveren bekers, één voor met 
scherp en één voor met K.S.O. ge
oefend, welke in 1930 resp. door de Afd. 
Utrecht en Baarn ter beschikking wa
ren gesteld, moesten tweemaal achter 
elkaar of driemaal in het geheel worden 
gewonnen. 

Met een hartelijk speechje reikte de 
Voorzitter den beker voor met scherp 
geoefend, vergezeld van 5 draagmedail
les, aan den leider der af deeling Baarn 
uit. Deze afdeeling won met 224 van de 
250 punten den eersten prijs, terwijl de 
afdeeling Veenendaal met 215 punten 
voor den 2den prijs in aanmerking kwam 
en Asperen met 199 punten voor den 
derden. 

De Korpsprijzen K.S.O. geoefend kon
den nog niet worden uitgereikt. De af
deeling Soest stond met 208 punten 
voorloopig no. één en de afdeeling 
Doorn eveneens met 208 punten no. 2. 

Daarna volgde de uitslag voor de 
pistoolschutters. 

Na afloop van de prijsuitreiking voer
de de Korpscommandant nog het woord, 
die mededeelde, dat voor hem de prij
zen slechts een bijkomstig · iets waren. 

Hoofdzaak was de paraatheid en het 
niet achterblijven als het noodig was den 
B.V.L. op te roepen. De belangstelling 
voor het Korps Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie was stijgende. De wedstrij
den waren bijgewoond door 2 Generaals, 
3 Burgemeesters en meerdere vooraan
staande personen. Dat de heer Kettlitz 
zoo vriendelijk was zelf de prijzen te 
komen uitreiken, stelde hij op hoogen 
prijs. 

Bij monde van den heer Hilhorst, 
Plaatselijk leider uit Hoogland, werd de 
Secretaris der Gewestelijke Commissie, 
de heer Van Geldorp Meddens geluk 
gewenscht met de hem op 31 Augustus 
j.l. te beurt gevallen Koninklijke onder
scheiding. Een hartelijk applaus volgde 
hierop met een lang zal hij leven. 

De heer Van Geldorp Meddens be
dankte allen voor de aangeboden geluk
wenschen en hoopte nog lang in de ge
legenheid te zijn den B.V.L. te dienen 
en zijn krachten te geven in het belang 
van het Korps. 

Rest nog een woord van dank en hul
de aan de Wedstrijdcommissie voor de 
goede voorbereiding van den wedstrijd 
en voor de met zooveel zorg en accura
tesse uitgezochte schietuitkomsten. 

UIT HOLLAND'S 
NOORDERKWARTIER. 

Een eerewacht voor 
H. K. H. Prinses Juliana. 

Alkmaar en verre omgeving hebben 
dezen zomer niet stilgezeten. Integen
deel, er is overal gewerkt, al bleek dat 
niet direct naar buiten. Zoo heeft men 
de laatste maanden schier in alle afdee
lingen weer maatregelen getroffen voor 
de schietwedstrijden en daartoe weke
lijksche schietoefeningen georganiseerd, 
welke oefeningen bereids een aanvang 
hebben genomen. Weldra zal er dus 
weer genoeg stof zijn voor ons maande
lijksch praatje in dit orgaan. 

Wat wij echter wel aan de vergetel
heid mogen ontrukken, dat is het feit, 
dat het verband Alkmaar vóór eenige 
weken de eerewacht heeft gevormd voor 
H. K. H. Prinses Juliana. Dit feit is niet 
alleen een eer voor de betrokken per
sonen, die de eerewacht vormden, niet 
alleen ook voor de Gewestelijke Com
missie, maar het kan zelfs zijn voordeel 
hebben afgeworpen, zooals wij dadelijl! 
even zullen la ten zien. 

Prinses Juliana kwam den 9den Octo
ber naar Alkmaar, om daar de Ontzet
feesten bij te wonen. Alkmaar herdenk1 
namelijk elk jaar den 8sten October het 
feit, dat het in 1573 de Spanjaarden van 

SCHIETLOKALEN 
Gymnastieklokalen, 

Landhuizen, 

Week-End en Buitenverblijven, enz. 

Vraagt inlichtingen. 

HAHBO HOUTBOUW HARDINXVELD 
TELEFOON 41 

zich afschudde, een gebeurtenis, die van 
verstrekkende gevolgen is geweest en 
die onzen geschiedschrijvers later aan
leiding gaven om te spreken van de 
,,victorie", die te Alkmaar begon. 

Onmiddellijk na het bekend worden 
van de komst van onze kroonprinses 
ging de Gewestelijke Commissie van het 
verband Alkmaar aan het werk. Zij 
meende, dat het op onzen weg lag, om 
een eerewacht te vormen. 

Inderdaad, de commissie vergiste zich 
niet, toen zij meende, dat de geheele 
B.V.L. wel achter haar zou staan, want 
spontaan gaf men aan den oproep van 
den secretaris gehoor, zoodat op den 
gedenkwaardigen dag de 100 man ge
reed stond, om de eerewacht te vormen. 

Groot zijn de werkzaamheden ge
weest, die op 't korps-bureau moesten 
geschieden. Men bedenke, dat 1Jnifor
men, beenwindsels, koppels en tasschen, 
ja zelfs geweren in ontvangst moesten 
worden genomen en dat voor dit alles en 
voor nog veel meer tal van besprekin
gen, tal van brieven en tal van telefoon
tjes noodig waren. 

De zaak kwam echter voor elkaar en 
voor het eerst rukte de eerewacht dien 
Maandagmorgen uit onder haar nieuwe 
Koninklijke vaandel. 

De jongens hadden slechts enkele 
keeren kunnen oefenen, doch gelukkig 
bleek dat voldoende te zijn; de ware 
animo zorgde daar immers voor? 

Het geheel maakte een goed figuur , 
toen de Prinses de eerewacht inspec
teerde en ongetwijfeld heeft onze B.V.L. 
op Haar een goeden indruk gemaakt. 

De Gewestelijke Commissie en met 
haar de B.V.L.-ers, kunnen dan ook met 
voldoening op dezen dag terug zien. Dat 
bleek ook wel, toen des middags een 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana. 
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Herinnering. 

Gouden Dag op 't Malieveld ! 
Mczt den tijdstroom weggesneld ; 
Maar onsterfelijk in de harten 
Van ·de mannen, die spontaan 
Voor d'aloude Oranjevaan 
't Brieschen der rebellen tartten ! 

Als eens revolutievloed, 
(Waarvoor God ons volk behoed'!) 
's Lands Vorstin weer dorst belagen, 
Dan weer d'arbeid neergelegd! 
Huis en haard onszelf ontzegd, 
Om den Rijkstroon trouw te schragen ! 

Dan, op Overheids bevel, 
Vliegt opnieuw de B.V. L., 
Onder zijne officieren, 
In getrainde bataljons 
Op dat roode strijdgegons, 
En verstomt der muiters tieren! 

11933 
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eenvoudigen maaltijd gebruikt werd, 
waaraan alle deelnemers, ook de offi
cieren, ook de Gewestelijke Commissie 
deelnamen. 

Tijdens dezen maaltijd spraken ma· 
joor v. Houten, onze commandant, en 
burgemeester Middelhoff, onze geweste
lijke voorzitter, enthousiaste woorden, 
waarbij het "Leve ons Vorstenhuis! 
Leve de Prinses!" zeer spontaan werd 
uitgeroepen door alle aanwezigen, na
tuurlijk werd deze gebeurtenis besloten 
met het zingen van het Wilhelmus. 

En nu het indirecte voordeel, waar
van wij spraken. 

De B.V.L. is een lichaam, dat naar 
buiten niet al te veel propaganda maakt. 
Irt het openbaar wordt heel weinig ge
daan. En dan is het juist zoo goed, dat 
in een stad, waar geen garnizoen is, 
zoo'n enkelen keer eens militairen ge
zien worden. Dan is het juist zoo goed, 
dat de B.V.L. zich een enkelen keer in 
het openbaar vertoont. De bevolking 
weet dan, dat ons instituut leeft, dat 
het krachtig is en dat .... 

Jawel, wij houden ons aan ons devies · 
,,Als 't moet!" 

W. 

D. MESMAN f. 
De Gewestelijke Landstormcommissie 

Gouda heeft een belangrijk verlies ge
leden door het overlijden van den Heer 
D. Mesman te Boskoop. 

HENGELO (0.). 

Tot Plaatselijk Leider van de Afdee
ling Hengelo (0.) van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm is benoemd de 
Reserve le Luitenant ,der Infanterie 
Dr. C.I. G. H. Gelissen. 

KAATSHEUVEL 
De wedstrijden van den Bijz. Vrijw. Land

storm afd. Kaatsheuvel zijn thans geëindigd. 
In 10 oefeningen werd door een 70-tal leden 

aan dezen wedstrijd deelgenomen. De uitslag 
van de 10 hoogste schutters was als volgt: 
1. H. A. Elshout, 406 pnt.; 2. H. Kranenveld, 
381 pnt.; 3. J. Ypelaar, 362 pnt.; 4. J. van Rooy, 
347 pnt.; 5. G. van Boxtel, 330 pnt.; 6. L. van 
Gorp, 325 pnt.; 7. H. Roelofs, 316 pnt.; 8. L. van 
der Ven, 316 pnt.; 9. B. van Hulten, 308 pnt.; 
10. A. van den Hoek, 308 pnt. 

De hoogste series waren H. Elshout 46 en 
M. Didden en H. Roelofs 45 pnt. 

Voor de prijsuitdeeling moet nog een dag 
worden vastgesteld. 

CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 
In het ziekenhuis "Eudokia'' te Rotterdam 

overleed Zondag 8 October j.1. na een korte 
hevige ongesteldheid op den leeftijd van 64 
jaren de heer G. J. Velderman, die vanaf den 
tijd dat het instituut van den Bijzonderen Vrij• 
willigen Landstorm werd opgericht, bijna onaf
gebroken Voorzitter is geweest van onze plaat
selijke afdeeling. 

WOLDENDORP (bij Groningen). 
Hallo, hier Woldendorp, afd. van den B.V.L. 

Ze vraagt ook eens om een bescheiden plaatsje 
in het Landstormblad. Opgericht in Januari 
1932 dus een kindje van nog geen 2 jaren. 
Toch telt ze reeds een sterkte van 27 man, 
niet zoo heel veel weliswaar, maar 27 gewe
ren in de handen van stoere Groninger kerels 
en dat in den zoo bij uitstek bekenden rooden 
Groninger Oosthoek, zegt toch heel wat. Boven
dien zijn hierbij reeds een 10-tal scherpschut--f 
~~ 

. ------ DORDRECHT 
~ 

PRIMA 
TUIN-, BLOEM- EN LANDBOUWZADEN 
Waar nog niet vertegenwoordigd, kunnen 
actieve pers. tot agent worden aangesteld. 

Flinke provisie. 

IS DE LANDSTORMFILM OF DE 

FILM VAN HET HULDIGINGS-, 
DEFILE IN HET STADION 

TE AMSTERDAM OP 

9 SEPTEMBER 1933 

IN UW AFDEELING 

AL VERTOOND 

GEWORDEN 

• ' • 
AANVRAGEN 

TE RICHTEN TOT 

DEN SECRETARIS 

DER GEWESTELIJKE 

LANDSTORM COMMISSIE 

ters en dat zegt nog veel meer. Onze beste 
schutter, de koningschutter D. D. Dijken, heeft 
ons verlaten, maar zijn naam klinkt weer als 
plaatselijk leider van de jonge afd. in de Wie
ringermeer. 

lijden van het medelid der Plaatselijke Com· 
missie Pastoor G. J. Reinders, niet bij deze 
feestelijke beëindiging der schietoefeningen 
tegenwoordig te kunnen zijn. 

De afdeeling Zeist heeft in den Pastoor een 
warm vriend verloren die van de noodza\elijl..
heid van den B.V.L. ten volle overtuigd was. 

Bij de uitvaart op Dinsdag 3 October was de 
Plaatselijke Commissie vertegenwoordigd door 
de heeren A. Captijn, luitenant-kolonel b. d. en 
A. J-. Kleijn, voorzitter en 2de secretaris 

ROOSENDAAL. 

Maandagavond 23 October had onder voor
zitterschap van kapelaan Schoutens een ver
gadering plaats van den bijzonderen vrijwilli
gen landstorm alhier. Deze vergadering werd 
mede bijgewoond door den secretaris der Gew. 
Landstormcommissie pastoor van Genk en den 
majoor T. Beets, Commandant van het Land
stormkorps West-Brabant. Voorts merkten we 
op kapitein Aerden, luitenant Verdull, den com• 
missaris van politie den heer Bazelier en de 
leden van de plaatselijke landstormcommissie 
de heeren v. d. Ven en de Jongh. 

Door Pastoor van Genk werd een korte pro
pagandarede gehouden, terwijl vervolgens 
enkele landstormfilms werden vertoond, n.l. van 
den landdag te Bergen op Zoom en van den 
landdag te Roosendaal. 

Vervolgens had door majoor Beets nog de 
uitreiking plaats van de prijzen der gehouden 
schietwedstrijden. 

De wisselprijs 1933 was behaald door den heer 
Bruijnincx met 433 punten. 

De plaatselijke wedstrijd had den volgenden 
uitslag gebracht: 

1. Eikhout, gem. 42.16 per serie; 2. Bruij
nincx, gem. 41.33 per serie; 3. Broeren, gem. 
40.19 per serie; 4. van Wezen, gem. 39.95 per 
serie; 5. v. Overveld, gem. 38.17 per serie. 

BAARDWIJK. 

Op den jaarlijkschen schietwedstrijd van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm afd. Baard
wijk, werden de prijzen behaald als volgt: 

1. P. van Woensel, 96 punten; 2. C. de Jong: 
96 p.; 3. Th. Pulleus 95 p.; 4. A. van Thuijl 95 p.; 
5. E. de Vries 93 p.; 6. A. de Beer 91 p.; 7. W. 
van der Mee 89 p.; 8. Adr. Kleijberg 88 p.; 
9. J. Verhoeven 86 p.; 10. L. van der Sanden 
85 p.; 11. J. Baijens 85 p.; 12. Chr. Kleijberg: 
83 p.; 13. Adr. Maas 83 p.; 14. Joh. Kleijberg: 
83 p.; 15. B. Kolsteren 78 p.; 16. H. Mulders 
76 p.; 17. P. van der Velden 74 p.; 18. Cor. 
Krol 71 p.; 19. Adr. de Jong 62 p. 

Op een nader te houden feestvergadering
zullen de prijzen worden uitgereikt door dell! 
plaatselijken leider. 

GOEDEW AAGEN'S PIJPENFABRIEK 
GOUDA, 

brengt een nieuwe sierlijke pijp met 
13 c.M. lang roer met plat mondstok in 
den handel; doorrooker. 'n Moderne 
pijp, Nederlandsch fabrikaat, dus goed. 

