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HElf
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HETWETTIGGEZAG
ABONNEMENTSPRIJS f1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT

VERBOD VAN
REVOLUTIONAIRE PARTIJEN
In het October-nummer van dit blad
kwam onder het hoof cl "Bestrijding van
de Communisten" een artikel voor,
waarin gezegd werd, dat aan de orde is
gesteld de vraag, of de Communistische
Partij niet behoort te worden verboden.
Opgemerkt werd echter, dat de Landstorm ter zake van deze vraag bij de
Regeering niet met eischen komt, maar
ook in dezen met vertrouwen het oordeel overlaat aan de Regeering. Dit
neemt intusschen niet weg, dat ook in
de kringen van de lezers van dit blad
wel belangstelling mag worden verondersteld voor de vraag, in hoeverre
zulk een verbod onder ons geldend
recht mogelijk zou zijn, zoomede voor
de vraag, wat of - afgescheiden van
het geldend re.cht - toch wel de gezichtspunten zijn, waarnaar de quaestie van zulk een verbod moet worden
beoordeeld.
Om die belangstelling eenigermate te
bevredigen, hebben wij op ons verzoek
van een ter zake kundige de volgende
beschouwingen ontvangen.
Is zulk een verbod naar ons recht
mogelijk? Daartoe moeten wij nagaan,
wat Grondwet en wet over het recht
van vereeniging zeggen.
De Grondwet heeft in artikel 9 een
voorschrift. Dat artikel luidt: ,,Het
recht der ingezetenen tot vereeniging
en vergadering wordt erkend. De wet
regelt en beperkt de uitoefening van
dat recht in het belang der openbare
orde".
Dit artikel is in 1848 in de Grondwet gekomen. De Grondwetsherziening
van 1848 stond in het teeken van uitbreiding van de volksrechten, meer in
het bijzonder ook van bescherming
daarvan tegen de willekeur van het bestuur. Daaruit kwam dit artikel voort,
maar - mede met het oog op wat men
juist in 1848 in het buitenland zag van
het werken van politieke clubs - is
over het vereenigings- en vergaderingsrecht heel veel te doen geweest. Het
artikel is tijdens de behandeling telkens
meer verzwakt. Vooral de bepaling,
dat de wet niet alleen de uitoefening
van het recht in het belang der openbare orde zal regelen, maar ook zal
kunnen beperken, is aldus te verklaren. Daarbij kwam dan nog, dat van
het begrip "openbare orde" een zeer
ruime interpretatie werd gegeven.
Eigenlijk bleef er van het artikel niet
veel anders over, dan dat aan de wet
de begrenzing van het recht werd opgedragen, zoodat niet de Regeering
buiten de wet om daarover zou kunnen beschikken.
Het artikel verwees dus naar een
wet. De totstandkoming daarvan is niet
gemakkelijk gegaan. Verschillende ontwerpen zijn voorafgegaan aan de eindelijk, 22 April 1855, (Stsbl. No. 32),
lot stand gekomen wet. Die wet nu bepaalt in artikel 1 uitdrukkelijk, dat tot

1

den verboden, want dan is zij verboden;
zoo neen, dan kan ook de Regeering die
vereeniging niet verbieden.
Maar - zal dan de vraag zijn .::':... wie
maakt uit of een vereeniging verboden
is en welke zijn dan de gevolgen van
een verboden vereeniging? Het antwoord daarop is te vinden in artikel
140 van ons Wetboek van Strafrecht.
Daar wordt bepaald, dat de deelneming
aan een bij de wet verboden vereeniging met gevangenisstraf of geldboete
wordt gestraft, voor de oprichters en
bestuurders met hoogere straffen dan
voor de andere deelnemers. Als dus aan
te nemen is, dat een vereeniging valt
onder artikel 3 van de wet van 1855,
kan het Openbaar Ministerie - welks
hoogste chef de Minister van Justitie is
- tegen de deelnemers een strafvervolging uitlokken; de rechter zal dan
moeten beslissen, of inderdaad een verboden vereeniging aanwezig is; is dat
het geval, dan worden de deelnemers
!1.estraft en is daarmede natuurlijk aan
het feitelijk bestaan der vereeniging, op
straffe van nieuwe vervolgingen, een
einde gemaakt.

de oprichting eener vereeniging geen
machtiging wordt gevorderd. Maar onmiddellijk laat zij daarop volgen, dat de
vereeniging, strijdig met de openbare
orde, is verboden. En dan wordt ver·
der in artikel 3 die strijd met de openbare orde nader aangeduid in de bepaling, dat strijdig met de openbare
orde geacht wordt elke vereeniging,
welke ten doel heeft: 1o. ongehoorzaamheid aan of overtreding van de
wet of eene wettelijke verordening; 2o.
aanranding of bederf der goede zeden;
3o. stoornis in de uitoefening der rechten van wie het ook zij.
Onze wetgèving kent dus niet een
voorafgaande beoordeeling van de vereenigingen. Een positieve handeling van
de Overheid is voor het bestaan niet
vereischt. Wèl - dit voegen wij er bij
- voor de rechtspersoonlijkheid, voor
het deelnemen als eenheid, met buitensluiting van de aansprakelijkheid der
Zooals ons recht dus nu geldt, kan de
leden, aan het rechtsverkeer. Daarvoor vraag alleen zijn: valt de Communistiis noodig erkenning, die geschiedt door sche Partij, valt meer algemeen een
de bekende Koninklijke goedkeuring revolutionaire partij, niet onder artikel
der statuten. Deze staat derhalve ter 3 der wet van 1855? Als wij dat artibeslissing van de Regeering, zij kan dus kel lezen, dan zien we, dat daartoe
geweigerd worden, al is het ook - inge- moet vaststaan, dat de Partij ten doel
volge artikel 7 - alleen op gronden heeft met name de overtreding van wet
ontleend aan het algemeen belang. En en verordening of ook de stoornis in de
als zulk een vereeniging afwijkt van Gitoefening van rechten. Het gaat er dus
hare goedgekeurde statuten, kan de niet om, hoe leden der vereeniging zich
vervallenverklaring van de hoedanig- wel eens gedragen, of zij de wet overheid van rechtspersoon van den rechter i:reden, maar of het doel der vereenigevraagd worden. Maar dat raakt het ~ing als zooèlanig gericht is op wetsbestaan der vereeniging zelve niet. En schennis. Het beoogen van een doel, dat \
voor een vereeniging als de Commu- .egenover den bestaanden toestand als
nistische Partij, die nooit rechtsper- een algeheele omkeering kan worden
soonlijkheid heeft gevraagd of verkre- beschouwd, is voorts niet voldoende;
gen, kunnen wij dit alles dus buiten be- ook dat de vereeniging blijk geeft van
hare overtuiging, dat die omkeering wel
schouwing la ten.
Ook moeten wij hier buiten beschou- niet anders dan langs den weg van verwing laten wat ten aanzien van ambte- breking van den tegenwoordigen rechtsnaren en militairen met betrekking tot toestand zal zijn te bereiken, is op zichde deelneming aan bepaalde vereeni- zelf nog niet genoeg; de eisch is, dat de
gingen is vastgesteld: men spreekt dan vereeniging haar bepaalde doel vindt
wel van voor ambtenaren en militairen in het verrichten van met de wet in
verboden vereenigingen, maar dit be- strijd komende daden. Indertijd is over
treft alleen de deelneming door die de vraag, in hoeverre een revolutiogroepen, zonder dat het raakt het be- r.aire partij onder de verbodsbepaling
van de wet van 1855 valt, een interesstaan der vereeniging zelf.
Zooals wij dus zeiden: een vereeni- sant proces gevoerd tegen den Sociaalging als zoodanig treedt buiten be- Democratischen Bond. Op het congres
moeiing van de Regeering in het leven. ' van dien bond was in December 1892
En de keerzijde daarvan is ook, dat van een motie aangenomen, waarin was geeen verbod door de Regeering van een zegd, dat de Sociaal-Democratische
vereeniging, waardoor aan haar be- partij is een revolutionaire partij, omstaan een einde wordt gemaakt, geen { dat zij zich plaatst op het standpunt,
sprake kan zijn. De eenige vraag is: ' dat alleen afschaffing van het privaat·
valt een vereeniging al dan niet onder bezit een einde kan maken aan de wande omschrijving van het vermelde arti- verhoudingen van het proletariaat; een
kel 3 der wet van 1855? Zoo ja, dan be- duurzame verbetering op den grondhoeft zij niet door de Regeering te wor- slag der tegenwoordige maatschappij is
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niet mogelijk. Dat bracht den bond nog
niet in conflict met de wet. Maar vervolgde de resolutie - de taktiek is
ook een revolutionaire, omdat zij de
omverwerping der bestaande maatschappelijke orde beoogt met alle haar
ten dienste staande middelen, onwettelijke of wettelijke, vredelievende of gewelddadige. Dit laatste nu bracht nadat de resolutie door een referendum
verbindend was geworden - de bestuurders van den bond met den rechter in aanraking; het bestuur van het
volgend congres, te Groningen gehouden, werd tot in hoogste instantie veroordeeld (arrest van den Hoogen Raad
van 3 December 1894 W. 6585).
Uit het vorenstaande blijkt wel, dat
een partij als de communistische op de
uiterste grens van de Strafwet wandelt.
Maar zij hoedt zich wel uitspraken te
doen, waaruit het illegale karakter
van de vereeniging als zoodanig zou
blijken. Nu zijn wel geen uitdrukkelijke
uitspraken noodig, want - zooals de
Hooge Raad heeft uitgemaakt bij een
vereeniging, die den schoonen naam
droeg van Club de bienfaisance (weldadigheid), maar in werkelijkheid hasardspelen organiseerde - niet slechts uit
de statuten en uit de besluiten, doch
ook uit de handelingen en wijze van
optreden van een vereeniging kan het
werkelijke doel worden afgeleid (arrest
van 11 Januari 1909 W. v. h. R. 8797).
Maar het spreekt vanzelf, dat een bewijs in den laatsten zin tegen een vereeniging als geheel niet zoo eenvoudig is.
Tot zoover dus over ons geldend
recht.
Maar zal men zeggen: is dat nu wel
voldoende? Moet men zóó ver gaan,
dat men aan een vereeniging eerst dan
een einde maakt. wanneer men haar
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bewijzen kan, dat zij haar doel vindt
in wetsschennis? Moet men het maar
laten begaan, indien een vereeniging
actie voert, die tot niets anders kan
strekken dan tot beïnvloeding van het
volk in verkeerden zin, tot rijpmaking
van de geesten voor verkeerde handelingen, tot ondermijning in korteren of
langeren duur van het gezag? Moet dus
het begrip "verboden vereeniging" niet
worden uitgebreid? En, als men dit al
in het algemeen ontkennend beantwoordt, staat het dan toch in een zoo
bewogen tijd als wij nu beleven niet
eenigszins anders?
'
Men komt hier op vragen, die de
diepste grondslagen van ons geheele
Staatsbestel raken. Om zich dat goed
voor oogen te stellen, moet men als het
ware twee vormen van Staatsinrichting
vergelijken. Men kan hebben en
voor een voorbeeld daarvan behoeft
men niet ver de grenzen over te gaan
- een Staatsbestel, hetwelk het volksleven naar bepaalde gedachten tracht
te beheerschen en te leiden. Alles, wat
met die gedachten in strijd is:-ï's met
de openbare orde strijdig; een openbare uitlating, laat staan een openbaar
streven, dat gedragen wordt door andere gedachten, is niet toelaatbaar; het
openbare leven moet geheel gericht
zijn naar de beheerschende ideeën van
het openbaar gezag. Dan is dus ook
iedere vereeniging, die iets anders beoogt dan de doeleinden van het Staatsgezag, uitgesloten. Het geheele leven,
ook het geestefijk leven, moet vertoonen het Staatsstempel. Een toonbeeld
van geconcentreerde kracht geeft zulk
een Staat te zien: welk een aantrekkelijk schouwspel. . . . voor zoo ver en
voor zoolang men de door het openbaar
gezag nagestreefde doeleinden als de
juiste gevoelt en erkent!
Daartegenover staat een Staatsopvatting, die zulk een concentratie van
het gezag op de ptisitieve bevordering
van bepaalde ideeën verwerpt. Dan
gaat men er van uit, dat, bepaaldelijk
ook in geestelijk opzicht, de verscheidenheid van overtuigingen en strevingen in de maatschappij is te aanvaarden. Door ervaring geleerd, weet men
ook, dat het machtswoord van den
Staat tegenover vastgewortelde overtuigingen ten slotte niet machtig is. Aan
den Staat ziet men daarom slechts de
beperkte taak toebedeeld om te handhaven de algemeene rechtsregeling,
waaronder het geschakeerd leven naar
eigen wetten verloopt. Natuurlijk stelt
de noodzakelijkheid van een geordend
Staatsleven grenzen, maar de Staatstaak is in wezen meer een negatieve
dan een positieve; de verantwoordelijkheid voor den gang der dingen ligt
niet bij den Staat, maar bij de levenskringen in de maatschappij en bij de
individueele personen. Aan openbare
uitingen en strevingen wordt dus niet
de toets aangelegd, of zij op zichzelve
juist en nuttig zijn; er is slechts een
verbod, voor zoover op de algemeene rechtsordening inbreuk wordt
gemaakt.
Het is wel niet noodig te zeggen,
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welke van deze twee vormen in Nederl~nd geldt. Vrijwel vanaf de grondleg~mg van ons zelfstandig volksbestaan
door den Grooten Zwijger is ons StaatsesteI georiënteerd geweest op de vrijhèid. Dat had een zeer bepaalden oorsprong: de vrijheid van geweten, van
godsdienst. Op het gebied der religie
was na de Reformatie verdeeldheid ingetreden. Hoe moest de Overheid daartegenover staan? Dat was niet zulk
een eenvoudige vraag. Als men bedenkt, dat de religie de hoogste waarde
is, dat daarin eigenlijk ten slotte alleen
een goed volksbestand mogelijk is, ligt
het meer voor de hand den Staat hier
bij deze allereerste voorwaarde va~
een gezond volksbestaan, een taak te
geven, dan den Staat zich op dit terrein
te doen terugtrekken. En toch, juist aan
dit gebied is bewezen, hoe onjuist en
onmogelijk Staatsdwang is.
Dat hangt natuurlijk ook - en dit
geldt voor het geheele vrijheidsprobleem - met de geheele geaardheid
van een volksbestaan samen. Naarmate de overtfügingen, die in de maatschappij leven, krachtiger zijn, naarmate ook daarin sterker is het bewustzijn van eigen verantwoordelijkheid en
1 taak, naar diezelfde mate is het onmogelijker voor het Staatsgezag zijn wil
a.ls de alleen-geldende op te leggen. En
naar diezelfde mate is het ook minder
noodig. Bij een lager ontwikkeld volksleven kan ingrijpen van het Staatsgezag noodig zijn, hetwelk bij hoogere
ontwikkeling niet past. Vooral ook de
weerstandskracht tegen slechte invloeden is hier van beteekenis: een sterk
en gezond volksleven kan meer verdragen en verwerken dan een zwak en
onevenwichtig. Bij dit alles moet men
dan nog overwegen, dat verwerking
van verkeerde invloeden in den vrijen
maatschappelijken strijd veel doeltreffender is dan onderdrukking, die ondergrondsche actie kweekt en die - de
Nederlandsche volksaard vooral levert
daarvan een voorbeeld - juist gemakkelijk sympathieën wekt.
Nederland is bij den tweeden vorm
van Staatsbestel groot geworden. De
schoolstrijd is het typische voorbeeld
van het conflict van beide Staatsopvattingen, dat - bij de te aanvaarden gedeeldheid van het volksleven - alleen
bij doorvoering van het vrijheidsstandpunt de juiste oplossing kon vinden.
Maar - zegt men misschien - is het
op het terrein, waarop wij ons met de
Communistische Partij bewegen, niet
wat anders? Zeker, een "gleichge/ schaltete" politiek, de erkenning van
slechts één meening op politiek terrein
willen wij niet, maar moet men toch
niet wat verder gaan dan bepaalde inbreuken op de rechtsorde te eischen,
alvorens op te treden? Moet men
wachten, tot de dolk met de punt op
de keel staat, alvorens af te slaan?
Moet de voorbereiding niet reeds worden getroffen? Die vraag wordt niet
beter belicht dan door een andere
vraag: waar is de grens? Als men de
invloeden ten kwade met betrekking
tot de eerbiediging van het gezag naspeurt, op hoe velerlei stuit men dan
niet? Eerbied voor het gezag, en in het
algemeen een gezond en geordend
volksleven, wordt het meest aangetast
door ondergraving van de zedelijke en
godsdienstige grondslagen van dat
volksleven. En als men dan ook de verwordingsverschijnselen op het gebied
der revolutionaire actie tot op het laatste ontleedt, kan men de oorzaak daarvan niet anders dan in de ontwrichtin6
van de zedelijke-godsdienstige overtut
gingen vinden. Tegen de verspreiding
van de verkeerde theorieën op die gebieden zou men dus allereerst moeten
optreden, wil men het verkeerde in den
wortel aantasten. Maar dan ziet men
ook onmiddellijk de onmogelijkheid,
tenzij men den Staatsvorm, dien wij in
de eerste plaats beschreven, zou meenen te kunnen aanvaarden. Er is eigenlijk geen middenweg: of een beheer-

sching van het geheele volksleven door
het Staatsgezag naar de ideeën door
dat Staatsgezag op elk gebied geijkt of
J.e verantwoordelijkheid gelegd in het
volksleven zelf. De keuze schijnt niet
twijfelachtig. Maar zij legt op de levenskringen en individueele personen
een zware taak: de vrijheid, die zij
geeft, is niet maar een recht, naar believen al dan niet te gebruiken neen
zij is een plicht om tegeno;er d~
destructieve invloeden te stellen de
werking van de gezonde beginselen, opdat de verkeerde invloeden - en beter
Naast de werkzaamheden welke de
dan door dwang - worden opgeheven.
Nationale Landstorm Com~issie verMaar, voert men wellicht tegen dit is
richt ten behoeve van het instituut van
in het algemeen zeker het aanbe;elensden Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
waardige, doch verkeeren wij niet in
een nood-toestand? Zelf zegt gij, dat e?- van de Nationale Noodhulp Organisatie, ontving zij aan het begin des jaars
het "vrijheids"-stelsel hooge eischen
het verzoek van den Minister van Defenstelt aan het volksleven; kan dan in een
sie, om uit de vrijwilligers van den 2den
tijd als deze, nu de weerstandskracht
Ban van den Bij zonderen V rijwilligen
door verkeerde invloeden zoo is verLandstorm een afzonderlijk korps te wilzwakt, nu anderzijds die verkeerde inlen samenbrengen, welks leden zich bevloeden door steun van buitenaf bijreid verklaren, om bij een eventueele
zondere kracht hebben, hiermede wel
legermobilisatie ten hoogste 10 dagen
worden volstaan? Dat is zeker een
onder de wapenen te komen tot het vervraag, die de aandacht verdient en die
richten van bewakingsdienst in die bemen niet zoo maar in het algemeen kan
langrijke centra, welke alsdan dienen te
beantwoorden. En die vraag gaat ook
worden beveiligd tegen sabotage en
niet buiten ons geldend recht om. Want
oproer.
over het vereenigings- en vergaderingsDe veelvuldige uitingen, die in de laatrecht wordt nog in een ander artikel
ste tijden van verschillende revolutio van onze Grondwet gesproken. Artikel
naire zijden werden vernomen en welke
189 veronderstelt, dat het "ter hand- wijzen op het voornemen, om een evenhaving van de uit- of inwendige veiligtueele legermobilisatie door middel van
heid" noodig kan zijn den staat van
gewelddadigheden te willen verstoren,
oorlog of beleg af te kondigen. Een wet
hebben de Regeering ertoe gebracht
moet dit nader regelen. En daarbij tegen-maatregelen voor te bereiden, onzoo zegt het derde lid - kan onder der welke het oprichten van een bewameer óók afgeweken worden van arti- kingskorps uit den 2den Ban van den
kel 9, het artikel over het vereeniBijzonderen Vrijwilligen Landstorm een
gings- en vergaderingsrecht.
voorname plaats inneemt.
Hier blijkt dus, dat de grondwetgeIn overleg met de Gewestelijke Comver gevoeld heeft, dat bijzondere ommissiën heeft de Nationale Landstorm
standigheden tijdelijk bijzondere maat- Commissie aan de Regeering in deze beregelen kunnen noodig maken. In de langrijke aangelegenheid haar vollen
wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad No. steun toegezegd.
128) ter uitvoering van het GrondwetsDit bewakingskorps is thans opgericht.
artikel, is dan ook, althans voor den
De Nationale Landstorm Commissie
staat van beleg, een zeer krasse in- en haar organen blijven aan de verdere
breuk gemaakt, wel niet op het ver- aanwerving van 2de-banners voor dit
eenigings-, maar dan toch op het vergadoel haar bijzondere aandacht wijden.
deringsrecht (een van de voornaamste
Uit het Jaarverslag der Nat.
uitingen van het vereenigingsrecht): bij
Landstorm Commissie 1933.
staat van beleg - zegt ar.tikel 25 - is
voor elke openbare vergadering schrifN.V. Zaadhandel v/h Gebrs. v. Namen
telijke vergunning noodig.
Zoo zou men zich kunnen denken, dat te Dordrecht zond ons haar uitgebreiin bepaalde omstandigheden speciale -1.e prijscourant No. 3, seizoen 1933-'34.
Een goede gedachte is het geweest in
voorzieningen noodig zijn. En ook voor
zoover het geval van artikel 189 àer dit geïllustreerd boekwerkje een "kalenGrondwet, of tenminste van de tegen- der der maandelijksche werkzaamheden
woordige wet tot uitvoering van dat ar- in den groententuin" op te nemen.
tikel, niet aanwezig zou zijn, sluit artikel 9 der Grondwet een speciale voor- TOENEMING DER STERKTE IN 1933.
ziening van beperkenden aard niet uit;
Het aantal vrijwilligers is gestegen van
het artikel geeft aan de wet vrijheid, 76.414 tot 80.305.
het vereenigings- en vergaderingsrecht
Nieuwe afdeelingen werden opgericht
in het belang der openbare orde te beperken; als die openbare orde een bij- te Afferden, Bornerhoek, Gerwen, Heizondere, zij het dan ook incidenteele denschap, Kekendom, Kerkwijk, Lagevoorziening eischt, is het dus niet uit- mierde, Markelo, Nederwetten, Overgesloten bij de wet zulk een voorûe- slag, Philippine, Rossum, Rijperkerk,
ning tot stand te brengen. Maar iec!er Tietjerk, Valburg en Waterlandskerkje.
gevoelt, dat het een uiterste is en dat
Het aantal aangesloten Reserve-Offihet gevaar wel zeer dreigend zou moe -- cieren overschreed de twee duizend.
ten zijn om, met terzijdestelling van het
gemeene recht, naar een nood-voorziening te grijpen. Aan de Regeering is de NIEUW LEGITIMATIEBEWIJS VOOR
taak op deze vraag het oog te houden DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN
LANDSTORM.
en daarnaar te handelen. Maar de
quaestie gaat ook niet buiten het volk
Binnenkort zal worden overgegaan tot
om. De zedelijke veerkracht der natie vernieuwing der uitgereikte legitimatieom tegenover verderfelijke invloeden bewijzen.
de doorwerking van gezonde beginselen
Zoodra deze verwisseling zal hebben
te stellen - door deze in het openbaar plaats gehad, zullen de legitimatiebewij-·
en particulier te propageeren en deze zen-oud-model vervallen worden verte beleven - is van niet minder beslis• /laard.
sende beteekenis. Is het, mede met het
oog op de krachtige ~aking van het
volksbesef, die wij mogen constateeren,
fe stout de hoop te voeden, dat ons
volkslichaam in staat zal zijn - door
Vertrouwd adres voor 1e kwaliteit
Gods gunst, die het Nederlandsche volk
nog voor verdere afglijding wil bewaTUIN-, BLOEM- EN
ren - de verkeerde invloeden aldus
LANDBOUWZADEN
op veel doeltreffender wijze, dan ooit
VRAAGT
PRIJSCOURANT
Staa tsdwang vermag, te neutraliseeren?

NIEUWE REGEERINGS-OPDRACHT

IWOUDA:~N~~!~ANDEL
11

3

KORPS LIMBURGSCHE JAGERS
ADJUDANT QUAEDVLIEG.
Met ingang van 1 Januari j.l. werd
wegens bereiken van den 65-jarigen
leeftijd eervol ontslagen als administrateur van het Landstormkorps Limburgsche Jagers de gep. Adjudant-Onderofficier J. G. Quaedvlieg, afkomstig van
het 13e Reg. Inf., begiftigd met de zilveren Medaille van Oranje-Nassau en
het Kruis voor XXX-jarigen Dienst.
· In totaal bewees deze trouwe landsdienaar gedurende 46 jaren zijne diensten aan 's lands weermacht. Hij deed

ONZE NIEUWSTE UITGAVE:

E DOO R N DE VRIENDEN

G

Uitgegeven en verkrijgbaar bij:

TURKEN BURG' S ZAADHANDEL, BODEGRAVEN.

In Amsterdam Centrum, Oost, West
en Zuid werden door den Commandant
van het Korps toespraken gehouden en
door den Secretaris van het Gewest mededeelingen gedaan, in zake den Landdag.
Een Amerikaansche verkooping bracht
ten bate van de reiskas ongeveer f 40.op. Vijfhonderd Sint Nicolaasprijzen
werden uitgereikt.

MR. DR. N. G. VELDHOEN

STELLING VAN AMSTERDAM.
Landdag 1934.
In verband met den voorgenomen
Landdag in Mei 1934 kwamen op 16 Dec.
de plaatselijke leiders van de Stelling van Amsterdam en van Kennemerland in gezamenlijke vergadering te Amsterdam bijeen. Het voorloopig werkcomité deed verslag van den stand van
zaken en trof met de leiders regelingen,
waardoor de actie in alle afdeelingen in
1934 onmiddellijk zal kunnen wor-d ~n in. gezet. Verschillende leiders en plaatse.lijke commissies gaven reeds blijk van
activiteit.
Overal waar zulks noodzakelijk is zullen nieuwe plaatselijke commissies worden opgericht, dan wel vacatures in bestaande commissies worden aangevuld.
Zoo zullen in Amsterdam verschillende
districtscommissies wor-d en ingesteld,
het aantal leiders uitgebreid en vergaderingen worden voorbereid.
Te Ankeveen werd de eerste nieuwe
plaatselijke commissie geïnstalleerd. Ze
is als volgt samengesteld; Eere-voorzitter: de Burgemeester; voorzitter: C.
Hoetmer; secretaris-penningmeester: A.
Burggraaf; leden: T. Tennis, G. van Dijk
en J. Brouwer.
SINT NICOLAASWEDSTRIJDEN.
Aideeling Amsterdam.
De Amsterdamsche afdeelingen hielden in de maand December vergaderingen op 19 en 20 December ter uitreiking
van de Sint Nicolaasprijzen aan de deel~
nemers van de wedstrijden. De vergaderingen droegen in tegenstelling met vorige jaren ditmaal een zeer eenvoudig
karakter. In Amsterdam Centrum, Oost,
West en Zuid.werd de 9 September-film
voor de schutters vertoond; in Amsterdam Noord trad een zangkoor op en
spraken Ds. Hagenaar en Pater Wesselink.

I C. M. VAN DIEMEN
DORDRECHT

Een korte handleiding voor het zaaien en kweeken van CACTUSSEN. Met tusschen
den tekst 22 afbeeldingen van gemakkelijk te zaaien Cactussen. Het werkje, op I
fijn kunstdrukpapier gedrukt, is 48 bladzijden groot.
Prijs slechts f 0.30.

BIJEENKOMSTEN.
Berichten van goed geslaagde bijeenkomsten kwamen binnen uit Duivendrecht, Abkoude, Zaandam en NieuwVennep. Waar mogelijk werden deze
vergaderingen door een lid van het Gewest bijgewoond.

dit met de hoogste plichtsbetrachting en
vaak met opoffering van zijn vrijen tijd,
Gedurende 11 jaren (vanaf Febr. 1923)
trad hij op als administrateur van het
Landstormkorps Limburgsche Jagers,
waar hij onverflauwd en opgewekt de
periodieke opgaven van personeel en
materiaal, de schietaangelegenheden en
tientallen details, welke bij een korps
van ongeveer 6000 hoofden voorkomen,
vèrzorgde. Hij deed dit correct en accuraat en was daardoor geacht bij de Limburgsche Landstormleiders, maar vooral
bij zijn Korpscommandant. Moge hij nog
vele jaren, te midden van zijn gezin, genieten van een welverdiende rust!
Als zijn opvolger trad 1 Jan. j.l. in
functie de gep. Adjudant-Onderofficier
Vaandeldrager van 13 R.I., G. van
Kruchten.
Maastricht, 31 Dec. 1933.
GRAAFLAND.
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IN MEMORIAM. J. LOGGER.

-

VAANDELS
BE K ERS
MEDAILLES
VLAGGEN

Wie had het kunnen denken dat, toen
Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dus
we op 23 November j.l. in vergadering
bijeen waren, het de laatste maal zou
zijn, dat we het lid der Plaats. Land·st.
Comm. Dordrecht J. Logger in ons midden zouden hebben.
ZAK-AGENDA "PRO. REGE" 1934.
Met een zwak hart heeft hij gewerkt
zoolang het dag was.
De nieuwe uitgave van den 11 Pro
Dadelijk een en al oor als hij maar Rege "-kalender verschilt, behalve in
Landstorm hoorde, ontbrak hij nimmer, .formaat en omslag, niet veel van de voritenzij door andere noodzakelijke bezig- ge uitgave. Een enkel onderdeel vond
eenige uitbreiding; zoo kwam er iets
heden verhinderd.
meer in over de Marine en werden de
Moge zijn voorbeeld voor anderen een bepalingen voor den dienstplichtige van
aansporing zijn om in sombere dagen ten belang, uitgebreid met een stukje over
volle hun plicht te doen.
Keuring en lndeeling.
Wij twijfelen niet of ook deze voor
De Plaats. Comm. Dordrecht. den dienstplichtige W".~rdevolle kalen·
5-12-'33.
der zal zijn weg vinden.

Nederlands Beste Adres

GELUKKIG!
WIJ KOMEN TOT BEZINNING
GEEN SCHIJN-VICTORIE MEER
DEGELIJKHEID KEERT WEER

Op 50-jarigen leeftijd is te Voorburg
plotseling overleden Ds. Mr. Dr. N. G.
Veldhoen, Vice-Voorzitter der Gewestelijke Landstormcommissie "Zuid-Holland : West".
In breeden kring heeft dit verscheiden groote ontroering gewekt, ook in
dien van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm, waar men met groote achting zijn arbeid heeft gadegeslagen.
Gesteund door een vaste overtuiging
en met een sterk Godsvertrouwen, heeft
Ds. Veldhoen veel mogen tot stand
brengen op allerlei levensterrein.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm
zal in dankbare nagedachtenis de herinnering bewaren aan een vaderlander
van groote statuur en met een ruim
warm-kloppend hart.

BEVORDERINGEN, BENOEMINGEN,
ENZ.
Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot
Reserve-Majoor bij het 15e Regiment
Infanterie de Reserve-Kapitein A. J. M.
Thijssen van het 11e Regiment Infanterie.
Kolonel H. de Iongh, Inspecteur van
den Vrijwilligen Landstorm te 's-Gravenhage, komt 2 Mei in aanmerking voor
bevordering tot Generaal-Majoor.
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De Centrale Werkverschaffing en
vooral ook de Stempellokalen zijn de
groote broeihaarden van· revolutionaire
propaganda en pamfletten-colportage.
l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111111111111111111

!Iet geluid, dat WIJ rn bovenstaande woorden beluisteren, zal ieder eerlijk mensch in
onze dagen volkomen kunnen beamen. In allerlei toon en taal hooren wij het en de bekende schrijfster Lilly Porlhan zegt het aldus:
,,Een klein stukje grijs flanel, dat er uitzag .als een oud sluk ~loltondeken.
Zoo eenvoudig en bescheiden is het uiterlijk van den beroemden doek. Doch hij beval
R.adium,-rPoeder, de stof, welke voor het
ïl'rerrsctreti.jk lichaam gezondheid en kracht
belec,kenl en derhalve heeft deze doek meer
waarde dan goud en juweelen. Daar ik zelf
van rheumalische pijnen door deze doeken
bevrijd ben, -i s hel mijn wensch, andere
lijders van de degelijke en prompt werkende
kwaliteiten van "Radiwoll" te overtuigen.
Een jaar geleden werd ik ziek en had hevige
pijnen, welke in beide knieën begonnen en
zich spoedig uitstrekten over alle gewrichten
en volgens den dokter zeer moeilijk te genezen waren. Alles werd beproefd, niets verlichtte of hielp. De pijnen werden verschrikkelijk, de gewrichten zwollen op en ik ~on
de linker.arm en het rechterbeen nauwelIJks
bewegen. Brandende hoofdpijnen toonden,
dat de rheumatiek reeds ver naar boven was
crekomen. !Iet gezicht werd slecht, zelfs de
gocren deden pijn, zoodat ik alles als hel ware
doir een roode mist z.ag. Ik had .alle hoop op
genez~ng opgegeven. Toen hoorde ik spreken
over 1els, dat zeker helpen zou. Zooals een
drenkeling naar eeD: stroohalm grijpt, zo~
crreep ik naar dit nuddel, dat beweerde m1J
Le kunnen helpen. Het werd besteld en het
kwam.
Ik moel toegeven, dat ik met een gevoel
van teleurstelling, ja bijna verachl-ing, OJ?. dit
simpele stukje flanel, hetw~lk voorg.af m1J de
crezondheid te kunnen teruggeven, neer keek.
Daar op tafel stond een uil~ebreide collectie
trolsche kruiken, bevallenae dur-e zalven,
flesschen met sterk riekende en mooi ge-·
kleurde vloeistoffen en tabletten in keurige
glas tubes. Dat .all<:cs had veel ge~d .g_~kos_t en ...
niets geholpen. Zooals zoo -d1kw1ils rn hel
leven: schijn bedriegt. En nu zou dat eenvoudicre radiumdoekje eens toonen wat hel
kon. Ilet werd op de meest zieke knie gelegd
en ik wachtte.
Oncreveer na een half uur viel ik in slaap
Na circa drie uur te hebben geslapen, werd
ik wakker en w.as de pijn in de knie aanmerkelijk minder creworden en de koorts verdwenen. Ilet dgekje werd op den schouder
geleerd. Twee dagen later kon ik de _arm, die
tol iu toe stijf was, vrij beweg~n en 1k voeld_e
geen pijn meer. Thans_ weet 1k,__ dal J:iet _dil
kleine doekje creweest 1s, dal m1J vcrl!chtmg
heeft gegeven. Ik bestelde ,e en grooter en dank

zij deze twee doeken, knapte ik op. Nadat
ik ze gedurende vier weken overdag en des
nachts gebruikt had, had ik geen pijnen meer
en sliep uitstekend. Mijn gezicht is veel krachtiger ge,Yorden, sinds ik hel doekje des nachts
op mijn voorhoofd heb gelegd. Ilel was de
straling van het Radium-poeder, deze wonderbaarlijke inhoud van ae11 Zweedschen
Rad1woll-doek, die yerlichling en uitkomst
bracht."
Tot zoover deze schrijfster. Een van de
vele, zeer vele tienduizenden, -die tenslotte,
na eerst bijna haar redder veracht te hebben
(zoo echt mensc.helijk, hè) bijtijds tot bezinning kwam.
Lezer(es)l Wij leven in een tijd, waaruit
alle klatergoud verdwijnt. Wij moelen komen
lot bezinning, tol degelijkheid, tot de eenvoud. Daarin ligt de ware victorie. Ook op
hel gebied van de bestrijding onzer lichamelijke pijnen. Ilet is niet slechts op rheumaliek
in diens talrijke verschijnselen, dat Radium
de absolute overwinning behaalt. Neen, vele
andere grootmachten van ziekten hebben
de vlag voor hem moelen strijken. Elke
Radiwolldoek is voorzien van een gezegeld
certificaat van den Zweedschen Regeerings·Geoloog, waarin zijn Ra-dium-Gehalte gegar.andeerd wordt. Jaren en jaren kah men
hem in huis hebben, telkens weer voor andere
personen en doeleinden gebruiken, maar zijn
kracht is vrijwel onuitputtelijk. 0 o k v o or
m .an n en, wier v i t a I i te i I ver mind e r 1, i s s 1 e e h t s R a d i w o 11 d e w e g
h er winnin g
van
1 e v e n sn .a a r
k r ach t. Daarvan zijn vele treffende bewijzen voorhanden en worden dagelijks geleverd. Rustig in Uw huis- of slaapkamer
kunt U lezen, hoe duizenden en tienduizenden, eenvoudigen en geleei·den, kolendrager;;
en professoren, rijken en armen, waaronder
ongetwijfeld ook bekenden van U, door Radiwoll ontvangen hebben vreugd en blijdschap,
welke zij zoo vurig begeerden. Eiken dag
opnieuw ontvangen wij daarvan de bewijzen.
In .allerlei toon en taal. Ilel gaat van mond
tot mond. Er hier meer van zeggen, is niet
mogelijk. L e es L s 1 e c h l s o n z e i n I ere s sa n te, ge ï 11 u s I ree r de b r och u1 r e, v o o r z i e n v a n p r ij s 1 ij s 1, w e 1 k e
U g r a t i s e n z o n d e r e e n i g e v e rp 1 ic h I i n g, n a ,i n z e n d i n g la an o n s
v a n e e n o p e n e n v e I o p, v o o r z i e n
van 1J cents pos l zege J, w .aar op
a a n tl e a -c h I e r z ij d e d u i d e 1 ij k U w
n a a m e n a d r e s v e r m -e I d s I a a l,
wordt toegezonden door
Ra-diwoll Radium Maatschappij N.V.
Tleercngracht 56, Amsterdam.
Afd.
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HOTEL-RESTAURANT

DE GOUDEN LEEUW
ALMELO
EERSTE HUIS TER PLAATSE
MODERN COMFORT - VERGADERZALEN

SCHIETLOKALEN

MEDEDEELINGEN.
Voor de Vrijwilligers van het
V. L. S.-Korps "Motordienst".