Ja, de B.V.L. leeft hier ten volle, zooals in 
heel Groningerland, dank zij de organisatorische 
kracht van den gewestelijken secretaris, kapi
tein De Jonge. Op 25 Oct. kwamen we weer 
voor een schietwedstrijd bijeen in een zeer ge
animeerde vergadering, onder leiding van onzen 
officier Bontkes Gosselaar. We hopen er dezen 
winter nog meerdere malen een te houden en 
we willen er telkens toonen, echte vaderlan
ders te zijn. Voor het aloude drievoudig snoer: 
"God, Nederland en Oranje!" dat zij en blijve 
ons parool. 

Voor Jong Nederland 
De plaatselijke leider: 

J. F. VAN DIJK. 

BARRADEEL (Fr.). 
Dezer dagen hield de gemeentelijke afd. 

"Barradeel" haàr schietwedstrijden. Op de 
schietbaan te Harlingen schoten 5 schutters 
uit iedere plaatselijke afd. om een zilveren wis
selbeker. 

Resultaat was dat de afd. Minnertsga dit 
jaar den beker mee naar huis nam. 

In Oosterbierum werden daarna wedstrijden 
gehouden met K.S.O. en Marga-geweren. Op 
4 banen werd geschoten, onder leiding der 
pl. leiders. De series werden beoordeeld door 
den Gew. Commandant, den heer A. J. Bergs
ma en den heer Steenhuizen. Prijzen: luxe· 
voorwerpen en drie medailles, beschikbaar ge
steld door den Landstormmotordienst. 

De zilveren medaille won de heer J. Terpstra 
met 96 punten; de bronzen medaille de heer 
E. v. d. Veen en voor den Motordienst de heer 
T. Oberman. De heer S. de Groot reikte de 
prijzen uit\ 

Er was veel animo en derhalve kan de rege
lingscommissie met genoegen op haar arbeid 
terug zien. 

ZEIST. 
Zaterdag 30 September had op Tannenberg 

(Bosch en Duin) de onderlinge schietwedstrijd 
plaats van de Afdeeling Zeist van den B.V.L. 

De wedstrijd, die begunstigd werd door 
prachtig herfstweer, had een zeer geanimeerd 
verloop. Vele Landstorm ers waren op het appèl 
verschenen. 

Door de Firma Gerritsen ~n Van KernpeD 
was een zilveren wisselbeker (de Gerritsen en 
van Kempen-beker) beschikbaar gesteld. De 
Commandant van het Landstormkorps "Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie", de Plaatselijke Lei
der en de Plaatselijke Commissie, hadden even· 
eens prijzen uitgeloofd. 

De uitslag der wedstrijden was als volgt: 
1e prijs (de Gerritsen en Van Kempen-beker 

plus zilveren medaille van den Commandant) A. 
Woudenberg; 2e prijs (verguld-bronzen medaille 
van den Commandant) L. Edelman; 3e prijs 
(bronzen medaille van den Commandant) J. de 
Geest; Rozenprijs (zilveren horloge van den Pl. 
Leider) J. de Geest; Negenprijs (verguld-zilve· 
ren medaille van de Pl. Commissie) A. Wouden· 
berg; Achtenprijs (zilveren medaille van de Pl. 
Commissie) A. Woudenberg. 

De afvaardiging van de Plaatselijke Com· 
missie had bericht gezonden wegens het over· 

BESTE JONGENS EN MEISJES. 
Hier volgen de versjes, die bij de tee-

keningen gezongen kunnen worden: 
1. Schildwachtje. 
2. Onder Moeder's paraplu. 
3. Zie de maan schijnt. 
4. In een blauw geruite kiel. 
5. Een karretje op een zandweg reed. 
6. Uit den grijs bemosten toren; 

of: Klokje klinkt. 

1. Op de groote stille heide; of Kent 
gij reeds den goeden Herder? 

2. 0 schitterende kleuren; of: Hol-
lands vlag je bent mijn glorie. 

3. Vaarwel, mijn dierbaar Vaderland 
4. Waar de blanke top der duinen. 
5. Wakkre jongens, Hollands trots!; 

of: Hou zee! hou zee! hou moedig 
zee; of: Ziet in blinde razernij. 

6. In naam van Oranje. 

Het adres voor oplossingen is: 

AAN OOM BERTUS, 

Postzegel 
van 

6 çent 

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

's-GRAVENHAGE. 

Aan twaalf gelukkigen heb ik een 
prijs verzonden. 

De beste van een klasse-inzending 
ontvangt ook tot belooning een mooi 
boek. 

Hier volgen weer meuwe opgaven~ 

Bijeenkomst Officieren van het Landstormkorps Luchtwachtdienst te Rotterdam. In het 
midden de afgetreden commandant Luitenant-Kolonel B. ten Broecke Hoekstra. 

een 

aan 

1i 

Blnn1 
Jonke 

STO 

J. 

7 
'M 
in 

~ 
k< 
u -••••• 

1 
1 ...... 



or
er-
~li-
?rd 
?W~ 

len 
~d-
;we 
m
de 
sie 

ro
?ns 
an 
len 

de 
!en 

er 

en 
d-

ng 
e111 

CK 

et 
1n 

e 
•d. 

Groep A: (Onder de 10 jaar). 

WAT EEN HUTSPOT JE. 
De paa molk in den mobo. 
De tak brakt de nekrull van de part. 
Geen serjoo nozred nendroo. 
Hij si ozo misl sla ene sov. 
Ge motog nege rendie glanep. 
De tarmez pik gelt nee twi ie. 
Wat ijg tine tiwl, tad u schiedtge, 
Deo tad oko ans ene renad inet. 
Met ned deho ni ed danh, 
Komt nem odor the nagesch nald. 
Men ank reed rana ned krekab anag, 

nad nara ned retkod. 
Mijn redav ne nijm ertoog errob nijz 

ijb ned Lastmondr. 

Groep B: (Boven de 10 jaar): 

een sene 
een vloot 
een snoer 
een zoodje 
een club 
een vlucht 
een gros 
een dracht 
een stapel 
een leger 
een karavaan 
een zwerm 
een koppel 
een kudde 
een bende 
een drift 
een toom 
een troep 
een tas 

mieren. 
gedichten. 
planken. 
geeselslagen. 
steenen. 
stakers. 
inbrekers. 
kippen. 
ossen. 
pennen. 
dieven. 
bloedkralen. 
kasdruiven. 
huzaren. 
visscherschepen. 
dierenplaatjes. 
spiering. 
haringen. 
muggen. 
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UITZOEKEN MAAR! een gros schapen. 
soldaten. 
patrijzen. 
woestijnreizigers. 

De Afdeeling Dubbeldam van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

I 
een kolonie 
een tros 
een eskadron 

voetballers 
ganzen. 
veldbloemen. 

een bundel 
een ruiker 
een school WERFT ABONNE'S 

B.V.L.-ER 
27 jaar oud, gehuwd, Chr. Ger. 
godsdienst, zag zich gaarne 
geplaatst als boschwachter, 
,controleur, tuinknecht. of iets 
derg. Brieven onder lett. C Vv, 
aan het Bureau van dit blad. 

BIE Binnenweg::::=:::: Hoogst raat 
Jonkerfranastra-at ' v.d. Takstraat 

STOOMEN s 
\-\OEVEL 

j. VERVEN 

KOK VAK-kleeding 
ROTTERDAM 

Beijerlandschelaan 17 
Jonkerfransstraat 106 

Wij maken iets·speciaals 
in bedrijfskleeding, o.a. 
Overals en Werkpakken 
Vraagt U eens bemon
sterde offerte aan of 
koopt een proefstukje. 
Uiterst lage prijzen J 

VAANDELS-VLAGGEN v at e n 
MEDAILLES BEKERS 
EEREKRUISEN en LINTEN 

L. P. BOSMAN 
WESTEINDE 36, DEN HAAG 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen en Hofborduursels. 

• De technische vindin
gen gaan voort, ook in 
crisistijd! 

Houd U op de hoogte 
van Uw vak door het 
schriftelijk onderwijs van 

PBNA 
HET NEDERL. TECHNICUM 

ARNHEM 

STUDEER TECHNIEK 

THUIS' 

• 
BURGERBOUWKUNDE 
WATERBOUWKUNDE 
WERKTU IGBOUWKU ND E 
ELECTROTECHNIEK 
C H E M I E 

• De cursist bepaalt 
zelf 't studietempo 

• Uitvoerige correctie 
• U krijgt de lessen, 

die juist aansluiten, 
bij Uw vooropleiding 

Vraag het kosteloos pro
spectus No. 10 eens aan! 

Kalkkuipen 

Watertonnen 

G i e r Va te n VOOR 

es à 700 L.) KONINGSSCHUTTE'RS 

ADVERTEERT IN 

HET LANDSTORMBLAD . 

van den Bijzonderen Vrijwil• 
ligen Landstorm beschikbaar 
tegen betaling van f 1.- : 
INSIGNES van het Konings
schutterskruis. als Dasspeld 
en als reversknoop. 
Bij postwisselzending aan de 
Administratie van "Het Land
stormblad" te vermelden het
geen men wenscht. 

BATA VIJS Electrische Lamp 
GEHEEL VERCHROOMD. PRIJS f 6.95 . 

ENORME LICHTSTERKTE 
Verkrijgbaar bij elken rijwielhandelaar. 
Importeur: Rijwielfabriek "BATAVUS", 

A. GAASTRA, Heerenveen. 

Heeren Secretarissen van Gewestel. Landstormcommissiën, 
vraagt condities voor vertooning van de 

NEDERLANDSCHE DOCUMENTAIRE GELUIDSFILM : 

NEERLAND'S ORANJE-FILM 
1 

waarbij onder meer 't grootsch Nationaal Huldebetoog voor 
H.M. de Koningin ter gelegenheid van haar 35-jar. Jubileum. 
KONINGIN WILHELMINA spreekt tot JONG NEDERLAND 

Directie : R. MAAS Rzn. 
Comm.: 
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy. 

Mr. J. Oranje. 
S. Zeijl Wzn. 

Auto-, W.A.-, Ongevallen-, 
Ziekten-. Glas-, Brand- en 
Transportverzekeringen. 

Op plaatsen, waar nog niet 
vertegenwoordigd, agenten 
gevraagd. 

1 
DE HA.VO FILM~ONDERNEMING 
's-GRA VENHAGE VOORBURG 
Suezkade no. 185 v.-Naeltwijckstr. 97 
Telefoon no.392035 Telefoon no. 771591 

Dercksen's BESCHUIT 
't BESTE van 't BESTE ! ! 
Elkeen die ons een nieuwen Verbruiker aanbrengt, 

ontvangt een aardige 

VERRASSING!! 

···················································································~········· 
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D. J. VAN DER HAVE 
Hofleverancier 

Boomkweekerijen 
KAPELLE-BIEZELINGE 

80 H.A. in cultuur 
Geillustreerde prijscourant met vele 
inlichtingen gratis op aanvraag. 

N 8D ERLANDSCH 1 
- FABRIKAAT 

N.V: KONINKLIJKE 

BEGEER 
VOORSCHOTEN 

MEDAILLES 
INSIGNES 

VERSCHENEN : 

"IN EEN BLAUW 
GERUITEN KIEL" 
Historisch Spel door 
BRAM VAN LEIJDEN 

Indien U op uw Landstorm
avonden iets ten beste wilt 
geven, plaatst dan dit stuk 
op uw programma. Hier ziet 
ge een nationale held bij uit
nemendheid aan uw oog 
voorbijgaan: - van ,torenbe
klimmer tot commandant van 
de "Zeven Provinciën", het 
beroemde schip uit zijn dagen. 

Net iets voor den B.V. L. ! 
Vraagt dit stuk ter inzage bij 
den uitgever: 

E. WESTERHOF, 
Melkmarkt no. 36 te Zwolle. 

AMSTERDAM 

N.V. PUDDINGFABRIEK 
v.h. A. J. POLAK, Groningen. 
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Accountantskantoor ROTTERDAM 

G. van Boekel en Drs. J. Modderaar GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL 
N.V. v. Gaasbeek & v. Tiel's 
Machinale Stoel- en Meubelfabriek 

leden van. ( het Nederlandsch Instituut van Accountants 
· ( de Ver. v. Academisch gevormde Accountants 

( Kantoor . . . . . . . . . No. 56880 
TELEF. ( G. van Boekel ... No. 13880 

( Drs. J. Modderaar No. 44945 
WIJNHAVEN No. 86 - ROTTERDAM 

N.V. ZUIDER-HYPOTHEEKBANK 
TE BREDA 

4½ pCt. PANDBRIEVEN à 99½ pCt. 
RESERVES: RUIM 2¼ MILLIOEN 

Directie: 
Mr. AUG. L. HEl]BROEK en Mr. K. A. NEDERLOF 

WERELDREPUTATIE 
GEHEEL GEMODERNISEERD 

Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3,-, inclusief 
uitgebreid Hollandsch ontbijt. 

HOTEL 

's-Hage 
- TERMINUS Utrecht 

- DES PAYS-BAS - Utrecht 

VERGADERZALEN 

ALLE COMFORT 

CAFE-RESTAURANT 

'T GOUDEN HOOFD 
GROENMARKT 13 

DEN HAAG 

Tel. 117584 (3 lijnen) 

Hotel VERNIMMEN LEEUWARDEN 
Heerenveen (t.o. 't station) 

Stroomend w. en k. water 
Hotel "De Kroon" 

Culemborg 

TELEFOON: KANTOOR No. 39 

No. 309 

WOONHUIS No. 79 
OPGERICHT ANNO 1847 

Speciaal ingericht voor: 

Kerk- en Zaalstoelen 
met vaste en opklapbare zitting 

VOEDERT UW PAARDEN 
n a a s t het dagrantsoen 
iederen morgen 

TWEE MUSKATOR 
LIJNZAADKOEKJES 

met gepasteuris. Melasse: 
Deze koekjes bevatten de 
levensnoodzakelijke 
Mineralen 

JOdium 
Vitamine 

Centrale verwarming V e r ga d e r z a I e n N.V. NEDERL. KRACHTVOEDERFABRIEK "MUSKATOR" 
OUDEWETERING NEDERLANDSCHE GARAGE - TELEF. 20 UITST. KEUKEN 

HAN DEL-MAATSCHAPPIJ N.V. :===============::::::; Voor RIJK & GEMEENTE-INSTELLINGEN 
AMSTERDAM 

Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE 

ALLE BANKZAKEN 
SAFE DEPOSIT - KOFFERKLUIS 

H. W. BLOMJOUS PANDBRIEVEN 
DENNEWEG75-77 
TEL. No. 112760 
's-GRAVENHAGE 
Uniform-kleeding 
Petten 

KENT U DE MILISAFE? 
Vraagt prosp. Opgericht 1910 

ACCOUNTANTSKANTOOR 

H. M. VAN TRIET 
VAN - ITERSONLAAN No. 1 

GOUDA 
TELEF. 2204 

der N.V. INSULAIRE HYPO
THEEKBANK te ZIERIKZEE 
EEN VEILIGE BELEGGING. 
Verkrijgbaar: 
4½ % Pandbrieven à 99 %. 
Aangesloten bij de controle 
der Rijkspostspaarbank. 

N.V. LEEUWARDEN 1 
HYPOTHEEKBANK 

Willemsk. 2 - Leeuwarden 

5 % Pandbr. à 100½ % 
4½ % Pandbr. à 99 % 

De Directie: 
P.VISSER, Drs. H.WYNIA 1---------

GEBR. VAN OORD - WERKENDAM 
Tel. Nr. 23 doorl. 

N.V. STOOMTIMMERFABRIEK EN HOUTHANDEL 

,,DE MORGENSTER" 
v.h. J. H. DE WILDE TE GOUDA 

KATIENSINGEL186 
TELEFOON 3051 

· Levert in alle houtsoorten uitsluitend 1 ste klas werk. 
Prima drooginricbting voorbanden. 

VI N G O U,, het nieuwe reinigingsproduct, reeds 
, , bij verschill. gem.-instellingen in 
-------- gebruik, is 'n "ongelooflijk succes". 

Over deze nieuwe reinigingszeep werd reeds in "de Pers" 
geschreven. Het reinigt de Vuilste vloeren, hetzij steenen, 
houten, terrazzo of rubbervloeren, baden, sanitair enz., en de 
vuilste handen. 

VI NGO U n is onschadelijk en goedkooper dan 
, , alle best. reinigingsproducten, en is 
-------- zuiver Ned. fabiikaat (wett. gedep.). 

VRAAGT OFFERTE en NEEMT PROEF ! 

--------- CHEMISCHE FABRIEK S. VINGERLING 
N.V. Houthandel v.h. Fa. J. & G. ALBLAS 

WADDINXVEEN TEL. No. 6 

Opslaplaats ROTTERDAM, Zwaanhals 203-205, tel. 40891 
LEVEREN : Vuren, Grenen, Amer. Grenen 
.en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Spar
ren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout. 
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw. 

TRIPLEX OREGON PINE 
BERKEN en ELZEN 

PRIJZEN SCHERP CONCURREEREND ! 1 
KORTE LEVERINGSTIJD - · 

GOUDA • TELEFOON 2183 

f n~~Kt,.~U[([5 AAN PRIMA KWAUTElr 
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--------------------8 ET ON HOUT----- KISTENHOUT N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 
RIJSMATERIALEN - DROOG EN GROEN RIET 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,,CONCORDIA" UITVOERING van RIJSWERKEN in onder-aanneming. 

RIETMATTENF ABRIEK 
Eigen cultures Prima kwaliteit Lage prijzen 

N.V. 

K. & J. WILKENS 
PRIMA VOLVETTE 

GOUDSCHE 

VEENDAM BOERENKAAS 
STOOMHOUTZAGERIJ JONGE, BELEGEN of OUDE 

35 à 40 cent per pond; post
EN -SCHA VERIJ pakket 9 à 10 pd. franco huis 

Vuren en grenen bestekhout 
Pitchpine - Oregonpine 

Triplex 

TELEFOON No. 7 

rembours; bij grootere af
name korting. 

P. G. TEEKENS 
GOUDA 

Gironummer 3 5 6 4 KAASHANDEL 
IN 'T GROOT EN KLEIN 

N.V. AANNEMING MIJ. 

J. P. v. EESTEREN N.V. ,,LAVO" 
BOUW- EN GEWAPEND 

BETONWERKEN 

ZUIDBLAAK No. 22 
ROTTERDAM. Tel. 11645 

f 

Luxe 
Auto

Verhuur 
KONINGINNEGRACHT 1 d 
Den Haag, t.o. Dierentuin 

TEL. 112090-112091 

Eerste Neder!. Fabriek van Machinale Poederkalk 

"BOUWMATERIALEN M. LUYTEN N.V." HOOFDKANTOOR: ARNHEM 
LEKKERKERK Dagelijksche Boot- en Autodiensten 

LANDBOUWKALK, Ned. Fabrikaat. v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, 
_ ASBESTPLATEN, gegolfd en vlak. Delft Den Haag Amsterdam 
Alle bouwmaterialen. - Vraagt prijs! z d, N •• ' k d, 
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BAKOVEN BOUW 
v.h. H. P. Den Boer N.V., Dordrecht, Tel. 5241, Postbus 72. 

GAS-BANKETOVENS 
in verschillende grootten, met 2, 3, 4 en 5 bakruimten. Voor 
elke bakkerij zeer geschikt. Deze nemen weinig plaats in, 
hebben een groote capaciteit en zijn geweldig zuinig in gas
verbruik. Vraagt onze referentielijst. Reizigersbezoek gratis. 
Uit voorraad leverbaar. Wij wachten uw aanvrage. 

N.V. AANNEMING MAATSCHAPPIJ 

v.h. ZANEN & VERSTOEP 
GOUDA 

Uitvoering van Wegenbouw-, Grond-, 
Spoor-, Beton- en Waterwerken 

Tel. 2352 Gouda - Tel. 338501 Den Haag 

A. Drüghorn 
v.h. L. W. BRONKHORST 
Javastraat 57 - Den Haag 

Opgericht anno 1873 
Telefoon no. 113290 
Postgiro no. 163395 

Sigaren•, Sigarettenhandel 

Leden v. d. Bijzond. Vrijwill. 
Landstorm, het is uw belang 
bij uw winkelier kwaliteits
sigaren te verlangen. 
Daarom vraagt met klem de 
kwaliteits-sigaar merk K.L.11. 
N.V. Tabak- en Sigarenfabr. 
v.h. Gebr. BOS, opgericht 1853, 
Ridderkerk, Telefoon no 5. 

N.V. W a ss c h er ij 

,,Eigen Hulp" 
LOOSDUINEN 

Als "Eigen Hulp" 
voor U wascht. ... 
Heeft U nooit 
van slijtage last ! 

TEL.396336 
Vraagt onze tarieven 

l:'ronch!i~~!! har:" 
bloedsomloop, 

hooikoorts, dikke krop, 
enz. 

Honderden referenties 
van genezing. 

S. WIJNBERG, 
Oosterpark 45 • A'dam 

I5MAAR[ÉN 

KAREL I 
GOEDEW AAGEN 'S Koninkl. 
Fabrieken GOUDA 

GOEDEWAAGEN 'S PIJPEN 
Zie naam op steel. 

-
Steunt 
NEDERLANDSCH Fabrikaat 
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EEN ZELDZAAM LIEF RAPPORT. 

Dat is het "Rapport van de herzie
ningscommissie" der S.D.A.P. 

Deze partij is verschrikkelijk demo
cratisch. Altijd geweest en zij wenscht 
het bij den voortduur te blijven. 

Op bladz. 9 van dit rapport lezen wij 
hiervan de navolgende stevige bevesti
ging: 

IL D e D e m o c r a t i e. 
In artikel III van de Statuten der 

Partij wordt verklaard, dat de Partij 
haar doel tracht te bereiken langs 
wettigen weg. 

De commissie is eenparig van oor
deel, dat dit artikel geen herziening 
behoeft. Het is duidelijk en ondubbel
zinnig. De S.D.A.P. is een democra
tische Partij. Zij verdient dezen 
naam om twee redenen. Niet alleen, 
omdat zij haar strijd voert met de 
middelen en de methoden, die in el
ken democratischen staat ter be
schikking van de staatsburgers be
hooren te zijn, en haar doel wenscht 
te bereiken langs de wegen, die in 
elken democratischen staat behoo
ren open te staan en begaanbaar te , 
blijven maar ook, omdat zij in êle 
socialistische toekomst, die zij voor
bereidt, de beginselen der democra
tie ten volle wil erkennen en toe
passen. 

Na de vergissing van '18, welke schijn
baar ook een stukje democratie is ge
weest, werd in het voorjaar 1919 een 
Paaschcongres te Arnhem gehouden en 
als altijd een klinkende motie aangeno
men. De z.g. eenheidsmotie. Voor de 
aardigheid drukken wij een paar zinsne
den daaruit af: 

,.Als normale strijdmiddelen hand
haaft het congres de wettige methode 
der democratie: organisatie, parle
mentaire actie en propaganda. Het 
protesteert tegen den economischen 
en geestelijken dwang, vooral van 
katholieke zijde op de arbeiders
klasse uitgeoefend, om haar in het 
gebruik dezer middelen te belemme
ren. Ook de politiek van reactie te
gen onze beweging, van regeerings
zijde gevoerd, is weinig geschikt, 
eene geleidelijke ontwikkeling te be
vorderen. Het congres stelt haar 
voor de gevolgen verantwoordelijk. 

Voor het geval dat revolutionnaire 
situaties de Partij voor de vraag 
mochten plaatsen met andere dan 
wettige middelen de politieke macht 
te veroveren, zal zij vóór alles heb
ben te overwegen, of zij hiervoor 
voldoenden steun vindt in de arbei
dersklasse en daar buiten. Verder 
zal het volk in zijn geheel zoo spoe
dig mogelijk gelegenheid moeten 
hebben den nieuw te scheppen toe
stand vast te stellen. De Partij ver
werpt dictatuur en schrikbewind en 
handhaaft het democratisch begin
sel, dat zij ook op het sociale leven 
wil toepassen." 

Op 25 April 1919 schreef 11 Het Volk" 
het volgende: 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNl;:MENTSPRIJS f1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

-
ABONNEMENTSGELDEN 
Dank betuiging Wij danken de talrijke lezers, die zoo vrien-

delijk waren om 't abonnementsgeld ons per 
e n V e r Z O e k. postwissel of per giro te doen to~komen. 

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 post
wissels 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 vergeef sche aanbieding kan worden 
voorkomen. 

11Nu wij principieel de revolutie 
hebben aanvaard, hebben wij naar 
twee kanten ons standpunt te pro
pageeren. Eenerzijds hebben wij 
onzen burgerlijken tegenstanders -
vooral de christelijke arbeiders en 
kleine boeren - in te lichten om
trent de socialisatie en de verdere 
punten van een socialistisch regee
ringsprogram, opdat de schrikbeel
den, waarmede zij zich nog tegen 
ons laten ophitsen, voor rustig be
grijpen onzer bedoelingen plaats ma
ken. Anderzijds dienen de revolutio
nair gezinde arbeiders buiten onze 
Partij en de moderne vakbeweging 
te worden overtuigd van de ver
keerdheden en dwaasheden der bols
jewistische methodes en van de 
noodzakelijkheid, om de nieuwe 
maatschappij te doen rusten niet op 
geweld en dictatuur eener minder
heid, maar op democratie en samen
werking der meerderheid. 

Behoefte aan speciaal 11 revolu
tionnaire" actie hebben wij te min
der, nu gansch Nederland, nu elk 
socialistisch arbeider weet, dat, als 
de omstandigheden er toe dringen, 
bij voldoend uitzicht op welslagen, 
de S.D.A.P. haar plicht jegens de 
revolutie, het proletariaat en de toe
komst van het N ederlandsche volk 
zal weten te doen." 

Ook uit den lateren tijd zijn er tal 
ran dergelijke aardige democratische! 
uitspraken aan te halen, b.v. van den 
Voorzitter van de V.A.R.A. op 24 Juli 
1932 te Apeldoorn: 

"Wanneer de mogelijkheid er was 
om morgen op te trekken naar Den 
Haag en de regeering te verjagen, 
dan zou het schande zijn, wanneer 
wij dat niet deden, maar zoo staat 

, .,. ~ :,,, '~ 1 "' 

De Administratie. 

de zaak niet. De arbeidersklasse is 
nog te zwak om met kans op slagen 
een revolutie te ontketenen." 

En_ het roode Volksblad van 11 Aug. 
1932 schreef b.v. over het uitvechten 
van den klassenstrijd deze vriendelijk
heid: 

,,Voorloopig is het gelukkig in Ne
derland nog niet zoo ver, dat de 
klassenstrijd met de wapens wordt 
uitgevochten. Doch wat er nog ge
beuren 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 ont
wapening der vrijwillige korpsen te 
aanvaarden - is het voor ons nood
zakelijk, ons op alles voor te berei
den.'' 

Ten slotte vermelden wij nog een uit 
i;praak van den bekenden socialist 
R. Kuyper in "De Socialistische Gids" 
van Maart 1919, blz. 269. 

11 lndien de wet aan de bevorde
ring van het socialisme in den weg 
staat, dan hebben wij, zoo mogelijk 
en noodig, de wet te verbreken en 
als een door, misdadigers geworden, 
regeerders beschreven vodje papier 
aan flarden te scheuren. De wet is 
middel en geen doel op zich zelf. En 
hetzelfde geldt ook voor het begin
sel der democratie. Wij hebben het 
altijd erkend, omdat wij het, bewust 
of onbewust, beschouwden als be
vorderlijk o.a. voor de spoedige 
komst van het socialisme. Maar 
mocht 't blijken, dat op ondemocra
tische wijze het socialisme beter zou 
zou kunnen worden gediend, dan: 
weg met de democratie! In de ver-
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anderde maatschappelijke verhou
dingen kan het zedelijke tot onzede
lijk, de weldaad tot plaag worden." 

Als wij ons niet vergissen is deze heer 
Kuyper professor. Wij vermelden 

evenwel zijn uitspraak als het korreltje 
zout, dat noodzakelijk bij het zeldzaam 
lieve herzieningsrapportje dient te wor
den genuttigd. Om van hun houding bij 
de muiterij maar niet te spreken. 

Wie- had twee aangezichten? .... 
Janus! 

OP DE UITVOERING KOMT 
HET AAN! 

Het goede voorbeeld door de Regee
ring gegeven inzake zuivering van het 
ambtenarenkorps, heeft vele gemeente
besturen bewogen dit exempel te volgen . 

Zoo troffen wij in één der bladen het 
navolgende bericht aan omtrent het be
sluit van een Gemeenteraad inzake: 

AMBTENAREN- EN WERKLIEDEN
REGLEMENT. 

In de vorige raadsvergadering werd besloten 
wijziging te brengen in het ambtenaren- en 
werkliedenreglement, n.l. : 

Artikel 21a Ambtenarenreglement en art. 19a 
Werkliedenreglement : 

1. Het is den ambtenaar/werkman verboden 
om in dienst of bij gekleed ga an in uniform 
insignes of andere onderscheidingsteekenen of 
in dienst uniformkleeding te dragen, een en an
der voorzoover die niet van regeeringswege of 
door het gemeentebestuur zijn verstrekt of 
voorgeschreven of tot het dragen daarvan niet 
vanwege de Regeering of door het gemeente
bestuur vergunning is verleend. 