Gymnastieklokalen,
Lan dhuizen,

Voor zoover reeds bekend is, zullen
in 1934 de volgende oefeningen worden
gehouden:

Week-End en Buitenverblijven, eniz:.

le. Schietoefeningen in de Legerplaats
bij Harskamp (Infanterie-Schietkamp); hieraan nemen deel: op 28,
29 en 30 Mei de Afdeelingen "Overijssel" en "Noord-Holland"; op 30
Mei en 1 en 2 Juni de overige Afdeelingen.

HAHBO HOUTBOUW HARDINXVELD

2e. Deelname aan den Landdag te Hilversum; datum nog niet bekend.
Hieraan neemt deel de Afdeeling
Noord-Holland"; opkomst met eigen
materieel is gewenscht.
Aan dezen Landdag zal verbonden worden een oefening in het
vervoeren van troepen, voorgesteld
door de deelnemers aan den Landdag.
Nadere bijzonderheden omtrent
den Landdag worden nog bekend
gemaakt.

Vraagt inlichtingen.

TELEFOON 41

Praalwagen van de Afdeeling Schiedam van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, tijdens de
laatste Koninginnefeesten aldaar. (Wegens plaatsgebrek eerst heden opgenomen),

openingswoord heette hij in het bijzonder hartelijk welkom sprekers en aanwezige autoriteiten. Achtereenvolgens traden op: burgemeester Nauta, voorz. Friesch Nat. Com.; Ds.
Ten Brink, van Twijzel; L. Heukels; kapitein
H. C. la Roy, Comdt. ,,Friesch Verband"; en
Ds. Tiezinga.
Namens een comité uit de burgerij overhandigde mevr. Auwema een prachtig vaandel.

3e. Op 20, 21, 22 en 23 Augustus a.s.
worden oefeningen gehouden door
de Lichte Brigade (cavalerie en
wielrijders), voorafgegaan en gevolgd door 2 marschdagen; een aantal motorrijders van het V.L.-Korps
,,Motordienst" zal aan deze oefeningen deelnemen.
Vrijwilligers, die in aanmerking wenschen te komen voor het volgen van één
of meer van deze oefeningen, wordt aangeraden reeds thans maatregelen te
nemen, dat hun particuliere zaken geen
belemmering kunnen zijn, om aan deze
oefeningen deel te nemen.
Personeel, dat met materieel de oefeningen volgt, is verplicht, zorg te dra gen, dat dit materieel geheel in orde is
bij opkomst; een keuring zal na de aanmelding worden gehouden; materieel,
dat niet in orde is, wordt geweigerd.
Eveneens wordt aangeraden, de klee<ling van te voren na te zien en zoo noodig te doen herstellen of te doen aanvullen, zoodat men behoorlijk gekleed
kan opkomen.

UIT DE AFDEELINGEN
Twentsch Verband.
Reserve - luiten. - kolonel C. E. W . baron
Van Voorst fot Voorst
van den staf van de
IVe infanterie-brigade,
is benoemd tot aangewezen
van

commandant
het

Vrijwillige

Landstormkorps
,,Twentsch Verband".

Reserve

Luit.-Kol.

C. E. W. Baron van
Voorst

tot Voorst.

Achtkarspelen. De B.V. L. in de gemeente
Achtkarspelen, met haar 10 afdeelingen, heeft
weer een propaganda-samenkomst gehouden,
ditmaal in Harkema-Opeinde. Het groote kerkgebouw was dien avond geheel bezet. De leiding berustte bij burgemeester Eringa. In zijn

)

Mr. G. A. Boon.

Deventer, 13 Dec. In een samenkomst, onder
leiding van gep. kolonel J. Bessem, werd o.m.
gesproken over de taak van de plaatselijke
commissie. Ter juiste uitvoering van die taak
werd de gemeente in 7 wijken verdeeld en
ontvingen de leden de daarop betrekking hebbende stukken vooral om daardoor contact te
krijgen met de leden van den B. V. L. en de
personen, die voor het lidmaatschap in aanmerking kunnen komen. Voor iedere wijk zullen twee leden der commissie werkzaam zijn.
Voorgesteld werd voorts vermeerdering der
geldmiddelen door vaste bijdragen.

Almelo, 14 Dec, In een samenkomst onder
leiding van den nieuwen voorzitter, mr. J. Best.
ontving de afdeeling uit handen van Overste
Tücker een vaandel. Het dag. bestuur der gemeente was vertegenwoordigd door den burgemeester en wethouder Roolvink; namens de
N.L. C. was kapitein Boulogne aanwezig.
Alphen a. d. Rijn, 23 Dec. Een nieuw schietlokaal met 7 banen, cantine, centrale verwarming, zal in Maart in gebruik worden genomen.

Gaastmeer, 11 Dec, Filmavond in het gebouw der Herv. gemeente. De afdeeling telt
thans 15 ·leden.
Goes, 21 Dec. Dhr. Laernoes sprak in een
samenkomst der afdeeling over de verwarring
onzer dagen. ,,Het front, waar wij tegenover
slaan, is breeder geworden. Evenals communisme en socialisme zijn ook fascisme en nationaal-socialisme voor ons revolutionaire bewegingen".

Arnhem, 14 Dec. Uitreiking schietprijzen. De
wisselbeker ging van dhr. H. J. Tiemens H.Jzn.
aan dhr. J. Hulleman over, die in 1933 winnaar werd. Overste W. van Ingen Schouten
sprak als secretaris der Gewest. LandstormCommissie. De welgeslaagde avond werd door
Landstorm- en andere films opgeluisterd, teewijl het Strijkorkest "Resonant", uit Oosterbeek, het muzikale gedeelte verzorgde.
De plaatselijke Landstorm-Commissie is
thans als volgt samengesteld: Mr. J. W. U.
Doornbos, voorzitter; H. J. Tiemens H.Jzn., secretaris; F. Dieleman, penningmeester J. J. den
Duik; Drs. J. E. Hartogs; J. Hulleman, pl. leid.,
Vosmaerstraat 16; Tj. de Jong; P. A. Kurth;
Jhr. Mr. F. J. M. van Nispen tot Sevenaer;
H. P. Ribbers.

Gouda, 21 Dec. In de Sociëteit "Vredebest"
hield de afdeeling Gouda haar jaarvergadering. De voorzitter, dhr. G. J. J. Pot, opende
met een hartelijke toespraak en heette in het
bijzonder welkom den burgemeester en de
leden van de Gewest. Landstorm-Commissie.
Hierna volgde de vertooning van enkele Landstormfilms. Vervolgens werd het woord gevoerd door dhr. Dercksen, voorzitter van de
Gewest. Landstorm-Commissie, en sprak ook
burgemeester Gaarlandt nog een kort en pittig
woord. Na de pauze reikte mr. v. Mechelen
met een toepasselijk woord de brevetten aan
de koningschutters en scherpschutters uit en
daarna de prijzen. Een bijzonder woord van
dank werd gebracht aan de heeren M. Binnendijk, L. A. Boot, A. Ruygrok, B. Blotkamp en
T. Radix, voor al den arbeid gedurende het
afgeloopen schietseizoen door hen verricht.

Beugen, 12 Dec. Samenkomst onder leiding
van dhr. A. Daniëls. Dhr. Rabou zette de doel.stelling van den B. V. L. uiteen.
Berghem, 9 Dec, Onder voorzittschap van dhr .
J. Gielen werd een feestelijke samenkomst
gehouden, waarin de schietprijzen werden uitger_e ikt.

Groede (Z.), 13 Dec, Samenkomst onder leiding van den burgem. van Groede. De heeren
Bierman en Laernoes brachten het doel van
den Landstorm naar voren. Enkele films werden vertoond.

Beverwijk 18 Dec. Onder voorzitterschap van
dhr. M. van Eck had een samenkomst plaats,
waarin tevens de prijzen der gehouden schietwedstrijden werden uitgereikt. Overste P. S.
Hartogh Heys van Zouteveen was aanwezig.
Beija 14 Dec. Onder voorzitterschap van dhr.
Joh. Doornbos werd een jaarvergadering gehouden, waarin o.m. dhr. La Roy sprak over
de kracht van den B. V. L. Het financieel verslag der afdeeling gewaagde van een batig
saldo.
Breda, 29 Dec. Filmavond in R.-K. MilitairenVereeniging. Kapitein C. Somers, plaats. leider
van Breda, voerde het woord.
Brummen, 27 Dec. Tot leden der plaatselijke
commissie werden benoemd de heeren ds. Th.
J. Mudde, pastoor J. H. Wichman en F. F.
J. v . d. Loo.

Delft, 14 Dec, Na
een rede van mr. G.
A. Boon, lid van de
Tweede Kamer, in de
Stads Doelen, droeg
res.-kapitein Valkenburg,
die
wegens
drukke werkzaamheden als zoodanig bedankte, het plaatselijk
leiderschap over aan
res. eerste luitenant
C. M. Rage; dhr. J.
J. Wildschut treedt op
als hulpleid('r.

1

Groningen, 15 Dec. In Suisse werd de jaarlijksche samenkomst der plaatselijke leiders gehouden van het Groningsch Verband, onder
leiding van dhr. J. Buiskool, voorzitter der Gewest. Commissie. De voorzitter sprak bij de
opening woorden van sympathie tot den oudcommandant, res. luit.-kolonel C. G. Kamerling, en heette daarna den nieuwen commandant luit.-kolonel 0. R. Plet, van harte welkom.
In het bijzonder richtte dhr. Buiskool zich ook
met een hartelijk woord tot den secretaris der
Commissie kapitein D. de Jonge. Dhr. Kamerling richtte zich daarna tot de talrijke aanwezigen met een afscheidswoord, waarin hii
er den nadruk op legde, dat hij op den tijd,
waarin hij commandant van het Groningsch

Verband was, met zeer veel genoegen kan
terugzien. Overste Plet sprak daarna een
' woord, ter kennismaking met de plaats. leiders.
Haarle, 22 Dec, De plaatselijk leider, A. Gosseling, werd koningsschutter.
Heeswijk, 20 Dec. In een samenkomst, onder
leiding van dhr. Th. van der Voort, spoorde
burgemeester Wagenaar aan tot het volgen en
steunen van het wettig gezag. Dhr. Rabou en
pastoor Scheepers hebben eveneens het woord
gevoerd.
Hoorn, 20 Dec. Schietwedstrijd in De Keizerskroon. Van de 56 afdeelingen namen er 43 aan
1
den wedstrijd deel. Na afloop voerden de heeren Middelhof en overste Van Houten 't woord.
De wisselbeker, die het vorig jaar door Alkmaar werd gewonnen, wist Hoorn ditmaal te
bemachtigen. Dhr. Weijling sprak hierna namens de afdeeling Hoorn zijn vreugde er over
uit, dat de wedstrijden ditmaal in het centrum
van West-Friesland zijn gehouden.
Koudekerke (Z,), 20 Dec. In een samenkomst,
onder leiding van burgemeester Bakker, deelde
dhr. Laernoes mede, dat Zeeland thans 103 afdeelingen telt, met plm. 3000 leden.
Koudekerk a, d. Rijn, 7 Dec. In een samenkomst onder leiding van burgemeester Kwint
sprak dhr. L. G. Royaards, voorzitter van het
Landstormkorps "Zuid-Holland: West", die de
nieuwe leden van de plaatselijke commissie installeerde, de heeren ds. Raspers, Geref. pred.,
ds. Odé, Ned. Herv. pred., en A. Zuidwijk.
Spr. wees er op, dat deze nieuwe leden veel
goed kunnen doen voor den plaatselijken
B.V. L.
Leeuwarden, 12 Dec. In de groote zaal van
de Harmonie werd een propagandasamenkomst
gehouden. Na het openingswoord van den voorzitter, dhr. Joh. Pars, verkreeg pater G. J. M.
Strijbosch, van Leeuwarden, het woord, en vervolgens ds. Is. Versteegh, van Den Haag. Het
bezielend woord van deze beide vurige sprekers wekte een hartelijk applaus der aanwezigen op. Niet minder in den smaak vielen
de films "Landdag te Oranjewoud" en "Huldigmg van H. M. de Koningin in het Stadio11
te Amsterdam". Het R.-K. Mannenkoor onder
leiding van dhr. Jac. Bos verleende welwillende medewerking. Onder de aanwezigen bevonden zich de commissaris der Koningin in
Friesland, mr. P. A. V. baron van Harinxma
tl10e Slooten, en mevr. Van Harinxma thoe
Slooten.
Lieshout, 27 Dec, Vergaderd werd onder leiding van dhr. Van Agt. Burgemeester Mostermans was aanwezig. Tot plaatselijk leider werd
benoemd dhr. Alb. van den Biggelaar.
Lollum, 18 Dec, De afd. Lollum en Waaxens
hield een samenkomst in de Geref. Kerk waarin o.m. dhr. P. IJ. Vellenga het woord heeft gevoerd. Zang en orgelspel wisselden het gesprokene af.
Maassluis 8 Dec. Burgemeester mr. P. A.
Schwartz werd door dhr. Royaards als voorzitter der plaatselijke commissie geïnstalleerd .
Nieuwkoop 13 Dec. Luitenant D. J. Karres
deelde mede, dat Z. H.W. vooruitliep tot een
aantal van 6356 vrijwilligers, w.o. 275 reserveofficieren.
Nistelrode, 20 Dec, Res. le luit. A. B. Rabou,
uit Den Bosch, besprak enke~e technische
punten.
Olst, 12 Dec. Na een openingswoord van den
plaats. leider, res. le luit. Kruissink, sprak
overste Van Tienhoven, commandant van het
Landstormkorps "De IJssel". Vervolgens had
de prijsuitdeeling plaats, waarna dhr. F. Jalink
Bzn. een prachtige uiteenzetting gaf over het
onderwerp: ,,Oranje in de historie".
Oostburg (Z.), 16 Dec, Dhr. M. de Bruine
won ditmaal den wisselbeker der afdeeling.
Oosterland, 6 Dec. B.V.L.- filmavond in het
Ned. Herv. Jeugdgebouw. Tegenwoordig waren
burgemeester v. d. Have, ds. Wieda e.a. Overste Bierman sprak een toepasselijk woord.
Opende, 11 Dec. Majoor Heerde reikte de
schietprijzen uit.
Oude Bildtzijl, 1 Dec. Uit het verslag van

}.

1

Volgens een bericht in de bladen, hebben de Nederlandsche communisten
die ingrijpende regeeringsmaatregelen
tegen hun partij vreezen - hun archiefstukken deels verbrand, deels bij particulieren in veiligheid gebracht.

Voor Jong Nederland
den plaatselijken leider, dhr. B. D. Snijder,
bleek, dat de afdeeling 27 leden telt.

. Poeldijk, 12 Dec. Overste Alting von Geusau,
dtre_cteur der Hoogere Krijgsschool, hield een
boeiend betoog over vaderlandsliefde en B.V.L.
Poortvliet, 27 Dec. In gehouden Landstormsamenkomst wenschte overste Bierman de afdeeling geluk met haar nieuwe schietbaan.
Rinsumageest, 28 Dec. Samenkomst onder
voorzitterschap van dhr. B. v. d. Hoek. Verschillende personen voerden het woord, o.a.
T. Feddema_, L. Kingma, G. de Roos, M. Lijzinga, E. Koo1stra en Jochem Leijstra. Aan het
einde der vergadering werden de prijzen uitgereikt.
Scheveningen, 15 Dec. Een welgeslaagde
samenkomst werd onder voorzitterschap van
dhr. Th. L. S. Leistikow in Seinpost gehouden.
O.m. voerden het woord de heeren Royaards en
H. Chr. Jansen. Tal van Scheveningsche mutsen waren -aanwezig. Dhr. Van Leeuwen verzorgde met zijn strijkje het muzikale gedeelte
van den avond.

NIEUW JAARSWENSCH.
Jongens, meisjes, met familie!
Veel geluk in 't Nieuwe Jaar!
Leeft te zaam in vreugd en vrede,
Vliegt elkander niet in 't haar;
Leert voor school getrouw je lessen,
Doet bij alles flink je best,
Als gewiekste, rappe vogels
Uit het kloeke Landstorm-nest!
Helpt je Moeder, waar het pas geeft,
Weest je Vaders rechterhand;
Kwelt geen dieren, plaagt geen buren,
Steekt geen huis of schuur in brand;
Wordt geen kat, geen zeurend wijfje,
Wordt geen sul, of saaie krent;

Maar geniet met volle teugen
Van je frissche, schoone Lent'!
En - de raadsels niet vergeten,
Na het leeren, of het spel!
Anders krijgt misschien Oom Bertus
Van den weerstuit kippevel;
'k Schenk aan ieder, die zich inspant,
Op z'n tijd een prachtig boek;
Maar ik roffel in gedachten
Elken knoeier op z'n broek.
-Heil en zegen, Landstorm-kinderen!
'k Druk je allen warm de hand;
Heil aan onze Koninginne!
Heil den Landstorm! Heil ons land!
OOM BERTUS.

-:,
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DORDRECHT
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PRIMA
TUIN-, BLOEM- EN

LANDBOUWZADEN

Waar nog niet vertegenwoordigd, kunnen
actieve pers. tot agent worden aangesteld.
Flinke provisie.

GROEP A.
(Beneden de 10 jaar.}
VOGELKOPPEN.
Hier staan enkele vogels:
Arend - Ekster - Kraai - Ibis
Nachtuil - Lijster - Putter - Aalscholver.

VOGELRAADSEL.
1. Een overleden, wereldberoemd
Staatsman.
2. Onze buurman overzee.
3. Een schoone Europeesche hoofdstad.
4. Een vloei- en schrijfstof.
5. Een stad in Overijse!.
6. Een knolvormig voedingsmiddel.
7. Een stad in Noord-Rusland.
8. Een eiland in onze Oost.
Neem van elk de beginletter; welke
vogel ziet ge dan?

Tholen, 15 Dec. Op den filmavond in 't 1 Hoi
van Holland" gehouden, onder leidin'g van lmrgemeester_ mr. A. J. van der Hoeven, bepleitte
overste B1erman de restauratie der schietbaan.

Woerden, 12 Dec. Bij een prijsuitreiking heeft.
mr. van Geldorp Meddens, het woord gevoerd.
Het verhe~gde hem zeer, dat, naar hij vernam,
de harmome zeer goed is, alsmede dat de afdeeling steeds vooruitgaande is, wat hij wel
opmerkte aan de vreemde gezichten, welke hij
nu weer waarnam.
IJmuiden, 21 Dec. In de jaarlijksche samenkomst, onder leiding van notaris Anten gehouden, sprak overste P. S. Hartogh Heijs van
Zouteveen, die een terugblik gaf over het afgeloopen jaar. Spr. bracht naar voren dat het
lidmaatschap van den N.S.B. niet ver~enigbaar
is met het vrijwilligerschap van den B.V. L.

Kamer met uitstekend ontbiit
:, f 3 .- p. p.

(Boven de 10 jaar.}

Stompwijk, 18 Dec, In samenkomst onder
lei~ing van burgemeester KeÎjzer hield generaalmaJoor H. Zeeman een boeiend historisch betoog over het ontzet van Leiden en alles wat
zich in verband hiermede in en bij Stomowijk
heeft afgespeeld.
·

Warffum, 27 Dec. De afdeeling vergaderde
onder leiding van dhr. H. de Boer. ,,De tafel,
waarop de prijzen lagen, deed hongerige magen
~~terta?den. Daar lagen rolladen, kippen, kontJnen, n haan en gebak ... "
Warmond, 23 Dec, Tot plaatselijk leider is
benoemd dhr. W. J. Th. van Niekerk.

ARNHEM
ZOO PRETTIG, ZOO'N GEZELLIGE HUISELIJKE SFEER EN ALLES ZOO MODERN
EN COMFORTABEL INGERICHT!

GROEP B.

Sprang-Capelle, 21 Dec. In samenkomst, onder leiding van dhr. G. J. v. Willigenburg,
hield dhr. A. B. Rabou, uit Den Bosch, een
opwekkende rede.

Z!Jn,

HOTEL DE PAU\V

Neem van elken vogel den kop, en leg
deze koppen dan zóó naast elkaar, dat
er weer een vogel komt.
Welke vogel is dit?

Smilde, 23 Dec. Na een inleiding van burgemeester Gerrits hield mr. De Bruin, uit
Meppel, een rede, waarin socialisme commu•
nisme en fascisme onder de loupe w~rden genomen.

Ude~, 16 Dec, Uit het jaarverslag van de
afdeelmg Volkel en Odiliapeel blijkt, dat het
aantal leden van 73 tot 78 steeg.
Venhuizen, 16 Dec. Onder leiding van dhr.
P. J. Oolders werd de jaarvergadering in het
lokaal van dhr. K. Schipper gehouden. Schietprijzen werden uitgereikt.
Vlaardingen, 28 Dec_. Bij de wedstrijden, gehouden door de afdeelmgen Vlaardingen Schiedam en Overschie, behaalden de afd~elingen
resp. 2152, 2059 en 2087 punten.
Voorhout, 11 Dec. In samenkomst onder
leiding van burgemeester G. Bulten, sp;ak o.m.
dhr. H. Chr. Jansen over den Landstorm als
vredes-instituut. Pastoor Heijtveldt vergeleek
de landstorm met de brandweer, die steeds
goed toegerust moet zijn en klaar moet staan
om, wanneer de tijd gekomen is, uit te rukken.
Wagenborgen, 11 Dec, Bij het uitreiken der
prijzen van een schietwedstrijd van de afdeelingen Wagenborgen en Woldendorp, door dhr.
F. Bontkes Gosselaar, werd mede het woord
gevoerd door overste Plet en burgemeester v.
d. Ley. Een hoera werd uitgebracht op "onze
k_~pitein'' De Jonge, die nog niet aanwezig kon

MAAR NATUURLIJK ....

Voor elke groep zijn als prijs zes
prachtige boeken beschikbaar ge:,teld·.
Met de K. L. M. naar Indië.
,,NOOIT ZOO IETS MEER!"
Plons! daar ploft een steen in 't water;
Floep! een tweede volgt gezwind;
't Wordt een wedstrijd bij drie knapen,
Wie van hen 't in smijten wint;
Zoo verhuist een heele tas
Van den graswal in den plas.
En de smijters dansen schoolwaarts,
Pochend op hun dol bedrijf;
Maar bij 't rekenen tegen drieën
Valt hun plots de koorts op 't lijf,
En ze worden grauw als asch: ....
0, de diender in de klas!
Onno, Jaap en Sijbrand blikken
Bleek als lijken voor zich neer;
,,Schaam je, bengels!" zucht de Meester;
,,Jullie rooft mijn kroon der eer!
,,Schand voor't dorp, eens zoo vermaard!
,,Maarr ... dat muisje heeft een staart!" ...
Vier uur! klepelt straks het klokje;
Over 't schoolplein golft gedruisch;
Elk springt huiswaarts; maar het drietal
Slofvoet naar 't gemeentehuis,
Waar de Burgemeester wacht,
Die hen toespreekt ver van zacht.
Zie ze snikken! hoor ze snuiven,
Of hun laatste uurtje slaat!
,Als het weer gebeurt, 'k beloof je,
,,Dat je naar de tuchtschool gaat!" En toen als een beul zoo barsch:
,,Ingerukt, bandieten! Marsch!"
Op 't bordes daar prijkt de diender,
Als een schildwacht op z'n post;
,,Kom eens effen mee, meneertjes!"
En zij achteraan geklost!
Op hun klompen, zwaar als lood,
Volgen zij hem naar de sloot.

,,Hoor 's hier, m'n waarde vrienden!
,,'t Smijten, nou! dat ging niet kwaad!
,,'k Zal 's kijken, of je 't visschen
,,Ook zoo excellent verstaat!
,,Visschen tot den laatsten steen,
,,Of .... ik breek je 't ruggebeen!"
Onno, Jaap en Sijbrand knielen
Aan den steilen rand der sloot,
Met hun opgestroopte mouwen,
Beurt'lings bleek, en bloedig rood;
En ze visschen, visschen voort,
Door een brulstem aangespoord.
,,Heila, heeren! netjes werken!
,,Spoel er flink de modder af!"
En de visschers wasschen, wasschen,
Onder stilte als bij 't graf;
,Knoeiwerk, vind ik, geeft geen pas!
,,Daarom bouw j' een mooie tas!"
,,Zeg! die gindsche niet vergeten!
,,Dat zou zonde en jammer zijn!
,.Ga gerust maar pootje baden!
,,Dat vin j' immers reuzefijn ?" En zoo, reikend hand aan hand,
Torsen zij den buit aan land.
"Schiet toch op, zeg, lijntjetrekkersl
,,Rusten doe j' als 't kan van nacht!" .. , .
Eind'lijk, eind'lijk, zwoegend, zweP.tend
Is het zware werk volbracht!
En d' agent gaat weer op stap:
,,Goeien nacht, en beterschap!"
't Zonnetje zinkt zacht in 't Westen;
't Loopt zoo zoetjes naar acht uur;

En de visschers druipen dampend
Huiswaarts na de dubbele kuur,
Half geradbraakt door 't karwei; ,,Nooit zoo iets meer!" zuchten zij.
OOMBERTUS.

Statuette van den beeldhouwer AUG, FALISE

SCHIETPRIJS
normaal formaat 40 c.M. hoog

Prijs .. f 5.00
ADMINISTRATIE VAN

,,HET LANDSTORMBLAD"
KONINGINNEGRACHT 50
's-GRAVENHAGE
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ï - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - 1 /uw WEDSTRIJD SLAAGT ZEKER
De goedko,opSle olie I als u ons schijvenmateriaal gebruikt. Prima houtbord,
per kilometer --- 1 speciaal voor schietschijven vervaardigd, glad en scheurt niet.
1
Alle modellen direct uit voorraad te leveren, franco huis
I
VOOR AUTOMOBIELEN, MOTORRIJWIELEN,
i door geheel Nederland. Vraagt onze volledige prijscourant
VLIEGTUIGEN, TRACTORS en BOOTMOTOREN
I en modellen.
Beleefd aanbevelend,
N.V. v.h. FIRMA GROENENDIJK
1
ATSCHAPPIJ NV ROTTERDAM

B.V.L.-er

1,

oud 23 jaar, G.G., van beroep
timmerman, kunn. metselen,
v.g.g.v., zoekt werkkring, onverschillig waar. Brieven onder letter H aan het Bureau
van dit blad.

Mob1·to1·1

,

1

1 VACUUM OLIE MA

· ·,
1 Slaghekstr. 90-94, Rotterdam-Zuid, Tel. 11386, na 6 uur 11209
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ons succes v. 1933 is de nieuwe Geluksbaanschijf, tel1. 1-100

1Bijverdiensten

VAK-kleeding
KOK ROTTERDAM

voor

Beijerlandschelaan 17
Jonkerfransstraat 106
Wij maken iets speciaals ·
in bedrijfskleeding, o.a.
Overals en Werkpakken
Vraagt U eens bemonsterde offerte aan of
koopt een proefstuk.ie.
Uiterst lage prijzen r

ID
,(

1

N.V. KONINKLIJKE

z

IC70.

CHEMISCHE FABRIEK S. VINGERLING
GOUDA · TELEFOON 2183

Wielrijders !
Acht geven r
Levering van fabriek
aan particulieren. Dames- of Heeren-Rijwielen,
met kast, drager, torpedonaaf,
compleet ~itgerust . .. . f
Met centrix-naaf · ·: · · · f 25.Van eerste klas prima materiaal vervaardicrd ten volle
gegar. Verzendi;g door geheel
Nederland franco. Rembours.
Vrij zicht.

RIJWIELFABRIEK

DE HAAS"

1

"

MaassIws.

•

.,Lelie"-Rijwielfabrikatie,
BLOEMENLIEFHEBBERS ! !
's•G•ravenzande.
100 glatolen in 4 kl., 25 lelies
Electr. lantaarns S.B.I.K. f 4.50 in 5 kl., vO Oxalis Deppi (bloeiSach's lantaarns ...... f 3.50 rijk), 50 ranonkels (aan rozen
gelijk), 25 kleurr. anemonen.
II Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lll l Il l l Il l· Deze collectie, 250 stuks, alles
--r;--....
apart verpakt, voor slechts
f 2.50, geeft U den geheelen
~ '
_, '
zomer 'n pracht van bloemen.
Verpakking vrij. Fa. W. VAN
SCHIE, Heerenweg 15, Noordwijk. Postrekening no. 228085.

BEGEER

HONING! Wie gezond wil worden en
blijven. moet honing eten. Voor Rotterdam
l-pds.pot 37 et.; 3-pds.pot f !.-; daarbuiten
f 3.50 p. emmertje van 9 pond., rembours
franco huis, K. J . HU!G1'.N, Raampoortstraat op, 21. Rotterdam.

VOORSCHOTEN

De technische vindingen gaan voort, ook in
crisistijd!

Telef. 168

28.- \HAAS-Rijwielen
Gemeenteleverancier
23.- 40.· gld.
' .
Koopt of bestelt nog met, ·vraa_gt eerst onze prijscou~ant
gratis franco. 30 % besparing!

ME1D AILLES
INSIGNES

Houd U op de hoogte
van Uw vak door het
schriftelijk onderwijs van

PBNA
HET NEDERL. TECHNICUM
ARNHEM

STUDEER TECHNIEK
THUIS,

•

BURGERBOUWKUNDE
WATERBOUWKUNDE
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELECTROTECHN I EK
C
H
E
M
I
E
•
•
•

De cursist bepaalt
zelf 't studietempo
Uitvoerige correctie
U krijgt de lessen,
die juist aan si uiten,
bij Uw vooropleiding
Vraag het kosteloos prospectus No. 1 0 eens aan!

N.V. v. Gaasbeek & v. Tiel's
Machinale Stoel- en Meubelfabriek
Culemborg
TELEFOON: KANTOOR No. 39
WOONHUIS No. 79
OPGERICHT ANNO 1847
Leveren uitsluitend aan den handel

ll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll1

AVANG

Speciaal ingericht voor:

Kerk- en Zaalstoelen

met vaste
Bevoordeelt I SCHOENEN 1 No. 309
GOEDEWAAGEN'S CUBA
de
EENS DRAGEN . ..
Adverteerders STEEDS VRAGEN ! !
DE PIJP VOOR 1 934
•••••••••••••••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••••••• ■ e ■■■■■■■■■

KAMPIOEN 5cr
JUNIOQ-Ltg

■
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In èlk dorp, in èlke stad, kortom in èlke plaats van de
provincies:
( met uitzondering van àlle plaatsen
in de Alblasserwaard en de Vijf•
( heerenlanden;
( met alle plaatsen zonder uitzonde( ring;
( met uitzondering van àlle plaatsen
( in de Bommelerwaard en de Tieler( waard·
kan één ijverig, eerlijk en net persoon den alléénverkoop
verkrijgen van prima, gemakkelijk verkoopbare artikelen
(voornamelijk verpakte levensmiddelen), die tegen vàste,
zéér lage prijzen verkocht worden aan particulieren.

1 ZUID-HOLLAND (
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TH. VAN DEN BERG JUIST IETS VOOR U,

1
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SINDS 1919

NEDERLANDSCH
FABRIKAAT
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OPG!RICNl

VI N GO U

Op plaatsen, waar nog niet
'Vertegenwoordigd, agenten
gevraagd.

, •. d . Takstraal

z

het nieuwe reinigingsproduct, reecls
,,
bij verschil!. gem.-instellingen in
- - - - - - - - - - gebruik, is 'n "ongelooflijk succes".
Over deze nieuwe rem1gmgszeep werd reeds in "de Pers"
geschreven. Het reinigt de Vuilste vloeren, hetzij steenen,
houten, terrazzo of rubbervloeren, baden, sanitair enz., en de
vuilste handen.
_
..
.
1s onschade~1.1!<-. en goed1rnoper da_n
,,
all_e best. rem1g1?gsproducten, en 1s .
- - - - - - - - - - zmver Ned. fabnkaat (wett. gedep.).
VRAAGT OFFERTE en NEEMT PROEF!