Dit verbod is niet toepasselijk op het dragen 
van nationale- of oranje-insignes. 

2. De ambtenaar/werkman, die een ambts
of dienstwoning bewoont, onthoudt zich van het 
uitsteken of hijschen van andere dan nationa
le of oranjevlaggen. Uit het uiterlijk aanzien 
van de ambts- of dienstwoning of van het daar
bij behoorend erf mag niet blijken van de po
litieke gezindheid van den ambtenaar/werkman 
of zijne huisgenooten. 
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HOTEL "TOELAST" 
ALKMAAR 

RUIME KAMERS MET STROOM. WATER. 
BE T ADRES VOOR UW MAALTIJDEN. 
BILLIJKSTE PRIJZEN. PRIMA KEUKEN. 

TELEFOON 441. 

Van het in de 1e zinsnede van dit lid bedoeld 
verbod kan door Burgemeester en Wethouders 
ontheffing worden verleend. 

Artikel 77a Ambtenarenreglement en artikel 
77a Werkliedenreglement: 

1. Aan den ambtenaar/werkman kan eervol 
ontslag worden verleend op grond van revolu
tionaire gezindheid. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid, kan voorts eervol ontslag worden verleend 
aan den ambtenaar/werkman, die lid is van een 
vereeniging, waarvan de Minister, Voorzitter 
van den Raad van Ministers, voor de Rijksamb
tenaren verklaard heeft, dat zij om de doel-' 
einden, die zij nastreeft, of de middelen, die 
zij aanwendt, de behoorlijke vervulling van hun 
plicht als ambtenaren/werklieden kan in gevaar 
brengen of schaden, of die op eenigerlei wijze 
medewerking of steun verleent aan eene zoo· 
danige vereeniging of aan van haar uitgaan· 
de actie. 

Vele gemeenten hebben een dergelijk 
besluit genomen en ook bij de Provin
ciën gaat men dezelfde richting uit. 

Het belangrijkste is evenwel, dat men 
op dit oorkussen nu niet gaat inslapen 
en zeggen: wij hebben de zaak geregeld, 
wel te rusten. 

Op de uitvoering komt het aan en 
deze vraagt voortdurende activiteit. 

Ook mag de vraag wel eens nauwge
zet worden nagegaan, of men in de ge
meente- en provinciale diensten niet zoo 
overwegend veel rood personeel heeft 
opgenomen, dat "een tikje saneering" 
in dit opzicht behoort te worden in 
practijk gebracht. 

Vooral bij nieuwe aanstellingen zou 
men kunnen beginnen met dit euvel 
rekening te houden. 

VAN DUBBELZINNIGHEID 
GESPROKEN. 

Die vindt men ook een heel klein tikje 
bij de heeren, welke zoo vurig terugver
langen naar het zwarte hemd. 

Zij wenschen den wettigen weg en 
niets dan den wettigen weg te bewan
delen en eerst als zij door hunne "legale" 
actie heel Nederland of in ieder geval 
minstens 50 pCt daarvan, hebben be
keerd tot hun zwarthemden-overtui
ging; eerst dan wenschen zij op geheel 
wettige, legale wijze aan de macht te 
komen. Het is een heel lange weg zoo de 
regeermacht te bereiken. Dertigduizend 
stemmen voor één zeteltje in de Tweede 
Kamer en dan minstens vijftig zetels 
halen, dat is verre van mis. 

In ieder geval de N.S.B.-ers en de tal
,rijke aanverwante fascistische groepjes 
verlangen ieder voor zich sterk, zeer 
sterk zelfs, dezen langen legalen wet
tigen weg tot zijn glorierijk einde af te 
zwoegen. 

Het is alleen maar jammer, dat nie
mand, behoudens zij zelf, dit gelooft. 

Een klein tikje dubbelzinnigheid 
schuilt er toch wel in die zoo ondubbel
,zinnig afgelegde en herhaalde verkla
ring van hun beslist, beslist legale ac
tie. Het lijkt een klein beetje op het 
lieve rapportje. 

Mussolini en Hitler zijn met hun 
zwart-hemden en s.s.-groepen, die de 
politieke zaak op de straat uitvochten, 
toch ook wel iets sneller tot hun doel 
geraakt en eerder aan de macht geko
men, dan door door zuiver legale actie. 

Een klein beetje van hen overnemen, 
zou mogelijk de actie bespoedigen kun
nen .... 

Een ietwat militaire inrichting van de 

EEN WAARDEVOLLE KORPS
PRIJS IS EEN ARTISTIEK 

HOUTEN WANDBORD 
ONTWORPEN DOOR DEN 
S TERKUNSTEN AAR 

WIM ABELEVEN - WALCHEREN 
Vervaardiger der borden Landdag te Hulst 

1 "Beweging"; het kiezen van een Hoofd
kwartier; het verzoek aan den Gep. 
Overste van het Indische Leger, den 
heer Hogewind tot organisatie van een 
,,weerbaarheid"; het dragen van dezelf
de uniform; de instelling van den fascis
tischen groet; het afleggen van een be
lofte van trouw aan den algemeenen 
chef; het verstrekken van legitimatie
bewijzen; het houden van defilé's; het 
organiseeren van een auto- en motor
brigade; voor de leden, die geheim lid 
-wenschen te blijven, afzonderlijke iden
titeitskaarten; het uitzoeken bij de aan
neming van leden van hen, die dienst
plichtig zijn .... 

Ziedaar altemaal van die aardige za -
ken, die men bij Mussolini en Hitler, 
(van wiens organisatie men tegelijk 
maar klakkeloos den naam overnam) 
.óók vond en die hei;i toch maar reuze 
,geholpen hebben om snel, zeer snel aan 
de macht te komen. 

De weg van propaganda en stembil
jet is in ons dierbare vaderland dan ook 
zoolang, veel te lang. 

DE BELOFTE VAN TROUW 
AAN MUSSERT. 

Het schijnt, dat wij een tijd beleven, 
waarin het voor het menschdom een 
heele toer is, om normaal te zijn. Deze 
overweging kwam bij ons op, toen wij 
kennis namen van de navolgende belof
te van trouw, welke de nationaal-socia
listen, onder het brengen van den 
Hitlergroet, moeten afleggen, alvorens 
in de gelederen van de Nationaal Socia
listische Beweging te worden opgeno
men: 

Ik geloof in het leidend beginsel der 
Nationaal-Socialistische beweging, 

Ik ben bereid naar mijn beste krach
ten mede te werken aan den opbouw 
van den nieuwen staat. 

Ik beloof trouw aan de leiding. 
Indien mijn inzicht mij daartoe te 

eeniger tijd mocht nopen, zal ik mij op 
volkomen waardige wijze uit de bewe
ging terug trekken, nauwlettend zorg
dragen haar daardoor zoo weinig moge
lijk te schaden. 

PRIJZENSWAARDIGE ACTIE. 
Er is een prijzenswaardige actie in 

het leven geroepen om het Nederland
sche volk er toe te brengen, aan zijn 
nationale vierdagen meer glans te geven 
door het uitsteken onzer driekleur. 

Aan deze actie, welke reeds op suc
ces kan bogen, kan niet genoeg steun 
worden verleend. 

Er was in de laatste twintig jaren een 
opmerkelijke achteruitgang in het vlag
gen waar te nemen. Deze om te zetten 
in een vooruitgang, het is 'n schoon doel. 

De actie dreigt evenwel eenigermate 
vertroebeld te worden door de propa
ganda voor het invoeren van een vlag 
met de kleuren oranje-wit-blauw. 

Wij begrijpen dit niet. 
Minstens drie eeuwen lang heeft onze 

Natie, - onder de regeering der Oran
jes, - het rood, wit en blauw met den 
Oranjewimpel daarboven, te land en ter 
zee gevoerd in lief en leed, in nood en 
dood. 

Onder deze vlag hebben de Oranjes 
gestreden en geleden voor ons volk 

Hadden zij andere kleuren gewenscht, 
het heeft in hun vermogen gelegen ze 
te veranderen, doch zij hebben zelve 
het nimmer gewild. 

Het kieken moet niet wijzer willen 
zijn dan de hen. 

Laat de nationale driekleur wapperen 
en zet den Oranjewimpel in top van 
ons heerlijke rood, wit en blauw, waar
van H.M. de Koningin op 9 September 
in het Stadion deze schoone woorden 
sprak: 

Als van zelf gaat ons aller blik naar onze 
fiere driekleur, symbool van ons willen en kun
nen, zinnebeeld bovenal van ons dierbaar 
Vaderland. Zij waaie steeds over de Wereld
zeeën tot in de verste landen en doe daar kond 
van onze eendracht en onze wilskracht. 

Leve het Vaderland! 
Hoezee! 

©NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 

EIGEN KARAKTER EN MITSDIEN 
EIGEN KOERS. 

Niemand, die eenigermate ernstió 
kennis heeft genomen van den aard e; 
de samenstelling van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, zal willen ont
kennen, dat dit overheidsinstituut in ons 
land een geheel eigen plaats inneemt. 

De militaire organisatie, de bijzondere 
verhouding en verantwoordelijkheid 
tegenover de Regeering, de samenstel
ling uit alle godsdienstige en politiek
nationale groepen der bevolking, als
mede het vrijwillig .kararkter der ver
bintenis maken de leiding van dit insti
tuut niet eenvoudig. 

Met grooten tact en niettemin met be
slistheid moet de koers van den Bijzon

. deren Vrijwilligen Landstorm gericht 
worden op het ééne groote doel: on
voorwaardelijken steun aan het wettig 
Overheidsgezag. 

Van den Dollard tot aan de Schelde 
moet één en dezelfde geest van saam
hoorigheid en opofferingsgezindheid alle 
onderdeelen van dit instituut en de vrij
willigers gelijkelijk bezielen. 

Erkend moet worden, dat dit doel 
bereikt is. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
staat te midden van ons volk als een 
welbewuste, vastbesloten éénheid ter 
beveiliging van onze volksvrijheid. Zon
der deze tegelijk te bedr,eigen. 

Naast den B.V. L. zijn nationaalgezin
de vereenigingen en bonden van allerlei 
aard uit den grond gerezen en talrijke 
vrijwilligers zijn ook als lid daarbij toe
getreden. Wat hun goed recht is. 

Om de eigen positie als militair over
heidsorgaan zuiver te houden, heeft de 
leiding van den Bijzonderen V rijwilligen 
Landstorm echter steeds geweigerd, dit 
instituut op sleeptouw te laten nemen 
door particuliere vereenigingen. 

Anderzijds heeft zij ook steeds ge
weigerd den sleeptros uit te werpen en 
den B.V.L. als trekker dienst te laten 

1 aoen. 
Het nationale leven te onzent is zeer 

rijk geschakeerd en biedt vele moge
lijkheden. 

Dat heeft ook z'n goede zijde. 
Men vergunne den B.V.L. evenwel 

zelfstandig eigen karakter en eigen 
koers te bewaren. Wederzijdsche waar
deering voor al hetgeen ten nutte van 
volk en vaderland geschiedt, kan daar
bij ongerept bestaan. 

Wat gelukkig ook het geval is. 

HET GEZAG MOET GESTEUND 
WORDEN. 

Het Gezag is een teere zaak; men 
moet het beschouwen als een zegen, als 
een gave Gods. 

Inzonderheid het Gezag, dat zich met 
beleid en voorzichtigheid gedraagt te
genover de onmisbare vrijheid van den 
burger, moet geëerd en gesteund wor· 
den. 

Dit kan ook door critiek, soms door 
scherpe critiek. 

Toen van Regeeringswege een zwak
heid werd begaan inzake de heruitzen
ding van den socialist Vliegen naar Ge
nève, was het de gezagsman de heer 
J. J. C. van Dijk, die deze onverkwikke
lijke affaire in de papiermand deed rui
men. 

Een woord van hulde voor dezen oud
Minister, in wiens geheele leven de eer
bied voor het Gezag is openbaar ge
worden. 

Hij deed niet als de fascisten, die uit 
zooiets slechts munt trachten te slaan, 
om het Gezag af te tuigen en hun eigen 
groep vooruit te brengen. Integendeel: 
met soberheid van woorden gaf de heer 
van Dijk zijn steun aan het Gezag juist 
door uiting te geven aan rechtmatige 
critiek. Daardoor kwam het been weer 
in het lid. Niet door het geraas der fas
cisten, die liever het Gezag zien strui
kelen, dan vast overeind staan. Want 
dit laatste is immers geen koren op hun 
molen. . O"' ,,...... 

KEUR BLIJFT NOODIG. 
Vijf en twintig duizend welbewuste 

Landstormers zijn, naar menschelijke 
berekening, voldoende om aan het wet
tig gezag den noodigen steun te ver
leenen. 

Toch is het goed de sterkte van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
daarboven uit te breiden. 

Terwille van den preventieven in
Yloed, die van het groote aantal uit
gaat. 

Met één voorbehoud echter. 
Het is namelijk beter, desnoods tot 

sterke inkrimping te komen, dan de kwa
liteit van den B.V.L. op te offeren aan 
de zucht om een groote sterkte te ver
krijgen. 

Vooral de Plaatselijke Landstorm 
Commissiën hebben op dit punt actief 
te zijn en zorg te dragen, dat slechts 
goed bekend staande mannen toetreden. 

De B.V.L. moet blijven wat hij thans 
met recht mag worden genoemd: een 
elitekorps van hoogstaande vastbeslo
ten vrijwilligers. 

VOOR MILITAIRE AMBTENAREN 
VERBODEN ORGANISATIES. 

Legerorders. 
Nrs. 59, 79 en 351 - M. A. 

Ministerieele beschikkingen van 24 Fe
bruari 1933, van 10 Maart 1933 en van 
14 November 1933, Ilde Afd. B, nrs. 2, 4't 
en 12. 

Ter kennis wordt gebracht, dat aan
sluiting bij of eenigerlei steunverleening 
aan: 

a. groepen, of vereenigingen van per
sonen op sociaal-democratischen grond
slag; (1) 

b. groepen, of vereenigingen van per
sonen op fascistischen grondslag; (2) 

c. de Vrijdenkers Vereeniging "De 
Dageraad"; (3) 

in strijd is met de plichten van den 
militairen ambtenaar, en dien ambte
naar derhalve verboden. (4) 

TOELICHTINGEN. 
(1) M. B. van 24 Febr. 1933, Ile Afd. B, nr. 2. 
(2] M. B. van 10 Maart 1933, Ilde Afd. B, 

nr. 42. Teneinde misverstand te voorkomen, zij 
aangeteekend, dat, voor den militairen ambte
naar, de Nationaal Socialistische Beweging 
wordt aangemerkt als een organisatie op fascis
tischen grondslag. 