Auto-, W.A.-, Ongevallen•,
Ziekten-. Glas•, Brand- en
Transportverzekeringen.

Jonkerfransstraat

ijverige Landstormers

ll

0

VoorRIJK&GEMEENTE-INSTELLINGEN

Directie : R. MAAS R.m.
Comm.:
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
Mr. J. Oranje.
S. Zei.il Wzn.

,t'-ltl.

Q
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Aankoop van grooten voorraad niet noodig; alles (en dat
zijn ge~n weinig voorkomende, maar alléén de dagelijks in
het hmshouden noodig zijnde artikelen) kan in 't klein
worden besteld, echter uitsluitend tegen directe betaling.
Géén borgstorting!
Risico Uwerzijds niet aanwezig! Doordat men, bij gebleken
geschiktheid, den alléénverkoop verkrijgt, kan men, nadat
de vraag voor het artikel gekweekt is, geen concurrentie in
hetzelfde merk ondervinden!
Bij gebleken geschiktheid en grooten ijver gelegenheid zich
later een goede, zelfstandige positie te veroveren!
Ieder, die in aanmerking wil komen, kan aan het bureau
van dit blad sollicitatie-biljet aanvragen onder No. 48.

Men moet alléén aan de hand van dit biljet solliciteeren.
Uitdrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat het voor reflectanten, wonende in de aangegeven uitzonderingsgebieden, volkomen
overbodig is te solliciteeren, daar deze aanvragen ter zijde worden
gelegd.
Dit uitknippen en opzenden.

No. 48.

Administratie "Het Landstormblad", Den Haag,
Koninginnegracht 50.

U gelieve mij sollicitatie~biljet te zenden:
NAAM:
STRAAT:

.... .... . .. .

PLAATS: .
Schrijf héél duidelijk! Als drukwerk in open enveloppe verzenden!

Is de Landstormfilm
of

de film van het
Huldigingsdefilé
in het Stadion te Amsterdam
op 9 Se pte m be r 1933 in
Uw Afdeeling al vertoond
geworden?

en opklapbare zitting

DOORROOKERS

Aanvragen te richten tot den

SECRETARIS DER GEWESTELIJKE
LANDSTORMCOMMISSIE.
PRIJS 45 CENT

8

HAN~~~-~'l't-r~~~~':,~u .... GRANDîiorEL cooMANS-BRISTOL FIRMA H. VAN VLAARDINGEN
GOUDERAK, t.o. GOUDA

AMSTERDAM

WERELDREPUTATIE
GEHEEL GEMODERNISEERD
Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3.-, inclusief
uitgebreid Hollandsch ontbijt.
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SCHEEPSBOUW- EN REPARATIEWERF "KROMHOUT"
ELECTR. DWARSHELLING, lang 55 Meter.
....,....
ALLE COMFORT MOTOREN- en MACHINEHERSTELPLAATS
KONSTRUKTIEWERKPLAATS CAFE-RESTAURANT
ELECTRISCHE LASCH-INRICHTING

ALLE BANKZAKEN _________ _________

SAFE DEPOSIT -

KOFFERKLUIS HOTEL

H. W. B~~:!~~; PANDBRIEVEN

1
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'T GOUDEN HOOFD
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VOEDERT UW PAARDEN
na a s t het dagrantsoen
µROENMARKT
13
der NV INSULAIRE HYPO- DES PAYS-BAS 1
iederen morgen
THRE.KBANK te ZIERIKZEE
cht
EEN VEILIGE BELEGGING.
DEN HAAG TWEE MUSKATOR
Verkrijgbaar:
LIJNZAADKOEKJES
Tel. 117584 (3 lijnen)
KENT U DE MILISAFE? 4½ % Pandbrieven à 99 %. VERGADERZALEN
met gepasteuris. Melasse.
Vraagt prosp. Opgericht 1910 Aangesloten bij de controle
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Mantelorganisat 1es
Om een totaal-indruk te krijgen van
de communistische actie in Nederland
en om het gevaar daarvan tenminste
eenigszins te kunnen overzien, lijkt hei
wel wenschelijk eens een opsomming te
geven van alle min of meer in nauw
contact met de communistische partij in
Nederland werkende organisaties. Deze
z.g. mantel-organisaties, openlijk of in
het geheim staande onder leiding van
communistische agenten, werken elk op
haar gebied (en dan meestal onder het
mom van een of andere cultureele
humanitaire en zedelijke doelstelling)
volgens een speciaal door Moscou uitgestippeld plan, mede tot het einddoel
van de IIIe Internationale, t.w. de
omverwerping van de bestaande wereldorde.
De communistische leiding is bij de
oprichting van deze organisaties uitgegaan van het zeer juiste standpunt, dat
in elk ander milieu ook anders moet
worden g~ageerd, dat dus voor verschillendta ..1,... A~oen menschen verschil·1 d
~ 5 ; " •.
·;
...,ï
om de
en e orgamsahes nood1g :...,101• menschen naar hun speciale bèi'ilëps~
en andere belangen in te palmen,
Men vo~rt in deze organisaties dan
ook nimmer rechtstreeksche communistische prûpaganda en uit den lrêUre
~ordt betoogd, dat zij ~een communis•
hsche, doch boven de partijen sta~trd~
organisaties zijn, en. dat een iede_r1 v~:n
welke partij of v: J.n welk geloof bük,
welkom is, mits t ,ij ~lechts syraj_}ûthiek
sta~t tegenover h .el tlöel, dat cl'è organisatie heet na te stf'ev'èt\·. Op tleze wijze
lukt he~ Moscot' , tt'öot tè ,d tîti'gen tot tal
v~n. krmgen, d' .1.(►- b-"ij opènÏîjke commumshsche .propr .fànd.à voor haar jf~sloten
z~uden ZIJn r J~blèven. Eensdeèls weet
ZIJ op deze ' .iîze een groot ~antal personen .~et ai~t uitgesprokèn politiek~
overtmgmg
tè bereiken 'én geleidelijk
onder h~a, ; ,1nvloed te br·engen, althans
sympathif ;k voor haat 1tè doen stemmen,
anderdeP Js <gelukt he1 'haar bekende per·
honen krr ,et goed klinkende namen voor
aar .. .atlî'èlje te pannen en deze te
ebrm k~"!à voor politieke propaganda
egen
htáàr vijàhden, dan wel om bestaar idé {oesfunden te ontwrichten ten
vo~ rd~lè vn:n het communisme.
legen al deze machinaties, die op de
ees't gèraffineerde en slimme wijze op
DU~ worden gezet, kan niet genoeg
woràèn gewaarschuwd. Telkens duiken
Vl'ê'èr nieuwe comité's e.d. öp en dik-w-ijls is het moeilijk de communîstische
l'êiding achter de schermen te ontdek!ken; meermalen ook mislukken dergelijke pogingen, maar met een hardnekkigheid een betere zaak waardig, wordt
dan steeds weer op een andere (mee-r
bedekte) wijze getracht het doel te b~reiken.
HET BRUINBOEK.
Als merkwaardig voo~beeld, hoe 1.èle
leiding van de Communistische Pa:rtlj er
in slaagt door he-t oprichteI_J. van
comité's, die zi~h. vodtdöen als bove:n
de partijen staa>à~.fo sen .gewoonli}k '-een

f

r

humanitair doel nastrevend, vasten
voet tracht te krijgen onder de intellectueelen en kunstenaars, om deze zoodoende geleidelijk voor hare idealen te
winnen, won~t de aandacht gevestigd op

héf ·in Juli 1933 te Amsterdam opgerjr~hte: ,,Nederlandsch Comité van Kun-

stenaars en lrttellectueelen ter bestrij"
ding van de terreur in Duitschland",
deel uitmakend van het te Parijs opgerichte Wereldcomité; ,,Aid@ aux luttes
contre le fascisme hitlérien'\ opgericht
onder dê aus~~iën van de Internatio·
nale Atbeideri Hulp (l.A.H.), de groote
invloedrijke hlantelorganisatie van Ko-mintern, w~arvan het bekende commû~
nistischè ~ ud-Rijksdaglid Willy Münftnberg sèèretaris-generaal is.
.
Völgens mededeeling in de .~. Rott.
Courant" van 10 Juli '33, zoudèn tot het
Nederlandsche Comité zijn .föegetreden
ee.n 200 personen, wa-arorn:l.èr een 40-tal
hoogleeraren en eèn gr0ol aantal kun·
:stenaars.
In het bestuur Vàl'l Iièt Nederl. Comité
ter bestrijdini van de terreur in
Dui tschland natn'en. zitting:
Als voorzitten Dr. H. v. d. Poll, lector
aan de Rijks-Academie v. Beeldende
Kunsten.
Vice-voorûHer: Prof. K. R. Gallas.
Penningm'êester( es): Floris Vos en
Mevr. A.v. d. Veer.
Secrèlarissen: Mevr. Eva Raedt-de
Cant\?f\ Dr. H. Wolf; D. G. Gortzak.
L'l:!den: Frans Coenen; Dr, Nico van
Suchtelen;'1'rof.7)r. P."H. van Moerkerifoen; Prof. Dr. G. H. Kernkamp; Prof.
Ir. W. P. Smit; S. van Praag; Mej. E. C.
'Knappert; Mevr. J. Bolkenstein-Kral!;
"Dr. Joh. Tielrooy en Sam Goudsmit.

Het is wel zeer verbijsterend, dat al
deze personen den opzet van deze vermomde actie niet hebben begrepen en
hun naam hebben geleend aan dit
comité, waarin de feitelijke leiding uit ging van den communistischen propagandist D. G. Gortzak, landelijk secretaris van de I.A.H., die zich als zoodanig geheel heeft te gedragen naar de
instructies, die hij ontvangt van den
organisator achter de schermen: Willi
Münzenberg. Dit bevreemd des te meer,
daar de leidende leden van het bestuur
(Gortzak en van Praag) niet schroomden
om mededeelingen en publicaties van dit
comité te publiceeren in "De Tribune"
en daarmede duidelijk de e1gen1ij1{e
strekking van de actie bloot legden. Ook
het feit, dat het comité het initiatief
nam om het communistische oud-Rijksdaglid Maria Reese uit te noodigen om
op een te Amsterdam onder leiding van
Dr. H. v. d. Poll gehouden conferentie
een overzicht te geven van de toestanden in Duitschland, bekeken door com·
munistischen bril, zou hen hebben kunnen inlichten, omtrent het allerminst
neutrale karakter van deze actie, al
werd ook de politiek zorgvuldig bij alle
besprekingen vermeden.
Na de ervaring met het z.g. Anti-Oorlogs Congres, dat uitliep op een zuiver
communistische demonstratie, valt het
uiterst moeilijk aan te nemen, dat de
bovengenoemde hooggeleerde heeren en
kunstenaars werkelijk geloofden in het
neutraal kàïakter van deze actie en dat
zij allen domweg geloopen zouden zijn
in de %hikken, hun door de communisten ~spannen. Eerder komt men tot de
gevolgtrekking, dat velen ervan behoo~n tot de groote schare van intellectueelen en kunshmaars, zoowel hier te
lande, als in het buitenland, die h~imelijk sterke sympathie koesteren voor
het "Nieuwe Rusland" en zijn cultureele
ontwikkeling, die er voor terug deinzen
openlijk lid te worden van de Communistische Partij, doch gaarne bereid zijn
steun te verl~nen aan tal van nevenacties, onder bet mom van medegevoel
voor de lijdende menschheid en het beschikken -over een "ruimen blik" en
meer dergelijke praat. Zeer zeker kan
dit laatste gezegd worden b.v. van de
bestuursleden: Nico van Suchtelen, directeur der Wereldbibliotheek, die in
Juni 1931 in Rusland vertoevende voor
den bekenden Moscou-zender in het
Nederlandsch een causerie hield en
daarin de toestanden in Rusland op een
1 bèdenkelij½e w_ijze ~erlïkte. Even·
.zeer van Siegfried van Praag, letterkun\ dige, voorzitter van het genootschap
\ ,,Nederland-U.S.S.R. en spreker op een
communistisch Anti-Fascistisch congres,
als ook van Samuel Goudsmit, schrijver
en lid van den Socialistischen Kunstenaarskring.
Het bovenstaande wordt nog op spre-
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kende wijze geïllustreerd door hetgeen
werd gepubliceerd door en over den bekenden professor Einstein, die mogelijk
geen lid is van de Communistische
Partij, toch jaren lang zijn naam heeH
geleend aan tal van communistische
acties, uitgaande van de mantel-organisaties van Komintern: de I.R.H., de
I.A.H., de Liga tegen Imperialisme, het
Wereld Strijdcongres tegen den Impe·
rialistischen Oorlog, enz. enz. Jarenlang
heeft hij zich voor het communistisch
karretje laten spannen en zich rijkelijk
laten bewierooken door de communistische grootheden. Ook nu weer accep·
teerde hij het hem aangeboden eerevoorzitterschap van het Wereldcomité
"Aidè aux luttes contre le fascisme
hitlérien", zonder zich verder met de
wèrkzaamheden of de eigenlijke bedoeling van dit comité te bemoeien. Toen
het door dit Wereldcomité (in facto
door Münzenberg
en consorten}
samengestelde
"Bruinboek" werd
uitgegeven en o.a.
Einstein's naam
werd genoemd als
de vervaardiger
van dit geschrift,
speelde hij de ver·
Willi Münzenberg
ontwaardigde en
verklaarde steeds geweigerd te hebben
als niet-communist aan propaganda van
communistischen aard deel te nemen,
doch steeds louter en alleen steun te hebben willen verleenen aan arbeid in dienst
van de weldadigheid en de humaniteit.
(Zie "N. Rott. Courant" van 1 Sept. '33).
Totaal schijnt het hem te ontgaan, dat
hij niettemin jarenlang een der beste
propagandisten voor de communistische
actie is geweest.
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HOTEL "TOELAST"

drang is geoefend tot het afleggen van een verklaring waardoor hun bezwaren althans eenigermate zouden worden weggenomen. Nu dit be stuur daartoe niet bereid blijkt, achten zij zich
verplicht hun ernstige bedenkingen op deze
RUmE
WATER. 1 wijze ter algemeene kennis te brengen.
Deze verklaring is onderteekend door: mevr.
HET ADRES VOOR UW MAALTIJDEN.
B. Bakker-Nort, mr. J. J. van Bolhuis, dr. E.
BILLIJKSTE PRIJZEN. PRIMA KEUKEN.
van Raalte, W. G. van der Tak en E. W. Wijnaendts Francken-Dvserinck.
TELEFOON 441.
.
(N.R.Ct., 21-12-'33) .
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Om op het Nederlandsch comité terug
te komen, dient nog vermeld, dat door
dit comité werd uitgegeven een door S.

van Praag vertaalde uitgave van het genoemde 11 Bruinboek" betreffende de
Hitlerterreur en den Rijksdagbrand. Het
is verschenen bij de firma Scheltens &
Ciltay te Amsterdam en wordt ingeleid
door een voorwoord van Prof. Dr.
Kernkamp.

Het werd aanbevolen door tientallen
hoogleeraren, doctoren, leeraren, schrijvers, predikanten, enz.
Na de onthulling van het feit, dat de
totstandkoming van het Bruinboek een
stuk werk van de communistische mantel-organisaties was, verschenen in de
pers de volgende berichten:
HET BRUINBOEK.
Men zendt ons de volgende verklaring :
In de Nederlandsche uitgave van het Bruinboek van de Hitlerterreur treft men de mededeeling aan, dat zich ook een Nederlandsch
comité van kunstenaars en intellectueelen voor
den strijd tegen de Duitsche terreur gevormd
heeft, dat zich o.a. tot taak gesteld had, de uitgave van het Bruinboek te bevorderen. Op
deze mededeeling volgt in het Nederlandsche
Bruinboek de opsomming van de namen der
kunstenaars en intellectueelen die tot bedoelde
sub-comité zijn toegetreden.
Deze mededeeling had in het Bruinboek niet
aldus mogen worden opgenomen. Geheel afgezien van het feit, dat het vele leden zeker niet
bovenal om de uitgave van het Bruinboek te
doen was, dient het volgende op den voorgrond
te worden gesteld:
De tekst der Duitsche uitgave van het Bruinboek is voor verschillende leden van het Nederlandsche sub-comité een pijnlijke verrassing
geweest. Zich tegen de Duitsche terreur kantende, hebben zij geen oogenblik de bedoeling
gehad, het Russische geweld-regime, dat in den
loop der jaren nog veel meer slachtoffers gemaakt heeft, in een gunstig licht te stellen.
Welnu, in de Duitsche uitgave van het Bruinboek komen verscheidene passages voor, die
klaarblijkelijk van communistische hand afkomstig zijn. In het bijzonder op de eerste ~ladzijde komt de voorliefde voor het commumsme
ten duidelijkste aan den dag. Dit behoeft natuurlijk niet in te sluiten, dat de gansche tekst
van dit Bruinboek gefingeerd is; integendeel,
stellig komt daarin menig juiste mededeeling
voor. Maar het vitium originis valt niet weg te
cijferen. Het is een teekenend feit, dat zelfs
prof. Einstein alle verantwoordelijkheid van de
Duitsche uitgave van zich geschoven heeft, hoewel hij een der eere-voorzitters was van het
wel zeer radicale internationale comité, welks
samenstelling niet allen leden van het Nederlandsche Comité van Kunstenaars en Intellectueelen bij hun toetreding bekend was.
Weliswaar is in de Nederlandsche uitgave
van het Bruinboek de revolutionaire leiding,
welke de Duitsche uitgave ontsiert, achterwege
gebleven, maar met geen woord blijkt uit de
Nederlandsche uitgave, dat alles opnieuw
angstvallig gecontroleerd is. De inleiding van
Lord Marley (ook zeer links georiënteerd) bleef
behouden en in zijn in menig opzicht belangwekkende voorrede maakt prof. G. W. Kernkamp geen gewag van het feit, dat in het Duit sche Bruinboek zeer partijdige uitlatingen en
onmiskenbare communistische tendenzen voor ·
kwamen.
Nu uit niets blijkt, dat het Nederlandsche
Bruinboek in geen enkel opzicht een doublure
is van de Duitsche uitgave, betreuren verscheidene leden van het comité het in hooge mate,
dat hun namen zijn opgenomen in de Nederlandsche editie. Zij kunnen voor dat Bruinboek
geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen, trouwens voor meer dan een hunner viel
het accent bovenal op den steun aan uitgewekenen. Aan dit gevoel van teleurstelling, waarbij stellig andere leden van het comité zich
desgevraagd zouden aansluiten, wenschen ondergeteekenden uitdrukking te geven. Het is
hun bekend, dat reeds van begin October af bij
het bestuur van het Nederlandsch comité aan-

EEN WAARDEVOLLE KORPSPRIJS IS EEN ARTISTIEK

HOUTEN WANDBORD
ONTWORPEN DOOR DEN
SIERKUNSTENAAR

WIM ABELEVEN - WALCHEREN
Vervaardiger der borden Landdag te Hulst
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Prof. Van Embden verzoekt ons mede te deelen, dat hij zich aansluit bij de verklaring van
mevrouw B. Bakker-Nort e.a., uitsprekend dat
zij voor den inhoud van de Nederlandsche
editie van het Bruinboek geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen.
(N.R.Ct., 21-12-'33) .

Hieronder een opgave van alle thans
bestaande communistische neven- of z.g.
mantel-organisaties in Nederland.
Vereeniging van Vrienden van den
Sowjet-Unie (V.V.S.U.);
Internationale Roode Hulp 11 Holland"
(1.R.H.);
Internationale Arbeid-Hulp (1.A.H.);
Revolutionaire Vakverbond-Oppositie
(R.V.O.);
Landelijke Werkloozen Strijd-Comité's
(L.W.S.C.);
Roodfront-strijders Bond (R.F.B.};
Roode Sport Eenheid (R.S.E.);
Arbeiders-Schaakbond ,,Holland'' (A.S.
B.H.);
Arbeiders Voetbalbond 11 Holland" (A.V.
B.H.);
Arbeiders Dambond 11 Holland" (A.D.
B.H.);
Arbeiders Theater Bond "Holland"
(A.T.B.H.);
Strijders - Collectief 11 Links - Richten·•
(L.R.);
Vereeniging van Arbeiders Fotografen;
Liga tegen Imperialisme en voor Nationale Onafhankelijkheid;
Het Centrale Anti-Oorlogs Comité
(C.A.O.C.);
Marxistische Arbeiders School (M.A.S.);
Het Genootschap Nederland-d'U.S.S.R.;
Proletarische Vrij denkers Vereeniging
(P.V.V.};
Strijdbond tegen het Fascisme (S.T.F.);
N ederlandsch Comité van Vereenigingen
en Intellectueelen ter bestrijding van
de terreur in Duitschland;
'Het
Nederlandsch
Boeren - Comité
(N.B.C.);
De Roode Esperantisten (officieele namen: Nederlanda Untriga Komitato,
N.U.K.).

COMMUNISTISCHE ACTIE ONDER
DE JEUGD.
Doeltreffende bestrijding!
In Krommenie werd door den communist A. J. Groenestein, vroeger onderwijzer bij het Lager Onderwijs te
Amsterdam, thans op wachtgeld gesteld
en wonende te Krommenie, een zeer
bedenkelijke actie gevoerd om de leerlingen van de openbare lagere scholen
te bewerken in communistischen geest.
De actie gaat uit van de Pioniersgroep
,,Karl Liebknecht" te Krommenie, waarvan Groenestein de leider is. Onder de
leerlingen van meerdere scholen L. 0.
werd door deze groep een scheldblaadje
"De School-Echo" verspreid, waarin
werd opgestookt tegen de onderwijzers
en onderwijstoestanden en de kinderen
werden opgewekt om naar het Karl
Liebknechthuis te komen, waarbij hun
allerlei prettige dingen werden beloofd,
o.a. dat zij tal van zaken zouden leeren,
waarover op school niet werd gesproken. Het verspreiden van dit blaadje is
door de politie belet.
In Augustus '33 is onder leiding van
Groenestein nabij Ermelo een communistisch jeugdkamp gehouden, waaraan
een 50-tal kinderen, onder 3 leiders en
3 leidsters, werd deelgenomen.

Op last van Minister Marchant is het
wachtgeld van dezen agitator ingetrokken!
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DE ONDERWIJZERS EN DE
REVOLUTIONAIRE PROPAGANDA.
Ook voor hen de bepalingen van het
Ambtenaren-reglement geldig.
In het Ambtenaren-reglement Rijks
Hoogere Burgerscholen,
het Ambtenaren-reglement Rijkskweekscholen en Rijksnormaalklassen en
het Ambtenaren-reglement Rijksleerscholen en Rijks lagere scholen,

Alles wat ervan droomt door machtsvorming, algemeene werkstaking, dreiging, , gewapend vertoon, ondermijning
van t gezag, in 't kort door onwettige middelen tot heerschappij te kunnen komen, dient door de Overheid
en mitsdien door den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te worden weerstaan.
Alles wat echter binnen de ruime
grenzen van grondwet en wet in politieken zin er naar streeft om op de
volksovertuiging rechtmatigen invloed
uit te oefenen, hetzij behoudend of radicaal, godsdienstig of niet-godsdienstig,
corporatief of niet-corporatief, behoort
met vrijen wiekslag zich te kunnen bewegen.
Voor deze politieke actie, welke
niemand belemmeren wil, indien en

zijn thans ook opgenomen de bepalingen in zake het verbod aan den
ambtenaar om in dienst insignes of
andere onderscheidingsteekenen of in
dienst uniformkleedingstukken te dragen, in zake het zich onthouden van het
uitsteken of hijschen van andere dan
nationale of oranjevlag en de bepaling,

dat aan den ambtenaar eervol ontslag
kan worden verleend op grond van
revolutionaire gezindheid.
Eveneens zijn opgenomen de bepalingen betreffende de gehuwde · en de in
concubinaat levende vrouwen.

GELIJKE BEPALINGEN VOOR
OVERHEIDSPERSONEEL.
De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft een schrijven gericht tot de
Gedeputeerde Staten der provinciën,
waarin de wenschelijkheid wordt uitgesproken om de provinciale en gemeentelijke reglementen in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het
Rijksambtenarenreglement.

Als de voorschriften niet binnen drie
maanden tot stand komen, zal Minister
De Wilde aanvulling van de bedoelde
reglementen bevorderen bij Koninklijk
besluit,
De verlangde voorschriften betreffen:
1. Een verbod aan den ambtenaar om
in dienst of bij het gekleed gaan in
uniform insignes of andere onderscheidingsteekenen of uniformkleedingstukken te dragen.
2. Een verbod aan den ambtenaar, wien
een ambts- of dienstwoning ter bewoning is aangewezen, om andere
dan nationale of oranjevlaggen te
hijschen of uit te steken.
3. De mogelijkheid van eervol ontslag
wegens revolutionaire gezindheid,
lidmaatschap van of steun aan z.g.
verboden veFeenigingen.
Bij een ontslag op grond van dit artikel, heeft de ontslagene geenerlei
aanspraak op wachtgeld.
4. Ontslag aan de huwende ambtenares.
5. Ontslag aan den vrouwelijke ambtenaar, die in consubinaat gaat leven.

zoolang er voldoende waarborgen zijn,
dat de wettige weg niet zal worden
verlaten, zijn geen demonstraties, geen
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GEVAARLIJKE OVERTREDING
BIJ DE RADIO.

Een zeer belangrijke - en indien zij niet
voorgoed onmogelijk gemaakt wordt - voor de
openbare orde gevaarlijke overtreding is weinige dagen geleden door de V.A.R.A. begaan,
zonder dat de pers daarop de aandacht heeft
gevestigd.
Midden tijdens de uitzending van de Vara
werden de geestverwanten te Amsterdam opgeroepen om op 14 met name genoemde pleinen
en punten der stad samen te komen, teneinde
aanwijzingen voor de propaganda en colportage te ontvangen.
De mogelijkheid, om in een revolutionnaire
situatie per radio de massa georganiseerd op
te roepen, is hierdoor duidelijk aan het licht
getreden.
Verwacht mag worden dat door bijzondere
maatregelen deze mogelijkheid voorgoed wordt
buitengesloten.

AFBAKENING VAN POSITIE.
Wij ontvingen een klacht.
Ons werd de beschuldiging naar het
hoofd geworpen, dat het Landstormblad
er met alle kracht naar streefde, om ongewijzigde handhaving van het bestaande staatkundige systeem te bevorderen
en de komst van nieuwe politieke verhoudingen tegen te gaan. Alsof er in de
wereld sinds 1914 niets gebeurd is.
De klacht is ongegrond.
De Landstorm moet en wil blijven
buiten de politiek in hare ontwikkeling
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm
als zoodanig bemoeit zich niet met politieke, sociale of godsdienstige vraagstukken, welke de meeningen verdeeld
houden. ·
Vragen over medezeggenschap, bedrijfsorganisatie, evenredige vertegenwoordiging, algemeen kiesrecht, corporatieve staat, -maatschappij of -vertegenwoordiging enz. enz. zal men in het
Landstormblad tevergeefs zoeken.
Het staatkundige leven moet zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen.
Op één voorwaarde. En daarmede
slechts houdt de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm zich bezig; n.l. dat er daarbij
zich geen gevaren voordoen, voor het
Wettig Gezag.

overvallen op werkwillig.en, geen uniformen, geen roode vlaggen en geen
scheldpartijen op de Gezagsorganen,
noodig.
Gereed om het Wettig Gezag van
onze Koningin onmiddellijk, als 't moet,
bijstand te verleenen, blijft de Bijzondere Vrijwillige Landstorm alle actie,
die in revolutionaire ongerechtigheid is
geboren, met wantrouwenden blik gadeslaan, ook van die z.g. nationale bewegingen, die haar politieke actie met
eigen weerbaarheidskorpsen willen ondersteunen.

GERECHTVAARDIGDE
MAATREGEL.
Wat te verwachten was, is geschied.
De N.S.B.\(groep-Mussert) de luidruchtige afdeeling der Nederlandsche fascisten, is voor de ambtenaren verboden.
Sommigen begrijpen dit niet.
Toch is de zaak eenvoudig.
De Regeering heeft beslist, dat de
N.S.B.-ers geen deel meer zouden uit·
maken van Landstorm en Burgerwachten.
De leider Mussert zegt: In geen geval
moeten mijn leden eigener beweging er
uit treden"

Zooveel te meer waar de groep Mussert er geheime leden op na houdt en
aan dezen afzonderlijk identiteitskaa,-
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ten verstrekt, waarop deze leden
slechts met een nummer en niet met
den naam staan ingeschreven, had de
Regeering zeker gelijk, toen zij de
maat vol achtte en de groep Mussert
voor de ambtenaren verbood.
Het betreft hier niet een gewone vereeniging, doch het gaat om het onvoorwaardelijk zuiver houden van een Overheidsinstelling, van een machtsmiddel
van het Wettig Gezag, zooals leger en
politie dit óók zijn.
Wie zich tegen het Gezag stelt, dient
te weten, dat dit niet straffeloos geschiedt.

G

EDOORNDE VRIENDEN

C. M. VAN DIEMEN
DORDRECHT

Een korte handleiding voor het zaaien en kweeken van CACTUSSEN. Met tusschen
d_~n tekst 22 afbee~dingen van ~emakkelij~- te zaaien Cactussen. Het werkje, op
fiJn kunstdrukpapier gedrukt, 1s 48 bladz1Jden groot. Prijs slechts f 0.30.

Uitgegeven en verkrijgbaar bij:

VAANDELS
BEKERS
MEDAILLES
VLAGGEN

TURKEN BURG' S ZAADHANDEL, BODEGRAVEN.

Het is haar geraden ook.
Het "Volk" gaat al zoo ver den
N.S.B.-ers te verwijten, dat zij niet gehoorzaam zijn aan het Wettig Gezag!
Wie had dit ooit van deze partij kunnen droomen. Ze komt uit de hand eten.
Maar toch ....
Als wij denken, aan die domme opge-

zweepte matrozen-sloebers in Indië, die
met elkander hun gevangenisstraf gaan
uitzitten, dan bekruipt ons wel eens de
wensch, dat het andersom zou zijn. Dat
die matrozen eens een tijd op de redactiebureaux van "Het Volk" en "Vooruit"
konden zitten en dat de anderen hun
plaats moesten innemen.

Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus

Nederlands Beste Adres

Bij het optreden van het nieuwe Ministerie heeft de Regeering in uitzicht
gesteld:
a. een uniformverbod;
b. een verbod van militair gevormde
partij-korpsen.
,Het uniformverbod is verschenen, het
andere verbod is achterwege gebleven,
wijl, naar het schijnt, de Regeering van
oordeel was, dat door het uniformver·
bod de politieke militaire korpsen wel
vanzelf zouden gaan verdwijnen.

Wie zich echter aan den maatregel
der Regeering in 't minst niet stoorde,
was de groep Mussert. Zelf willen zij
komen tot een Duitsch staatssysteem,
waarbij ieder onverbiddellijk onderworpen zal zijn aan een dwingend opgelegde
heerschappij, doch de voorschriften van
ons Wettig Gezag wenschen zij niet te
eerbiedigen!
Met alle kracht zijn zij voortgegaan
met het oprichten en oefenen van h•..n
W. A. (Weerafdeelingen) en W. 0.
(Weeropleiding).
In het licht van beide in wezen
revolutionaire maatregelen der groep
-Mussert, het doorgaan met de vorming van een partijkorps en de aanwijzing aan zijn leden om niet eigenwillig Landstorm en Burgerwacht te
verlaten, zal ieder die het welmeent
met een krachtige . gezagshandhaving
moeten erkennen: Wie niet hooren wH
moet voelen.

DE MUSSERT-BEWEGING BLIJFT
POLITIEK VOLKOMEN VRIJ:
Het recht van vereenigen en vergaderen;
Het recht van propaganda in blad en
pamflet;
Het recht van straatcolportage;
Het recht(?) van agitatie en ophitsing;
De gelegenheid om heel ons volk als het er aan zou willen - te winnen
voor de vaderlijke en zachte leiding
van den heer Mussert ....
dit alles is voor de N.S.B. onverkort
gebleven.
Terwijl ieder weet, dat deze rechten
onder een Hou-zee-bewind alleen voor
de volgelingen van den heer Mussert
zouden bestaan l
Het verbod, dat zooveel stof heeft
doen opwaaien, geldt slechts voor de
ambtenaren, aan welker verantwoordelijkheid de Overheid - naar haar
goed recht ....:.... nu eenmaal een anderen
eisch stelt dan voor den burger in het
vrije maatschappelijk leven.

De s.d.a.p.-slak: Hu!, wat gevaarHjk, ik kruip gauw in m'n huisje.

WAAROM DE S. D. A.P. NIET?
Waarom heeft de Regeering de
S.D.A.P. niet ook voor de ambtenaren
verboden, die heeft toch veel meer op
haar kerfstok?
Zoo luidt de vraag.
Het antwoord vindt men op de plaat
van onzen teekenaar Van Looy.
De S.D.A.P. is bezig geheel en al m
haar schulp te kruipen.
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Maar. . . . regeeren is nu eenmaal
iets anders dan aan opwellingen gehoor
te geven.
De S.D.A.P. kruipt terug, zoo ver mogelijk buiten de krachtige hand onzer
Regeering.
En ons volk mag verwachten, dat die
hand geducht zal neerdalen, bij de eerste
poging, om zich tegen het Wettig Gezag
te verzetten.
Trouwens uit de toe te juichen Varastraf van Minister de Wilde en uit het
door Minister Van Schaik ingediende
wetsontwerp blijkt wel, dat de Regeering ook van de S.D.A.P. geen gezagsondermijning meer wil afwachten.
En bij de schriftelijke gedachtenwisseling met de Eerste Kamer verklaarde
de Minister-President, Dr. H. Colijn,
het standpunt der Regeering aldus:
Wanneer mocht blijken, dat ook van
sociaal-democratische zijde dergelijk optreden wordt aangeprezen als door den
leider der N.S.B., zou een gelijke maatregel voor de S.D.A.P. niet achterwege
blijven.
Krachtige gezagshandhaving is bij dit
Kabinet geen ijdel woord.
En de B.V.L. blijft in deze moeilijke
tijden paraat.

H.H. PLAATSELIJKE LEIDERS.
De afdeeling Lexmond van den B.V.L.
organiseert op 27 en 28 Juli a.s. een
grooten Nationalen Schietwedstrijd voor
leden van den B.V.L.
Geschoten zal worden bij daglicht op
Corps-, Vaste-, Vrije- en Geluksbaan.

Ter Aar, 9 Jan. De Vaandelcommissie bood
te Aardam, bij monde van den heer Vlielander,
een afdeelingsvaandel aan aan Jhr. de Muralt,
den burgemeester, die dit weder overdroeg aan
den plaatselijken leider, den heer De Goede.
Majoor Boots herdacht het overlijden van ds.
Veldhoen, en luitenant Karres installeerde tot
leden der plaatselijke commissie de heeren
Pastoar Bilars, J. Vlielander en L. Koning. Pastoor Bilars sprak een opwekkend woord. Mooie
films werden vertoond.
- 16 Jan, Te Papeveer werd een tweed.i
samenkamst gehouden, onder voortreffelijke
leiding van den heer P. Kroon. Ook hier was de
belangstelling groot.
Alem, 3 Jan. Onder leiding van de heeren
C. van Oers en G. van Boxtel worden pogingen
aangewend om een zelfstandige afdeeling te
vormen, dit in verband met de doorgraving van
de Maas.
Almelo, 17 Jan. Jaarlijksche propaganda- en
filmavond. Een plaatselijk blad meldde hierover o.m. het volgende:
Zooals we dat gewoon zijn hield ook de heer

Fa. ANDR. VISSER, Steenwijk

P. DINGEMANSE.
lCoto "ELITE"

AFSCHEID OVERSTE .TUCKER.
Zaterdagmiddag 20 Januari werd in
Hotel "De Gouden Leeuw" te Oldenzaal
afscheid genomen van Overste J. W.
C. C. Tucker, den afgetreden Commandant van het Twentsch Verband van
den Bijzonder Vrij willigen Landstorm.
Namens de Officieren van het Verband bood de heer Mr. Best uit Almelo,
Reserve-Kapitein, Overste Tucker een
album met namen en een geschenk aan.
Verschillende personen lieten zich in
waardeerenden zin uit over het werk
van Overste Tucker, die bijna 14 jaar
Commandant van 't Twentsch Verband
is geweest. O.m. was aanwezig de Commissaris der Koningin in deze provincie.

Wynia wederom een korte toespraak, doch
kernachtig en vol vuur, tot de aanwezigen,
waarin hij - integendeel met hetgeen nog onlangs door een raadslid onzer gemeente betoogd was - de vredelievendheid, maar ook de
nuttigheid en paraatheid - dit moet! - voor
orde en gezag, ook vooral in hunne preventiev.i
werking, betoogde en aantoonde.
Oldenzaal, 15 Jan. In een strijd met 12 afdeelingen wist de afdeeling Oldenzaal den wisselbeker te behouden, na overschieten met de
afdeeling Hengelo.
Het concours mocht zich tevens verheugen
in het bezoek van den nieuwen commandant
Luit.-Kolonel Baron van Voorst tot Voorst. De
secretaris der Gew. Commissie, de heer Wynia,
heette namens allen den overste hartelijk wet.•
kom, waarna deze een korte toespraak hield,
er op wijzend, dat gelegenheden als hedenavond er zeer toe bijdragen de saamhoorigheid
van den B. V. L. te versterken.

SCHIETLOKALEN
Gymnastieklokalen,
Landhuizen,
Week-End en Buitenverblijven, enz.

Borssele, 19 Jan. Propagandasamenkomst onVraagt inlichtingen.
der leiding van burgemeester Rutgers. De heer
Laernoes sprak over de beteekenis van ons
vorstenhuis. Overste Bierman reikte 3 brevetten voor koningsschutter en 11 voor scherpschutter uit.
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Dedemsvaart, 11 Jan. De jaarvergadering zal
op 23 Februari gehouden worden. De kas laat
niet toe dat er zooals andere jaren een spreker ' Heerde gaf een duidelijke en zakelijke uiteenwordt uitgenoodigd.
zetting over het doel van den Landstorm. De
heer L. Wildervanck de Blécourt, burgemees ·
Deventer, 20 Jan. Herdenking 15-jarig beter, bracht een woord van hulde aan allen, die
staan. De voorzitter der plaatselijke commissie,
tot het welslagen van dezen avond hadden
kol. Bessem, verwelkomde in het bijzonder mamedegewerkt.
joor v. d. Mandele en inspecteur Schutten, als
vertegenwoordigers van het garnizoen en de
Garrelsweer, 13 Jan. Op Dinsdag 9 en
politie. Spr. bracht o.m. hulde aan den
Woensdag 10 Jan. werd in de zaal van den
B.V. L.-er Vink, die gedurende de 15 jaren
heer Staalstra te Harkstede, onder de leden
nimmer op een avond afwezig is geweest. Ook
der afdeelingen Adorp, Bedum, Garrelsweer,
de heer Jalink sprak een opwekkend woord.
Groningen, Haren, Hoogezand, Hoogkerk, LopDoesburg. In een propagandasamenkomst in
persum, Noorddijk, Slochteren, Stedum en Ten
het R.K. Vereenigingsgebouw werd o.m. gemeBoer van den B.V. L. een schietwedstrijd gemoreerd, dat de heer Everts 12½ jaar lid der
houden. Met een krachtige toespraak werden
afdeeling was.
door majoor v. Heerde de verschillende prijzen
uitgedeeld als volgt: korpsprijzen: afd. GarrelsDokkum, 11 Jan. Jaarvergadering onder leiweer 1e prijs; afd. Slochteren 2e prijs; afd. Ten
ding van burgemeester Jonker. Zoowel de
Boer 3e prijs. Aanwezig waren mede de heeburgemeester als kapitein H. C. la Roy, van
ren kapt. de Jonge en Bontkes Gosselaar. De
Leeuwarden, wezen op den ernst der tijden en
plaatselijke leider de heer H. Bos sprak een
hoe noodig het was het door God ingestelde
slotwoord.
gezag te handhaven. Hierna werden door luitenant Hoekstra de prijzen uitgereikt voor den
Genemuiden, 10 Jan. Uitnemend geslaagde
schietwedstrijd. Na de filmvertooning van den
samenkomst. De voorzitter van de Gewestelanddag in Oranjewoud, sprak de heer J. W.
lijke Commissie, ds. G. Hofstede, van Blokzijl,
Santema nog een woordje in het Friesch.
·
bracht na een kernachtige rede den warmen
dank van de gewestelijke commissie over voor
Drunen, 17 Jan. Verschillende leden stelden
het werk, dat burgemeester Zeeuw als voorzich beschikbaar om een dag te werken aan
zitter der plaatselijke afdeeling in het belang
de verbetering van de schietbaan.
van den landstorm verricht heeft. Een tweetal
Emmer-Erfscheidenveen, 15 Jan. In de jaarzangvereenigingen brachten liederen ten gelijksche samenkomst van de afdeeling heeft
hoore. Enkele landstormfilms werden vertoond.
Pastoor H. E. Elberssen, uit 't Goy, in een
Goudswaard, 8 Nov. In een welgeslaagde
mooie rede het doel van den B.V. L. - ook in
samenkomst, onder leiding van burgemeester
deze tijden - glashelder uiteengezet.
R. Tjalma, heeft - nadat kolonel Van Capelle
Emmer-Compascuum, 12 Jan, In dit Veeneen technische beschouwing over den B.V. L.
koloniale dorp was de belangstelling voor de
had gehouden - Ds. P. G. de Vey Mestdagh,
propagandasamenkomst zoo groot, dat velen
Ned. Herv. Pred. te Rotterdam, gloedvol geonverrichterzake naar huis moesten terugkeesproken over "Het Huis van Oranje".
ren. Na een inleidend woord van den heer
Goirl~, 18 Jan. De bovenzaal der oude school
J. Mulder sprak Pastoor Elberssen over: ,.Wat
wordt in orde gemaakt als schietlokaal. Vooris, doet en wil de B.V. L. ?" Enkele films werloopig wordt geschoten in de Burgerzaal van
den vertoond. Nog sprak Pastoor Swilding van
het gemeentehuis, waar thans de jaarlijksche
Munsterscheveld. Overste Van den Nieuwenwedstrijd gehouden is.
huizen en Mr. de Bruyn waren mede aanwezig.
Heerde, 23 Jan. Jaarvergadering. De voorEzinge, 12 Jan. Filmavond. Majoor van
zitter, W. C. baron van Randwijck, burgemees-

HAHBO HOUTBOUW - HARDINXVELD

Als toegevoegd Officier aan den heer
Inspecteur van den
V rijwilligen Landstorm is jndeplaats
van den Overste
R. Boomsma benoemd de Majoor

1

Alphen a. d. Rijn. De plaatselijke commissie
hoopt Zaterdag 17 Maart a.s. een 6-weekschen
interprovincialen schietwedstrijd te openen voor
Landstorm, Burgerwachten, Schietvereenigingen en detachementen van Land- en Zeemacht.
Toestemming en medewerking van de Gewestelijke Commissie werden reeds verkregen.
Andijk, 18 Jan. Het 12½-jarig bestaan van de
afdeeling werd herdacht. Een trio van de dames Kaarenbrood verleende medewerking.
Arnemuiden, 12 Jan. Geslaagde en gaedbezochte propagandavergadering. Overste Bierman reikte aan 14 scherp- en drie koningsschutters brevetten uit. De heer J. D. Kousemaker
Dzn. werd als secretaris der plaatselijke commissie wegens vertrek naar Gennep, op zeer
waardeerende wijze door Overste Bierman toe-

"
De afdeeling Nijkerk van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.

VERSCHENEN:

,,HET LANDSTORMLIED"
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GRAMOPHOONPLAAT

GROENTE-, BLOEM- EN
LAND BOUW ZADEN
Vraagt geïllustreerde prijscourant

Baarn, 28 Oct. Ten gemeentehuize heeft de
uitreiking der prijzen plaats gevonden, behaald
op de gedurende de maanden Mei, Juni en Juli
gehouden schietwedstrijden, door den voorzitter der Plaatselijke Commissie, Jhr. Dr. G. C.
J. van Reenen, burgemeester van Baarn in het
bijzijn van eenige andere leden van de Plaatselijke Commissie.
Bodegraven, 20 Jan. De Gewestelijke Commissie heeft op zijn verzoek met ingang van
9 Februari eervol ontslag verleend aan den
plaatselijken leider, den heer C. de Veer. Het
Bodegravensch Nieuws- en Advertentieblad
wijdt hem een eervol artikel.

INSPECTIE VAN DEN
VRIJWILLIGEN LANDSTORM.

Uit de Afdeelingen
Aagtekerke, 19 Jan. Voor een stampvolle
zaal werd een filmavond gegeven. De heer
Laernoes reikte aan de heeren L. Bosselaar en
A. Provoost het brevet van Koningsschutter
uit, zoomede aan 20 schutters het brevet
Scherpschutter. Burgemeester Bosselaar leidde
de samenkomst.
Aalsum. Het ligt in de bedoeling van de
Plaatselijke Commissie de prijzen, die over zijn
van den in September gehouden schietwedstrijd, dezen winter op de jaarvergadering te
doen uitreiken.

gesproken, waarin hij hem hartelijk dankte
voor zijn actieven arbeid voor het instituut van
den B.V. L. en de afdeeling verricht.

Voor plaatselijke leiders, die met ten
minste één corps deelnemen, wordt een
aparten wedstrijd georganiseerd.
Een volledig programma van onze
wedstrijden zal op aanvraag tijdig worden toegezonden.
Correspondentie-adres: J. J. Overdijk,
Lexmond.
Met Landstormgroeten,
Namens de Wedstrijdcommissie:
W. K. HAAFKENS, Voorzitter.
J. J. OVERDIJK, Secretaris.

Gezongen door den Heer D. v. d. KOOY, Apeldoorn
Aan de keerzijde: ,,WIJ Wl ,L LEN HOLLAND HOU EN"
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ter, bracht dank aan den heer H. van Keulen,
leider der afdeeling. Hierna had de uitreiking
plaats van de prijzen der gehouden schietwedstrijd. Ds. N. G. Kerssies van Wezep heeft
hierna het woord gevoerd. Een fraai tableau
werd vertoond. De avond werd verder gevuld
met zang en declamatie.
Heemskerk, 18 Jan. Propagandasamenkomst
in het R.K. Vereenigingsgebouw. Pastoor Paulussen hield een flinke propagandatoespraak
voor den B.V. L. Nog hebben het woord gevoerd Overste Hartogh Heys van Zouteveen,
commandant en de heer Norel, voorzitter der
Gewestelijke Commissie. Prijzen werden uitgereikt.
Herwijnen, 15 Jan. Jaarvergadering. Na een
met aandacht gevolgde lezing van den heer
C. J. van Herpen, werden brevetten voor konings- en scherpschutters uitgereikt. Medewerking zal worden verleend tot oprichting van
een B.V. L.-afdeeling te Haaften.
Hilversum. De afdeeling verkreeg een vaandel, dat in een feestelijke samenkomst door
overste Lutz aan de afdeeling werd overgedragen. O.m. voerde nog de heer Hoebé, voorzitter van de Plaatselijke Commissie, het
woord.
Hoek van Holland, 25 Jan. Propagandasamenkomst. Majoor Boots installeerde Pastoor Warmenhooven tot lid der Plaatselijke
Commissie. Ds. Luiendijk riep een afscheid toe
aan dr. Bremer, die naar Middelburg vertrekt.
Generaal Zeeman sprak een propagandistisch
woord. Voorts werden enkele films vertoond.
Hoogkerk, 27 Jan. Luitenant Atema reikte
het brevet van koningsschutter uit aan den heer
C. Ruuls, waarmede de afdeeling thans 5 koningsschutters telt. Mede werd het woord gevoerd door burgemeester F. Tjaberings, voorzitter der Plaatselijke Commissie, die tevens
de prijzen uitreikte.
Hoorn, 20 Jan. De geanimeerde jaarlijksche
wedstrijd tusschen B.V. L. en Burgerwacht
heeft weder plaats gehad. Burgemeester Haverkamp voerde hij het uitreiken der prijzen
het woord.
Hoornaar, 18 Jan. Bij de installatie van burgemeester Zeeuw heeft de heer Hakkesteegt
den burgemeester toegesproken namens de
plaatselijke landstormcommissie.
Ierseke, 5 Jan.
Propagandasamenkomst.
Aanwezig waren o.a. de heer L. Engelsman,
Pastoor Van den Berge, Ds. Torenbeek, burgemeester Gunning, de burgemeester van Rilland Bath, de heer Dominicus, en vele andere
autoriteiten. De rede van Overste Bierman
werd telkenmale door applaus onderbroken.
Enkele films werden vertoond.
Kollum, 8 Jan. In gehouden samenkomst
werd het woord gevoerd door burgemeester
J. J. Woldringh, den heer Heukels en den heer
J. Land, lid der plaatselijke commissie. De
sprekers wekten op tot trouw <11an het wettig
1!ezag, en paraat blijven, waar nog steeds de
gevaren van revolutionnaire zijde dreigen, hetzij men deze communist of socialist of fascist
noemt. Enkele brevetten werden uitgereikt.
Kruisland, 11 Jan. Een goed geslaagde propaganda-avond, waar ook de burgemeester en
wethouder Swagemakers tegenwoordig waren.
Pastoor Van Genk gaf een boeiende Landstorm-filmvoorstelling. Het talrijke publiek was
zeer voldaan.
Leerdam, 17 Jan. Onder voorzitterschap van
Ds. J. Enkelaar werd een welgeslaagde samenkomst gehouden. Aan de afdeeling werd een
vlag aangeboden. Ds. Is. Voorsteegh, uit Den
Haag, hield een Oranje-lievende rede. Pastoor
Frank dankte ten slotte allen voor hun medewerking. Ook majoor Bari;ik Bles was aanwezig .

. Leiden, 19 Jan. De V ereeniging van leden
van den Motordienst van de Sectie Leiden
heeft, onder leiding van den heer E. Raams, een
welgeslaagden nationalen avond, een extra
Landstormavond, in de Stadsgehoorzaal gegeven, hetgeen door de N.C.R.V. uitgezonden is.
Vele autoriteiten waren aanwezig, o.m. de
commandant van het Veldleger, luit.-generaal
Jhr. Röell, de burgemeester van Leiden, Mr.
A. v. d. Sande Bakhuyzen, de voorzitter van
de N. L. C., Z.Exc. Duymaer van Twist, de
voorzitter van de Gewestelijke Landstormcommissie, de heer L. G. Royaards, generaal-majoor
b.d. H. Zeeman; voorts tal van hoofd- en
subalterne officieren. Een echt nationaal woord
sprak· de heer Raams, waarin hij de houding
van ons Nederlandsche volk teekende t.o.v.
het Huis van Oranje. Voor de pauze sprak nog
de heer Duymaer van Twist, en velen in den
lande zullen zich verheugd hebben den generaal van den B. V. L. door hunne luidsprekers
te mogen beluisteren.
De avond werd geheel gevuld met een serie
historische tafereelen, opgevoerd onder leiding v:an den heer D. G. Sanders, Res. te luitenant Art., lid van de Gew. Landstorm-commissie "De Veluwe" met medewerking van eenige
dames en heeren (de laatste landstormers) van
de Rudolph-Stichting, leden van den B.V. L.
uit Barneveld, enkele officieren uit Ede met
bun dames en leden van den Motordienst uit
Leiden.
Het gezelschap bestond dus uitsluitend uit
dilettanten, voor het meerendeel eenvoudige
landstormers van het platteland, die zich intusschen met zooveel enthousiasme op dit werk
nebben geworpen, dat zij iets heel goeds en
heel moois hebben tot stand gebracht.
Door middel van deze tafereelen werden de
-treffende momenten uit onze historie weerge-

geven, voor de pauze de geschiedenis van onzen · vrijheidsstrijd onder leiding van de
Oranje's, na de paue de geboorte van den
B. V. L. en haar beteekenis voor onzen bewogen tijd. Het leven van den Vader des Vaderlands werd uitvoerig weergegeven. Met ean
tragischen inslag trekt het afscheid van
Oranje en Egmond aan ons voorbij. Wij zien het
leed van de Maccabeëenmoeder, Juliana van
Stolberg, we hooren de vreugde over Leiden's
ontzet. De Vader des Vaderlands valt. Zijn
dappere zonen volgen hem op. We maken kennis met verschillende brillante figuren uit de
Gouden Eeuw. Een geestdriftige hulde aan
Prins Willem van Oranje sluit dit gedeelte af.
Na de pauze herleven nog eens de dagen van
November 1918, de geboorte-ure van den B.V.L.
Hou en trou wordt gezworen aan het huis van
Oranje. Het revolutiegevaar wordt bezworen.
Oranje en Nederland zijn onlosmakelijk aan
elkaar verbonden ...
Leiderdorp, 17 Jan. De afd. LeiderdorpZoeterwoude van den Nat. Bond het Mobilisatiekruis, de Burgerwacht van Leiderdorp en
de afd. Leiderdorp van den B.V.L. hielden onder voorzitterschap van den burgemeester van
Leiderdorp, den heer K. Brug, een goedgeslaagden propaganda-avond in 't patronaatsgebouw.
O.m. waren aanwezig generaal-majoor Collette,
kol. Verberne, oud-commandant van Z.H.W.,
en Pastoor Meyer. Kolonel Verberne sprak een
woord, ter propaganda van Burgerwacht en
Landstorm.
Loosduinen, 8 Jan. Op den Uitvaartdag van
ds. Veldhoen werd des avonds de jaarlijksche
vergadering gehouden van de afdeeling Loosduinen, waarbij de heer L. G. Royaards, voorzitter van de Gewestelijke Commissie, ds. Veldhoen in treffende bewoordingen herdacht heeft.
Behalve majoor Boots en luitenant Karres heeft
nog het woord gevoerd ds. J. Smelik. Aan den
plaatselijken leider, den heer Dempff, werd

EEN LOFLIED OP MUITERIJ.
In den Liederenbundel voor de Nederlandsche Arbeidersbeweging, uitgegeven
door de N.V. Arbeiderspers der S.D.A.P.
staat het volgende:
SOLDATENLIED.
Wij onderdrukte knechten
Van rijken adelstand,
Wij missen alle rechten,
Voor ons geen vaderland!
Doen and'ren twistvuur rijzen,
Op ons is 't, dat men slaat.
Neen, 't lot is niet te prijzen)
Van Nederland's soldaat
)

bis.

Wij moeten exerceeren
Als kuikens zonder kop,
Men vloekt ons bij 't 1m1.rcheeren,

namens de landstormers een blijk van w. aar·
deering aangeboden.

STELLING VAN AMSTERDAM.

MeerRerk, 11 Jan. Oncîer voorzitterschap
van den lieer J. Notting werd een mooie samenkomst g.diouden, waarbij de heer H. de Be ,er,
uit Den Haag - aan de hand van lichtb,:elden - sprak over terroristisch Rusland. Lurtenant Gro:.enendijk reikte brevetten en prij1:en
uit. Een slotwoord sprak burgemeester Slob,
eerevoorzitter der plaatselijke' commissie.
Middelliarnis, 16 Jan. Door de afdeeling
Middelhamis-Sommelsdijk werd een groote
samenkomst georganiseerd, onder voorzitterschap varr den heer J. H. Dijkers. Aanwezig waren van de N. L. C. Z.Exc. Duymaer van Twist
en de heeren Van Schelven en Boulogne. Generaal Duymaer van Twist wees op het bestaansrecht van den B.V.L., ook in dezen tijd,
waarna kapitein Boulogne de aandacht vestigde op de groote preventieve kracht, die van
het 80.000 man sterke instituut van den B.V. L.
uitgaat. Nog spraken de heeren Smits, Hogeweg en den Hollander, waarna enkele films
vertoond: werden.

P. Bakker ·t
Zeer onverwachts ontviel ons op 3 Januari
1934 de voorzitter van de Platselijke Landstorm Commissie Zaanstreek, de heer Bakker,
oud-officier der Artillerie, Ieeraar aan de
H.B.S. te Zaandam.
De heer Bakker was sinds jaren lid van de
Plaatselijke Landstorm Commisise en volgde
burgemeester Driessen, na diens vertrek naar
Den Helder, als voorzitter op.
De afdeelingen Zaanstreek verliezen in hem
een bekwaam en vriendelijk voorzitter.
De Gewestelijke Commissie mist een kundige
kracht, die meer dan gewone activiteit aan den
dag legde, waar het betrof de belangen van
den B.V.L. te behartigen.
Zijne nagedachtenis blijft door ons met dankbaren weemoed geëerd.

Mutaties.

Amsterdam. Met ingang van 1 Januari 1934
benoemd tot leiders in de districten Zuid, West
Werkendam. Yanaf 1 Januari 1934 is opgeen Oost de heeren J. Kloppers, E. Eversen,
treden als plaatselijk leider Floris Stoop, woJ. Ra.kers en F. Brenker.
nende Hoogstraat 96. Gaarne zeggen we den
Amsterdam Noord. De Voorzitter van de G.,afgetreden leider dank voor het vele werk in
westelijke Landstorm Commissie Dr. I. H. J.
het belang van den B.V.L. verricht en we verVos heeft op 30 Januari 1934 geïnstalleerd de
trouwen dat, voor zoover dit megelijk zal zijn,
Plaatselijke Landstorm Commissie Noord I en
hij zijn opvolger met raad en daad zal ter zijde
II (voor het bloemen- en vogelkwartier) .
staan.
Het dagelijksch bestuur bestaat uit de heeZaandam. Op 4 Januari overleed alhier in
ren: Ds. B. Hagenaar, voorzitter; B. N. F. M.
den ouderdom van 62 jaar, de heer P. Bakker, , Koet, secretaris en M. v. d. Vegte, penningmeester.
leeraar aan het Lyceum, voorzitter van de
Plaatselijke Commissie van den B.V. L. De afGelijktijdig is geïnstalleerd de Plaatselijke
Landstorm Commissie voor Amsterdam Noord
deeling verliest in hem een algemeen bemind
III (Nieuwendam, Durgerdam, Ransdorp, Buikvoorzitter, altijd welgemoed, tegen ieder, hoog
en laag, steeds even vriendelijk, een warmvoe- 1 sloot).
!end vaderlander.
Voorzitter is de heer Mr. Dr. J. Versteeg,
secretaris de heer J. L. Westhoff, penningmeester de heer J. Aalberts.
Men sluit ons soms nog op.
Wij moeten afs -:heid nemen
Amsterdam West, Voor de afdeelingen AmVan al waar 't hart .voor slaat.
sterdam West I t.m. V is een plaatselijke comWie zou het lot niet vloeken)
missie in wording, waarvan cfe installatie in de
Van Nederland's soldaat
) bis.
maand Februari kan worden verwacht.
Zaandam. Overleden P. Bakker, voorzitter
Grijpt mannen, wakk're knapen,
pl. Landstorm Commissie. Benoemd tot voorAls 't zijn moet naar 't geweer;
zitter G. van Haik te Zaandam.
De opgepronkte apen
Uithoorn, De plaatselijke Landstorm ComBevelen dan niet meer.
misise is uitgebreid met de heeren J. P. Engel ,
Het volk, den dwang ontheven,
E. Lodewegen, Th. Steenkamp en Th. Voorn.
Wordt dan niet meer gesmaad;
De installatie zal geschieden op 9 Februari
Daar moedig naar te streven) b '
a.s. ten Raadhuize te Uithoorn.
Zij d' eer van den soldaat. )
is.
Tot platsvervangend leider is benoemd de
Er ligt een innig verband tusschen de heer J. Aten te Buurt over Uithoorn.
Vijfhuizen. Te Vijfhuiz-en is opgericht eene
actie der socialistische leiders en de
plaatselijke Landdag C(l)mmissie 1934. Deze
muiterij op de "De Zeven Provinciën" commisie zal tevens als plaatselijke Landstorm
met hare gevolgen.
sub-commissie fungeeren voor de afdeeling
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De droeve gevolgen van revolutionaire ophitsing en verdwazing.

6

ZÓÓ MOET HET NIET!

MAAR NATUURLIJK . ...

HOTEL DE PAUW
ARNHEM
ZOO PRETTIG, ZOO'N GEZELLIGE HUISELIJKE SFEER EN ALLES ZOO MODERN
EN COMFORTABEL INGERICHT!

Kamer met uit tekend ontbijt f 3.- p. p.

Viifhuizen.
Tot gelijk doel worden comm1ss1es gevormd
voor de andere afdeelingen in de Haarlemmermeer,

JONGENS EN MEISJES.
Hier volgt nog eens 't adres voor de
oplossers:

Hoofddorp. De heer H. Treur heeft na eene
langdurige ongesteldheid het leiderschap van
de afdeeling Hoofddorp hervat. Wij hopen nog
vele jaren met hem te mogen samenwerken.
Spaarnwoude. Benoemd tot leider de heer
G. Molenaar.

Postzegel
van
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AAN OOM BERTUS,
Legitimatiebewijzen.

Broertjes en zusjes mogen samen m
één brief de oplossingen inzenden.
GROEP A.
(Onder de 10 jaar.)

Werkloozenleed
en Strijd
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DORDRECHT
PRIMA
TUIN-, BLOEM- EN LANDBOUWZADEN
Waar nog niet vertegenwoordigd, kunnen
actieve pers. tot agent worden aangesteld.
Flinke provisie.
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NEDERLANDSCHE PLAATSNAMEN.

Hoog onze Landstorm!
Haarlem, Jan. 1934.

kar

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

De uitreiking van de nieuwe legitimatiebewijzen in de Stelling van Amsterdam zal afdeelingsgewijze geschieden, waarbij het verplichtend zal worden gesteld de oude bewijzen
in te leveren.
Uit den aard van de zaak zal deze uitreiking
geruimen tijd vorderen; voor de leiders een
gelegenheid om het persoonlijk contact te hernieuwen.

't Is misschien nuttig om in ons Landstorm·
blad eenige regels te schrijven omtrent onzen
strijd, dien wij werklooze Landstormers hebben te voeren aan de stempellokalen. Als ik
zoo om mij heen zie, dan moet ik erkennen, dat
de communisten menschen zijn, die veel voor
hun principe doen, bijv. colporteeren, huisbezoek enz., maar toch zijn zij in mijn oogen menschen, waar onze werkloozen vooral voor op
moeten passen, hun woorden en kranten zijn
mooi, maar de daad? Ik herinner mij hoe vorigen winter de communisten dag in dag uit vergadering hielden en op zoo'n vergadering werd
besloten om naar de Markt te gaan en aan den
Gemeenteraad te laten zien, dat het nu ernst
was; hun raadsleden zouden een eisch indienen van zoo en zoo, bijv. f 100.- voor iederen
werklooze ineens uit te keeren. Zij gingen dan
vanuit hun vergaderzaal met pl.m. 200 à 250
man op stap naar de Markt, ik voor mij hield
de z.g. leiders eens in 't oog en zag heel gauw
den een die straat en den andere die straat inschuiven zonder iets te zeggen tegen hun volgelingen. 't Slot was, op de Markt kregen de
menschen die zich warm :1adder>. laten maken
door die groote schree,;wers -:!e klappen en de
leiders waren verdwenen. ~~ zou zoo tientallen
voorbeelden kunnen aanhalen. Maar een zal ik
er nog neerschrijven. Op een goeden dag kom
ik mijn plicht doen en teekenen, toen ook weer
zoo'n held een preek stond af te ratelen, want
praten kunnen ze wel, maar doen, ho maar. Hij
raakte zoo vol vuur, dat hij ons aanspoorde om
gasfabriek en electriciteitsgebouw te bezetten
en cokes te halen enz. enz. Toen hij was uitgerateld en geteekend had, vroeg ik hem, of
wij nu maar zouden gaan doen, wat hij zoo
mooi voorgespiegeld had, maar toen bleek mijnheer Grootmond geen tijd te hebben. Zie je,
zoo zijn hunne manieren. Zij weten dat ik
Landstormer ben en dan heb je heel geen deel
van leven; als onze Leider Duymaer van Twist
moest krijgen, wat ze hem gunnen, arme man.
Maar toch, werklooze landstormers, geef ik u
een raad, discussieer niet met hen, want Moskou heeft toch gelijk, en Lenin is de god van
Rusland; maar weest ook niet bang om kleur
te bekennen; ik zeg altijd, liever dood dan
rood.
Ik weet, dat wij werkloozen met onze gezinnen veel leed en zorgen moeten doormaken
en dat je handen jeuken om te werken, ook
dat wij wel eens moedeloos kunnen worden,
maar bedenk toch ook dat onze Re)!eering in
dezen zorgvollen tijd dubbel zwaardere taak
heeft dan ooit in 't verleden en mochten er
fouten volgens ons inzicht gemaakt worden,
bedenk dan ook dat Zij een verantwoording
heeft, zoo niet aan een wereldlijke macht,
dan toch zeker aan Hem, Die ons allen gadeslaat
en ons tot heden heeft geholpen. Blijft daarom
trouw aan Uw eens gel!even woord, gedaan
aan onze Koningin en 't Wettig Gezag.
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Fascistisch neefje: Wacht maar even, Tante, ik zal dat roode insect wel
eens voor U wegjagen.

Voor Jong Nederland
ONVERBETERLIJK.
Nico was een hardnekkige voetballer.
Of de musschen op 't dak van de hitte
flauw, of van de kou dood vielen, daar
trok hij zich geen sikkepit van aan. Hij
voetbalde met alle weer en wind. Op het
terrein, maar ook op straat, onderweg
naar school. Desnoods met een rotten
aardappel, een leege jambus, of een
koolstronk. Maar liefst natuurlijk op 't
voetbalveld met z'n vriendjes, met een
echten bal!
Op een kwaden Woensdagmiddag
bracht een auto van het Roode Kruis
hem thuis met een gebroken been. Dat
gaf een geweldige opschudding. Hij
schreeuwde moord en brand van de
pijn. En de huisgenooten begonnen ook
allemaal te huilen van schrik en meelijden.
Vooral juffrouw Bremer, z'n moeder
was met haar armen jongen begaan. Nu
moest het been gezet worden. 0, o! wat
zou dat weer een vreeselijke pijn geven.
Zeg, Nico!" sprak z'n vader; ,,als nou
dadelijk de dokter komt, dan moet je
eens toonen, dat je een flinke jongen
bent. Möeder is al zoo geweldig van
streek. Klem dadelijk je tanden eens

flink op elkaar, en probeer dan niet te
schreeuwen. Als je dat doet, mag je een
cadeautje uitkiezen, precies wat je zelf
wilt!"
Nico beloofde dat.
Daar kwam de dokter al binnen met
z'n griezelige tasch! Moeder werd nog
bleeker, dan ze reeds was. De dokter,
door vader bijgestaan, nam den patient
onder handen.
Na verloop van een kwartier, dat wel
een jaar leek, was de pijnlijke bewerking geschied. Nico had zich werkelijk
kranig gehouden; geen kik had hij gegeven.
"Prachtig, prachtig"! prees vader
Bremer. ,,Nico! je hebt je inderdaad als
een held gedragen. 'k Heb je een
cadeautje beloofd. En dat zal je nu
hebben!
Noem maar op, wat ik voor je koopen
zal!

Hier zijn 12 dieren: vleermuis, kameel,
marter, meikever, lam, zalm, lama,

Een fijn leesboek? Een mondharmo-

worm, mol, brasem, mier, dromedaris.

nica? Een dwarsfluit? .... Zeg 't maar!"
Met glanzende oogen keek Nico z'n
vader aan, en antwoordde: 11Een voetbal!"
OOM BERTUS.

GROEP B.
(Boven de 10 jaar.)

HET DIERENPARK.

Zooals ge ziet, komt in iederen naam
een m voor.
Deze 12 beesten moet ge in 't park
zetten; maar zoo, dat ge alle 16
straalswijs loopende plankjes er voor
noodig hebt, en tegelijk ook zóó, dat ge
voor al de 12 namen samen slechts één
keer de letter m gebruikt.
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Rijk, Prov. of Gem. H ij is gcsl.
v. exam. Kommies bij 'e Rijks
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v. 'n benoeming in aanm. k.
Prima r ef. staan hem ten cl.
Br. let ter S Bureau v. d. blad.
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LANDSTORMER

va n af opri chting li d van den
B.V.L., vader van groot gezin,
zoeM werkkring; nachtwaker, ST00MEN
conciergc of derg-. Adres: P.
KU IPER, Puttenschestr aat 45,
Dui nclorp, Scheveningen.

J.

JONGEMAN
o u d 26 jaar, Nederd. Herv., in
bezit diploma BOEKHOUDE N
en lid van den B.V.L., zoekt
werkkring. Brieven onder no.
64 aan het Bureau v. d. blad.

\,.S

SINDS 1919

6uto1NVt1B

TH. VAN DEN BERG

AUTO- EN BOOTDIENSTE~
Tweemaal daags

.,Lelie"-Rijwielfabrikatie,
's-Gravenzande.
Electr.lantaarns S.B.I.K. f 4.50
Sach's lantaarns . .. ... f 3.50

Alkmaar - Amsterdam
Routl': Alkmaar-Zaanstreek
-Amsterdam.
Ro u te: Alkmaar-Beverwijk
- H aarlem-A'clam.
En omgekeerd.
lloofclkantoor: ALKMAAR,
Zaadmarkt 45c, Telefoon 790.
De Directie, y[. TEERIIUIS.

\&/ALIJffl

K
1, WA

1-----------RIJWIELFABRIEK
MAASSLUIS
Telefoon 168

DE HAAS"
"

Ir~:~!~~:C~~~~~!~~~~!~e!
Hij w i c l l'n en Onderdeelen.
V1 aagt grntis prij scou rant met

iu istc afbeeldingen.
30 PROCENT BESPARING!