(3) M. B. van 14 Nov. 1933, Ilde Afd, nr. 12. 
(4) Als militaire ambtenaren in den zin van 

het Reglement voor de militaire ambtenaren 
der Koninklijke landmacht (St.bl. 1931, nr. 378) 
worden ook beschouwd: 

lo. de militairen, die behooren tot het reser
vepersoneel der Koninklijke landmacht, als be
doeld in de Wet voor het reservepersoneel der 
landmacht 1905; 

2o. de militairen, die vrijwillig de verplich
tingen van een gewoon dienstplichtige op zich 
hebben genomen; 

3o. de militairen, die zich bij den vrijwilligen 
landstorm hebben verbonden (daaronder niet 
te verstaan de zgn. .,bijzondere vrijwilligers", 
als bedoeld in L. 0. 1932, nr. 167). 

TER KENNIS BRENGEN VAN LEGER
ORDERS AAN MILITAIRE 

AMBTENAREN 
Legerorde 1933 Nr. 373. 

Ministerieele beschikking van 4 Dec. 
1933, Ile Afd. B, nr. 1. 

(Zie L.O. 1933, nrs. 59, 79 en 351). 
In verband met het bepaalde in Ar-
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tikel 78 van het Reglement voor de mi
litaire ambtenaren der Koninklijke land
macht (Staatsblad 1931, nr. 378) moeten 
de hoofden van staven en dienstvakken 
en de regiments-, korps- en overeen
komstige commandanten, ieder hunner 
voor zooveel zijn dienstkring betreft, 
zorg dragen, dat de militaire ambtenaren 
en zij, die, in den zin van voornoemd 
Reglement, als militaire ambtenaren 
worden beschouwd, bekend worden ge
maakt met in de legerorders opgenomen 
bepalingen, ter zake van welker niet 
naleving den militairen ambtenaar voor
cieelen kunnen worden onthouden of 
nadeelen toegebracht. 

Bedoelde legerorders zullen in den 
vervolge, behalve met haar nummer, 
worden aangeduid met de daarachter 
gestelde letters M. A. 

Aan de zich niet in werkelijken dienst 
bevindende militaire ambtenaren (dat 
zijn in het algemeen de niet tot het be
roepspersoneel behoorende militaire 
ambtenaren), zullen de hoofden van 
staven en dienstvakken en de regi
ments-, korps- en overeenkomstige com
mandanten een af druk van elke "leger
order - M. A." moeten toezenden. (1) 

Bedoelde autoriteiten kunnen daar
toe telkens aan het Hoofd van de XII de 
Afdeeling van het Departement van De
fensie het noodige getal overdrukken 
aanvragen. 

Als "legerorder-M.A." moeten alsnog 
worden beschouwd de L.O. 1933, nrs. 
59, 79 en 351. De aanvragen tot het ont• 
vangen van de noodige overdrukken 
dier legerorders worden door het Hoofd 
van de XII de Af deeling van het Depar
tement van Defensie tegemoet gezien. 

(1). Van hen, die tot het verlofspersoneel be
hooren, worden al-s militaire ambtenaren in den 
zin van het Reglement voor de militaire amb
tenaren der Koninklijke landmacht beschouwd: 

to. de militairen, die behooren tot het reser
vepersoneel der Koninklijke landmacht, als be
doeld in de Wet voor het reservepersoneel der 
landmacht 1905; 

2o. de militairen, die vrijwillig de verplich
tingen van een gewoon dienstplichtige op zich 
hebben genomen; 

3o. de militairen, die zich bij den vrijwilligen 
landstorm hebben verbonden (daaronder niet 
te verstaan de zgn. ,,bijzondere vrijwilligers", 
als bedodd in L. 0. 1932, nr. 167). 

FRIESCH NATIONAAL-COMITE. 
Als lid van het Friesch Nationaal-Co

mité is benoemd de Zeereerwaarde 
Heer Pater Augs. de Hart, Overste Min
nenbroedersklooster te Drachten. 

BENOEMINGEN, ONTSLAG, ENZ. 
Eervol ontslagen als Reserve-Officier 

de Reserve-Luitenant-Kolonel der In
fanterie J. W. C. C. Tucker. 

• 
Benoemd tot Commandant van het 

15e Regiment Infanterie de Luitenant
Kolonel R. Boomsma, welke sedert 1 
November j.l. was toegevoegd aan den 
Inspecteur van den V rijwilligen Land
storm. 

LANDSTORMKORPS 
,,MOTORDIENST". 

Tot districtscommandant vç1n het 
Vrijwillige Landstormkorps "Motor
dienst" in het district "Stelling van Am
sterdam" is benoemd de Reserve Eerste
Luitenant v. d. Motordienst H. D. Prins. 

Tot districts-commandant van het 
Vrijwillige Landstormkorps Motordienst 
in het Verband IJssel en Vollenhove is 
benoemd de Reserve-Eerste-Luitenant 
H. C. Hofman. 

Tot districts-commandant in het 
Twentsche Verband is benoemd de 
Reserve-Eerste-Luitenant H. J. Goor
huis. 

BIJEENKOMST GEWESTELIJKE 
COMMISSIE EN OFFICIEREN 
VAN HET LANDSTORMKORPS 

,,KENNEMERLAND". 
Deze vergadering werd gehouden op 

9 December j.l. De bijeenkomst werd 

ONZE NIEUWSTE UITGAVE: 

G EDOORNDE VRIENDEN 
Een korte handleiding voor het zaaien en kweeken van CACTUSSEN. Met tusschen 
den tekst 22 afbeeldingen van gemakkelijk te zaaien Cactussen. Het werkje, op 
fijn kunstdrukpapier gedrukt, is 48 bladzijden groot. - Prijs slechts f 0.30. 

Uitgegeven en verkrijgbaar bij: TURKEN BURG' S ZAADHANDEL, BODEGRAVEN. 

geopend met een schietwedstrijd voor 
de leden van gew. Comm. en de officie
ren in het schietgebouw "van Merlen" 
te Haarlem. 

30 schutters dongen naar de mooie 
prijzen, uitgeloofd door de Nationale en 
gewestelijke Commissie. 

De uitslag voor de gew. Comm. was: 
1. Res. Overste P. S. Hartogh Heys 

met 47 punten; 2. Res. le Luit. M. L. 
van Nispen, 46 p.; 3. Burgemeester H. 
v. Alphen, 45 p.; 4. Luit.-Kol. b.d. P. W. 
Ramaer, 43 p. 

Voor de officieren was de uitslag: 
1. Res. le Luit. M. J. C. S. Baerts; 

2. Res. 2e Luit. A. F. Heccou; 3. Res. le 
Luit. Th. S. J. Hooy; 4. Res. le Luit. D. 
M. Miedema; 5. Res. Kapitein J. Boel
stra; 6. Res. Kapitein C. Schuttenaer_; 
7. Res. le Luit. S. Boonzaaier; 8. Res. 
le Luit. P. W. Foeken; 9. Res. Kapitein 
J. B. Bongertman; 10. Res. le Luit. W. 
Wildekaer; 11. Res. Kapitein H. Huis
man. 

Na afloop van den wedstrijd verza
melden zich allen in het Hotel "den 
Hout" en had aldaar plaats eene "Ver-
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gadering van de Gewestelijke Commis
sie" gevolgd door eene "Bijeenkomst 
met de officieren". 

In de vergadering van de gew. Comm. 
werden de noodige besprekingen ge
voerd en besluiten genomen ter voor
bereiding van den voorgenomen Land
dag '34. 

In de vergadering met de Officieren 
behandelde de Korps-Commandant de 
"Korps Mobilisatie" en ontspon zich 
daarna een levendige discussie over 
verschillende "Vraagstukken van den 
dag", waarbij ook het anti-rev.-instituut 
kan worden betrokken. 

Ten slotte vereenigde de vergadering 
zich aan eene "gezamenlijke maaltijd" 
waaraan ook mede aanzat de Res. Kap. 
Prins van het V rijw. Landst. korps Mo
tordienst. 

De Voorzitter van de Gewestelijke 
Commissie de Heer D. v. Norel sloot ten 
slotte deze aangename bijeenkomst met 
een hartelijk woord, waarin hij vooral 
·prees de goede verstandhouding tus
schen de Officieren onderling en met 
de Gewestelijke Commissie. 

ZESTIGSTE VERJAARDAG JHR. 
RUYS DE BEERENBROUCK. 

Bij gelegenheid van zijn 60ste ver
jaardag heeft de voorzitter der Tweede 
Kamer, minister van Staat jhr. mr. Ch. 

Ruys de Beerenbrouck zeer vele mon
delinge en schriftelijke gelukwenschen 
ontvangen. 

Aan jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck 
werd d.d. 1 Dec. het volgende telegram 
gezonden: 

Secretarissen Gewestelijke Land-
stormcommissiën heden met Dagelijksch 
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Bestuur Nationale Landstorm Commis
sie in ver.gadering bijeen brengen Uw 
Excellentie gaarne hun eerbiedwaar-
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dige gelukwenschen met zestigsten ver
jaardag, gedenken in deze herinnerings
dagen van onze Landstormbeweging 
dankbaar de krachtige afweer van het 
revolutiegevaar door de regeering-Ruys 
de Beerenbrouck in 1918, en danken 
Uw Excellentie voor grooten steun, 
dien U steeds aan het nationale Insti
tuut van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm hebt willen verleenen. 

Zijne Excellentie Mr. J. A. DE WILDE. 

GEDACHTEWISSELING TUSSCHEN 
REGEERING EN TWEEDE KAMER 

OVER LANDSTORM EN 
BURGERWACHTEN. 

De minister van Binnenlandsche Zaken: 
Naar mijn meening is de handhaving 

van het gezag de primaire taak van de 
Overheid. Daardoor handhaaft zij 
tevens orde en rust. Op den voorgrond 
moet hierbij staan, dat die handhaving 
van de openbare orde en rust alleen 
mag geschieden door de Overheid zelf 
en niet door anderen, door willekeurige 
burgers, hoe goedwillend die menschen 
ook moge zijn. 

De Overheid heeft bij de uitoefening 
van die taak enkele middelen tot haar 
beschikking, n.l. de politie, de justitie 
en, als het moet, het leger. Maar nu 
doet zich het geval voor, dat in tijden 
van gevaar voor revolutionaire woelin
gen er menschen zijn, die zeggen: wij 
vreezen, dat op een gegeven oogenblik 
de handhaving van de orde en rust een 
te zware taak zal zijn voor de Over
heid in verband met de machtsmidde
len, die haar ten dienste staan; dat de 
politie zal gerequireerd worden voor 
allerlei dingen, zoodat er op andere 
plaatsen weer andere dingen kunnen 
geschieden; daarom komen wij ons vrij
willig aanbieden bij U, om, indien U 
ons noodig mocht hebben, van onze 
diensten gebruik te maken. 

Dit is een blijk van burgerzin der-
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C. M. VAN DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS 
BEKERS 
MEDAILLES 
VLAGGEN 

Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dus 

Nederlands B.este Adres 

genen, die zeggen tot de Regeering: 
indien het U te machtig wordt, zijn wij 
bereid om in Uw dienst datgene te doen, 
wat gij in normale tijden van de politie 
en het leger eischt. 

Zoo zijn ontstaan, in verband met de 
omstandigheden, welke zich in de No
vembermaand van 1918 hebben voorge
daan, de bijzondere vrijwillige land
storm en de burgerwachten. 

Over den bijzonderen vrijwilligen 
landstorm is eigenlijk in deze Kamer 
geen kwaad woord gezegd. Alleen heeft 
de heer Van Zadelhoff in dit verband 
een opmerking gemaakt, die niet alleen 
zich richtte tegen den bijzonderen vrij
willigen landstorm, maar ook tegen de 
burgerwachten, n.l. dat zich hier het 
verschrikkelijke feit voordeed, dat men
schen wapenen hadden, dat zij zich 
oefenden in den wapenhandel, om die 
wapenen te gebruiken, niet tegen vreem
den, maar tegen hun medeburgers. 

Is dat zulk een buitengewone zaak? 
' De heer Van Zadelhoff staat, met geheel 

zijn partij, op het standpunt, dat er moe
ten zijn orde en rust, en dat tot handha
ving daarvan de Overheid geroepen is 
om politie te hebben. Indien de heer Van 
Zadelhoff burgemeester of wethouder 
was, dan zou hij zelf medewerken om 
gelden beschikbaar te stellen voor de 
politie; een politie-agent is gewapend, 
hij draagt een revolver, een sabel of wat 
dan ook. Waarvoor is hij gewapend? 
Om tegen de Duitschers of tegen de En
gelschen te strijden? Neen, om, als het 
noodig is, desnoods gewapenderhand op 
te treden tegen zijn medeburgers. Dat 
dus de bijzondere vrijwillige landstorm 
en de burgerwachten zich oefenen in 
den wapenhandel, om, als het noodig is, 
die wapenen te keeren tegen hun mede
burgers, is de schuld van die medebur
gers, die het noodig maken. 

Ik constateer met blijdschap, dat in 
de 15 jaren, dat die instituten bestaan, 
de Overheid nooit geroepen is geweest 
áaarvan gebruik te maken. Ik hoop, dat 
de heer Van Zadelhoff zal medewerken, 
om langs lijnen van geleidelijkheid te 
zorgen, dat hier tot stand komen dingen 
langs wettelijken weg en dat de Over
heid op dergelijke instituten geen beroep 
behoeft te doen. Ik begin dus met een 
woord van dank te zeggen tot al die 
burgers, die bereidwillig zijn hun krach
ten, hun tijd en sommigen hun geld ter 
beschikking te stellen voor dit goede 
doel. 

Nu is het natuurlijk mogelijk, dat bij 
al de burgerwachten, die er zijn in ons 
land, allerlei verkeerde dingen schuilen, 
en ik zal de laatste zijn om te ontken
nen, dat dit ooit het geval is geweest. 

Dit kan ik wel zeggen, dat, indien 
mocht blijken, dat inderdaad fascisti
sche elementen invloed krijgen in de 
burgerwachten, ik veel liever heelemaal 
geen gebruik maak van dezen post dan 
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dat de burgerwachten blijven voortbe
staan; want dàt is het gevaar van het 
fascisme, dat het zich niet stelt in dienst 
van de Overheid op een gegeven oogen
blik, maar dat het zegt: de Overheid 
doet het niet goed, wij zullen het zelf 
beter gaan doen. Daar zal ik met alle 
kracht tegen opkomen; ik kan den hee
ren verzekeren, dat daaraan niets zal 
ontbreken. 

Zijne Excellentie Mr. Dr. L. N. Deckers. 