VOOR

VEENKOLONIALE

V.L.M.
VEENDAM

BIE

KONINGSSCHUTTERS
van den Bijzonderen Vrijwil•
ligen Landstorm besch ikb aar
tegen bet a ling van f 1.- :
INSIGNES van het Koningsschuttersk r uis, a ls Dasspeld
en a ls reversknoop.
Bij postwisselzen ding aan de
Adm inistra tie va n "Het Landstormblad" te vermelden hetgeen me n w en soht.

•

•
CAlfE~'S kOLEMH-'Nl>El
l>E WA1ES-.SPÎ:CI.Alt$l
Vl>.w'ERFSTR.JI
IEl..~697
..
,

Directie : R. MAAS Rzn.
Comm.:
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
Mr. J. Oranje.
S. Zei.il Wzn.
Auto-, W.A.-, Ongevallen•,
Ziekten-, Glas-, Brand- en
Transportverzekeringen.
Op plaatsen, waar nog niet
vertegenwoordigd, agenten
gevraagd.

onderwijs ,

gericht op de examen en practijkeischen .

Fa. H. Evenblij

U itstekend e

Koog a. d. Zaan

re sult ate n.

Vraag het kos te loo s pro•
spe ctus No. 1 0 e en s aan.

IIHIIIIIIII

LEIDEN

V ate n
Kalkkuipen

JUIST IETS VOOR U,

Watertonnen

VAANDELS- VLAGGEN BLOEMENLIEFHEBBERS! !

MEDAILLES
BEKERS
EEREKRUISEN en LINTEN 100 gladiolen in 4 kl., 25 lelies
in 5 kl., 50 Oxalis Deppi (bloeirijk), 50 ranonkels (aan rozen
gelijk), 25 kleurr. anemonen.
WESTEINDE 36, DEN HAAG Deze collectie, 250 stuks, alles
apart verpakt, voor slechts
Vervaard iger van Regiments- f 2.50, geeft U den geheelen
vlaggen en H ofb orduu rsels. zomer 'n pracht van bloemen.
Verpakking vrij. Fa. W. VAN
SCHIE, Heerenweg 15, Noorq.. wijk. Postrek ening no. 228085.
v .h. L. W . BRONKHORST
Javastraat 57 - Den Haag
Opgericht a nno 1873
Telefoon no. 113290
Postgiro no. 1 63 395
Sigaren-, Sigarettenhandel

Giervaten
(6 à 700 L.)

L. P. BOSMAN
A. Drüghorn

Bevoordeelt
de
Adverteerders

1

BIJVERDIENSTEN

LEVENSVERZ. MIJ.
AGENTEN GEVRAAGD

ijverige Landstormers

kost
een p r i ma
rijwiel ....
Spaar,t u w geld . K oopt of b este lt n og niet . ... Vr aagt eer st
g r atis P rij scou rant 1934 met
.iuiste a fb eeld ing en beschrijving ....
W. VAN HEERDT, Fabrikant,
Lunteren.

Bij gebleken geschiktheid en grooten ijver, gelegenheid zich later een goede,
zelfstandige positie te veroveren!

N.V. KONINKLIJKE

BEGEER

N.V. ,,LAVO"

MEDAILLES
INSIGNES

Luxe
AutoVerhuur
KONINGINNEGRACHT Id
Den Haag, t.o. Dierentuin

TEL. 112090-112091

met uitzondering van a ll e plaatsen in de Alblasserwaarcl, de Vi.i fheerenlanden,
de Bommelerwaard en de Tielerwaard,
kunnen ijverige, nette personen den ALLééNVERKOOP verkrijgen van prima,
gemakkelijk verkoopbare artikelen (voornamelijk verpakte levensmiddelen), die
tegen vàste, zéér lage prijzen verkocht worden aan particulieren.
Aankoop van grooten voorraad niet noodig; alles (en dat zijn geen weinig
voorkomende,' maar alléén de dagelijks in het huishouden noodig zijnde artikelen)
kan in 't klein worden besteld, echter uitsluitend tegen directe betaling.
Géén borgstortingl
Risico Uwerzijds niet aanwezig! Doo,r dat men, bij gebleken geschiktheid, den
alléénverkoop verkrijgt, kan men, nadat de vraag voor het artikel gekweekt is,
geen concurrentie in hetzelfde merk ondervinden!

f 25.-

VOORSCHOTEN

STUDEER TECHNIEK
THUISf

In èlk dorp, in èlke stad van de provincies:
GRONINGEN, FRIESLAND, OVERIJSEL, DRENTE, GELDERLAND,
voor -------- - -- - - NOORD-HOLLAND, UTRECHT, ZEELAND EN ZUID-HOLLAND,

Blnnenweg;:::;:=:~Hoogstraat
v. d. Takstraat

1

meer d an oo it h e bbe n
all e en d e b est onderl egden k a ns, om te
werk gesteld t e worden!

Individueel

Jonkerfranastraal

NE'DERLAN.OSCH
FABRIKAAT

NU

• •

VAK-kleeding
KOK ROTTERDAM

Beijerlandschelaan 17
Jonkerfransstraat 10&
Wi.i maken iets speciaals
in bedrijfskleeding, o.a.
Overals en Werkpakken
Vraagt U eens bemonsterde offerte aan of
k oopt een proefstu kje.
Uiterst lage prijzen 1

---------------------

HET NEDERL.
TECHNICUM , ARNHEM
geef t schriftelijk e
opleiding voor all e
LAGERE en MIDDELBARE technisch e
beroépen .
Ook voo r de N. O.en and e r e RIJKSEXAMENS

t-10E"E

1

1
1
: VACUUM OLIE MAATSCHAPPIJ N.V., ROTTERDAM :

p B NA,

Wielrijders I
Acht geven 1 /
Levering van fabriek
VERVEN
aan particulieren. Dames- of Heeren-Rijwielen,
met kast, drager, torpedonaaf,
compleet u itgerust . . . . f 28.Met centrix-n aaf .... . . f 25.Van eerste klas prima materiaal vervaardigd, ten volle
S16AAEN
gegar. Verzending door geheel
Nederland franco. Rembours.
Vrij zicht.

Kennemer Expresse n. v.

VOOR AUTOMOBIELEN, MO'fORRI JWIELEN,
VLIEGTUIGEN, TRACTORS en BOOTMOTOREN

-

Ieder, die in aanmerking wil komen, kan aan het bureau van dit blad sollicitatie•
biljet aanvragen onder no. 48.
Men moet alléén aan de hand van dit biljet solliciteeren.
Uitdrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat het voor reflectanten,
wonende in de aangegeven uitzonderingsgebieden, volkomen overbodig is te sollici•
teeren, daar deze aanyragen ter zijde worden gelegd.
Dit uitknippen en opzenden.
No. 48. Administratie "Het Landstormblad", Den Haag, Koninginnegracht no. 50.

SCHRIJF HééL DUIDELIJK !
Als drukwerk in open enve-

U gelieve mij
sollicitatiebiljet
te zenden.

NAAM:
STRAAT:

PLAATS:

~
No.

NEDERLANDSCHEC

VOEDERT UW PAARDEN
ROTTERDAM
naast het dagrantsoen
iederen morgen
N.V.
TWE& MUSKATOR
WERELDREPUTATIE
LIJNZAADKOEKJES
AMSTERDAM
GEHEEL GEMODERNISEERD
met gepasteuris. Melasse.
Agentschappen te ROTTERDAM en •s-GRA' VENHAGE ·O_nze p~i3zen zijn thans: ~amers vanaf f J.-, inclusief Deze koekjes bevatten de
levensnoodzakelijke
,urtgebre1d Hollantisch ontb13t.
Mineralen
JOdium
Vitamine
SAFE DEPos1T KOF"FEBKLu1s
cAFE-REsTAuRANT N.V. NEDERL. KRACHTVOEDERFABRIEK "MUSKATOR"
OUDEWETERING

GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL

HANDEL-MAATSCH~PtPIJ

ALLE BA N K ZA ( E N
1

R

ALLE COMFORT

Hotel VERNIMMEN

H. W. BLOMJOUS

jl

PANDBRIEVEN Heerenveen (t;o. 't station) 'T GOUDEN HOOFD

DENNEWEG75-77 I
;EL. No. 112760 f,der N:V. INSULAIRE HYPO- Stroomend w. een k. water
GROENMARKT 13
s-GRAVENHAGE ~ THBEKBANK te ZIERIKZEE
Centrale verwarming
Uniform-kleeding t- 'EEm VDLIGl: BELEGGING.
DEN HAAG
Petten
Ver,,krijgljaar:
KENT U DE .M ILISAFE? . 4½ % Pandl>irieven à 99 %.
•
Tel. 117584 (3 lijnen)
. ht 1910 Aangesloten bij de controle
f,
V raag t prosp. Opgeric
der Rijlapompaarbank.
ote ~ a e~ estaurant

GARAGE
H l C

AccouNrANTsKANTooR

N.V. L&EUWARDEN

H.M. VAN TRIET1'"5

Du Commerce"

]

HYPOTHEEKBANK
·wmemsk. 2 - Leeuwarden

G O u DA

1til

TELEF. 2204

l:

VAN-ITERSONLAAN No.

i.

~'½

'TELEF 20
R

H. H. LANDSTORMERS
HOYNG
"
Koopt Uwe prijzen bij

LEE uw ARDEN

Hote I DeKroon

"
Hoogstraat
173" Rotterdam

.

g

IDe >Directie:
·P.VISSER, Drs. H.WYNIA

GEB R VAN OORD -- W:ERKENDAM

N.V.

s

Tel. Nr. .23 doorl.

AANNEMING

u

zult tevreden zijn.

HOYNG .r

Tel. Interc. 54603.
n
Logies m.aitgeln:.ontbijtf2.50 V
d
I
Centr. verwarm., badkamers,
er a er z a en
,st.Iloom.warmenkoudwater. UITST. KEUKEN
_____
c._.B._B_e_r_g_m_a_ns.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

% PanJbr. à 100½ %
%'PandLr. à 99 %

I

l

SPUISTRAAT - PASSAGE - DEN HAAG
KALVERSTRAAT- ROKIN-AMSTERDAM
OUDE GRACHT - UTRECHT
HOYNG-JUNGERHANS - EINDHOVEN

-------------------N.V. v. Gaasbeek & v. Tiel's
Machinale Stoel- en Meubelfabriek

MAATSCHAPPIJ

v.h. ZANEN & VERST0EP

RIJSMATERIAI:EN - DlfflOG EN GROEN RIET

Culemborg

GOUDA
U.itvoerJng •v an Wegenbouw-, Grond-,
Spoor-, Beton- en Waterwerken

UITVOERING van RIJSW"E'RKEN in onder-aanneming.
RIETMAT'l'&NF ABRIEK
Prima kwaliteit
Eigen cultures
Lage prijZ€llil.

TELEFOON: KANTOOR No, 39'
WOONHUIS No. 79
OPGERICHT ANNO 1847
Leveren uitsluitend aan den handel\

1- - - - ~
Tel. 2352 Gouda

-

Tel. 338501 Den Haag

Speciaal ingericht voor::

Voor RIJK &GEMEENTE-INSTELLINGEN

Kerk- en Zaalstoelen

u het nieuwe reinigingsproduct, reeds No. 309
met va~te en opklapbare zitting
.,.,
bij verschil!. gem.-instellingen in _ _ _ _ _ _ _ _ __
- - - - - - - - gebruik, is 'n "ongelooflijk succes".
1@v.er cieze nieuwe reinó.gingszeep werd reeds in "de Pers"
1
, gesC'hreven. Het reinigt de Vuilste vloeren, hetzij steenen,
! 'houten, terrazzo of rubbervloeren, baden, sanitair enz., en de
: \V'11Îlste handen.
1s onsc h a d e l"k
iJ en goedkooper dan
' .,,
1
,
alle best. reinigingsproducten, en is
·
mtiver Ned. fabrikaat (wett. gedep.).
LOOSDUINEN
\V'RAA!GT 0FFERT.E en NEEMT PROEF !

VIN Go U

1

1:

·BESC.H lJi11·

Dercksen's
't BESTE van 't ,B ESTE ! !
Elkeen .die

MIS

een nieuwen Verbr.u.lker .aanbrengt,
ontvs;ngt een aard~ge

VE .R RASS I NG !!

N.V. Houthandel v.h. Fa. J. &~ALBLAS
WADD1NXvtEN
TEt. No. 6
Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel. ,408'91
LEVEREN: Vuren, Grenen, Amer.Gr.enen
en Elken Bestekhout, .Kolders, Juff.er-s, S,p arren. Zweedsch Vuren eu. Grenen Plaatbout.
Gesch. en geploegd hout v. d. woni.ng.bouw.

TRIPLEX
.

OREGON PINE
BERKEN en ELZEN

PRIJZEN SCHERP CONCURREERENO !
KORTE LEVERINGSTIJD

BETONHOUT

KJSTENHOUT

VI NGQU''

GOUDA - TELEFOON 2183

"DE MORGENSTER"

v.h. J H. DE ,WJLDE TE GOUDA
KATIENSINGEL 86
TELEFOON 3051
Levert in atle thoutsoorten uitsluitend 1ste klas werk.
Prima drooginrichting voorhanden.

PRIJS 45 CENT

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING
BOUW- EN GEWAPEND

,,CONCORDIA"

BETONWERKEN

ROTTERDAM. Tel.11645
11111111111111111111111111111111111111111
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ScheepsVerzekering
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VERSCHENEN :

"IN EEN BLAUW
GERUITEN KIEL"
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N.Z, VOORBURGWAL No. 15G
AMSTERDAM _ _
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AMSTERDAM
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ISCHOENEN
Dagelijksche Boot- en Autodiensten EENS DRAGEN. . .
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam,
Delft, Den Haag, Amsterdam,
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd

He
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HOOFDKANTOOR: ARNHEM

ZUIDBLAAK No. 22
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den uitgever:
. ., Leden v. d. Biizond. VnJwill.
-r=---.
Landstorm, het is uw belang
· .,
.;
E. WESTERHOF,
1 bij uw winkelier kwaliteitst. _>,
_,
mm,11,m®"
Melkmarkt no. 36 te Zwolle. sigaren te verlangen.

J.P.v.EESTEREN

aan,

parti
Ai

e 1e s voor en

N.V. AANNEMING MIJ.

1

GEBR. BOEK

Historisch Spel door
BRAM VAN LEIJDEN
Indien U op uw Landstorm.
avonden iets ten beste wilt
v.h. H. P. Den Boer N.V. Dorck-.echt Tel 5241 Postbus 72 geven, plaatst dan d)t stuk
·'
,
·
•
· op uw programma. Hier ziet
GAS-BANKETQVENS
ge een nationale held bi.i uit.
.
_
.
nemendheid aan uw oog
m vers.chill~1;1cte grootten: met 2, 3, 4 en 5 bakrmmten. Voor voorbijgaan: - van torenbeelke bak.keni zeer geschikt. Deze nemen weinig plaats in, klimmer tot commandant van
hebben_ e.en groote capaciteit en zijn geweldig zuinig in gas- de "Zeven Provinciën" het
verbruik. Vraagt onze referentielijst. Reizigersbezoek gratis. beroemde schip uit zijn dagen
Uit voorraad leverbaar.
Wij wachten uw aanvrage. N t . t
d
V L ,·
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N. V~ :SroOMTIMMERFABRIEK EN HOUTHANDEL
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STOOMWASSCHERIJ

Vraagt prijs
per stuk

CHEMISCHE FABRIEK S. VINGERLING

La

naar
keer
auto1
hoon
ven

Telefoon no 5.

r: oo?s~?e~~~!~uderdomsdoofheid, oorverkalking, loop. ooren, brommen, suizen, fluiten, geraas in het hoofd, enz.
Vraagt kosteloos broch.
no. 2 omtrent genezing.
S. WIJNBERG,
Oosterpark 45 - A'dam
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HIElf
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG
ABONNEMENTSPRIJS f1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT

Een vaste koers
De maatregelen der Regeering
Langen tijd ging het in Nederland,
naar de meening van velen, den verkeerden weg op. Want almeer nam de
autoriteit der Regeering af, omdat op
hoonende wijze gesproken en geschreven kon worden over Overheid en
Overheidspersoon. En bijna altijd kon
dit straff~loos geschieden, daar zij, die
dit deden, er angstvallig voor zorgden,
dat ze precies bleven binnen de grenze:-i
door we,t en orde gesteld.
Druppel na druppel kon almaar door
het revolutiegif worden toegediend en,
al zagen velen, die het gezag eerden,
met leede oogen de gezagsondermijning
aan, het scheen, dat ook zij geen kracht
hadden dit vergiftigingsproces tot stilstand te brengen. Dit vond mede zijn
reden hierin, dat de beginselvastheid
werd gemist, die noodig was om dit
langzame ondergraven te weerstaan.
Het was of men er gewend aan raakte,
dat de revolutiepredikers zitting namen
in regeeringscollege en -bureau van Rij!.:,
Provincie en Gemeente en daar hun al
te groot woord spraken. Dat zij dienst
namen in het leger en op de vloot en
toch openlijk verklaarden, dat de weermacht zoo spoedig mogelijk moest worden opgeruimd. Zij nestelden zich in de
bedrijven van den Staat, waar zij wel
het hun opgedragen werk deden, maar
toch steeds lieten blijken, dat bij hen
partijbelang boven staatsbelang ging.
Artikelen, die ten hoogste kwetsend
waren voor andersdenkenden, versche- .
oen in de roode pers en waren op zulk
een brutalen toon gesteld, dat het de:;;
schijn wekte of zij het alleen-recht had
van meening-uiting.
En, omdat de revolutionairen zagen,
dat zij, die tegenover hen stonden, hen,
zij 't onder krachtig protest, toch hun
funesten gang lieten gaan, traden zij a 1
driester op.
Zij wisten, dat Nederland nooit een
aanvalsoorlog zou beginnen. Dat de
weermacht hoofdzakelijk in stand ge- ·
houden werd en moest worden gehouden, tot bescherming der neutraliteit. En
toch predikten zij de "dappere ongehoorzaamheid", die aan den dag treden
zou op dàt oogenblik, waarop de Regeering bevel gaf leger en vloot te mobiliseeren tegen grens-aanranding door een
buitenlandschen vijand.
De straat werd door hen in bezit genomen, als ware deze hun particulier
eigendom, om de rustige burgers te intimideeren door hun politieke demonstraties en ontzag in te boezemen door
hun groeiend machtsvertoon.
Terreur werd door hen uitgeoefend
op allen, die niet mede wilden doen in
door hen geforceerde stakingen, opdat
toch maar inwilliging zou worden verkregen van hun overvragende eischen.
Radio, naar het woord van een der
Ministers, ,,een weg ten hemel of ter
hel" en film werden door hen misbruikt.
om door middel van deze uitvindinge~
hun rauwe gedachten en wenschen tot
openbaarheid te brengen.

Zoo ging het in Nederland den verkeerden weg op en werd, door de goedgezinde burgerij, met zorg de toekomst
tegemoet gezien.
Totdat de schokkende tijding kwam,
dat er muiterij was op 's lands vloot en
"De Zeven provinciën" in handen was
van opstandelingen.
Toen trad, gelukkig nog te rechter
tijd, een keerpunt in het nationale leven
in en gingen de oogen open, vol
schrik, voor den afgrond, die zoo dichtbij voor de voeten gaapte. Toen beslo·
ten allen, die gevangen schenen onder
den machtswaan van staatsvernielers,
dat er een einde moest komen aan het
gevaarlijk drijven van die Nederlanders, die niet nationaal maar internationaal wilden zijn.
De muiterij krach- En
de
Regeering
tig bedwongen.
sprak, bij monde van
Dr. Deckers, den Minister van De·
fensie (aan wien allen den grootsten
dank verschuldigd zijn voor de krachtige wijze, waarop Z.Exc. zich keerde
tegen de muiterij), het woord, dat de
meerderheid van ons volk naar het hart
gesproken was: ,,Met revolutionairen
kan en mag van onderhandelen geen
sprake zijn. Iedere greep naar het wet-·
tig gezag, zal, na sommatie, onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden tegengegaan. Desnoods met geweld".
Wel probeerden zij, bij wie gezagsondermijning in het bloed zit, de gezagshandhaving nog te dwarsboomen, maar
de Regeering hiéld voet bij stuk, omdat
het belang van den Staat eischte, dat
zóó werd gehandeld als de Overheid
deed. Want er moest een einde worden
gemaakt aan die gestage mindering van
wezenlijke regeerkracht. Er moest ontzag worden bijgebracht aan den tegenstander van het gezag.
De Anti-RevolllOok vóór de muiterij
tiewet.
waren
maatregelen
genomen om het wassend terrorisme
der revolutionairen te beteugelen.
"Tribune" geWij denken aan de
weerd uil de
anti-revolutiewet van
Lees::alen.
Minister Heemskerk
en aan het besluit van Minister Terpstra,
dat de "Tribune" niet meer te lezen
mocht worden gelegd in de Openbare
Leeszalen, doch opgeborgen moest worden in het "vergiftkastje ".
Wet legen gods- Ook de wet tegen de
lastering.
smadelijke godslastering, die strafbaar stelde elke opzettelijke krenking van Gods naam, een
wet door Minister Donner ingediend
en op ontroerende wijze verdedigd,
was een bewijs, dat de hoogheid
van het gezag niet straffeloos kon worden aangerand.

Krachtiger nog wed
het gezag gehandhaafd, nadat de muiterij zich had geopen baard.
Vanzelfsprekend het eerst bij de
weermacht, want deze had daadwerkelijk getoond niet betrouwbaar te zijn.
Daarom werden leger en vloot, met
krachtige hand, gezuiverd van ongewenschte elementen, werd ontslag gegeven aan hen, die niet wilden gehoorzamen aan de voorschriften der Regeering. Want iedere burger, maar ook de
Staat heeft het recht dat personeel te
ontslaan, dat er niet voor terugdeinst
het bedrijf van zijn werkgever, door
woord en daad, te gronde te richten.
Reorganisatie der In een "regeling van
militaire bonden. het vereenigingsrecht
bij land- en zeemacht" werden door
den Minister van Defensie de nieuwe
voorschriften gegeven op welke wijze
de militairen zich mochten organiseeren en bepaald, wie lid van zulk een
organisatie mochten zijn. Geen burgers
en vooral geen roode "adviseurs" mochten meer worden toegelaten, opdat de
krijgstucht te allen tijde kon worden
gehandhaafd.
Zuivering bij de Aan de Directie van
Hembr11g.
de artillerie-inrichting aan de Hembrug werd door
dienzelfden Minister medegedeeld, dat
alle personén in dat bedrijf werkzaam,
bedanken moesten voor hun zetel in
regeeringscolleges en, indien zij weigerden dit te doen, dan moest hun ontslag
uit betrekking worden gegeven.
Voor militairen
Gebiedend werd
verboden organi- voorgeschreven, d3.t
saties.
militaire- en burger·
lijke ambtenaren bij Defensie, op straffe
van ontslag, geen lid meer mochten zijn
of worden van . bij name genoemde en
door de Regeering verboden organisaties. De revolutionaire bladen werden
opgenomen in de lijst van verboden geschriften.
Scherp stak bij deze houding af de
mededeeling van den partij-voorzitter
der S.D.A.P., dat op elk nieuw verbo<l
der Regeering, een nieuw blad verschijnen zou.
Scherp
toezicht Het hoofdbestuur van
op politiepersoden Algem. Bond van
neel.
Politiepersoneel werd
door den Minister van Justitie attent gemaakt op berichten in het blad van dien
bond, die getuigden "van een geest van
verzet tegen de gestelde machten". Dit
bestuur haastte zich den Minister te berichten, dat het deze beschouwingen
niet goedkeurde en gaarne wilde verklaren, ,,dat het, uit overtuiging, onder
alle omstandigheden het Staatsgezag zal
dienen en steunen".
Officieele niering Het besluit van den
van den 1 Mei-dag rooden gemeenteraad
van Zaandam om, niettegenstaande
men wist dat het inging tegen het gebod
Zuivering van leger en vloot.
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van de Overheid, toch 1 Mei tot officieelen feestdag te verklaren, werd
reeds één dag, nadat dit besluit genomen
was, door de Regeering geschorst.
Ontslag wegens
En even voor het afrevolutionaire ge- treden van het Mi::indheid.
nisterie-Ruys de Beerenbrouck, werd wijziging gebracht in
't Algemeen Rijksambtenaren-reglement,
waardoor het verboden werd aan ambtenaren door uiterlijke kenteekenen
van hun politieke gezindheid te doen
blijken. Zelfs werd de mogelijkheid geschapen, dat ontslag kon worden verleend op grond van revolutionaire gezindheid.
Handhaving van Na het Ministeriehel parlementair Ruys, kwam het Kaoverleg.
binet-Colijn, waarin
zitting wilden nemen, mannen van verschillende politieke richting (behalve de
revolutionaire), die Landsbelang boven
partijbelang plaatsten.
Reeds terstond na het optreden van
dit Ministerie, bleek uit de Regeeringsverklaring, dat handhaving van het gezag
als een der eerste plichten werd beschouwd. Met nadruk werd ook uitgesproken, dat de Regeering er prijs op
stelde te zamen met de volksvertegenwoordiging het goede voor Nederland te
zoeken, dus wars te zijn van dictator··
schap of despotisme.
Agitatie van amb- De zuivering onder
tenaren verboden. de ambtenaren en het
personeel in 's Rijks dienst werd krachtig voortgezet. De Ministerraad besloot: ,,dat in deze woelige tijden de
ambtenaar de Overheid moest steunen
in haar zware taak en geen moeilijkheden aan haar berokkenen mocht, dus
zich moest onthouden van agitatie tegen
de Overheid en haar beleid". Gevolg
van dit besluit was, dat het bestuur van
de Centrale van vereenigingen van personeel in 's Rijks dienst mededeelde, dat
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het openbaar salariscongres (waar zeer
waarschijnlijk het beleid der Regeerin~
aan critiek zou worden onderworpen)
niet zou worden gehouden.
Uitbreiding van Het Kabinet droeg
het aantal voor den
Minister-Presiambtenaren ver..
boden organisadent op, een hJst saties.
men te stellen van
voor alle ambtenaren verboden vereenigingen, op welke lijst, die voor
wijziging en aanvulling vatbaar is,
met alle revolutionaire organisaties ook
eenige fascistische bonden staan vermeld.
Iedere ambtenaar, die lid is van of
steun verleent aan een vereeniging,
waarvan de Minister-President heeft
verklaard, dat zij "om de doeleinden die
zij nastreeft, of de middelen, die zij aanwendt, voor ambtenaren verboden is",
wordt onverbiddelijk ontslagen. Zoo
werden o.a. V.A.R.A.-lezingen, door
reserve-officieren te houden, verboden,
omdat de V.A.R.A. een sociaal-democratische instelling is.
Toepassing voor Dezen maatregel heeft
personeel van Ge- de Regeering ook
meente en Pro- doorgetrokken tot de
vincie.
Provinciën en Gemeenten, die, volgens het schrijven
van den Minister van Binnenlandsche
Zaken, drie maanden tijd krijgen in haar
ambtenarenreglementen dezelfde voorschriften, als de Regeering gaf, op te
nemen. Indien de besturen van deze gemeenschappen aan deze wenschelijkheid geen gehoor geven, dan zal de Regeering zelf zorg dragen, dat bij Koninklijk Besluit gelijke bepalingen voor
alle Overheidspersoneel worden vastgesteld. Vele lagere autoriteiten gaven
reeds aan dit verzoek der Regeering gehoor, zoodat nu in het geheele land, de
ambtenaren weten, dat zij gehoorzamen
moeten aan het gebod van de Overheid
of moeten heengaan.
Met blijdschap kan worden geconstateerd, dat in zeer breeden kring van ons
volk thans de overtuiging leeft, dat de
Overheid den plicht heeft om zich, zoo
goed mogelijk te vergewissen van den
onvoorwaardelijken trouw van allen, die
haar dienen.
Toezicht op roo- De Burgemeester van
de Burgemeesters. Koog aan de Zaan,
een oud-revolutionair marineman, nam
mede de verantwoordelijkheid op zich
voor het blad "Het Anker", dat opgericht werd om de gezagshandhaving
op de vloot te saboteeren. De socialistische pers vond dit in orde. Maar de
Regeering niet. Deze bracht dien Burgemeester de kennis bij, dat zijn ambt
dèze beteekenis had om mede te handhaven de autoriteit van de Overheid. Te
elfder ure kwam hij tot bezinning en beleed hij "dat de onderteekening van een
opruiend artikel niet in overeenstemming is met de plichten van een burgemeester" en beloofde hij "voortaan, onder alle omstandigheden het gezag hoog
te zullen houden". Minister de Wilde
deelde, in de Memorie van Antwoord
aan de Tweede Kamer mede: ,,dat hij
niet zou hebben geaarzeld den burge-
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meester aanstonds voor ontslag voor te ling van politieke richtingen (zooals
dragen, wanneer niet een bevredigende, de communistische Roodfrontstrijdersopenlijke herroeping van de ontoelaat- bond, de socialistische arbeidsweer e.a.)
bare daad ware gevolgd".
naast het wettig gezag niet kunnen worToezicht op roo- De gemeenteraad van den geduld. De strijd tusschen den rooden
de gemeenteraden Beerta, het Gronin- schuttersbond en de Heimwehren in
ger broeinest van communistische Oostenrijk leert duidelijk tot welke gedwaasheden, waar communisten en volgen het bestaan van partijkorpsen,
socialisten de gemeente totaal verniel- die niet ter beschikking van de Overden, werd uitgeschakeld en het gezag heid staan, kan leiden.
in handen gegeven van een Regeerings- Officieele viering Verplichtend werd gecommissaris, die direct verantwoorde- , van nationale
steld het uitsteken
feestdagen vervan de Nederlandlijk is aan de centrale Regeering.
plichtend.
sche vlag op natioBestrijding van
Op het gebied van
revolutionaire
het onderwijs is even- nale feestdagen. Minister de Wilde
propaganda bij
eens het besluit der kondigde aan: ,,dat eventueele weigehet 0nd erwijs.
Regeering, dat de ring van de zijde van burgemeesters niet
ambtenaar zich van elke openbare zonder gevolg zal blijven. Tegen het
agitatie tegen de Overheid en haar be- plaatsen van roode vlaggen op gemeenleid zal onthouden, van toepassing. De tegebouwen zal worden opgetreden met

Het roodzwart haantje: Ik behoef slechts te kraaien en de zon gaat op.

Burgemeester van Bussum bracht het
bestuur van de plaatselijke vereeniging
van volksonderwijs in herinnering, dat
onder ambtenaren ook onderwijzers zijn
te verstaan en dus een protestvergadering niet kon worden toegelaten.
Minister Marchant trok het wachtgeld
in van een gewezen onderwijzer te
Krommenie, uit overweging, ,,dat deze
onderwijzer communistische propaganda
voert onder schoolkinderen en dus zijn
herplaatsing bij het onderwijs niet wenschelijk is". Deze beslissing is van groote
waarde, omdat hieruit blijkt, dat de Regeering niet dulden zal, dat anti-nationale gevoelens in de school tot uiting
zullen komen.
Uniformverbod.
Het Uniformverbod
verbood het dragen van uniform en
opzichtige onderscheidingsteekenen, die
uitdrukking zijn van een bepaald
staatkundig streven en maakte een
einde aan het uitdagend en uittartend
optreden der revolutionairen op den
openbaren weg. Deze maatregel was
noodzakelijk omdat machtsontwikke-

de middelen, die daartoe dienstig zijn".
Scherpe maatToezicht op de radioregelen in de ra- uitzending werd verdiowereld.
scherpt. De Regeering verklaarde, niet te zullen dulden,
dat van den beschikbaren zendtijd misbruik wordt gemaakt om revolutie te
prediken, het gezag belachelijk te maken, andersdenkenden in hun heiligste
gevoelens te beleedigen, de vriendschappelijke betrekkingen met andere
landen in gevaar te brengen.
In dit verband moet eraan worden
herinnerd, dat het verboden is de Internationale en den Socialistenmarsch uit
te zenden, omdat deze een revolutionaire strekking hebben en prediken, dat
de Staat verdrukt, de wet een leugen is.
Aan een der omroepvereenigingen werd
duidelijk gemaakt, dat zij zich binnen
de perken van de wettelijk gestelde
regeling heeft te houden, op straffe van
eerst voor een bepaalden tijd en daarna
voor goed te worden uitgesloten. De
straf voor een bepaalden tijd moest
reeds worden toegepast.
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Eveneens werd geweigerd het verzoek
0.S.P.
van de O.S.P. om
zendtijd voor de radio.
Wetsontwerp tot Ter bescherming van
bescherming der de openbare orde,
openbare orde.
werd een wetsontwerp ingediend tegen ontoelaatbare
uitingen in woord en geschrift. De bedoeling van dit wetsontwerp is, de
strafrechterlijke bestrijding en de onderdrukking van alle propaganda, die ongehoorzaamheid aan de wetten des Rijks
willen kweeken.
Werd reeds vroeger
Wei gering van
Koninklijke goed- de Koninklijke goedkeuring en
keuring op de statuaudiëntie.
ten geweigerd aan de
Vrijdenkersvereeniging "De Dageraad"
en aan den "Nieuw-Malthusiaanschen
Bond", in den laatsten tijd werd
deze goedkeuring ook onthouden aan
de Onafh. Soc. Partij. Aan het bestuur van 't genootschap NederlandU.d.ss.R., een communistische mantelorganisatie, heeft Minister Colijn kortweg bericht aan het verzoek om een
audiëntie niet te voldoen.
Verscherping der Het reglement van
orde-maatregelen
orde der Tweede Kavoor het Parle- mer, dat te slap bleek
ment.
tegenover kwaadwillige en ordeverstorende elementen, is
gewijzigd en verscherpt. Grootere bevoegdheid werd gegeven aan den voorzitter tegenover leden, die zich misdragen, en een einde is gemaakt
aan revolutionaire uitingen van die
leden, die van opruiïng hun beroep plegen te maken.
Maatregelen tegen Ingesteld is een comgekozen "bemissie met de oproepso pruiers".
dracht te onderzoeken, welke wetswijziging moet worden aangebracht om te komen tot
uitsluiting uit Staten-Gençraal en
andere vertegenwoordigende of besturende lichamen van die leden, die
wel den eed of de belofte van trouw aan
de Grondwet hebben afgelegd, doch
deze schenden door hun verklaring: de
staatsinstellingen met toepassing of bevordering van onwettige middelen te
• willen veranderen.
Geen fascisme in Gewaakt wordt voor
Burgerwacht en
het zuiver houden
Landstorm.
van Burgerwacht,
B. V. L. en politie. De Minister verklaarde: de Overheid duldt in deze
organen geen elementen, die niet
volledigen waarborg bieden voor trouw
aan het wettig gezag en zal niet
nalaten in dit opzicht alles in 't
werk te stellen om eiken misstand tegen
te gaan en de volkomen betrouwbaarheid te verzekeren.
Vonnisse!l tegen
De rechterlijke macht
opruiers.
heeft, bij vonnis van
het Kantongerecht te 's-Gravenhage,
uitgesproken, ,,dat het gezag, vooral
in deze tijden, meer nog dan anders
moet worden hooggehouden". Strengere straffen dan voorheen zijn daarom gewettigd. Mede op grond hiervan kunnen wij opmerken de veroordeeling van vele revolutionaire onruststokers, die vroeger vaak den dans ontsprongen en anderen lieten opdraaien
voor hun ophitsend en beleedigend ge•
schrijf. De communist Roestam Effendi
de revolutionair-socialist Sneevliet er
de onafhankelijke socialisten de Kadt et:
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Schmidt zagen dientengevolge een vrijheidberoovend vonnis tegen zich uitgesproken.

De lagere gezagsdragers, als burgemeesters en politie-autoriteiten treden, nu zij weten, dat hooger
Overheid hen steunt, krachtiger op dan
vroeger in de handhaving van orde en
veiligheid.
Krachtige Regeeringssteun aan
Burgemeesters.

De burgemeester van Velzen bedwong
met kracht de roode terreur in IJmuiden
en verhinderde het binnensmokkelen
van Sovjet-propaganda, door strafbaar
te stellen het voeren van gesprekken of
het houden van briefwisseling met en
het aan land brengen van geschriften
van de bemanning van Russische schepen, te IJmuiden gearriveerd, terwijl
tevens het aan wal komen van die bemanning zonder zijn schriftelijke toelating, onmogelijk gemaakt werd.
B. en W. van Landsmeer sloten werkloozen, die oproerige pamfletten onder
hun mede-werkloozen verspreidden, van
de werkverschaffing uit, welke handelwijze de goedkeuring verkreeg van de
Ministers de Wilde en Slotemaker de
Bruïne, die verklaarden, dat de Overheid steeds streng zal handelen tegen
het doen van werkloozen, als te Landsmeer geconstateerd.
Deze voorbeelden, zijn nog met vele
te vermeerderen.
Scherper optreIn een nieuwe circuden tegen revolu- laire aan de Procutionai're uitingen. reurs-Generaal bij de
Gerechtshoven heeft de Minister van
Justitie, zich aansluitend bij het standpunt van zijn ambtsvoorganger, er nog
eens de aandacht op gevestigd, dat in
de tegenwoordige omstandigheden eerste eisch is, de overtredingen van strafbepalingen, die betrekking hebben op de
veiligheid van den Staat, de Koninklijke
wàardigheid en de bescherming van het
aanzien van de Overheidsorganen te
straffen.

s

Uit deze, niet volledige, opsomming
van maatregelen en voorschriften van
de wettig over ons gestelde Overheid,
blijkt dat krachtig het gezag wordt gehandhaafd.
Oprichting bewa- De B. V. L., die ten
kingskorps uit
doel heeft mede het
den B.V.L. tegen
"dappere ongegezag en de vrijheid
hoorzaamheid".
te beveiligen, kan niet
anders dan met groote _blijdschap al
deze gezagsdaden der wettige Overheid begroeten en dankbaar aanvaarden. De B.V.L. is er trotsch op, dat
de Regeering uit zijn gelederen een bewakingskorps heeft willen oprichten om
sabotage, in tijden van mobilisatie, te
voorkomen.
Steun aan het Wettig Gezag.
De B.V.L. blijft waakzaam en bereid.
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OP VERLIES UITGELOOPEN.
Reeds jaren lang heeft de Oostenrijksche sociaal-democratie het voorgevoel
gehad, dat haar oppermachtig bewind
wel eens ten einde zou kunnen loopen en
is zij begonnen maatregelen te treffen,
om haar machtspositie met geweld te
kunnen verdedigen.
Door de partij werd een socialistisch
rood leger gevormd, dat zoolang zij de
regeermacht had, met staatsgeld lang,;;
allerlei verborgen wegen werd gesteund
en aan uniformen, geweren, machinegeweren en munitie werd geholpen.
pe _generaal Körner zorgde voor de
militaire organisatie.
En achter dezen haag van bajonetten
gevoelde de Oostenrijksche sociaal-
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d_~n tekst 22 afbee~dmgen van gemakkelijk te zaaien Cactussen. Het werkje, op
flJn kunstdrukpapier gedrukt, is 48 bladzijden groot.
Prijs slechts f 0.30.

Uitgegeven en verkrijgbaar bij:

TURKENBURG 'S ZAADHANDEL, . BODEGRAVEN.

democratie zich in hare machtspositie
onaantastbaar.
Zóó onaantastbaar, dat "Het Volk"
op 28 Februari 1927 daarvan triomfantelijk durf de schrijven:
,,Is ~et waar, dat de Oostenrijksche arbeidenbewegmg een militaire organisatie op de been
~oudt, gereed om op het eerste sein het beste
m de straten van Weenen te verschijnen als
een gewapende macht? Dit is in den meest
volstrekten zin van het woord absoluut waar."

En op het internationaal socialistisch
congres van Weenen, 1 Aug. 1931, kondigde de Oostenrijksche partijleider
Ot_to Bauer, onder daverende toejuichmg van de kopstukken der sociaaldemocratie uit alle landen, felle strijd
aan met alle machtsmiddelen, ja met
den burgeroorlog, indien te eeniger tijd
haar machtspositie zou worden bedreigd.
Het is op verlies uitgeloopen.
Onrechtmatig gebruik van wapenen is
altijd verlies.
.
Alleen de wettige Overheid draagt h~t
zwaard naar recht.
Nu de Oostenrijksche sociaal-democraten het gewaagde spel verloren hebben, mocht een uit het lood geslagen
Voorzitter van den Diamantwerkers~~nd d~ heer H. Polak nog
Jmchen: .,W11 zullen het precies zoo navolgen", de leiding van de S.D.A.P. weet
reeds lang, dat daarvoor in ons land
sinds '18 geen schijn van kans overgebleven is.
Het revolutionair sentiment der roode
ieiders is overal hetzelfde, of zij Kleerekooper, Albarda, Polak, Cramer, Otto
Bauer, Generaal Körner of Kiës heeten.
Ja, zelfs voor Mr. Duys, die in 1928
nog den arbeiders verweet, dat zij in
November '18 "niet naar buiten waren
gekomen" en die een jaar geleden nog
de algemeene werkstaking verheerlijkte als het socialistische middel bij
uitnemendheid om de macht te veroveren, zelfs voor dezen "nationalist''
maken wij geen uitzondering. Doel en
middel is bij allen gelijk, als er de gelegenheid maar voor is.
De S.D.A.P. in Nederland weet het
echter opperbest: de druiven zijn zuur.
Onze Overheid, gesteund door het getrouwe volk, is te sterk.
Daarom heeft de partij hier op geheel andere wijze getracht haar doel te
bereiken, n.l. de Overheid haar machtsmiddelen te ontnemen.
Daarom streefde zij naar ontwapening
en naar afschaffing van B.V.L. en Burgerwacht. (Haar wetsvoorstellen liggen
er nog steeds).
Daarom schreef Albarda, dat de positie der S.D.A.P. in het leger en op de
vloot moest versterkt worden.
En in het kader van deze tactiek
moet gezien worden, het ten vorigen
jare overboord werpen van de arbeidersweer en nu weer van de hernieuwde uitgave ervan, de I.S.A.O.L.*), of
kortweg de Liga.
De machtsverhoudingen in Nederland
zijn niet gunstig voor de oprichting van
een "roode militie", zooals partijgenoot
de Brouckère in België geformeerd
*) I.S.A.O.L. = Internationale Anti-Oorlogs
Liga, is een nieuwe, verkapte vorm van de verleden jaar door den heer Albarda ontoelaatba!lr
verklaarde arbeidersweer.
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heeft. Om deze reden heeft de heer
Albarda telkens en telkens zijn woeligste partijgenooten - , die hij toch ook
weer niet gaarne missen wil, men kan
nooit weten voorgehouden: geen
arbeidersweer, anders kan ik den B.V.L.
en de Burgerwachten nooit weg krijgen.
Langzame ondermijning en wachten
tot de revolutionaire situatie komt, is
hier de tactiek.
De S.D.A.P. weet het wel - geleerd
door de bittere ervaring van 1903 en
1918 - tegen een sterk gezag valt met
de "wapenen der barbaren" niets te
1 beginnen.

DE LES UIT WEENEN.
Republikeinsche Schutsbund (het socialistische . roode leger) en de Heimwehren met elkander in geregelden
strijd.
Ziedaar het uiteindelijk gevolg van
de houding van een regeering, welke
toeliet, dat deze beide politieke partijlegers ontstonden en zich regelmati<S
gingen uitbreiden en versterken.
"'
Eerst waren het de socialisten met
hun Schutzbund, thans zijn het de fascisten met hun Heimwehren, die in Oos··
tenrijk de lakens uitdeelen.
En de wettige regeering vervult de
rol van trekpop.
Zoo kwam men na bloedige onlusten
nog van den regen in den drup.
Politieke partijkorpsen behooren in
een geordenden staat niet te · kunnen
bestaan.
In Italië waren het de zwarthemden,
in Duitschland de bruinhemden en in
Oostenrijk de roode schuttersbond en
de z.g. burgerwachten (Heimwehrenl,
die de zwakke regeering in die landen
boven het hoofd groeiden, zoodat het
Overheidsgezag voor hen moest wijken.
Daarom is het in onze Regeering te
prijzen, dat zij naast het verbod voor
socialisten, ook voor de fascisten en
nationaal-socialisten een verbod heeft
gegeven om deel uit te maken van
Landstorm en Burgerwachten.
Deze gezagsinstituten moeten onvoorwaardelijk ter beschikking blijven van
het Wettig Gezag.

DE FOUT DER HEIMWEHREN.
De kardinale fout der Oostenrijksche
Heimwehren is hun politieken dwang op
de Wettige Overheid. Daardoor kregen
zij een fascistisch karakter.
.Er is hier sprake van een principi'eel
verschil.

De Oostenrijksche burgerwachten
hadden gezagsinstituten moeten zijn,
zooals dit in ons land het geval is. Zeer
waarschijnlijk zou de gang van zaken in
dat arme land een geheel andere en veel
betere zijn geweest.
Doch toen zij zich aanmatigden, om
buiten en over het wettig gezag
heen, het Oostenrijksche marxisme te
willen vernietigen, kon men vooruit
voorspellen, dat het op de een of andere
wijze spaak moest loopen.
De Heimwehren hadden zich zonder
politieke eischen, geheel onvoorwaardelijk in dienst behooren te stellen van
de wettige regeering in Oostenrijk.
Het tegendeel is juist het geval ge-

DORDRECHT

VAANDELS
BEKERS
MEDAILLES
VLAGGEN
Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dus

Nederlands Beste Adres
w:eest, hetgeen ten duidelijkste blijkt
mt onderstaande dagbladberichten omtrent het optreden van Prins Starhemberg, den leider der Heimwehren een
week vóór het uitbarsten van de~ opstand te W eenen.
Telegrammen van 5 Febr. '34:

De moeilijke positie van Dolfuss.
Starhemberg tegen de ChristelijkSocialen.
"Gistermiddag werd te Innsbruck een
parade v~~ Heimwehr-af deelingen gehouden, b11 welke gelegenheid 't woord
werd gevoerd door den des morgens te
Innsbruck gearriveerden leider der
Oostenrijkschen Heimwehren, Vorst
Starhemberg; en door Dr. Steidle.
Vorst Starhemberg keerde zich in zijn
rede zeer scherp tegen de Christelijk
Sociale Partij, en in het bijzonder tegen
den leider dezer partij, Czermak. Indien
men dezen zijn gang liet gaan, zouden de
Heimwehren in dit front niets meer te
zoeken hebben.

En als Dollfuss nog langer aarzelt
doortastende maatregelen te nemen,
dan zullen de Oostenrijksche Heimwehrmannen spoedig niet meer achter
hem staan.
Te~ sl?tte eischte Starhemberg de
verw11denng van alle democratische
partijleiders uit de huidige regeering.
De andere eischen van de Heimwehr tot ontbinding der politieke partijen worden niet meer als urgent beschouwd,
doch de leiders verklaren, dat zij in de
toekomst aan dezen eisch zullen vasthouden en ernaar streven, dat de partijlooze staat onder gezag van één enkelen
leider verwezenlijkt wordt.
De onderhandelingen tusschen de
Heimwehrleiding en de Bondsregeerin<S
zijn nog steeds niet ten einde. De beken:
de eischen der Heimwehren zijn nog ni~t
ingewilligd en de verhoudingen zijn zoodanig verscherpt, dat men op een spoedige openlijke uitbarsting van het conflict rekent.
Waar zal dit alles nog op uitloopen ?"

Concessie van Dollfuss?
"Een later telegram uit Innsbruck
meldt, dat aan Starhemberg gisteravond
reeds in zooverre voldoening is geschonken, dat het Tyroolsche kabinet
omgezet is in een provinciaal comité,
dat onder leiding blijft staan van
Stumpf en verder is samengesteld uit
twee leidende figuren der Heimwehren,
twee leden der provinciale bonden, één
lid van de katholieke organisaties en
een arbeidersvertegenwoordiger. Men
heeft thans den indruk, dat de demobilisatie van de Heimwehren ieder oogenblik geschieden kan." .
Men ziet, de Heimwehren waren al
zoover, dat zij de regeering de wet gingen voorschrijven.

TACONIS
Echte Friesche Heerenbaai
LEEUWARDEN
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DE GOUDEN LEEUW

IN TIJDEN VAN SPANNING MOET HET AMBTENARENCORPS ZICH
VOELEN ALS DEEL VAN DE OVERHEID.

ALMELO
EERSTE HUIS TER PLAATSE
MODERN COMFOHT - VERGADERZALEN

Goede vaderlanders behooren ook bij
de bestrijding van de revolutie zuivere
wegen te bewandelen.
Geschiedt dit niet en bezigt men zelf
middelen, die in hun diepste wezen
eveneens revolutionair zijn, dan kan dit
nimmer ander resultaat opleveren zelfs bij schijnbare victorie dan
knechting der volksvrijheid.
Italië, Duitschland en nu weer Oostenrijk zijn daarvan aanschouwelijke
voorbeelden.

DE INMENGING DER HEIMWEHREN
WAS MEDE OORZAAK VAN EEN
STUURLOOZE REGEERING.
Het uitoefenen van politieken dwang
met de wapens in de hand op de wettige
Overheid is de fout geweest der Heim wehren en had ten gevolge, dat het
regeeringsbeleid werd bepaald d,::>0r
hen, die buiten de regeeringsverantwoordelijkheid stonden. Zoo kwam
partij tegenover partij te staan, beide
tot aan de tanden gewapend.
Reeds op 1 April 1933 was de socialistische schuttersbond, die een jaar
later op het nippertje af de sterkste
scheen te zijn, ontbonden door de Oostenrijksche regeering, op eisch van
prins Starhemberg. Het resultaat was
daardoor nihil.
Een jaar geleden vermeldden de bladen:
,,Met algemeene instemming der geheele bondsregeering heeft bondskanselier Dr. Dolfuss gisteren de ontbinding gelast van den Republikeinschen
Schutzbund voor geheel Oostenrijk.

Zijn ontbinding was door prins Starhemberg, den aanvoerder van de burgerwachten geëischt. Er schijnt nogal
verzet tegen dezen krassen maatregel
bestaan te hebben. Dusver echter vergeefs.
De afkondiging der ontbinding ging
met groot militair vertoon gepaard. Een
honderdtal militaire auto's en de troepen van het garnizoen bewogen zich
door de voornaamste straten van
Weenen.
De soci's hebben ook gedreigd,
in een anderen vorm nieuwe formaties op te richten, die dan de dubbele sterkte van den Schutzbund zouden
bereiken. Of het hun lukken zal? De
regeering is in ieder geval gewaarschuwd."
Wat er van de inmenging der Heim -·
wehren in het regeeringsbeleid is terechtgekomen, heeft de kort geleden
bedwongen burgeroorlog in Oostenrijk
te zien gegeven.
Thans ligt er de vrijheid met geknakte vleugels.

EEN VERSTANDIGE DAAD.
Professor Gerretson, de Voorzitter
der Nationale Unie, is als zoodanig af getreden.
De professor "verkiest voorloopig de
politieke kampplaats te mijden tot de
kruitdamp opgetrokken is" .

Fa. ANDR. VISSER, Steenwijk
1e kwaliteit

GROENTE-, BLOEM- EN
LANDBOUWZADEN
Vraagt geïllustreerde prijscourant

. c

Minister Colijn bij de behandeling der Indische begrooting in de
Tweede Kamer Februari 1934.
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Zooals onze lezer weet, behoort de
Nationale Unie tot de voor den B.V.L.
en Burgerwachten verboden organisaties. Aanleiding daartoe is ge w eest -als wij het goed zien - de destijds doo r
de Nationale Unie o.a. in de "Nieuwe
Rotterdamsche Courant" van 1 Oct. '32
gepubliceerde verklaring, dat zij eigenmachtig voor de handhaving van het gezag zou zorgen, indien de Overheid
naar haar oordeel daarvoor niet voIdoende zorg droeg.
Daarna is de Nationale Unie hoe langer hoe meer in verkeerd vaarwater
gekomen, totdat zij op het laatst is gaan
optreden als de beschermvrouwe van
den fascist Jan Baars met zijn bezemgroep.
Mocht er vóórdien nog eenige aanleiding voor de Regeering hebben kunnen
bestaan, om, na het verkrijgen van de
noodige ophelderingen, het verbod op
te heffen, toen de N.U. dezen koers zót,
radicaal insloeg, sloot zij - naar ieder
kan uitrekenen - die mogelijkheid te
eenenmale zelve uit.
Uit dien hoofde mist de klachtbrief,
dien Professor Gerretson aan zijn Hoofd·
bestuur, doch feitelijk aan het adres der
Regeering heeft geschreven, eiken
grond.
Al is die brief overigens belangwekkend om het inzicht van den Professor,
dat naar ons toelijkt door zijn volgelingen in de N.U. en de Corporatieve Concentratie niet wordt gedeeld, te leeren
kennen.
Wij hebben destijds ons de oogen uitgewreven, toen wij van de combinatie
Prof. Gerretson-Jan Baars (dit is de
Corporatieve Concentratie) . kennisnamen.
Thans heeft de Professor er zelf genoeg van en heeft hij zich tot onze blijdschap van een groep menschen losgemaakt, die nimmer bij hem kunnen behooren.

VERKEERD BEGRIP.
Wij beschouwen Prof. Gerretson als
een hoogstaand man, die het goede voor
ons volk en ons Koningshuis zoeken wil.
Daarom wijden wij nog aandacht aan
een deel van zijn klachtbrief, gepubliceerd bij zijn aftreden als Voorzitte!·
der N.U.
"De zaak ligt als volgt. De strijd tegen de
revolutionaire elementen in het gezagsapparaat
is door de vorige Regeering ingezet met de
bekende circulaire van 16 Maart van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarbij het
lidmaatschap van de Burgerwachten en van
o.a. de N.U. onvereenigbaar werd verklaard.
Deze inzet was niet gelukkig: de overheid
decreteerde hier op een gebied waar zij niets
te decreteeren heeft. Over quaesties, het lidmaatschap van de betrokken, koninklijk goedgekeurde, vereenigingen betreffende, wordt beslist krachtens de statuten, niet krachtens ministerieele oekases. De ook thans nog als bindend overheidsbevel opgevatte circulaire was
en is in flagranten strijd met art. 9 der Grondwet; zij was hoogstens een verzoek der overheid, waaraan deze bij de Burgerwachten, door
dreigement met onttrekking van haar gunsten,
kracht kon bijzetten, maar dat door de besturen
der betrokken vereenigingen, als niet-verbindend, zonder eenige onbehoorlijkheid kon
worden genegeerd."

Hier komt dezelfde kardinale fout
naar voren, die door de Heimwehren in
Oostenrijk is gemaakt.
Professor Gerretson beschouwt onze
Nederlandsche Burgerwachten als zuiver particuliere vereenigingen, waaraan
de Regeering wel iets kan verzoeken,
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SCHIETLOKALEN

desnoods met dreigement van intrekking harer gunsten, doch verder niets! Gymnastieklokalr -:,
Als dit juist was, dan zouden de Nederlandsche Burgerwachten precies de- Landhuizen,
zelfde positie innemen als de Heim- Week-End en Buitenverblijven, enz.
wehren, Stahlhelm, S.S. en S.A. troepen
Vraagt inlichtingen.
in het buitenland.
Het zouden dan particuliere gewapende korpsen zijn en in dat geval zou het
TELEFOON 41
bekende voorstel-Albarda, dat nog
steeds niet afgehandeld, noch ingetrok- BEZOEKT ONZEN STAND OP DE JAARBEURS
ken is, met reden zich ertegen gekeerd
hebben.
Ieder gevoelt, de Professor is hier een EERBEWIJZEN TIJDENS HET TEN
stap mis.
GEHOORE BRENGEN VAN
Zijn beroep op art. 9 der Grondwet,
VOLKSLIEDEREN.
handelende over het recht tot vereen:ging en vergadering, gaat niet op.
L. 0. 1934, No. 17.
Het recht tot het vormen van een
gewapende, particuliere vereeniging be• [ 1. In uniform gekleede militairen moestaat in ons land niet en kan derhalve
ten tijdens het bij officieele gelegenu
nooit met Koninklijke goedkeuring worheden ten gehoore brengen van het
den getooid.
"Wilhelmus van Nassouwe" of het
Als de statuten der Nederlandsche
,,Wien Neerlandsch Bloed", de volBurgerwachten Koninklijk worden goedgende regelen in acht nemen:
gekeurd; als de Regeering aan deze instituten haar geweren en munitie, sub- a. de niet in eenig militair verband
aanwezige militairen nemen de housidie, oefengelegenheid, 'n door haar
ding aan; binnenshuis wordt het
ingestelde inspectie, portvrijdom en alle
hoofd ontbloot, terwijl in de open
andere mogelijke hulpmiddelen voor de
lucht het hoofd gedekt wordt gehou •
organisatie verleent, dan kan dit nimden en de militaire groet wordt gemer zijn aan een particuliere vereeni bracht
tot het lied ten einde is;
ging, die op grond van art. 9 der Grondwet tot de Regeering zou mogen zeggen: b. de commandant van een aanwezigen
"afblijven, wij zullen zelf uitmaken, welk
gewapenden troep doet dezen, na soort lieden tot onze burgerwacht kunbij een bereden troep - zoo noodig
nen behooren".
de sabels te hebben doen trekken en
De Burgerwachten in ons land zijn
dragen, de geweren of karabijnen (de
als gewapende korpsen uit de burgerij
karabijnen alleen als deze niet op
in handen van de wettige Overheid (n.l.
den rug worden gedragen) of de
den Burgemeester, onder toezicht der
sabels presenteeren; de commandant
Regeering) opgericht en met dit zeer bebrengt gedurende het spelen van het
paalde doel Koninklijk goedgekeurd.
lied den groet met den klewang (de
Zoodra zij niet meer volledig in hansabel), c.q. presenteert dit wapen;
den zijn van de Overheid, mogen zij op
grond van de wet niet langer voortbe- c. de commandant van een aanwezigen
ongewapenden troep doet dezen de
staan.
houding aannemen; de commandant
Particuliere gewapende korpsen zijn
brengt gedurende het spelen van het
in ons land (volgens een der longste
lied den militairen groet.
regeeringsverklaringen ter gelegenheid
van de totstandkoming van het Uniform2. Tijdens het spelen van het "Wilhelverbod) bij de wet verboden.
mus van Nassouwe" of het "Wien
Het standpunt van Professor Gerrel·
Neerlandsch Bloed" bij niet officieele
son speelt derhalve ongewild in d.z
gelegenheden en tijdens het ten ge•
kaart van het wetsvoorstel-Albarda.
hoore brengen van buitenlandsch~
Doch het standpunt is onjuist.
volksliederen, behooren de daarbi1
aanwezige in uniform gekleede mili ·
tairen zich, met inachtneming, voor
WAAROM DE B. V. L. IN 1918
zooveel toepasselijk, van het bepaal
IS OPGERICHT.
de in het eerste lid, te regelen naar
de omstandigheden waaronder dit te :1
Er zijn er, die zich weinig kunnen
gehoore brengen plaats vindt, met
herinneren van de geschiedenis van den
dien verstande dat zij in hun eerbeB.V.L.
toon in geen geval zullen achterblii ·
Dit heeft zelfs bij een zeer enkele
ven bij de aanwezige niet-militairen .
aanleiding gegeven tot de meening, dat
leden van socialistische partijen of -vak- 3. Het bepaalde in het eerste en tweede
organisaties ooit lid konden worden
lid is van overeenkomstige toepasvan den B.V.L.
sing ten aanzien van in burgerklee ·
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Volstaan moge worden met de mededeeling, dat 15 jaar geleden de B.V.L.
juist is opgericht, ten einde over een
vrijwilligerskorps te beschikken, waar van leden van communistische en socialistische organisaties geen deel konden
uitmaken.
Dit verbod is later uitgebreid tot de
fascisten en nationaal-socialisten, te11
einde den B. V. L. zijn karakter als gezagsinstituut ongerept te doen behouden.
De B.V.L. heeft totnogtoe ten volle
aan dezen eisch kunnen voldoen.
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LANDSTORMKORPS
SPOORWEGDIENST.
Ingesteld is een nieuwe categorie
Reserve-Officieren, n.l. Reserve-Off1cieren voor speciale diensten van het
Vrijwillig -Landstorm Korps SpoorweQ ·
dienst. Het Korps bestaat reeds lang.
doch tot nog toe waren daarbij geen
Reserve-Officieren ingedeeld.

Landstormers op elke wond Purol

NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad
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VOOR MILITAIRE AMBTENAREN
VERBODEN ORGANISATIES.

(Applaus.) Spr. wees op de wonderschoone positie, welke de B.V.L. in ons
volk inneemt.
Er is wel eens kritiek op den B.V.L.
uitgeoefend en de B.V.L. is wel eens een
vechtinstituut genoemd, maar de B.V.L.
is een kostelijk vredesinstituut. Het zijn
de slechte vruchten niet waaraan de
wespen knagen. (Applaus}. De B.V.L.
oefent een meer heilzamen invloed uit
op ons Nederlandsche volk dan menigeen wel denkt.
Wij moeten, aldus spr., onze onkreuk\ bare liefde bewijzen aan ons Vorstenhuis en blijven streven naar handhaving
van het gezag. (Applaus.)

Legerorder Nr. 68 M. A.
Ter kennis van de militaire ambtenaren wordt gebracht, dat onder het verleenen van eenigerlei steun aan groepen,
of vereenigingen van personen ten aanzien waarvan den militairen ambtenaar
aansluiting of steunverleening is verboden, mede wordt begrepen het deelnemen aan of bijwonen van openbare of
andere vergaderingen of bijeenkomsten
van zoodanige organisaties of vertakkingen daarvan.

0

APELDOORN.
Op 3 Maart vond onder zeer veel belangstelling de uitreikirtg plaats van de
zilveren medaille voor 24 jaren trouwen
dienst aan den Sergeant-Majoor-Administrateur J. van Geffen.
O.m. voerde het woord de Commandant van het Korps "Veluwsch Verband", Res.-Luitenant-Kolonel C. J . C.
Janssen, die den jubilaris geluk wenschte met zijn onderscheiding en waardeerende woorden sprak voor den arbeid,
verricht in de functie van administrateur van het "Veluwsch Verband".
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OPRICHTING AFD. TUBBERGEN
VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS
MOTORDIENST.
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Vrijdagavond, 23 Februari, had in Hotel Loohuis een vergadering plaats van belangstellende houders van motoren en motorrijtuigen, ten
einde te geraken tot de oprichting van een afdeeling van het Vrijwillige Landstorm Korps
Motordienst. Ir. G. J. A. Mettrop uit Almelo
zat de vergadering voor. Spreker zette in het
kort uiteen de beteekenis en het doel van den
motordienst en gaf daarna het woord aan den
burgemeester, die gaarne had willen voldoen
aan de tot hem gerichte uitnoodiging hier vanavond aanwezig te willen zijn.
Na de pauze werd rond gegaan en teekenden
bijna allen, ongeveer 40 personen, de verbintenis. Er zal alsnog bij de leden Noordegraaf
en Kemperink gelegenheid bestaan tot toetreding.

BENOEMINGEN.
Bij Koninklijk Besluit van 20 Februari
1934 is met ingang van 1 Mei a.s. benoemd:
tot Chef van den Generalen Staf, de
Generaal-Majoor I. H. Reynders;
tot Generaal-Majoor, de Kolonel H.
de longh, Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, die met ingang van
2 Mei a.s. tevens belast wordt met de
waarneming van de functie van lnspec teur der Infanterie;
tot Generaal-Majoor, Commandant
der IVe Divisie, Hr. Ms. Adjudant in
buitengewonen dienst, de Kolonel J. J,
G. Bar()n van Voorst tot Voorst;
met ingang van 1 Maart 1934:
tot Generaal-Majoor, Commandant
der Ie Divisie, de Kolonel J. van Andel;
tot Reserve Kolonel de Reserve-Luitenant-Kolonel W. G. van Hoogenhuyse, Adjudant in buitengewonen
dienst van H. M. de Koningin, aangewezen Commandant van het Vrijwillige
Landstormkorps "Monden der Maas";
zijn benoemd bij het reserve-personeel der Landmacht, bij het Vrijwillig
Landstormkorps Motordienst, tot Reserve-Luitenant-Kolonel voor Speciale
Diensten Dr. J. C. Eringaard, W.
Zweerts de Jong en Mr. A. Baron van
Heeckeren van Kell, aan wie sedert de
titulaire rang van Luitenant-Kolonel
werd verleend, alsmede de ReserveMajoor voor Speciale Diensten S. Prins 1
allen van dat korps;
tot Reserve Eerste Luitenant voor
speciale diensten de Reserve Tweede
Luitenant voor speciale diensten C. F.
Poortvliet, Plaatselijk Leider der Afdeeling Rijswijk van den Bijzonderen
V rijwilligen Landstorm.

Minister Deckers komt binnen.
Tegen negen uur kwam de Minister
van Defensie binnen. De voorzitter heette den Minister welkom en zeide diens
komst te meer op prijs te stellen, omdat
Z.Exc. heden zijn verjaardag vierde,
met welk feit spr. hem hartelijk gelukwenschte. (Daverend applaus.)
Toespraak Majoor Boots.
De stampvolle Dierentuinzaal.

ZUID-HOLLAND-WEST.
De jaarlijksche centrale samenkomst in
Den Haag. Van de 5000 toegangskaarten, die aangevraagd werden, konden er
slechts 1500 worden toegewezen.
,,De groote gewestelijke" is weder gehouden, Woensdag 14 Februari in de
Dierentuinzaal te Den Haag.
Het dagblad "De Rotterdammer" geeft
een aardigen indruk van den aanvang
van deze samenkomst:
Op het oogenblik heeft het juist zeven
geslagen en in de omgeving van den Dierentuin zijn er tal van teekenen, die er op
wijzen, dat er een avond voor de deur
staat, welke meer dan gewone belangstelling zal hebben. Passeerende taxi's en
trams maken zich drukker dan anders. Af
en toe is het een getoeter en getingel, dat
hei de zenuwen prikkelt en daartusschendoor klinken uitroepen van straatkooplieden: 11 Oranje meneer! Oranje!"
De file van auto's en autobussen wordt
intusschen als maar langer. Er arriveeren
een ontelbaar aantal wagens uit Den Haag
en omgeving. Maar langzamerhand ver •
schijnen er ook drommen uit verder afgelegen plaatsen.
We zien Landstormers uit Delft, Alphen
aan den Rijn, Poeldijk, Leiderdorp, Naaldwijk, 's-Gravenzande, Maassluis, Leiden,
Bodegraven, Rijnsburg, De Lier, Oegstgeest, Nootdorp, Zoetermeer-Zegwaard,
Sassenheim enz. enz. Voortdurend komen
nog nieuwe auto's aangereden en we vragen ons af, waar al die Landstormers moeten blijven ... .
Als het half acht geworden is, klinken
vanuit de groote Dierentuinzaal de eerste
tonen van de Kon. Mil. Kapel, die voor
dezen propaganda-avond der Gew. Landstormcomm. 11 Z.-Holland West" haar medewerking verleent. Het lijkt wel of de muziek verhaastend werkt op den nog steeds
aanzwellenden stroom van belangstellenden. Want velen zetten er nu den draf in
om sneller binnen te komen. En er rest
nog een half uur voor 't begint .. .
De zaal loopt voller en voller en biedt
al heel gauw een vroolijken, feestelijken
aanblik, mede door de vele vaandels der
verschillende afdeelingen, . die rondom 't
podium worden geplaatst. Jammer, dat
duizenden andere belangstellenden, die
óók aanwezig hadden willen zijn, geen
plaats meer konden machtig worden. De
groote zaal is onder en boven vér voor
acht uur totaal bezet ....

De aanvang.
Om precies acht uur kwamen de
autoriteiten binnen. Wij merkten op
Kolonel H. de longh, Inspecteur van den
Landstorm, als vertegenwoordiger van
den Minister van Defensie, voorzitter en
secretaris van de Nationale Landstormcommissie, de heeren L. F. Duymaer van
Twist en G. F. Boulogne, de Burgemeester van Den Haag, Luitenant-Generaal
Jhr. W. Röell, commandant van het
Veldleger en Gouverneur der Residen tie, de Generaals van Munnekrede, Fabius, Reynders, Weber en Zeeman, Kolonel Baron van Voorst tot Voorst,
Brigade-Commandant van de Grenadiers en Jagers, Luitenant-Kolonel
Phaff, Commandant van de Jagers,
tal van Burgemeesters uit Zuid-Holland - West, leden van Gewestelijke en
Plaatselijke Landstormcommissiën.

De opening,
De heer L. G. Royaards,
voorzitter van de Gewestelijke Landstormcommissie
Zuid-Holland: West
herdacht
Mr. Dr. N. G. Veldhoen, tweeden voorzitter der Gewestelijke
Commissie, die zijn hart
zoo zeer aan den B.V.L.
De heer
had verpand. Spr. verL. G. Royaards
zocht eenige oogenblikken stilte, ter herdenking van dezen
trouwen vaderlander.
Spr. wierp vervolgens een terugblik
op het jaar.
Na een nationale afbraak van 15 jaar
is ons volk wakker geworden, en heeft
geroepen om Oranje. Spr. bracht hulde
aan de Regeering, die er niet voor terugdeinst die gezagsmaatregelen te nemen,
die zij noodzakelijk acht om het volksgeluk te verzekeren.
Spr. wekte de landstormers op om
paraat te zijn.
Onder luid applaus werd besloten een
telegram van verknochtheid aan H.M. de
Koningin te zenden.

Toespraak Schaepman.
De volgende spreker,
het Tweede Kamerlid
Th. F. M. Schaepman,
riep in navölgiiig van
~geen Minister Colijn
in o.e Eerste Kamer gezegd heeft, tot den
Landstorm: Sluit de
gelederen!
De B.V.L. staat achDe heer Th. F. M. ter het wettig gezag, en
Schaepman
daarom stelt de Regeering prijs op het instituut als orgaan van
de Overheid, waarop gerekend kan worden, omdat allen zich vrijwillig verbonden, en uit volle overtuiging. De Landstorm is niet gericht tegen een partij,
maar tegen allen van welke richting ook,
die voornemens zijn op illegalen weg te
grijpen naar de macht. Als er geen
B.V.L. was, zou hij nu nog moeten worden gesticht. (Applaus.)