HET PUNTJE OP DE I. 
Minister Deckers 

en de positie van den B. V. L. 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 

kortweg genoemd de B.V.L., wordt door 
de sociaaldemocraten als regel, door 
sommige niet-socialisten nu en dan, be
schouwd als vrijwel geheel buiten het 
leger staande. Deze misopvatting is 
door minister Deckers nogmaals zeer 
duidelijk weerlegd in deze woorden: 

"De landstorm staat niet buiten het 
leger; zoodra die moet optreden, maakt 
zij automatisch een deel van het leger 
uit." 

Precies als welke andere legerreserve 
dus in ons legerstelsel, en eigenlijk nog 
sterker want de in voorkomend geval 
uit den B.V.L. te vormen korpsen be
staan geheel en al uit wettelijk tot het 
ieger behoÓrende dienst- en reserve
plichtingen en vrijwilligers en voeren 
daarom dan ook dezelfde bij Koninklijk 
Besluit erkende vaandels, die hen door 
of namens Hare Majesteit de Koningin 
zijn erkend. Zij behooren dus wel dege
lijk tot de Nederlandsche weermacht 
en behoeven zich de socialistische 
scheldnaam van "klasse-instrument der 
bourgeoisie" zeker niet te laten welge
vallen. De sociaaldemocratie is volgens 
dhr. Ter Laan vóór handhaving van 
gezag en vóór orde en rust. Als dat zoo 
is, moest zij voor het bestaan van een 
legeronderdeel, dat meer in het bizon
der voor hulp bij gezagshandhaving en 
bij handhaving van orde en rust is aan
gewezen, een bizondere voorkeur heb
ben, daar haar dit de taak uit de han
den neemt om door middel van door 
zekere socialistische elementen ge
wenschte roode arbeidersweren "de 
orde en rust te doen handhaven". 

,,De Zoom", 18-11'33. 

AFSCHEID AAN ZIJN PROFESSOR. 
De heer Mussert heeft aan Professor 

Aalberse, zijn vroegeren leermeester, 
den scheidbrief gegeven. De hoog
leeraar, die eens in de oogen van den 
student zoo hoog boven duizenden ver
heven was, is nu in zijn waardeering ge
zonken tot een doodgewonen politieke
ling, waarvoor de heer Mussert net zoo 
min als voor de partijen nog een grein 
p.c;hting hebben kan. 

In het artikel, waarin de heer Mussert 
van dezen grooten tuimel mededeeling 
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De man met de lange zweep. 

doet, en waarin de voor een ambtenaar 
geweldige flater wordt begaan door de 
onderstelling als zou ook aan een titu
lairen rang, n.l. van den Generaal Duy
maer van Twist, pensioen zijn verbon
den! schrijft genoemde heer de navol
gende van bescheidenheid druipende 
tirade: 

Verleden week is voor mij de hoogleeraar 
Aalberse gestorven; hij was er misschien al 
sinds jaren niet meer. Wie weet? Maar voor 
mij leefde hij nog. 

De algemeene beschouwingen in de Tweede 
Kamer, al waar Gij zijt voorzitter van de frac
tie der Roomsch-Katholieke Staatspartij, heb 
ben gestaan in het teeken van den N.S.B. Ik ben 
er niet bij geweest, mijn bezigheden laten niet 
toe van dit schouwspel te genieten. Maar ik 
heb er van gelezen . zelfs in de folio's prate
ment, die men "handelingen" noemt. Ik voelde 
mij bij dit lezen als de koetsier van een slede, 
die in den kouden winternacht dwars door een 
onherbergzame streek zijn reizigers naar een 
veiligen haard moet brengen, en in de verte 
het huilen der hongerige wolven hoort; eerst 
één, daarna meerdere, totdat het één horde · ·, 
die achter de slede aandraaft, belust op buit. 
Maar de paarden zijn goed, de passagiers on
verschrokken, en de zweeo is lang, zij reikt 
meters achter de slede. Zullen de wolven de 
reizigers verscheuren, vóór de veilige woon
stee bereikt is? De koetsier en zijn passagiers 
hebben vertrouwen. 

Gij hebt met de wolven in -it boscb mee
gehuild, vandaar deze brief. 

LANDSTORMERS uit "De Stelling" 
VRAAGT ONZE PRIJSCOURANT voor uw 

meuwe Haard, uw Kachel of Fornuis ! 

J. A. NEUYEN Jr. 
FIRMA JUSTUS H. HUETINCK 

Haarlemmerdijk 13-19 - Telefoon 41653 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Landdag 1934 

De Gewestelijke Landstorm-Commis
sie "Stelling van Amsterdam" heeft in 
overleg met de commissies "Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie" en "Kennemer
land" besloten tot het houden van een 
Landdag in het Gooi in het voorjaar 
1934. 

Een ontwerp-programma is opge
maakt. Het bevat o.m. een groot defilé 
van de korpsen Stelling van Amsterdam 
en Kennemerland en zoo mogelijk ook 
van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. 
Voorts nemen aan het defilé vermoede
lijk eveneens deel de vrijwillige motor
korpsen uit Noord-Holland, Zuid-Hol
land en Utrecht. 

De medewerking van enkele leger
onderdeelen zal worden verzocht, ter
wijl ook het voornemen bestaat een 
vaandelparade, wedstrijden en ruiter
nummers in te voegen 

Een uitgebreid Eere-Comité is m 
wording. 

Een werkcomité is bereids met de 
voorbereidende werkzaamheden aange
vangen. 

Hèt comité zal ten spoedigste verga
deringen beleggen met plaatselijke lei
ders en officieren voor het verzamelen 
van de noodige gegevens. 

In verschillende af deelingen is men 
reeds bezig aan de vorming van reis
kasjes om de deelneming zoo groot mo
gelijk te doen zijn. 

Bijeenkomsten 
zijn in de maand November voor de na
volgende afdeelingen voorbereid t.w.: 
Nieuw-Vei:mep, Leimuiden, Rijnsaters
woude en Bilderdam, Amsterdam Cen -
trum, Noord, Oost, Zuid en West, Wa
ver-Amstel en de Nes, Westzaan, Pur· 
roerend 1, II, Wijde Wormer, Jisp, Il
pendam en Oosthuizen, de Kwakel, 
Ouderkerk, Vreeland, Abkoude-Baam
brugge en abkoude-Proostdij, Oude 
Wetering en Huygsloot, Duivendrecht, 
Volendam, Marken en Zaandam, Oost
zaan, Koog a. d. Zaan en Zaandijk. 

Mutaties. 
Aan den heer D. de Lange is, in ver

band met vertrek uit de gemeente, een 
eervol ontslag verleend als plaatselijk 
leider van de Afdeeling Sloterweg 
Noord. 

Voor de afdeeling Amsterdam Noord 
III is een plaatselijke commissie in wor
ding, waarvan bereids deel uitmaken de 
heeren J. L. Westhoff, J. K. ten Hoope 
en H. van der Zee. De heer Verkerk, op
tredende als plaatselijk leider, is ambts
halve lid. Het is het plan van de Com
missie om het contact met de andere 
afdeelingen in Amsterdam Noord te blij
ven bewaren. 

Aan den heer L. Kool is met ingang 
van 1 Januari a.s. een eervol ontslag 
verleend als leider van de afdeelingen 
Nieuwe-Wetering en Huygsloot en is 
deze met ingang van denzelfden datum 
benoemd tot leider der af deeling Oude 
Wetering-Huygsloot. 

In verband met reorganisatie zijner 
afdeeling is aan den heer van Kinkel 
als waarnemend plaatselijk leider met 
ingang van 1 November een eervol ont
slag verleend. 

De plaatselijke Landstorm-Commissie 
te Oude Wetering, is in verband met de 
reorganisatie der afdeelingen met in
gang van 1 Januari a.s. eervol van haar 
taak ontheven en is deze commissie in 
gewijzigden vorm benoemd voor de af
deeling Oude-Wetering - Huygsloot, 
eveneens met ingang van 1 Januari a.s. 

Pastoor B. J. Brouwer f. 
De plaatselijke Landstorm-Commissie 

Abkoude-Baambrugge heeft een be
langrijk verlies geleden door het overlij
den van den heer Pastoor B. J. Brou
wer, in verband met een noodlottig 
auto-ongeval. 

Pastoor Brouwer was van de oprich
ting der Commissie, lid en een groot 

SCHIETLOKALEN 
Gymnastieklokalen, 

Landhuizen, 

Week-End en Buitenverblijven, enz. 

Vraagt inlichtingen. 

HAHBO HOUTBOUW HARDINXVELD 
TELEFOON 41 

voorstander van ons Instituut. Zijne na
gedachtenis zal bij ons in hooge eere 
blijven. 

BREDA. 
Installatie van de Plaatselijke 

Landstorm-Commissie 
Op 20 November werd ten stadhuize 

de pl. commissie van den Bijzonderen 
V rijwilligen Landstorm geïnstalleerd. 
Deze commissie bestaat uit de Heeren: 
A. H.L. Stam, Voorzitter; Kapelaan Ph. 
Maertens; Kapitein Minderhout; Nota
ris Suys; C. Norbart; P. Kuylaars; W. 
van der Ven; J. C. T. Motké; Lantain; 
Thewes; Luitenant Mante; W. Hilt en 
C. J. M. Somers, Secretaris. 

Nadat door den Eere-Voorzitter, Mr. 
Dr. van Sonsbeeck, Burgemeester van 
Breda, een woord van welkom was ge
sproken tot de aanwezige leden van 
Nationale-, Gewestelijke- en Plaatse
lijke Commissie werd het woord ge
voerd door den Voorzitter van de Natio
nale Landstormcommissie, Luit.-Gene
raal Duymaer van Twist, die op duide
lijke wijze eene uiteenzetting gaf van 
het doel van den B.V.L. en de taak van 
de plaatselijke commissie. Met een be
roep op aller medewerking, vooral bij 
de propaganda, en wenschen voor een 
succesvollen arbeid, verklaarde Zijne 
Excellentie de Plaatselijke Commissie 
voor geïnstalleerd. 

De Voorzitter van de pl. Commissie, 
Res. Majoor Stam, zegt den Burgemees
ter dank voor de ontvangst ten stad
huize, diens hartelijke woorden van 
welkom en spontaan toegezegde mede
werking. 

Tenslotte betuigde de Voorzitter van 
de Gewestelijke Commissie, Burgemees
ter van Campen uit Dinteloord, zijn 
groote voldoening over het feit, dat de 
Bredasche afdeeling ileekenen gaat ge
ven van krachtig medeleven. 

Hiermede was deze plechtigheid, die 
voor ingewijden van groote beteekenis 
was, geëindigd. 

Dat de hartelijke en ernstige woor
den hier gewisseld weerklank mogen 
vinden in de harten van velen en leiden 
mogen tot versterking van ons Instituut 
tot steun aan het wettig gezag. ,,Als 't 
moet". 

Op 2 November vergaderde de afdeeling 
Breda van den B.V.L. in de R.-K. Militairen 
Vereeniging. Na opening door den voorzitter, 
Res.-Majoor Stam, heette hij al de aanwezigen 
hartelijk welkom, in het bijzonder Pastoor van 
Genk en Res.-Majoor Beets en bracht dank aan 
den afgetreden voorzitter, kapelaan Maertens, 
die zooveel voor den B.V.L. heeft gedaan. 

Door den plaatselijk leider werd verslag uit
gebracht over het tot stand komen en de instal
latie van de plaatselijke commissie. Pastoor van 
Genk zette op vlotte wijze het doel van ons. 
instituut uiteen, daarbij alle aanwezigen aan
sporende tot propaganda onder vrienden en 
kennissen, die nog niet mochten zijn aangeslo
ten en vooral het Landstormblad niet te ver
geten. 

Na de pauze werden door den Korpscom· 
mandant, Res.-Majoor Beets, de prijzen uitge
reikt van den op 17 en 24 September gehou
den schietwedstrijd. 

De voorzitter deelde tenslotte mede, dat om
streeks half December een filmavond zal wor
den gehouden ook toegankelijk voor leden en 
genoodigden met hunne dames. 

Te omstreeks 10 uur werd deze geanimeerde 
vergaáering gesloten, 
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LUCHTGEVAAR 

Maandtijdschrift voor verbreiding 
van de ke{!nis der luchtbeschermings
maatregelen ten behoeve van de bur
gerbevolking, onder leiding van A. den 
Hertog. Uitgave A. W. Sijthoff's Uitge
versmij. N.V. te Leiden. 

Alle hulde aan de initiatief-nemers. 
Het werd tijd, dat een dergelijk or

gaan verscheen om op populaire wijze 
de noodige voorlichting te vernc!iaHen 
aan de sámcnwerkende organen in de 
gemeenten, welke een taak hebben te 
vervullen bij de voorbereiding van de 
luchtbescherming. 

Moge het er toe medewerker, om dui
delijk aan te toonen, dat de luchtbe
scherming in de eerste plaats een zaak 
van voorbereiding, organisatie en sa
menwerking is en dat het kostenvraag
stuk geheel achteraan komt. 

VAN GAAN EN KOMEN. 

De afgetreden Com
mandant van het 

Vrijw. Landstorm
korps "Spoorweg

dienst", de Luiten.-
Kolonel P. W. BEST. 

De eervol ontslagen 
Luit.-Kolo,el J. A. 
J. M. SCHOTMAN, 

van de Inspectie 
van den Vrijwilligen 

Landstorm. 

De nieuw-henoemde 
Commandant van 't 

Vrijw. Landstorm
korps "Spoorweg

dienst", de Majoor 
M. T. CARSTENS. 

De nieuw-benoemde 
Commandant van de 

Vrijw. Landstorm-
korpsen "Motor

dienst", ,,Vaartuigen
dienst" en "Lucht
wachtdienst' ', S. C. 
C. NIJLAND, werd 
met ingang van 18 
December benoemd 

tot Majoor. 

- STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ 
,,NEDERLAND". 

Verschenen is een luxe-album der 
N.V. Stoomvaart-Maatschappij "Neder
land". Een prachtige uitgave, zeer ge
schikt om een duidelijken indruk te ge
ven van de waarlijk uitnemende wijze, 
waarop deze Maatschappij een zeereis 
voor hare passagiers tot één onafgebro
genoegen weet te maken. 

PRIMA 
TUIN-, BLOEM- EN LANDBOUWZADEN 
\Vaar nog niet vertegenwoordigd, kunnen 
actieve pers. tot ngent worden aangesteld. 

Flinke provisie. 

IN MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN. 
Aug. 1914 - Mei 1917. 

Door 
N. Bosboom, oud-Minister van Oorlog. 

Uitg. J. Noorduyn en Zoon, Gorinchem. 