Toespraak Ds. Voorsteegh.
Vervolgens sprak Ds.
Is. V oorsteegh, voorzitter van den Bond van
Chr. Oranjevereenigingen in Nederland, Ned.
Herv. predikant te Den
Haag.
Spr. memoreerde de
toestanden, die in de
ons omringende landen
bestaan ~n noemde het
Ds. Voorsteegh voor ons een machtig
voorrecht om Nederlander te zijn.

Ware het niet, dat
de ruimte van den
Dierentuin onze gewestelijke commissie
er toe noodzaakte
duizenden aanvragen
om toegangskaarten
af te slaan, dan waren
onze 6400 vrijwilligers hier allen verzameld om wederom
getuigenis af te leggen van hun onwan Majoor Boots
kelbaren trouw aan
ons geliefd Oranjehuis en aan het Vaderland.
Spr. wilde hier in aanwezigheid van
de hoogste lands-autoriteiten eerbiedige hulde brengen en grooten dank
zeggen aan den B.V.L.-er, die werkloos zijnde en den druk der tijden
op hem en zijn gezin voelende, geen
gehoor geeft aan de pogingen van
uiterst links en rechts om hem af
te brengen van zijn eens gegeven
woord het wettig gezag immer trouw te
blijven en waar noodig te helpen.
Hulde aan u vrijwilligers, die in uw
vaderlandsliefde en opofferingsgezindheid de beste Nederlandsche eigenschappen vertoont.
Spr. bracht ten slotte dank aan de
Gewestelijke en Plaatselijke Commissiën, aan den Gewestelijken secretaris
en de Plaatselijke leiders, die tijd noch
moeiten ontzien om het instituut van
den B.V.L. zoo paraat mogelijk te
maken. (Applaus.)
Oegstgeest ontvangt den
wisselbeker.
Na de prijsuitreiking van den wisselbeker aan den luitenant D. G. Sanders
als waarnemend plaatselijk leider van
de afdeeling Oegstgeest en van de medailles aan de overige winnaars van de
gehouden wedstrijden, deelde de heer
Boots nog mede, dat er thans 1277 afdeelingen zijn, waarvan een fraaie
transparantkaart van Nederland is vervaardigd, waarop al deze afdeelingen
met stippen in verschillende kleuren zijn
aangeduid. Spr. overhandigde deze
kaart als een blijk van hulde aan den
,,opperpropagandist van den B.V.L.",
generaal Duymaer van Twist. (Applaus.)
Toespraak Dr. K. Dijk.
Voorts voerde het
woord Dr. K. Dijk,
predikant van de Gereformeerde Kerk van
s-Gravenhage-West.
Spr. stelde den Landstorm die als het moet
ten strijde oproept, en
het
Evangelie
dat
slechts als ideaal de
liefde kent, tegenover
elkaar.
Deze tegenstelDr. K, Dijk
ling die vaak gemaak t
z.i. valsch.
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derworpen moet zijn. En dat is de dood
voor de waarachtige geestelijke vrijheid.
Hierna werden eenige films vertoond,
o.a. die van de huldiging van de Koningin in het S~adion te Amsterdam.

Slotwoord.
Vervolgens werd een
slotwoord gesproken
door Generaal Duvmaer van Twist, die in
een korte doch bezielende rede wees op de
j bestaansnoodzakelijkheid van den Landstorm, juist in deze tijden. Spr. riep alle
Landstormers in den
Generaal
lande toe het woord
Duymaer v. Twist van Colijn: Sluit de
gelede~en!
De avond werd opgeluisterd door
muziek van de Kon. Mil. Kapel.

Het Evangelie wil vrede en liefde in
den weg der geestelijke vrijheid, en deze
vrijheid is alleen mogelijk wanneer zij
in ons Vaderland beschermd wordt
tegen alle tyrannie van welke zijde ook.
'vil elnu, tot die bescherming werkt ook
mede de Vrijwillige Landstorm. Dit
keurkorps is een beveiliging van de
geestelijke vrijheid.
Deze gaat ten gronde in de revolutie
van links, want het communisme kent
alleen dwang, èn in die van fascistische
zijde, want de corporatieve staat kent
slechts het algemeen belang, waaraan
ieder groepsbelang, zoo zegt men, on-

Zijne Excellentie Mr. Dr. L. N. Deckers, Luitenant-Generaal Jhr. W. Röell en
Burgemeester Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch ridder van Rosenthal.

B.V. L.-WEST-BRABANT.
De wintercampagne loopt op 'n eind.
De dagen worden langer, en onze arbeidzame menschen van het platteland,
aan wier behoudgezinde trouw aan God
en Kerk, Koningin en Vaderland, wij de
overgroote meerderheid onzer vrijwilligers danken, komen reeds te laat van
het werk in tuin en veld om ze nog
saam te roepen ter vergadering. Versterking van den band van kameraadschap en saamhoorigheid, en het uitdragen van de Landstorm-idee onder de bevolking; - ziedaar het doel onzer vergaderingen en samenkomsten.
In begin October hield de afd. Lepelstraat haar jaarvergadering met prijsuitdeeling; - de afd. Roozendaal, waar
in evenredigheid van de propaganda
van den aldaar gehouden schietdag de
opkomst maar matig was, gaf bij de
prijsuitdeeling een film van Landdag en
Schietdag ter plaatse; ....:.. de afd. Vrederust is vanzelfsprekend altijd compleet
en weet door goede actie alles binnen te
halen, wat er te verdienen valt; - de
afd. Zwaluwe, klein maar dapper, werkt
jaarlijks alles huiselijk af, maar goed; in Princenhage mochten we een bijeenkomst meemaken met de schutters, wier
aantal stijgende is; - in Breda wordt er
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PRIMA
TUIN-. BLOEM- EN LANDBOUWZADEN

Waar nog niet vertegenwoordigd, kunnen
actieve pers. tot agent worden aangesteld.
Flinke provisie.
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gewerkt: twee groote propaganda-filmavonden met prijsuitdeeling trokken
menschen en vrijwilligers. De herboring
van de Plaats. Commissie met haar
nieuwen leider, de Res.-Kapt. S. Somers,
brengt groeiend leven. In Teteringen
ontviel aan de afd. de ijverige leider
Kapitein Augusteyn en het bestuurslid
de heer Bakx. Gelukkig kon door ge schikte krachten in het jammer verlies
voorzien worden, en een ouderwetsche
worstenbrood-avond met prijsuitreiking
bracht weer heel de afdeeling te zamen.
In Rijsbergen prijsuitreiking met prettig samenzijn; - in Hoogerheide trad
een nieuwe leider op die de ineengezakte afdeeling weer wel op de been zal
krijgen, getuige een vriendelijke bespreking met een tiental oude getrouwen; jammer genoeg moesten we deze
mannen van goeden wil door een ontzettenden mist op hun propagandaavond te leur stellen. Doch: van uitstel
komt geen afstel!
In Fijnaart ondanks een bar winterweer een tjokvolle zaal op den propaganda-avond met film: In de dagen van
Alva's verdrukking; ~ in Leur, waar
we in jaren niet meer geweest waren
(gewoonlijk in Etten) wachtte ons een
keurig versierde en bezette zaal, en
goed publiek; - in Oosteind, waar bijna
alle mannen, die in de termen vallen,
in den B.V.L zijn ingeschreven, evenzoo in Zegge en in Standdaarbuiten,
prijsuitdeeling en tevens propagandaavond met film en veel volk; Rucphen
vierde heel den middag en avond feest
ter herdenking van de opening der
nieuwe schietbaan, doch tevens het
zakelijke in de propaganda door een
film-bijeenkomst; Steenbergen en
Kruisland, beide van de jongsten, hiel-

den zich kranig. Op beide bijeenkomsten wilde de heer Burgemeester aanwezig zijn met de geestelijke overheden
der gemeenten. Zoo ook in Fijnaart, in
Standdaarbuiten, in Leur, in Oosteind, in
Zegge.
In Oudenbosch de harmoniezaal propvol, met een keur van prijzen door bijdrage van de Plaats. Commissieleden.
Zóó, dat men daar een dubbele serie
heeft: ,,regeerings" en particuliere prijzen. In Sint Willebrord vergaderden we
heel knus op het tooneel met een klein
corps, dat als echte propagandisten beloofde, het volgende jaar met minstens
het dubbel getal een aanslag te doen op
de prijzenkas. In Ossendrecht, ook nog
een van de jongeren, loopt het goed.
Burgemeester en kapelaan moedigen
door woord en meedoen de zaak aan.
Zundert maakte van zijn jaarvergadering met prijsuitdeeling een genoegelijk
Brabantsch kaartavondje. In Zevenbergsche Hoek waren mede de vrijwilligers uit Moerdijk en Zwaluwe opgetrommeld. Het barre winterweer had
toch een goede honderd man niet thuis
kunnen houden uit de jagende stormen
en sneeuwvlagen.
Bergen op Zoom moet en zal ook
worden opgehaald. Onder leiding van
den Commandant van het Verband zell
zal de Plaatselijke Commissie een intense propaganda aanpakken onder de
oudere en de niéuw te werven leden.
In Halsteren en Lepelstraat zijn de
Plaatselijke Commissies met medewerking van Geest. en wereldlijke autoriteiten hervormd; in Zevenbergen wordt
onder leiding van den Heer Burgemeester gestreefd om deze afdeeling weer
eens nieuw leven in te blazen. Zoo
wachten nog een paar afdeelingen, die
door allerlei omstandigheden van personen en plaatsen wat in de verdrukking
zijn geraakt, op nieuwe levenskracht. Ze
komen alle aan de beurt.
De propaganda voor den bijzonderen
dienst 2de ban kreeg op al die bijeenkomsten haar deel. Doch onze Brabanders hebben geen haast. 't Komt.
De Landstorm moet leven! En daarom geen machinale druk, maar groei!
De Secretaris West-Brabant
JOS. VAN GENK.

MAAR NATUURLIJK ....

HOTEL DE PAUW
ARNHEM
ZOO PRETTIG, ZOO'N GEZELLIGE HUISELIJKE SFEER EN ALLES ZOO MODERN
EN COMFORTABEL INGERICHT!

Kamer met uitstekend ontbijt f 3.- p. p.
D. van der Meer, secretaris-pennn. M. C. Kroon,
leden G. de Boer en M. Hoogkamer.

Vijfhuizen. De te Vijfhuizen geïnstalleerde
ladstorm sub-Commissie bestaat uit de heeren
C. Koning, voorzitter; L. Tanis, secretaris; M.
Vissers, penningmeester; J. Dieben, J. Sikma
N. Smit en G. Bakker, leden.
'
Nieuw-Vennep. De Gewestelijke Landstorm
Commissie installeerde op 22 Februari de volgende sub-Commissie voor de afdeelingen
Nieuw-Vennep.
M. Bernard, voorzitter; jhr. van Grotenhuis
van Onstein, 1e secretaris; P. G. Alkemade, 2e
secretaris· W. Faber, penningmeester: Pastoor
van den Berg, J. Biemond, K. Verkuyl, R. Thomas, P. de Zeeuw, leden.
Sloterweg Noord. Voor de plaatselijke Landstorm sub-Commissie is benoemd tot voorzitter
de heer H. J. Post, tot secretaris-penningmeester de heer C. Kat.
.

Amsterdam West. Dr. I. H. J. Vos, voorzitter
van de Gewestelijke Landstorm Commissie installeerde op 12 Februari 1.1. de plaatselijke
Landstorm Commissie voor het District Amsterdam West. De samenstelling dezer Com missie is als volgt: le voorzitter dr. Y. van der
Zee, 2e voorzitter dr. H. van Rosbergen, le
secretaris H. G. Smit, 2e secretaris dr. A. J.
van Reeuwijk, penningmeester A. C. Bos, leden de heeren pastoor Smits, kapelaan van der
Kolk, W. van Nes, J. Kloots, J. Sanders, S. de
Jong, B. Eversen, J. Eversen en S. Bource.
Amsterdam Zuid. Een Districtscommissie
voor Amsterdam Zuid is in voorbereiding,
waarvan de installatie spoedig zal geschieden.
Abbenes. Een plaatselijke Landstorm subcommissie voor Abbenes is samengesteld en
geïnstalleerd.
De samenstelling is als volgt: voorzitter J.
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Aalsmeer. Tot leden
van de Landstormcommissie Aalsmeer zijn alsnog &enoemd de
heeren: wethouder J. P. Berghoef en W. Gijzen.
Huygsloot-Oude Wetering. Benoemd tot leden
der Pl. Landstorm Commissie de heeren E.
Weststeyn en C. van der Lip.
Amsterdam Noord.
De beide plaatselijke Landstorm Commissie'>
in Amsterdam Noord organiseerden een gezamenlijken avond voor alle leden van de drie
afdeelingen in Amsterdam Noord. Op dezen
avond werden de nieuwe plaatselijke commissies aan de leden voorgesteld en de Landdag
besproken. Een Amerikaansche verkoop onder
de leden bracht een flink bedrag op voor de
reiskas.

Amsterdam West.
Amsterdam West vergaderde met hare nieuwe Districtscommissie in haar lokaal in Amsterdam West. Er was groote belangstelling.
Ook hier werd propaganda gemaakt vo·or den
Landdag. Een Amerikaansche verkoop bracht
ten behoeve van den Reiskas een bedrag van
f 53.- op.

Officieren bijeenkomst.

STELLING VAN AMSTERDAM.
Nieuwe Plaatselijke
Landstorm Commissies.

Va

De Gewestelijke Landstorm Commissie orga·
niseerde een bijeenkomst voor Commandant en
Officieren in het Carlton-Hotel te Amsterdam.
Een der leden heeft een voordracht gehouden
over luchtbescherming, terwijl door den Commandant aan de hand van een maquette het
voorschrift Woelingen werd behandeld. Er was
voor deze bijeenkomst veel belangstelling. Na
afloop werden voor de officieren met hunne
dames enkele smalfilms vertoond.

Landdag 1934.
Hoewel een uitvoerig concept programma
voor den Landdag te Hilversum is vastgesteld,
zal het definitief programma eerst in het , ,\.
gend nummer knnnen worden gepublicend,
daar enkele wijzigingen in het concept nog m:>gelijk zijn. Er is in de Stelling van Amsterdam
veel belangstelling voor den Landdag. In vele
afdeelingen is reeds met groote activiteit een
reiskas gevormd en is de deelneming verzekerd. Omtrent den juisten datum zal ook in
het volgend nummer melding worden gemaakt.
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Gevraagd door flinke, solide
boerenmenschen, met eigen
werkkrachten (die lid zijn
van den B.V. L.),

Biedt zich aan 'n gediplom.,
gehuwd Chauffeur,
m. jarenlange ervaring, klein
gezin, lid v. d. B.V.L.; beste
getuigschriften staan hem ten
dienste. Brieven onder lett. V
aan het Bureau van dit blad.

KOK ROTTERDAM

VAK-kleeding

PRACTISCHE
HUISVROUW
KOOPT

de volle hypotheek
tegen matige rente, voor aankoop groote boerderij. Inl. w.
g_ op aanvr. verstrekt. Briev.
lett. AB Bureau van dit blad.
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VRO·O M &
DREESMANN

Beijerlandschelaan 17
Jonkerfransstraat 106

Wij maken iets speciaals
in bedrijfskleeding, o.a.
Overals en Werkpakken
Vraagt U eens bemonsterde offerte aan of
koopt een proefstukje.
Uiterst lage prijzen 1

(fijne kwaltieit):
fabr. IIillen's Sigarenfabriek, f
SIGAREN
- - - - - - per duizend;
Sigaren,
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w

Groote lichte Vorstenlanden
30.100 stuks als proef .... f 3.-.

Tegen toezending postwissel of storting op onze Postgiro
no. 221887 franco nuis.

Firma H. BATELAAN, Koudekerk a. d. Rijn, Telefoon 11.
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PBNA
Vacantie - Veluwe (gem.Apeldoorn). Steenen Landhuisjes
met 5000 M2. bosch en heide
voor f 1600. Br. lett. B M aan
Dixon's Boekh., Apeldoorn.

Auto-, W.A.-, Ongevallen•,
Zieklen-, Glas-, Brand- en
Transportverzekeringen.

Op plaatsen, waar nog niet
vertegenwoordigd, agenten
gevraagd.
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Leden v. d. Bijzond. Vrijwill.
Landstorm, het is uw belang
bij uw winkelier kwaliteitssigaren te verlangen.
MEDAILLES
BEKERS Daarom vraagt met klem de
EEREKRUISEN en LINTEN kwaliteits-sigaar merk K.L.11.
N.V. Tabak- en Sigarenfabr.
v.h. Gebr. BOS, opgericht 1853,
WESTEINDE 36, DEN HAAG Ridderkerk, Telefoon no 5.
Vervaardiger van Regimentsvlaggen en Hofborduursels.

VAANDELS-VLAGGEN
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DENNEWEG75-77
TEL. No. 112760
's-GRA VENHAGE
Uniform-kleeding
Petten

f 25.-

VERVEN

G. M. A. STEIJLEN
HARDERWIJK
Tel. 141 - Giro 119428

UNIFORM-KLEERMAKERIJ
Coupeur steeds te ontbieden.

A. Drüghorn

ISCHOENEN
EENS DRAGEN . ..
STEEDS VRAGEN 1 1

UW WEDSTRIJD SLAAGT ZEKER
als U ons schijvenmateriaal gebruikt. Prima houtbord,
speciaal voor schietschijven vérvaardigd, 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
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GRAMOPHOONPLAAT

Gezongen door den heer D. VAN DER KOOY, Apeldoorn.
Aan de keerzijde: ,,WIJ WILLEN HOLLAND HOUEN",
Prijs f 2.50.
6 exemplaren f 12.50.
Toezending franco.
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U zult tevreden zijn.
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SPUISTRAAT _ PASSAGE • DEN HAAG
KALVERSTRAAT- ROKIN -AMSTERDAM
OUDE GRACHT - UTRECHT
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BAKOVEN BOUW

v.h. H. P. Den Boer N.V., Dordrecht, Tel. 5241, Postbus 72.

GAS -BANKETQVENS

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 gasverbruik. Vraagt onze referentielijst. Reizigersbezoek gratis,
Uit voorraad leverbaar.
Wij wachten uw aanvrage.
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Carrosseriebouw
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Koopt Uwe prijzen bij

RIJSMATERIALEN - DROOG EN GROEN RIET

,,EKSTEEN"

100 Gladiolen in 25 kleuren
gemengd, 50 Montbretia in kl.
gemengd, 25 Anemone in kl.,
50 Ranonkels m. beschrijving
van bloei en plantrtijd. Deze
< ":I aanbieding is slechts tijdelijk.
;;I ;;l Verpakking vrij voor slechts
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H. H. LAi~ DSTORMERS~ee1..
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kost
Telefoon (Rotterdam)
een prima
rijwiel ....
No.
Spaa:r,t uw geld. Koopt of be- KENT U DE MILISAFE?
V raagt pr IJs
stelt nog niet. ... Vraagt eerst Vraagt prosp. Opgericht 1910
gratis Prijscourant 1934 met
en beschrijving van onze modellen
.i~iste afbeelding en bescheijvmg ....
W. VAN HEERDT, Fabrikant, v.h. L. W. BRONKHORST
WERKENDAM
Lunteren.
Javastraat 57 • Den Haag
Tel.
Nr.
23
doorl.
Opgericht anno 1873
Telefoon no. 113290
Postgiro no. 163395
UITVOERING van RIJSWERKEN in onder-aanneming.
Sigaren-, Sigarettenhandel
RIETMATTENFABRIEK
Rigen cultures
Prima kwaliteit
Lage prijzen
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B. JALINK - APOLLOLAAN 13 - APELDOORN
AutoVerhuur
Den Haag, t.o. Dierentuin
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VALKENBURG (L.)
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VERSCHIENEN:
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BIEREN

LEIDEN

DONKERSTRAAT 50
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DE LEEUW'S

CAliEN'S ICOLENHA"EL
l>E WALES·.SP~CIAllST
VD.w'ERFSTR.-4 IEL.~697

1

1

De cursist bepaalt
zelf 't studietempo
Uitvoerige correctie
U krijgt de lessen,
die juist aansluiten,
bij Uw vooropleiding
Vraag het kosteloos prospectus No. 10 eens aan!

KONINGINNEGRACHT 1d
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Triplex in Berken, Elzen,
Eiken, Oregon Pine en Ocoume
ELK GEWENSCHT MODEL

J.

BURGERBOUWKUNDE
WATERBOUWKUNDE
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELECTROTECHNIEK
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Directie: R. MAAS Rzn.
Comm.:
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
Mr. J. Oranje.
S. Zei.il Wzn.

PRIJSCOURANT !

ZAADHANDEL
Alphen a.d. Rijn - Telefoon 36
DOETINCHEM Vuren-,Grenen-en Lerkenhout

ST00MEN

•

•
•

FIRMA JACOB SPREIJ

,,Lelie"-Rijwielfabrikatie,
's-Gravenzande.
Electr. lantaarns S.B.I.K. f 4.50 1
Sach's lantaarns . . . . . . f 3.50

STUDEER TECHNIEK
THUIS'

•

H.DIEPENBROEK

TH. VAN DEN BERG

HET NEDERL. TECHNICUM
ARNHEM
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SINDS 1919

Acht geven 1
Wielrijders 1
Levering van fabriek
aan particulieren, Dames- of Heeren-Rijwielen,
met kast, drager, torpedonaaf, VRAAGT
compleet uitgerust . . . . f 28.Met centrix-naaf . . . . . . f 25.Van eerste klas prima materiaal vervaardigd, ten volle
gegar. Verzending door geheel
Nederla,nd franco. Rembours.
Vrij zicht.
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De technische vindingen gaan voort, ook in
crisistijd!
Houd U op de hoogte
van Uw vak door het
schriftelijk onderwijs van
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N.V. Houthandel v.h.

VOORSCHOTEN
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1
1
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KOOPT, U DEZE OLIE OOK INDERDAAD ONTVANGT?
EISCHT daarom steeds VERZEGELDE verpakkingen !

ZeJt. lJriJw ·
de IJ leJ
l'iJs.

VOOR

KO NIN GSSCHUTTERS
van den Bijzonderen Vrijwil•
ligen Landstorm beschikbaar
tegen betaling van f 1.- :
INSIGNES van het Koningsschutterskruis. als Dasspeld
en als reversknoop.
Bij postwisselzending aan de
Administratie van "Het Landstormblad" te vermelden hetgeen men wenscht.

"

RIJWIELF 1\BRIEK
MAASSLUIS
Telefoon 168

DE HAAS"

GEMEENTE-LEVERANCIER

Levert direct aan particulieren
R i.i wie 1en en Onderdeelen.
Vraagt gratis prijscourant met
juiste afbeeldingen.
30 PROCENT BESPARING!

VOEDERT UW PAARDEN
n ~ a R t htöt dagrantsoen
it>,:ieren rn{•r1:non
TWEE MUSKATOR
LIJNZAADKOEKJES
met gepasteuris. Melasse.
Deze koekjes bevatten de
levensnoodzakelijke
Mineralen
JOdium
Vitamine
N.V. NEDERL. KRACHTVOEDERF ABRIEK ,,M:USKATOR"
OUDEWETERING

8

N.V. Houthandel v.h. Fa. J. &G. ALBLAS

J

1

WADDINXVEEN
TEL. No. 6
Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel. 40891 1

10%korting
op alle schoonmaakqoederen

LEVEREN : Vuren, Grenen, Amer. Grenen 1
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Spar-•
ren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout.
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw.
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BERKEN en EUEN
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PRIJZEN SCHERP CONCURREEREND !
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Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE

ALLE BANKZAKEN
SAFE DEPOSIT -

KOFFERKLUIS

ACCOUNTANTSKANTOOR

1

Willemsk. 2 - Leeuwarden

5 % Pandbr. à 100½ %
4½ % Pandbr. à 100 %

VAN - ITERSONLAAN No. 1

GOUDA

De Directie:
P.VISSER, Drs. H.WYNIA

TELEF. 2204

GOEDEWAAGEN'S CUBA DOORROOKERS

illlll_JD
PRIJS 45 CENT

DE PIJP VOOR 1934

AANNEMING

MAATSCHAPPIJ

1

1

ROTTERDAM

GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL
ALLE COMFORT

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

Hotel VERNIMMEN cAFE-REsTAURANT
Heerenveen (t.o. 't station) 'T GOUDEN HOOFD

-

Tel. 338501 Den Haag

N.V. S T O O M B OOT - 0 N D E R N E M I N G

,,CONCORDIA"
HOOFDKANTOOR: ARNHEM

Dagelijksche Boot- en Autodiensten
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam,
Delft, Den Haag, Amsterdam,
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd

Dercksen's BESCHUIT
't BESTE van 't BESTE ! !
Elkeen die ons een

nieuwen

Verbruiker aanbrengt,

ontvangt een aardige

VERRASSING!!
.

VI N G O U

Stroomend w. en k. w~ter
Centrale verwarming

GARAGE - TELEF. 20

ALKMAAR
DINEERT IN

't GULDEN VLIES
EN GE ZULT
TEVREDEN ZIJN

GOUDA · TELEFOON 2183

N.V. v. GAASBEEK & v. TIEL'S
ACHINALE STOEL- EN MEUBELFABRIEK

ULEMBORG
GERICHT
L.:

KANTOOR
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Hotel "De Kroon"
Vergaderzalen
UITST. KEUKEN

,,Du Commerce"
Hoogstraat 173, Rotterdam

Tel. Interc. 54603.
Logies en ontbijt f 2.50 Logies m. uitgebr. ontbijt f 2.50
_ . . PRIMA KEUKEN - - Centr. verwarm., badkamers,
Pilsner Urquell
stroom. warm en koud water.
en Dortmunder Kronenbier.
c. H. Bergmans.

HUIS 79

N.V. AANNEMING MIJ.
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40 vaste planten in 5 soorten,
10 Dahlia's, 150 Montbretia's,
150 Oxalis, 100 Anemonen, 100
Ranonkels, 30 Tijgerlelies, 30
Zilverlelies, 2 Potplanten en
plantwi.1zer. Alles apart verpakt, in mooie, gemengde
kleuren, à f 4.50. Halve collectie f 2.50.
J. W. J. VAN BIEZEN
Hillegom.
Postgiro 135229.
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GEBR. BOEK
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Vraagt prijs
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VOOR DEN BLOEMENTUIN _ _ _ _ _ __

BOUW- EN GEWAPEND
BETONWERKEN

DOOFHEID ....

Recl.-coll.: 5. Bloemheesters in . . .
5 so?r:en, ~ Struikrozen, 5 1 en oorsuizen, ook ouder-1
Dahha s,_ 2.:> ~vaS t en p~an_te,n,
domsdoofheid. oorverkal~00 Glacl1olen, ~O Mo t~ etia s,
king, loop. ooren, brom;)0 Ranonkels, .iO Oxahs en 10
men suizen fluiten geLelies _voor sle~hts f 2.50. El_ke
raas' in het' hoofd, 'enz.
bestellmg 10 J-.aapsche Lelles
Vraagt kosteloos broch.
en plantw. gl'atis.
no. 2 omtrent genezing.

ZUIDBLAAK No. 22
ROTTERDAM. Tel.11645
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GROENMARKT 13

Hotel, Café~Restaurant

,,ZUM FRANZISKANER"
BREDA

,,

CHEMISCHE FABRIEK S. VINGERLING

WEI\ELDREPUTA TIE
GEHEEL GEMODERNISEERD
Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3.---. inclusief
uitgebreid Hollandsch ontbijt.

v.h. ZANEN & VERST0EP
Tel. 2352 Gouda

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.
is onschadelijk en goedkooper dan
,,
alle best. reinigingsproducten, en is
- - - - - - - - zuiver Ned. fab1ikaat (wett. gedep.).
VRAAGT OFFERTE en NEEMT PROEF!

V I NGO U

N.V. LEEUWARDEN
HYPOTHEEKBANK

H. M. VAN TRIET

N.V.

1Voor RIJK &GEMEENTE-INSTELLINGEN
,,

l 11111111111111111111111111111111111111111

P. W ALRAVEN - HILLEGOM
Stationsweg. Postgiro 36876.

S. WIJNBERG,
Oosterpark 45 • A'dam
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Uit de Afdeelingèn

in een land slechts één gezag zijn. dat blindelings gehoorzaamd moet worden: dat is de regeering en niet daarnaast een fascistische organisatie ....
Domburg, 24 Jan. Welgeslaagde filmavond.

burgemeester van Diepenveen, voorzitter; ll.
W. Dikkers, H. F. Wiegman, Pahud de Montanges, W. W. Hopperus Buma, allen te Diepenveen; G. N. Nolten, hoofd der school te
Lettele; ds. Bartels te Colmschate en de heeren J. Roetert Steenbrugge en J. C. Korving,
plaatselijk leider, beiden te Diepen'veen.

Driessum, 6 Febr. Ds. M. A. VerweiJ werd
geïnstalleerd als lid van de plaatselijke com missie; de rekening van den penningmeester
sloot met een klein batig safdo.
Driewegen, 2.5 Jan. Filmavond, waarbij de
Chr. Zangver ~~r,iging enkele i;ederen deed
hooren.

Doetinchem, 15 Febr. In de propaganda-samenkomst bij hotel Kaak heeft de heer W. van
Ingen Schouten er o.a. op gewezen, dat fa scisten bij den B.V.L. niet thuis hooren. De
fascisten spreken ook over steun aan de regeering, echter geven ze slechts voorwaardelijk
steun; want wanneer de regeering volgens
hen te zwa k blijkt in eenigerlei opzicht of niet
al te fascistisch optreedt, dan meenen zij zelf
te moeten zorgen voor "orde en rust"; dat is
hun revolut ionnaire beginsel. Doch daarover
praten ze nooit. Wanneer daarover vragen gesteld worden in vergaderingen, dan wordt
daarop niet geantwoord. De regeering kent
echter de revolutionaire, niet-wettige voornemens en houdt daarmede rekening. Er b1n
op een schip slechts één kapitein zijn ; er kan

Dronrijp, 14 Febr. Geslaagde samenkomst.
Als sprekers traden op de heeren B. Smid, às.
Klapwijk, mr. T. Lambooij en pastoor ten
Hove.

Alphen a. d. Rijn, 5 en 6 Febr. Twee ~eslaagde samenkomsten in de St. Josephzaal. Na
zijn installatie tot eerevoorzitter der plaatselijke commissie sprak bur~emeester P. A. Colijn, nadat hij den heer Royaards voor zijn
vriendelijke woorden dank gebracht had. We
hebben - aldus burgemeester Colijn - een taak
en roeping te vervullen maar dienen hierbij
te staan op den bodem der werkelijkheid. Revolutie-uiting met geweld kan door den B.V.L.
worden onderdrukt; propaganda voor de revolutie moet door de overheid worden geweerd, maar de revolutie-theorie kan niet ge weerd worden.
Deze komt van rechts en links; van recht~
die ons soms zeer nabij zijn .... Onze volksen geestelijke vrijheden moeten echter be waard blijven en we geiooven dat ons volk
wars is van elke dictatuur. Het moet ons een
eere zijn ons te scharen rondom den troon van
Oranje! De burgemeester vatte de taak van
den B.V.L. saam in bescherming van de volksvrijheden en het huis van Oranje en daara an
wil ik - aldus de burgemeester - gaarne mijn
krachten wijden.

Ede, 13 Febr. Welgeslaagde samenkomst, die
door vele autoriteiten (burgemeesters van Ede
en Woubrugge, Garn. commdt. enz) werd bijgewoond.
Van de vertoonde films was 't glanspunt de
sprekende film "Willem van Oranje", die zeer
bewonderd werd. De burgemeester van Woubrugge, de heer J. E. Boddens Hozang, Sl)rak
een kernachtig propaganda-woord. Tot slot
werd een keurig tableau vertoond, waarin ' t.
devies "Als 't Moet" uitstekend tot zijn recht
kwam.

Baflo, 16 Febr. De heer J. C. Boot, burgemeester van Winsum hield een propagandarede.

Beugen, 6 Febr. Pater Veldman S.V.D. vertelde van zijn wedervaren als missionaris op een
reis door Sovjet-Rusland.
Niet alleen werden de bezoekers in kennis
;gesteld met den iammerlijken toestand op v-~lerlei gebied in Rusland, maar tevens hebben
ze den moed leeren bewonderen van een missionaris, die zooveel moeilijkheden had te overJ
winnen, bedreigd werd door honger en dorst,
noodweer en zelfs door den zoogenaamden
witten dood.
Biggekerke, 6 Febr. Uit het jaarverslag, wat

de plaatselijke leider uitbracht, bleek, dat het
ledental gestegen is tot 38.

Blauwhuis, 1 Febr. Onder voorzitterschap
van den heer Si. Tj. Landman werd een welgeslaagde propaganda-samenkomst gehouden,
waarbij de heer A. Siemonsma hulde bracht
.aan de mannen van 1918; burgemeester Martens sloot zich hierbij gaarne aan en betrok
ook de vrouwen der Landstormers in deze hulde. Pater Strijbos besloot zijn rede met een:
Leve de Koningin! Nog werd een toespraak in
tiet Friesch J:!ehouden door den heer Santema,
lid van het Friesch Nationaal Comité.
Blokker, 6 Febr. Jaarvergadering, waarbij
de heer Oolders, uit Alkmaar, de prijzen uitgereikt heeft .
Bodegraven. 9 Febr. Als spreker trad op luitenanr·van Mechelen, uit Gouda, die naar voren bracht, dat vooral heden ten dage het In-•
-stituut van den B.Y,.L. dringend noodig blijft.
Spreker verklaart een lied, dat Russische kinderen van 6-8 jaar zingen, waaruit moge blijken op welke satanische wijze deze kinderen
worden opgevoed. Ook van andere zijde dreigt ,
·het gevaar en spr. begrijpt niet, hoe een
N.S.B.-er nog over liefde tot het Vorstenhuis
<iurft te spreken ....
In deze samenkomst nam tevens de heer
Van der Veer afscheid van de afdeeling, waarbij vriendelijke woorden werden gesproken en
stoffelijke blijken van waardeering aangebo<ien werden.
De prijzen van de ge·
werden in de RaadsDonkersloot uitgereikt.
4 koningschutters.

. Dieoenveen, 3 Febr. De plaatselijke commis-s1e van afd. Diepenveen en Lettele van d,m
B.V.l . b"staat thans uit de heeren: W. Arriëns,

HERMAN DE RUITER - ARNHEM
Garijp, 24 Jan. In de Gerei. kerk werd een
B.V.L.-samenkomst gehouden, waarhij o.m. Pa ter August de Hart, van Drachten, een gloe :1 volle , rede hield over gezag, gezin en vorstenhuis; de heer Santema sprak yn 'e memme·
tael. ...
Gasselternijveen, 5 Febr. Mr. H. Smeenge
hield een geestige en overtuigende rede,
waarin hij uit deed komen, waarom hij met
àen B.V.L. sympathiseert.
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Berkel, 23 Febr. Praatavond met de leden,
waarbij o.m. majoor Boots en luitenant Karres
inleidingen gegeven hebben. De burgemeester
was aanwezig.