Een zeer interessant werk over d~n 
tijd van onze mobilisatie en de groote 
moeilijkheden, waarmede de Regeering 
en Volksvertegenwoordiging te kampP v. 
hadden om ons volk veilig door de;, ...:n 
gevaarlijken tijd heen te voeren. 

Het boek is tegelijkertijd een '._,ewijs, 
hoe moeilijk het is voor hen, cl.ie in dit 
werk zelf aandeel hebl:::'.!11 gehad, om 
onbevooroordeeld en zonder eenzijdig
heid klare historie te schrijven. Vandaar 
dat een zekere bitterheid des gemoeds 
ir. dit werk niet is achterwege gebleven. 

TURKENBURG'S ZAADHANDEL N.V. 
TE BODEGRAVEN 

komt voor 1934 uit met een prachtig 
uitgevoerde prijscourant voor landbouw, 
tuinbouw en bloementeelt. Onze Hol
landsche zaadtelers, Turkenburg voor
aan, la ten den moed niet zakken en 
toonen nog den ouden durf en onder
nemingsgeest. 

GRONINGEN. 
De uitnemende schietresultaten van 

het Landstormkorps "Groningen", kun
blijken uit onderstaanden brief: 

Schietvereeniging "Groningen" 
Ond erafd. V olksweerbaarheid. 

Opgericht 17 Sept. 1902. 
Goedg. bij Kon. Bes!. 21 Febr. 
1903 en 2 Nov. 1931, No. 80. 

Groningen, 17 Nov. 1933. 

Secretariaat. 

Den Heer Kapitein D. de Jonge. 
Groningen. 

Weledelgestrenge Heer, 

Ter herdenking van haar 6e Lustrum 
werden door de schietvereeniging "Gro
ningen", onderafdeeling "Volksweer
baarheid", groote schietwedstrijden uit
geschreven op Buks en K.S.O.-geweer 
en welke zijn gehouden van 3 tot 11 No
vember. Voor laatstgenoemd wapen wa
ren uitgenoodigd de Burgerwachten, Af
deelingen Bijz. Vrijw. Landstorm, Mili
taire- en Politîe-korpsen uit de 3 Noor
delijke provinciën. 

Dat de uitkomsten van de leden van 
den B.V.L. van zeer bijzonder gehalte 
waren, moge blijken uit de volgende 
resultaten. 

De kampioens-titel werd behaald door 
den Heer P. F. Roorda, lid van den 
B.V.L. te Hoogkerk, die daarvoor een 
fraaie verguld zilveren medaille met 
inscriptie ontvangt. 

Hoogste Korpsschutters werden twee 
schutters van den B.V.L., ieder met het 
bijzondere resultaat van een maximum 
(60 punten), n.l. de Heeren R. A. Kui
per (Lid B.V.L. Appingedam) en P. F. 
Roorda (Lid B.V.L. Hoogkerk). 

In aanmerking nemende dat aan de 
K.S.O.-wedstrijden door niet minder dan 
23 korpsen werd deelgenomen, mag aan 
deze resultaten voorzeker een bijzon
dere waarde worden verleend. 

De heer F. Tjaberings, Burgemeester 
van Hoogkerk, Voorzitter Plaatselijke 
Commissie, aldaar, stelde een fraaie 
medaille beschikbaar voor den hoogsten 
korpsschutter der Afd. B.V.L. 

Waar nu 2 schutters het prachtige 
resulta::i+ van 60 punten bereikten, zal 
door het Bestuur van den B.V.L., afd. 
Groningen alsnog een tweede medaille 
worden uitgereikt. 

Op de beide eerste personeele prij
zen werd beslag gelegd eveneens door 
twee schutters van den B.V.L., n.l. door 
de heeren B. Schuurman (B.V.L. afd. 
Delfzijl) en W. Louwes (B.V.L. afd. Gro
ningen), beiden met het zeer bijzondere 
resultaat van 60 punten (maximum). 

Verder werden persoonlijke prijze,µ 

behaald door de volgende leden van den 
B.V.L.: 

H. A. Nieuwenhuis te Hoogkerk, 58 p.; 
P. F. Roorda te Hoogkerk, 57 p.; P. 
Blokzijl te Appingedam 57 p.; G. Fok
kens te Appingedam 57 p.; W. Tillema 
te Haren, 57 p.; R. de Boer te Slochte
ren, 56 p.; J. Veenstra te Haren, 56 p. 

In de afdeeling "Vaste-baan" werden 
de tweede en vierde prijzen behaald , 
resp. door de heeren P. F. Roorda, afd. 
Hoogkerk B.V.L. en W. Louwes, afd. 
B.V.L. te Groningen, terwijl dezelfde 
schutters zich resp. 4 en 5 plaatsten in 
de afd. ,,Vrije baan". 

In de korpswedstrijden, waaraan werd 
deelgenomen door 23 korpsen, werden 
de volgende resultaten bereikt: 

3e prijs, B.V.L., Groningen; 
6e prijs, B.V.L., Slochteren; 
7e prijs, B.V.L., Appingedam. 
Voor 't eerst afvallende korps werd 

door de Directie van het Nieuwsblad 
van het Noorden, den heer J. Hazewin
kel, een fraaie verguld zilveren medaille 
beschikba'at gesteld, welke ten deel viel 
aan den B.V.L., Afd. Delfzijl, W.flke af
deeling tevens de medaille ontving, be
schikbaar gesteld door de Ver. ,,Vreem
delingenverkeer" voor het verst weg
komende korps. 
• De B.V.L. kan voorzeker met groote 
voldoening op de resultaten dezer wed
strijden terugzien. 

F. BONTKES GOSSELAAR. 

TILBURG. 
Bovengenoemde afdeeling hield op 15 No

vember haar jaarlijksche propagandavergade
ring. De opkomst was zeer groot. 

Vnder de aanwezigen werden o.m. opge
merkt: Burgemeester Vonk de Both, voorzit• 
ter der Plaatselijke Commissie, rector van Mac· 
kelenberg en de heeren Majoie en Schut, leden 
van de Plaatselijke Commissie. De heer v. Beek, 
voorzitter der Gewestelijke Landstormcommis
sie, de heer van Agt, secretaris der Geweste· 
lijke Landstormcomm1ssie, Res, Kolonel J. G. 
Lutz, Commandant van het Landstormkorps "De 
M.eijerij". Verder verschillende Officieren. 

De plaatselijk leider de Res. ie luit. A. Bax 
opende de bijeenkomst met 'n welkomstwoord. 

Na het zingen van het Wilhelmus beklom 
Burgemeester Vonk de Both het podium voor 
het uitspreken van ongeveer de volgende rede. 

Het valt niet te ontkennen, aldus spreker, 
dat den laatsten tijd een opmerkelijke verande· 
ring is gebracht t.o.v. de binnenlandsche rust 
en veiligheid. Nog niet zoo lang geleden werd 
in vergaderingen van dezen aard, ook hier, door 
sprekers gewaarschuwd tegen dreigend gevaar. 
Weest paraat, weest op uw hoede, werd g~
zegd; de vijand ligt op den loer om naar het 
gezag te springen. Thans is dat gevaar minder 
geworden. De vijand loert niet meer met zulke 
felle oogen en de oproep is niet meer zoo 
schel. l)e reden hiervan is vooral wel de ge
wijzigde toestand in het buitenland, speciaal 
in Duitschland. Het valt niet te ontkennen, dat 
dit een grooten invloed heeft uitgeoefend op 
den geestelijken en politieken toestand in ons 
land. Maar er zijn twee directe oorzaken, zoo 
vervolgde spr. 

ie. Onze overheid is zich eindelijk bewust 
geworden, dat het onduldbaar en niet langer 
toelaatbaar is, dat een groep van ingezetenen 
en niet-ingezetenen openlijk revolutie predikt, 
het volk ophitst en een anderen staatsvorm 
propageert, waarvan helaas Sovjet-Rusland 'n 
afschrikwekkend voorbeeld geeft. Zooals elke 
rechtschapen enkeling is ook de Staat zelf 
verplicht deze ondermijning van het gezag te
gen te gaan en een "Halt, en niet verder" toe 
te roepen, z,:>0als dit thans geschiedt; 

2e. Ons volk is zich langzaam meer bewu~t 
geworden, dat de uitoefening van den volks
wil en het nastreven daarvan belichaamd is in 
onze Staatsinstelling en verpersoonlijkt in on· 
ze Regeering. Dit is de beste waarborg voor 
de zekerheid en het bestaan van ons volk €·Il 

voor het behoud van onze beschaving, cultuur 
en godsdienst. 

Thans is er een verandering gekomen. Er is 
een streven ontstaan om het staatsgezag te ver
stevigen. Wanneer partijen, die dit voorstaan 
langs wettigen weg dit willen, dan steunen 
zij ons en zijn wij ze sympathiek en waardee· 
ren ze, omdat zij dan hetzelfde doel als wij 
nastreven. Doen zij het echter anders, dan zijn 
het uitwassen. 

Een revolutie van rechts is even gevaarlijk 
als een revolutie van links, die wij ook tegen 
moeten gaan. Wij als landstormers, zijn ver
plicht om ieder, wie ook, die dit gezag aan
randt, te bestrijden. 

Landstormers, dat heb ik U te zeggen, en 
dat heb ik ook gezegd aan het fascisme en 
nationaal-socialisme. 

Spr. eindigde met den wensch dat deze bij
eenkomst door aller medewerking tot groei 
en bloei der organisatie zofl bijdragen en hij 
hoopte dat nog velen zouden toetreden om 
eventueel zij aan zij op te trekken om te 

steunen het gezag en te schragen den troon 
van Wilhelmina en haar regeering. 

Hierop sprak burgemeester van Beek, voorz. 
der Gewestelijke Commissie een kort propa
gandawoord, waarna Res. Kolonel Lutz als com· 
mandant van het Landstormkorps "De Meije
rij" zich op het podium opstelde om de prijzen 
uit te reiken van de schietwedstrijden in den 
afgeloopen zomer. Vooraf deelde de Kolonel 
mede weer gaarne de prijzen uit te reiken, 
daar hij steeds zooveel belang stelde in de 
afdeeling Tilburg, de grootste en meest bloei
ende afdeeling in de Meijerij. Een speciaal 
woord van lof had spr. voor den plaatselijker. 
leider de Res. ie luit. A. Bax voor diens on· 
vermoeiden ijver en spr. hoopte, dat deze nog 
vele jaren de promotor zou blijven. 

De prijzen werden daarna uigereikt.. 
Na de pauze volgden vertooning van de Indi

sche Legerfilm, een jubileumfilm der Koloniale 
Reserve te Nijmegen en de film van de Vier-
daagsche Afstandsmarschen. · 

Na de filmvertooning sprak plaatselijk leider 
Bax een hartelijk dankwoord voor alle mede
werkenden en in het bijzonder voor de waar· 
deerende woorden der autoriteiten. Met het 
zingen van "Wien Neerlandsch bloed" werd 
deze geanimeerde vergadering gesloten. 

ANJUM. 
Op 26 October hield gemelde afdeeling een 

propagandabijeenkomst onder leiding van den. 
voorzitter, Ds. G. van Dijk, die in zijn openings
woord Burgemeester Sijstma welkom heette, 

Na het vertoonen van enkele films, sprak de 
Burgemeester een opwekkend woord en bracht 
den scheidenden voorzitter dank voor al het· 
geen hij in 't belang van de afdeeling had ge
daan. 

Hierna werd nog het woord gevoerd door de 
heeren Heukels en Dijkstra. 

De vergadering, welke druk bezocht was ,. 
werd op de gebruikelijke wijze gesloten. 

Voor Jong 
Nederland. 

Groep A: (Onder de 10 jaar). 

HET WONDERVAT. 

9x I en 2 
9x12 en 3 

9 x 12.3 en 4 
9 x 123-4 en 5 

9 x 123-4::1 en 6 
9 x 123456 en 7 

9 x 12,34:i-67 en s 
9 x 123-"15676 en 9 

987ÓS'-"132 X 9 en o 
987Ó54::I X 9 en 1 

987Ó5-'<x9, en 2 
98765X 9 en 3 

9er6 x 9 en 4 

9sr x 9 en 5 

9 8 x 9 en 6 
9x9 en 7 

Nauwkeurig alles becijferen, en daar
na netjes het vat vullen. Is dat nou een 
wondervat, of niet? 

Groep B: (Boven de 10 jaar). 

SPRONGRAADSEL. 

R 

E V 

Je begint met zekere letter, en dan 
spring je telkens één letter over. Wat 
lees je dan? 

OOM BERTUS. 
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LANDSTORMER 1 

oud 33 jaar, P.G., ongehuwd, \ 
ruim 2 jaar werkloos, vraagt 
beleefd werk, onverschillig 
wat, genegen alles aan te 
pakken. Brieven onder lett. G 
aan het Bureau van uit blad. 

Wie helpt Landstormer, 26 j., 
in bezit v. burger en militair 
rijbewijs en v. g. getuigschr., 
aan betrekking als 

CHAUFFEUR 
1 

bi.i heer of iets derg., of aan 1 

ander werk. Brieven letter 0 
aan het Bureau van dit blad. 

BIii 
Binnenweg ,·, Hoogst raat 
Jonkerfr1nostra-al - v.d. Takstraal 

13.V.L.er, ber. kunst- en beeld- 1 

vormer, na terugk. uit mil. 
1 

dienst v. e. o. in Juli j.l. werk
loos geworden, door plotseling 
overl. v. vader, mede kostw. v. 
zijn moeder, z. z. g. gepl. in 
-een of andere betr.; is ook be- 1 
dr. als rotatiedrukk. en ijzer
€n kopervormer; M.U.L.0. en 
avondvakschool met gunstig 1 

resultaat; goede aanbev. te. ----------
zijner besch. Br. letters F D 
aan het Bureau van dit blad. 

KOK V AK-kleeding 
ROTTERDAM 

Beijerlandschelaan 17 
Jonkerfransstraat 106 

Wij maken iets speciaals 
in bedrijfskleeding, o.a. 
Overals en Werkpakken 
Vraagt U eens bemon
sterde offerte aan of 
koopt een proefstukje. 
Uiterst lage prijzen 1 

NEDERLAN,DSCH 1 
- FABRIKAAT 

N.V. KONINKLIJKE 

BEGEER 
VOORSCHOTEN 

MEDAILLES 

INSIGNES 

SINDS 1919 
Wielrijders I Acht geven 1 

Levering van fabriek 
aan particulieren. -

Dames- of Heeren-Rijwielen, 
met kast, drager, torpedonaaf, 
compleet uitgerust .... f 29.-
Met centrix-naaf ...... f 26.-
Van eerste klas prima mate
riaal vervaardigd, ten volle 
gegar. Verzending door geheel 
Nederland franco. Rembours. 
Vrij zicht. 

TH. VAN DEN BERG 
,.Lelie"-Rijwielfabrikatie, 

's•Gravenzande. 
Electr. lantaarns S.B.I.K. f 4.50 

Directie : R. MAAS R:.rn. 
Comm.: 
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy. 

Mr. J. Oranje. 
S. Zeijl Wzn. 

Auto-, W.A.-, Ongevallen-, 
Ziekten•, Glas-, Brand- en 
Transportverzekeringen. 

Op plaatsen, waar nog niet 
vertegenwoordigd, agenten 
gevraagd. 

Blikgroenten en Zuurkool 
merk "Burcht" 

van de 

Noord -Holi. Conservenfabr. 

,,PETER VERBORG" 
te Noord-Scharwoude 

6u1otNV11D 
Sl6AREN 

I\WALlfflT 
Sach's lantaarns .... . . f 3.50 -----------

NU 
meer dan ooit hebben 
alleen de best onder
legden kans, om te 
werkgesteld te worden! 

STUDEER TECHNIEK 
THUISf 

• 
p B NA, HET NEDERL. 

TECHNICUM, ARNHEM 
geeft schriftelijke 
opleiding voor alle 
LAGERE en MIDDEL
BARE technische 
beroepen. 
Ook voor de N. O.
en andere RIJKS
EXAMENS 

..... 

• 

Individueel onderwijs, 

gericht op de examen
en practijkeischen. 

Uitstekende resultaten. 

==== 
Vraag het kosteloos pro
spectus No. 1 0 eens aan. 

111111111111 

VERSCHENEN : 

"IN EEN BLAUW 
GERUITEN KIEL" 
Historisch Spel door 
BRAM VAN LEIJDEN 

Indien U op uw Landstorm
a vonden iets ten beste wilt 
geven, plaatst dan dit stuk 
op uw programma. Hier ziet 
ge een nationale held bij uit
nemendheid aan uw oog 
voorbijgaan: - van torenbe
klimmer tot commandant van 
de "Zeven Provinciën", het 
beroemde schip uit zijn dagen. 

Net iets voor den B.V. L. ! 
Vraagt dit stuk ter inzage bij 
den uitgever: 

E. WESTERHOF, 
Melkmarkt no. 36 te Zwolle. 
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AVANGI 
ISCHOENEN 

EENS DRAGEN. . . 

STEEDS VRAGEN ! ! 

VAANDELS-VLAGGEN 
MEDAILLES BEKERS 
EEREKRUISEN en LINTEN 

L. P. BOSMAN 
WESTEINDE 36, DEN HAAG 
Vervaardiger van Regiments- 1 N.V. PUDDINGFABRIEK 
vlaggen en Hofborduursels. v.h. A. J. POLAK, Groningen. 

BATAVUS Electrische Lamp 
GEHEEL VERCHROOMD. PRIJS f 6.95. 

ENORME LICHTSTERKTE 
Verkrijgbaar bij eiken rijwielhandelaar. 
Importeur: Rijwielfabriek "BATA VUS", 

A. GAASTRA, Heerenveen. 

1-Lindbe-;;h--~~-------------I FIRMA H, VAN VLAARDINGEN ! ~~;;f;:~tSmilh I Mobiloil ! GOUDERAK, t.o. GOUDA 

I DOE ZOOALS ZIJ EN GA ER OOK TOE OVER! : SCHEEPSBOUW- EN REPARATIEWERF "KROMHOUT" 
: VACUUM OLIE MAATSCHAPPIJ N.V., ROTTERDAM I ELECTR. DWARSHELLING, lang 55 Meter. 
- - - - - - - ------ - - - - - - - - MOTOREN- en MACHINEHERSTELPLAATS 
UW WEDSTRIJD SLAAGT ZEKER KONSTRUKTIEWERKPLAATS -
als U ons schijvenmateriaal gebruikt. Prima houtbord, 
speciaal voor schietschijven vervaardigd, glad en scheurt niet. ELECTRISCHE LASCH-INRICHTING 
Alle modellen direct uit voorraad te leveren, franco huis 
door geheel Nederland. Vraagt onze volledige prijscourant 
en modellen. Beleefd aanbevelend, 

N.V. v.h. FIRMA GROENENDIJK 
Slaghekstr. 90-94, Rotterdam-Zuid, Tel. 11386, na 6 uur 11209 
Ons succes v. 1933 is de nieuwe Geluksbaanschijf, tel1. 1-100 
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WERFT ABONNÊ'S 

VOOR HET 

LANDSTORMBLAD 

No. 309 

N.V. v. Gaasbeek & v. Tiel's 
Machinale Stoel- en Meubelfabriek 

Culemborg 

TELEFOON: KANTOOR No. 39 
WOONHUIS No. 79 

OPGERICHT ANNO 1847 

Speciaal ingericht voor: 

Kerk- en Zaalstoelen 
met vaste en opklapbare zitting 

Dercksen's BESCHUIT 
't BESTE van 't BESTE ! ! 
Elkeen die ons een nieuwen Verbruiker aanbrengt, 

ontvangt een aardige 

VERRASSING!! 

BAKOVEN BOUW 
v.h. H. P. Den Boer N.V., Dordrecht, Tel. 5241, Postbus 72. 

GAS-BANKETOVENS 
in verschillende grootten, met 2, 3, 4 en 5 bakruimten. Voor 
elke bakkerij zeer geschikt. Deze nemen weinig plaats in, 
hebben een groote capaciteit en zijn geweldig zuinig in gas
verbrui k. Vraagt onze referentielijst. Reizigersbezoek gratis. 
Uit voonaad leverbaar. Wij wachten uw aanvrage. 

.-.... 1T...,..EEc.Trllr"\ KAMPIOEN5CT 
lt<.. ■~ ~ 11:::.11--l .JUNIOQ-~g ■ 
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NEDERLANDSCHE ROTTERDAM N.V. Houthandel v.h. Fa. J. & G. ALBLAS 
HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V. GRAND HOTEL COOMANS-BRJSTOL WADDINXVEEN _ TEL. No. 6 

AMSTERDAM 
WERELDREPUTATIE 

GEHEEL GEMODERNISEERD Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel. 40891 
Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3.-, inclusief 

uitgebreid Hollandsch ontbijt. 

ALLE BANKZAKEN----- ALLE COMFORT 

SAFE DEPOSIT - KOFFERKLUIS HOTEL 

H. W. BLOMJOUS PANDBRIEVEN 
DENNEWEG75-77 

's-Hage 
TERMINUS Utrecht 

CA F E-R EST AU RANT 

'T GOUDEN HOOFD 

LEVEREN : Vuren, Grenen, Amer. Grenen 
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Spar
ren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout. 
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw. 

TRIPLEX OREGON PINE 
BERKEN en ELZEN 

PRIJZEN SCHERP CONCURREEREND ! 
KORTE LEVERINGSTIJD 

TEL. No. 112760 der N.V. INSULAIRE HYPO
's-GRAVENHAGE TH"R,EKBANK te ZIERIKZEE 
Uniform-kleeding EEN VEILIGE BELEGGING. 

- DES PAYS-BAS 
- Utrecht 

GROENMARKT 13 BETONHOUT 
DEN HAAG 

KISTENHOUT 
Petten Verkrijgbaar: 

KENT U DE MILISAFE? H % Pandbrieven à 99 %. 
Vraagt prosp. Opgericht 1910 Aangesloten bij de controle 
__________ der Rijkspostspaarbank. 

VERGADERZALEN 
Tel. 117 584 (3 lijnen) VOEDERT uw PAARDEN 

n a a s t het dagrantsoen 

ACCOUNTANTSKANTOOR 

H. M. VAN TRIET 
VAN - ITERSONLAAN No. 1 

GOUDA 
TELEF. 2204 

N.V. LEEUWARDEN 1 
HYPOTHEEKBANK 

Willemsk. 2 - Leeuwarden 

5 % Pandbr. à 100½ % 
4½ % Pandbr. à 99 % 

De Directie: 
P.VISSER, Drs. H.WYNIA 

DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. 

Hotel VERNIM MEN LEEUWARDEN 

Heerenveen (t.o. 't station) Hotel .,,De Kroon" 
Stroomend w. en k. water 

Centrale verwarming Vergaderzalen 
GARAGE - TELEF. 20 UITST. KEU KEN 

GEBR. VAN OORD - WERKENDAM 
Tel. Nr. 23 doorl. 

RIJSMATERIALEN - DROOG EN GROEN RIET 

iederen morgen 
TWEE MUSKATOR 
LIJNZAADKOEKJES 

met gepasteuris. Melasse. 
Deze koekjes bevatten de 
levensnoodzakelijke 
Mineralen 

JOdium 
Vitamine 

\ 
N.V. NEDERL. KRACHTVOEDERFABRIEK "MUSKATOR" 

OUDEWETERING 

Voor RIJK & GEMEENTE-INSTELLINGEN 
PIUSPLEIN 6 - TILBURG 

GEEFT UIT 

VI N GO U,, het nieuwe reinigingsproduct, reeds 
UITVOERING van RIJSWERKEN in onder-aanneming. n bij verschill. gem.-instellingen in 

RIETMATTENFABRIEK -------- gebruik, is 'n "ongelooflijk succes". 

o/o Pandbrieven 
à 

VE RK RIJG BAAR 
99 % 
BIJ ALLE BANKEN 

N.V. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK 
opgeicht te VEENDAM in 1890 

N.V. Eerste Ned. Hyp. Briefbank, 's-Gravenhage 
gefusioneerde bedrijven 

Directie : Mr. M. J. BOS en Mr. J. WILKENS. 
Hypotheken f 84.000.000. Pandbrieven f 80.000.000. 

RESERVES f 3.64 7 .000. 4½ % P ANDBRIEKEN. 

Eigen cultures Prima kwaliteit Lage prijzen 

N.V. AANNEMING MAATSCHAPPIJ 

v.h. ZANEN & VERSTOEP 
GOUDA 

Uitvoering van Wegenbouw-, Grond-, 
Spoor-, Beton- en Waterwerken 

Tel. 2352 Gouda - Tel. 338501 Den Haag 

VOOR 

KONINGSSCHUTTE'RS 
van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm beschikbaar 
tegen betaling van f 1.- : 
INSIGNES van het Konings

. schutterskruis. als Dasspeld 

N.V. ,,LAVO" 
Luxe 

-------------------- en als reversknoop. Auto
Verhuur N.V. STOOMTIMMERFABRIEK EN HOUTHANDEL 

,,DE MORGENSTER" 
v.h. J. H. DE WILDE TE GOUDA 

KA TIEN SINGEL 86 
TELEFOON 305 1 

Levert in alle houtsoorten uitsluitend 1 ste klas werk. 
Prima drooginrichting voorhanden. 

Il l Il l l Il l l l l lll l l l l Il l l l l l l l l Il l l l l l l l l l Il l l l l l Il l l l l l l l l l l l l l l l Il l 111111111111111 
Eerste Neder 1. Fabriek van Machinale Poederkalk 

,,BOUWMATERIALEN M. LUYTEN N.V." 
LEKKERKERK 

LANDBOUWKALK, Ned. Fabrikaat. 
ASBESTPLATEN, gegolfd en vlak. 

Alle bouwmaterialen. Vraagt prijs! 
l l l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 , 

Bij postwisselzending aan de 
Administratie van "Het Land
stormblad" te vermelden het
geen men wenscht. 

VEENKOLONIALE 

V.L.M. 
VEENDA,M 

LEVENSVERZ. MIJ. 
AGENTEN GEVRAAGD 

KONINGINNEGRACHT 1 d 

Den Haag, t.o. Dierentuin 
TEL. 112090-112091 

1111111111111111111111111111111111111111: 
/-r;---... ' 

"' ' -~ ' 

N.V. AANNEMING MIJ. N.V. Fa. JOHs. v.d. ANDEL 
11111111111111111111111111111111111111111 

J. P. V. [[ST[R[N K. & J. WILKENS Au to m obi e 1- sTooMEN 

""' VEENDAM Verze!ering J. 1-10EVE\..S 
BOUW- EN GEWAPEND STOOMHOUTZAGERIJ N.Z. VOORBURGWAL No.156 VERVEN 

Over deze nieuwe reinigingszeep werd reeds in "de Pers" 
geschreven. Het reinigt de Vuilste vloeren, hetzij steenen, 
houten, terrazzo of rubbervloeren, baden, sanitair enz., en de 
vuilste handen. 

VI NGO U,, is onschadelijk en goedkooper dan 
, , alle best. reinigingsproducten, en is 
-------- zuiver Ned. fabrikaat (wett. gedep.). 
VRAAGT OFFERTE en NEEMT PROEF ! 

CHEMISCHE FABRIEK S. VINGERLING 
GOUDA - TELEFOON 2183 

N.V. STOOM BOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

Dagelijksche Boot- en Autodiensten 
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, 
Delft, Den Haag, Amsterdam, 
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd 

N.V. Was s c h er ij 

,,Eigen Hulp" 
LOOSDUINEN 

Als "Eigen Hulp" 
voor U wascht. ... 
Heeft U nooit 
van slijtage last ! 

TEL.396336 
Vraagt onze tarieven 

GOEDEW AAGEN 'S Koninkl. 
Fabrieken GOUDA 

Fa. H. Even blij GOE~~:v:.~~E:;•,,:.:JPEN 
Koog· a. d. Zaan Ç~_,,_,_ · · ·--" 
V t Steunt a e n NEDERLANDSCH Fabrikaat 

BETONWERKEN EN -SCHAVERIJ -- AMSTERDAM -

A. Drüghorn 
Leden v. d. Bi.izond. Vrijwill. Kalkkuipen 
Landstorm, het is uw belang 
bij uw winkelier kwaliteits

r: oo?s?i?e~~o~!~u::, 

ZUIDBLAAK No. 22 
ROTTERDAM. Tel.11645 

Vuren en grenen bestekhout 
Pitchpine - Oregonpine 

Triplex 

TELEFOON No. 7 

vA L W. BRONKHORST 
Javastraat 57 - Den Haag 

Opgericht anno 1873 
Telefoon no. 113290 
Postgiro no. 163395 

1 · Gironummer 3 5 6 4 Sigaren-, Sigarettenhandel 

sigaren te verlangen. 
Daarom vraagt met klem de 
kwaliteits-sigaar merk K.L.H. 
N.V. Tabak- en Sigarenfabr. 
v.h. Gebr. BOS, opgericht 1853, 
Ridderkerk, Telefoon no 5. 

Watertonnen 

Giervaten 
(6 à 700 L.) 

domsdoofheid, oorverkal
king, loop. ooren, brom
men, suizen, fluiten, ge
raas in het hoofd, enz. 
Vraagt kosteloos broch. 
no. 2 omtrent genezing. 

S. WIJNBERG, 
Oosterpa.rk 45 • A'dam 
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