Deur ngen, 2 Febr. Filmavond, waarbij o.m.
aanwezig waren overste Baron van Voorst tol
Voorst en burgemeester Wynia. De heer Wynia
te~kende het doel der 80.000. Dat zijn - zoo
zeide hij - geen 80.000 jongens, die graag willen vechten, maar die den moed bezitten om
terug te werpen al dejlenen, die het l!ezajl en
~~z:e nal!onale goederen geestelijk of stoffelh1k, zoud,m durven aanranden ....

Ver eerd m et de inteek ening van H.II. M.M.
de Koningin, cl e Koningin-Moeder en Z.K.H.
d en Prms de r Nederla nd en.
Ga arne v estigen wij hi ero p de aa nd ach t en
n oodigen ieder uit, het zeer fraai uitgev oerd
prospectus aan te vragen bij den uitgever :

sGRAVEnHAGE

Beekbergen, 8 Febr. Welgeslaagde samenkomst in de voormalige Geref. kerk, waarbij
o.m. kolonel Lavaleye en overste y, Tienhoven
het woord voerden

Borne, 6 Febr. Propagandasamenkomst in
hotel De Keizerskroon. O.m. voerden het woord
burgemeester Schaepman en de heer Wynta,
burgemeester van Denekamp, waarna weed
overgegaan tot prijsuitdeeling.
Vervolgens sprak Pater Cecilius, hoofdbe·
stuurslid van den R.K. Vredesbond, waarbij spr.
opmerkte, dat de B.V.L. met voornoemde be •
weging gemeen had, dat het geeT1 instituut is
dat den oorlog, integendeel dat den vred .,
wil ....

"De Nederlandsche Strijdmacht en
hare Mobilisatie in 1914"

,

Bakhuizen, 7 Febr. Pater Strijbos hield een
cede, met als motto '. het rommelt in de verte.

Den Bommel, 30 Jan.
houden schietwedstrijd
zaal door burgemeester
De afdeelin · telt thans

Naar wij vernemen, za l er een tw eed e. vermeerderde druk verschijnen van het eenig
nationaal boek over onz e w eermacht :

BUEEn~OMS
RESERVE
OFFICIEREM
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Genemuiden, 28 Febr. Zaterdag 24 Februari
werd alhier vanwege de afdeeling Genemuiden
van den Bijz. Vrijw. Landstorm een onderlin·
gen schietwedstrijd gehouden. De prijzen voor
dezen wedstrijd waren beschikbaar gesteld
door enkele fabrikanten in tabak, etc. In 't
geheel namen 27 schutters aan den wedstrijd
deel, die verdeeld waren in vier groepen. Van
de eerste groep verkreeg een le prijs A. v. d.
Wetering met 98 punten, 2e pr. K. Bosman 96
punten, 3e pr. J. Visscher 96 punten; van de
tweede groep le pr. S. Hammer met 92 punten,
2e pr. Jb. Timmerman 90 punten, 3e pr. H.
Riezebos 90 punten, van de 3e groep le pr.
H. Bakker 90 punten, 2e pr. H. Buitink 76
punten; en van de 4e groep le pr. P. van Waveren met 89 punten, 2e pr. J. Hellenthal 82
punten en 3e pr. W. Heutink 79 punten.

Mirns en Bakhuizen, 7 Febr. Geslaagde samenkomst, waarbij o.m. sprekers waren Pater
Strijbos en mr. Thijsma, uit Leeuwarden. D~
van Buren sprak een openings- en Pastoor
Wartena een slotwoord.

Glanerbrug, 14 Febr. Overste Baron van
Voorst tot Voorst reikte de schietprijzen uit,
die in overleg met de prijswinnaars gekocht
waren.

Nieuwolde, 18 Jan. Geslaagde samenkomst
onder leiding van burgemeester Cleveringa.

Gramsbergen, 23 Jan. Voorbereidingen wo r den getroffen tot de herdenking van het 15jarig bestaan; een eerecomité zal gevormd worden.
's-Gravenpolder, 31 Jan. Welgeslaagde filmavond.
's-Gravenzande, 16 Febr. De jaarvergadering
werd door generaal Duymaer van Twist bijgewoond, die met dankbaarheid vaststelde dat
de 15-jarige arbeid van den B.V.L. niet tevergeefsch is geweest. Er staat thans een flinke
kern jonge mannen gereed om, als het moet,
het wettig gezag te helpen handhaven.
Haamstede, 15 Febr. Een stampvolle en versierde zaal in Hotel Bom. O.m. voerde burgemeester jhr. R. Röell het woord.
Haren, 2 Febr. Filmavond, waarbij o.m. majoor Van Eerden en burgemeester mr. D. Boerema zich deden hooren.
Hardenberg, 7 Febr. Groote samenkomst in
de Geref. kerk. Ongeveer 1000 personen waren
aanwezig. De vergadering stond onder leiding
van den burgemeester van Stad-Hardenberg,
den heer Chr. F. Bramer. Deze opende de vergadering met een kort openingswoord, waarin
hij een bijzonder woord van welkom toeriep
aan de beide sprekers van dezen avond de
heeren prof. Pater Otten en mr. Bijleveld. Met
gespannen aandacht werden de redevoeringen
van de beide sprekers gevolgd.
Hazerswoude, 1 Febr. Luit. Karres herinnerde er aan, dat dit de laatste avond was dat
burgemeester Van der Meulen als voorzitt'?r
van den B.V.L. optreedt, in verband met het
neerleggen van diens burgemeestersambt. Spr.
deed dit met leedwezen, omdat de heer Van der
Meulen zich steeds met volle toewijding aan
zijn taak gaf. Met een krachtig applaus betuigden de aanwezigen hun instemming. In welgekozen woorden dankte burgemeester Van der
Meulen den spreker.
Heer-Hugowaard, 24 Jan. Geslaagde jaarvergadering onder leiding van burgemeester
W. van Slooten.
Heeten, 7 Febr. De heer F. Jalink uit Apeldoorn hield een rede over 11 Oranje in de historie".
Heino, 31 Jan. Kolonel Lavaleije hield een
rede. Burgemeester A. van Sonsbeek en Deken
Eekwielens waren o.m. aanwezig.

Mr. H. Smeenge,

Hooghalen, 26 Jan. De spre
kers : mr. Smeenge, burgemeester Froentjes, ove.r ste
v. d. Nieuwenhuizen en mr.
De Bruyn, zetten op zeer
duidelijke en interessante
wijze het doel en wezen van
het instituut van den B.V.L.
uiteen.

Hoogmade, 7 Febr. Luit.-kolonel jhr. J . Th.
Alting von Geusau, directeur van de Hoogere
Krijgsschool, zette het nut uiteen, om orde en
rust in ons vaderland te bewaren. Nadat majoor
Boots nog het woord gevoerd had, vertrokken
de gasten weder, omdat zij nog gaarne een
deel van den Landstormavond te Pijnacker wilden medemaken.
Den Hoorn, 31 Jan. Bij monde van mevrouw
Bastiaanse werd namens de burgerij een fraai
vaandel aan de afdeeling aangeboden. O.m.
hebben gesproken burgemeester van Gent, de
heer Royaards en kapitein Boulogne, zoomede
pastoor Loomans en ds. Bastiaanse.
Kruiningen, 29 Jan. Welgeslaagde filmavond
onder leiding van burgemeester B. C. de Mul.
Lieshout, Op 2 Maart werden in café Coppens de prijzen uitgereikt van den gehouden
schietwedstrijd. De opkomst was zeer groot. Na
een gezellig samenzijn ging een ieder voldaan
huiswaarts.
Losser, 15 Febr. Pogingen worden aangewend om een eigen vaandel te verkrijgen.
Lutjebroek, 9 Febr. Jaarvergaderin~. Na een
openingswoord van burgemeester Schrijnder
reikte de heer Oolders, uit Alkmaar, de prijzen uit.

Medemblik, 15 Febr. Jaarvergadering. De
heer Oolders wees op de stroomingen, ter linker- en ter rechterzijde, die in den Landstorm
niet thuis hooren; het is beter 40.000 goede leden, dan 80.000, die niet geheel betrouwbaar
zouden zijn.
·

Nieuwendijk, 14 Febr. Luitenant Groeneli·
dijk deed duidelijk uitkomen waarom het lidmaatschap van een der fascistische groepen
en ook het lidmaatschap van den N.S.B. niet
vereenil!baar is met het vrijwilliöerschap van
den B.V.L.

Nuland, 10 Febr. Uit het financieel jaarverslag bleek, dat er een batig saldo was. De af ·
deeling telt thans 51 leden.
Oeffelt, 6 Jan. Oogenschijnlijk aldus
de heer Rabou, die hier sprak - is 't overal
kalm en lijkt het, alsof elke revolutionaire ge•
dachte verre is; in het geheim evenwel word•
er door communisten en andere staatsvijandige
partijen hard gewerkt, om, als men daartoe
den tijd rijp acht en desnoods met middelen
van geweld, de macht in handen te krijgen . .. .
Oosterbeek. Door den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm wordt gevraagd de loods der
gemeente aan den Jan van Embdenweg te mogen gebruiken voor de oefening in het schieten. Daar deze re~eling volgens den gemeentearchitect, den dienst van gemeentewerken niet
zal belemmeren, de kosten van verlichting zullen worden vergoed, en medegedeeld wordt dat
door het gebruik geen hinder voor de omgeving zal ontstaan, stellen B. en W. de Raad
voor aan de afdeeling Oosterbeek van den
B.V.L. de loods kosteloos in gebruik te geven
voor schietoefeningen op Zaterdagmidda~en.
mits door deze instelling de noodige vergunning vo!Mp.s de Hinderwet gevraagd en vei;-kregen wórdt. '
Oldenho{e, 16 Jan. Samenkomst onder leiding van burgemeester C. Slager. De belangstelling was groot.
Opende, 4 Jan. Hedenavond had in de Geref. kerk alhier een filmvertooning plaats van
den B.V. Landstorm. De leiding was in hande:'.1
van den heer H. Folkerts.
Ootmarsum, 30 Jan. Welgeslaagde samen ·
komst onder leiding van burgemeester Wynia
Oudega (Sm.), 14 Febr. Propagandabijeenkomst onder voorzitterschap van ds. Th. Boersma. Sprekers waren pater De Hart van Drachten en de heer Heukels, uit Hardegarijp.
Overschie, 8 Febr. De samenkonist in de
groote zaal van het Vereenigingsgebouw is uitnemend geslaagd. Tal van militaire en burgerlijke autoriteiten waren aanwezig. ))e heer Heukels, lid der Ged. Staten, schetste de groei
der Landstormbeweging; Pastoor Bangert, uit
Maassluis, bezag den B.V.L. als instituut des
vredes. Ook generaal Duymaer van Twist voerde het woord. 11 Ongetwijfeld", aldus een plaatselijk blad te Overschie, .,weer een groote,
propagandistische en succesvolle avond vo,:,r
den B.V.L."
Pijnacker, 7 Febr. Onder voortreffelijke leiding van ds. Tonnon heeft deze afdeeling weder haar groote samenkomst gehad, waarbij
mr. van Baren, burgemeester van Delft, op
geestige en meeslepende wijze het goed recht
van den Landstorm naar voren bracht. Een
schaduw bracht het afscheid van kapitein Valkenburg als plaatselijk leider, aan wien o.m.
door den heer Royaards dank gebracht werd.
Enkele fraaie geschenken werden aangeboden.
De nieuwe plaatselijk leider is de heer Van
Atten, tot dusverre secretaris der plaatselijke
commissie.
Rilland-Bath, 11 Jan, Openbare bijeenkomst
in het St. Jozef-gebouw. De burgemee~ter
opende met een opwekkend woord, waarop
vervolgens vertoond werd de film van de huldiging van H. M. de Koningin in het stadion
te Amsterdam.
Rouveen, 19 Febr. Dr. Vos, lid der Tweede
Kamer, hield een gloedvolle propagandarede,
waarna de Chr. Zangvereeniging 11 Excelsior"
van Staphorst eenige liederen zong. Nog voerden het woord majoor Van Tienhoven en mr.
de Bruyn, secretaris van de gewestelijke com·
missie.
Rossum, 31 Jan. Kapelaan Van Dorresteiin
hield een propagandarede, waarin hij duidelijk
maakte, dat een regeeringsvorm zooals die thans

bestaat in Duitschland, in ons land niet op zijn
plaats zou zijn.

Rotterdam, 1 Febr. De zaal van K. en W.
was stampvol en onder de aanwezigen bevonden zich vele autoriteiten van wie wij noemen
den burgemeester, mr. P. Droogleever Fortuyn, mr. L. Eindhoven, hoofdcommissaris van
politie, A. H. Sirks, waterschout, E. T. C. T.
Motké, garnizoenscommandant, overste W. v.
d. Vlerk, kolonel J. Oele, chef van het korps
mariniers, vele leden van de gewestelijke en
de plaatselijke landstormcommissie. Nadat de
voorzitter van laatstgenoemde commissie, de

heer H. G. J. de Monchy, den avond had geopend en 't Wilhelmus was gezongen heeft de
legerpredikant, ds. P. Bootsma, in een hooggestemde rede uiteengezet dat het bestaan van
den Landstorm wel degelijk nog vereischt i<.1
nu allerlei vreemde importen, die anti-nationaal en anti-Oranje gezind zijn, de grens overstroomen, importen die volgens spr. in ons vaderland toch nooit ingang zullen vinden omdat
ze strijdig zijn met onzen volksaard.
Met de leuze: met God voor Koningin en
Vaderland, Oranje Boven, besloot spr. zijn langdurig toegejuichte rede.
Vervolgens werd de Oranjefilm vertoond,
waarna kolonel H. C. van Cappelle en de heer
de Monchy de brevetten en prijzen hebben
uitgereikt.

Rijswijk, 22 Febr. Met medewerking van de
Oude Jagerband is het 15-jarig bestaan der
afdeeling op waardige en feestelijke wijze herdacht, waarbij o.m. oud-minister Van Dijk, generaal Duymaer van Twist en jhr. Il)r. L. E. M.
von Fisenne het woord gevoerd hebben. Een
koor van Landstormers heeft, met medewerking van mevr. Poortvliet, eenige liederen gezongen - en Z.Exc. van Dijk getuigde, dat hij
ieder, die verfrissching zocht voor nationale
gevoelens, gaarne zou adviseeren : ga naar
Rijswijk! ....
Schiedam, 13 Febr. Een gezellige avond in
Musis Sacrum, dat tjokvol was. Spreker'.! waren de heeren Mak, Karres, Boots en Bordewijk.
Schipluiden, 10 Jan, In enthousiaste bijeenkomst werd bij monde van mevrouw Van Gent
het nieuwe vaandel aan de afdeeling aangeboden. Aalmoezenier majoor Brouwer sprak
over de beteekenis van den B.V. L., luitenant
Karres over de beteekenis van de afdeelingsvaandels. Kapitein Boulogne vertegenwoordigde
de N. L.C. Tal van autoriteiten waren aanwezig. De plaatselijk leider, de heer A. van
Santen, memoreerde, dat juist op 10 Januari
van het jaar 1919 - 15 jaar geleden - de
afdeeling werd opgericht.
Schore, 15 Jan. Aanwezig waren o.m. de
burgemeester, wethouder Bierens, het raadslid
Glerum en de heer M. in 't Anker, terwijl van
elders waren gekomen de heer Laernoes, overste Bierman en ds. Van Selms.
Op de film van den Landdag te Hulst waren
ook de Schoorsche manschappen te zien, hetgeen zeer in den smaak viel.
Sleeuwijk (N,-Br.), 21 Febr. In een bijeenkomst met de leden, waar de Secretaris der
Gewestelijke Commissie, de We!Ede!Gestr.
Heer A . Groenendijk, 1e Luitenant, een lezing
hield, werd aan twee leden het brevet met
medaille als koningschutter uitgereikt en aan
drie leden het brevet als scherpschutter.
Tot leden van de plaatselijke commissie
werden voorgesteld de H.H.: W. Beukenkamp,
Burgemeester; L. van 't Sant, Wethouder; G.
van Oord, Industrieel en W. N. Koppers, Ontvanger der Dir. Belastingen. Het viertal werd
bereid gevonden in de commissie zitting te
nemen. Laatstgenoemde treedt op als Secretaris-Penningmeester.
Sluis, 2 Jan. Na een toespraak van den heer
Laernoes werd door de Broeders van het St.
Joseph-pensionaat, waàr de samenkomst ge'houden werd, een klankfilm vertoond, welke
veel applaus oogstte. Tenslotte kreeg men nog
te zien de film van den Landstormdag te
Hulst.
Sneek, 26 Jan. In het gebouw van Chr. Belangen heeft de groep Sneek en omstreken
van den B.V.L. een nationalen avond georganiseerd, welke stond in het teeken van Willem den Zwijger.
Nadat besloten was een telegram van hulde
aan H. M. de Koningin te zenden, riep mr. A.
W. Ham een woord van welkom toe aan de
aanwezige autoriteiten en aan het Chr. Zangkoor 11 Looft den Heer" uit Heeg.
De filmvertooning gaf eerst een kort nationaal vóór,programma, waarop als hoofdfilm de
Prins Willem van Oranje-film volgde, die met
groote aandacht gevolgd werd.
Dan volgden toespraken van de heeren La
Roi, ds. Veldkamp en kapelaan Mengelberg.
De vertoonde film, aldus de laatste spreker,
is ons een aansporing om de liefde voor vorstin en gezag te versterken en· ons schrap te
zetten tegen elke beweging die onze vrijheid
stuk slaat en het koningschap tot een caricatuur maakt .. ..
Staphorst-Rouveen. - Op 19 Febr. j.1. werd
in de Boerenleenbank te Staphorst de jaarlijksche bijeenkomst gehouden der afdeelingen
Staphorst en Rouveen van den B.V.L.
Na opening door den Voorzitter, den heer K.
Klooster, was het woord aan Dr. I. H. J. Vos
van Amsterdam, die een gloedvolle rede hielJ,
welke, getuige het daverend applaus dat er op
volgde, wel insloeg.
Nadat enkele films waren vertoond geworden
werd het woord gevoerd door Overste van
Tienhoven, die o.a. dank bracht voor de verrassing, welke hem en zijn echtgenoote op 1
Febr. j.1. ter gelegenheid van hun zilver.en huwelijksfeest was bereid.
Vervolgens werden door den Overste de prijzen voor den dezen winter gehouden schietwedstrijd uitgereikt.
Ter afwisseling werden door het zangkoor
11 Excelsior" alhier, eenige nummers gezongen.
Onder de talrijke aanwezigen merkten wij
o.a. op Mr. E. I. F. de Bruijn, Gew. Secr., Bur-

gemeester van Wijngaarden, de Wethouders
Huls en Ohman, alsmede Notaris van Andel.
Een 9-tal nieuwe leden sloot zich bij den
B.VL. aan.

Stavenisse, 7 Febr. Geslaagde filmavond, onder leiding van den heer Laernoes. Burgemeester A. F. Hanstens was aanwezig.
Stiens, 24 Jan. Samenkomst in de Geref.
kerk. Als sprekers traden op de heeren ds. J.
Sijbrandij en C. A. Duran, evangelist, beiden
aldaar.
De nieuwe Willem de Zwijgerfilm werd vertoond.
Stokkum, 5 Febr. Geslaagde propaganda-samenkomst, waarbij overste Van Ingen Schouten handelde over de gevaren van 't fascisme.
Stolwijk, 2 Febr. De heer Joh, de Jong sprak
als zijn overtuiging uit, dat de N.S.B., het socialisme en het communisme zich tenslotte te
pletter zouden loopen op de rotsen van den
B.V.L.
Nog voerden het woord de heeren Derksen
en Van Mechelen, beiden uit Gouda.
St. Nicolaasga, 23 Jan. Sprekers de heeren
Pater Strijbosch, ds. Oosterzee, ds. Brinkman
en de heer Heukels. Met enthousiasme werden
Wilhelmus, Friesch volkslied en landstormlied
gezongen met piano-begeleiding van den heerRijpkema.

s.

St. Willebrord, 8 Febr. Geslaagde samenkomst in de Harmoniezaal. Pastoor Van Genk
zette duidelijk het goede doel van den Vrijwilligen Landstorm uiteen.
Suawoude, 13 Febr. Jaarvergadering. Uit het
verslag van den penningmeester bleek, dat de
inkomsten bedroegen f 19.42, de uitgaven
f 64.52, alzoo een batig saldo van f 14.90.
Ternaard, 27 Jan. Onder leiding ·van den
heer H. A. Meinema werd geslaagde bijeenkomst gehouden van de afdeeling Westdongeradeel. De Chr. Zangvereeniging 11 Hallelujah"
verleende medewerking. Burgemeester Oosterhoff reikte de prijzen uit.
Tiel, 6 Febr. De heet W. J . Gelens, de tegenwoordige plaatselijk leider, hield een hartelijke toespraak, waarbif hij dank bracht aan
den heer A. van Ojen, voor alles wat hij in
het belang van den B.V.L. gedaan had, en die
zich thans genoodzaakt zag, wegens drukke
werkzaamheden, als leider te bedanken.
Besproken werd voorts op welke wijze er
het beste propaganda gemaakt kan worden.
Tzummarum, 17 Febr. In de Ger. kerk alhier werd, onder leiding van den heer S. C. De
Groot te Minnertsg'a een openbare vergadering gehouden. Sprekers waren de heeren mr.
J, W. Tijsma en J. W. Santema. Nog voerden
het woord de heeren dr. Schelhaas, burgemeester Anema, kapitein Ie Roi en de heeren
Bergsma en Molenkamp. Het Chr. Muziekgezelschap "de Bazuin" verleende medewerking.
Ruim 500 belangstellenden waren aanwezig.
Udenhout, 8 Febr. De heer van Agt hield
een keurige rede over den Landstorm, waari1,1
hij duidelijk aantoonde de noodzakelijkheid van
dit instituut om diverse redenen, vooral mede
ook ter verdediging van kerk en godsdienst.
Uithuizermeeden, 19 Jan. In het café Dijk te
Roodeschool werd een propaganda-avond gehouden, uitgaande van de afdeelin,! Uithuizermeeden van den B.V.L. De vergadering werd
geopend door den heer G. 0. Hoorn te Oudeschip en stond verder onder leiding van majoor van Heerde uit Groningen.
Kapitein De Jonge vertoonde verschillende
films.

Valkenswaard, 17 Jan. Pater Felix Otten O.P.
wees er in een warm gestelde redevoering op,
dat de B.V.L. ook thans nog noodig is.
Veere, 16 Jan. Geslaagde bijeenkomst, onder
leiding van burgemeester Dronkers, waarbii
ook de heeren Laernoes en overste Bierman
aanwezig waren.
Velp, 9 Febr. Een mooie propaganda-samenkomst, die door ongeveer 200 personen bezocht werd, is in de zaal van de Vereeniging
gehouden.
De voorzitter, majoor W. J. Tij!, sprak een
woord ter opening en heette o.m. welkom den
vertegenwoordiger van den korpscommondant
dien van de gewestelijke landstormcommissie,
burgemeester Zimmerman enz.
De legerpredikant ds. J. A. Groenewegen
hield vervolgens een korte voordracht, waarom
het juist nu geboden was den B.V.L. krachtig
in stand te houden.
·
Nadat kapitein Goedhart prijzen en brevetten uitgereikt had, hield majoor Tij! een inte·
ressante voordracht over Curaçao en andere
West-Indische eilanden, welke hij uit eigen
aanschouwing kende, waarbij hij een grool
aantal lantaarnplaatjes op het doek bracht.
Vilsteren, 12 Jan. Goed bezochte bijeenkomst, onder leiding van den heer Wynia.
Vinkel, 16 Jan. Gepoogd wordt een· zelfstandige afdeeling Vinkel te vormen, dat thans
nog onder Nuland ressorteert.
Vlaardingen, 20 Febr. Een bes.te samenkomst
in De Harmonie. Dr. I. H. J. Vos, lid van de
Tweede Kamer, wees op de preventieve werking van den B.V.L., die zoo sterk is, dat de
S.D, nog wel eens zullen beseffen, welk een
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zegen dit instituut is geweest. Tenslotte vergeleek spr. de werking van den B.V.L. met de
rechtspraak van Matuschka. Toen deze voor
de rechters werd geleid heerschte in de sombere rechtszaal een doodsche stilte, hetgeen
op dezen misdadiger zoo'n angstigen indruk
maakte, dat hij uitriep: Spreek toch, anders
word ik gek! De B.V.L. werkt precies zoo beklemmend voor de revolutionnair-gezinden.
Maar wij spreken niet en schieten niet, aldus
besloot spr., want het is een vredesinstituut.
Daarna sprak ds. Braber uit Maassluis, die
waarschuwde tegen socialisme, communisme en
fascisme.
Vervolgens vertelde overste Luteyn over zijn
ervaringen in het Indische leger, waarna majoor Boots den wisselbeker aan de Vlaardingsche afdeeling uitreikte.
Er was muziek van de oude Jagerband.
Vlijmen, 25 Jan. Welgeslaagde samenkomst
onder leiding van den heer Martini van Engelen. Sprekers waren de heeren Van Beek,
uit Boxtel, voorzitter van de gewestelijke commissie en L. van Agt, uit Waalre.
In z'n met gloed uitgesproken rede gaf de
heer van Agt een uiteenzetting van ontstaan,
doel en werkwijze van den B.V.L.; hij toonde
op zeer duidelijke wijze aan, hoe hoogst noodzakelijk dit instituut ook in onze dagen nog is.
Een daverend applaus volgde.
Vorden, 14 Febr. Landstormavond onder leiding van burgemeester Arriëns. De heer Jalink , uit Apeldoorn schetste het leven der
Oranjes.
Hierna volgden eenige mededeelingen over
gifgas-oorlog en de afweermiddelen daartegen,
<ioor den commandant der burgerwacht, de:i
heer v. d. Wall Bake.
Vervolgens gaf de muziekvereeniging "Sursum Corda" eenige nummers ten beste, waar111a werd overgegaan tot het uitreiken der
prijzen.
Waalre, 20 Jan. De plaatselijke leider de
heer F. Borghouts, bracht hulde aan den heer
v. Agt, gewestelijk secretaris van den B.V.L.
en prees de afd. Aalst voor de betoonde activiteit en aller medewerking.
Na het uitreiken der prijzen voerde de heer
Van Agt het woord.
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Wateringen, 9 Febr. Het ledental steeg van
54 tot 60.
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Weerselo, 16 Jan. Geslaagde filmavond onder leiding van den heer Wynia.

i>.P.

Wehe, 4 Jan. Filmavond. Sprekers waren
majoor van Heerde en burgemeester Wiersum.
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Zelhem, 26 Febr. De prijzen voor het tweedaagsche schietconcours werden uitgereikt bij
monde van overste Van Ingen Schouten. Burgemeester Rijpstra sprak een slotwoord, waarin hij mede woorden van erkentelijkheid sprak
jegens de heeren Jalink, Damstra en hun assistenten voor de goede voorbereiding.

Zuidhorn, 23 Jan. Hedenavond werden de
bekende B.V.L.-films onder leiding van majoor Van Heerde in 't hotel "Bennema" alhier
,,gedraaid".
Zwammerdam, 17 Jan. Na de opening van
de nieuwe schietbanen in de Nutszaal op 4
Januari j.1., waarbij majoor Boots en luitenant
Karres eveneens aanwezig waren, werd hedenavond een welgeslaagde propaganda-samenkomst gehouden, onder leiding van den heer
Koster. Spreker was o.m. ds. P. Bootsma, de
legerpredikant, die in een warm betoog stelling

CONTRE COEUR

Warmond, 22 Jan. De voorzitter van de Gewestelijke Landstormcommissie "Zuid-HollandWest", de heer L. G. Royaards, installeerde
de plaatselijke commissie, die als volgt is samengesteld: A. J. L. Ketelaar, burgemeester
van Warmond, voorzitter; G. Kalemink, se<:retaris; W. J. Th. van Niekerk, plaatselijk
leider; J. Heijl, pastoor A. J. Oudemans en H.
Weijers.
Burgemeester Ketelaar dankte voor de ino:tallatie.
Een "feestrede" werd uitgesproken door burgemeester J . E. Boddens Hosang, uit Woubrugge.
Wassenaar, 18 Jan. Bij het afscheid van oudburgemeester jhr. B. Ph. S. A. Storm van
•s-Gravesande als voorzitter der plaatselijke
commissie mocht hij namens de burgerij een
fraai vaandel (ontwerp van den heer Oxenaar)
aan de afdeeling aanbieden. De plaatselijke
leider, res. eerste luitenant Houbolt, dankte
voor dit vaandel "strak van lijn, maar vroolijk
van kleur". Aalmoezenier Brouwer en de veldprediker ds. Bootsma voerden het woord. Ten
slotte dankte de nieuw opgetreden voorzitter,
de heer Th. H. Ruys, den scheidenden voorzitter voor het vele, dat hij voor den B.V.L.
deed. De Oude Jagerband verleende muzikale
medewerking.

!,

wedstrijd na opgave van de prijswinnaars o.m. :
"Deze avond kon als zeer . geslaagd worden
geacht, daar de stemming zeer goed was en de
vriendschappelijke verhouding in alles tot
uiting kwam."

Werkendam, 23 Jan. De heer F. Stoop is
benoemd tot plaatselijk leider.
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Winschoten, 23 Febr. In het café "De Nederlanden" zijn de gewestelijke schietwedstrijden gehouden voor de Oostelijke afdeelingen
van de provincie.
Na afloop der wedstrijden werd een kort
propagandawoord gesproken door den plaatselijken leider der afdeeling Winschoten, den
heer Jac. Hoendermis, waarna majoor Van
Heerde de prijzen uitreikte.
Wolphaartsdijk, 2 Febr, Overste Bierman
sprak voor een stampvolle zaal. De afdeeling
telt 67 leden.
Workum, 23 Febr. Samenkomst van de jonge
B.V.L. afdeeling van het nabije Heidenschap.
Spreker was Pater de Hart, van Drachten. Nog
voerden o.m. het woord burgemeester Van
Koetsveld en de secretaris der afdeeling.
Deze bracht dank aan de Heidenschapster burgerij, door wier medewerking de afd. in staat
~esteld was, het werkelijk fraaie vaandel, dat
tn de zaal aanwezig was, aan te schaffen.

. Wo~drichem, 28 Febr. De afdeeling kwam
m bezit van een eigen vaandel.
Wijhe, 2 Febr. Propaganda-samenkomst, onder leiding van burgemeester Leenstra.
J:?e heeren ds. Bootsma, le!!erpredikant en F.
Jaitnk Bzn hielden toespraken. Voor afwiss~li.ng werd gezorgd door de R.K. zangvereemgmg "St. Cecilia".
Zeist, 24 Febr. Onderlinge schietwedstrijd.
H et "Utrechtsch Dagblad" meldt over dezen

Alle vrachtjes lichten.

nam tegen den N.S.B. en de nationale beteekenis van den B.V.L. naar voren bracht.
Zwaagwesteinde, 13 Febr. Alhier is een afdeeling opgericht met aanvankelijk 16 leden.
Voorzitter der plaatselijke commissie is ds. A.
Gruppen; plaatselijk leider de heer E . J . Houwman.
Zwolle, 28 Febr. Er bestaan plannen om te
dezer stede een landdag van den B.V.L. te
houden, waarbij gerekend wordt op minstens
50000 bezoekers. Men wil een historisch landspel geven: de lage landen aan den IJssel.
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l : e g t en die eveneens nu al zoovele
jaren hun krachten hebben beschikbaar
van de Nationale Landstorm Commissie gesteld, om het waarlijk niet geringe
over 1933.
dagelijksche werk in de Afdeelingen te
De samenstelling der Nationale Land- verrichten.
storm Commissie onderging in het voorHet heeft de Commissie daarbij aanbijgegane jaar eenige verandering door genaam getroffen, dat de Regeering bij
het uittr~den van den Reserve-Luite- de gedachtenwisseling in de Tweede
nant-Generaal J. H. BOREL, die op 1 Kamer der Staten-Generaal. - toen.
Mei 1933 als Inspecteur van den Vrij- naast ,de voorstanders van Bijzonderen
willigen Landstorm werd opgevolgd door Vrijwilligen Landstorm en Burgerwachden Kolonel der Infanterie H. DE ten ook de tegenstanders over deze inIONGH.
stituten het woord voerden - bij monde
Met groote dankbaarheid herdenkt de van den Minister van Binnenlandsche
Nationale Landstorm Commissie den Zaken haar openlijken dank voor al
toegewijden arbeid en de krachtige me- dezen arbeid heeft uitgesproken. De bij
dewerking van Generaal BOREL.
deze gelegenheid door den Minister geMet even zoo groot vertrouwen be- uite woorden, vertolken ook de gevoegroet zij in den nieuwen Inspecteur van lens van erkentelijkheid en waardeering,
den V rijwilligen Landstorm een zeer ge- welke de Nationale Landstorm Commiswaardeerden medewerker, wi:ens warme sie koestert tegenover al hare medewerbelangstelling voor den Bijzonderen kers in den lande.
Vrijwilligen Landstorm reeds bij tal van
OVERZICHT DER STERKTE.
gelegenheden zich heeft geopenbaard.
De Nationale Landstorm Commissie is
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm
thans als volgt samengesteld:
was op 31 December 1933 als volgt
Dr. H. COLIJN, Minister van Staat, samengesteld:
Minister van Koloniën, Eere-Voorzitter.
Inspectie van den Vrijwilligen LandL. F. DUYMAER VAN TWIST, Lui- storm:
.
tenant-Generaal b.d., Lid van de Tweede 19 Landstormkorpsen, omvattende:
Kamer der Staten-Generaal, Voorzitter. 1277 Plaatselijke Afdeelingen van BijJ. R. SNOECK HENKEMANS, Lid zondere Vrijwilligers met
van de Tweede Kamer der Staten-Ge57.379 vr.
le Ban ............. .
neraal.
2e Ban ............. .
13.140
"
Mr. A.G. A. Ridder VAN RAPPARD, Het Vrijw. Landstormkorps Î
Lid van de Tweede Kamer der Staten"Motordienst"
1
Generaal.
·
Het Vrijw. Landstormkorps 1
A. N. FLESKENS, lid van de Tweede
,,Vaartuigendienst"
'° 9 ·786 "
Kamer der Staten-Generaal.
Het Vrijw. Landstormkorps 1
H. DE IONGH, Kolonel, Inspecteur
"Spoorwegdienst"
J
van den Vrijwilligen Landstorm.
G. F. BOULOGNE, Reserve-Kapitein Totale sterkte der vrijwilligers 80.305 m.
waartoe behooren 2125 Reserveder Veld-Artillerie, Secretaris.
Het bureel der Nationale Landstorm Officieren en 1164 Plaatselijke
Commissie bleef gevestigd te 's-Graven- Leiders.
hage, Koninginnegracht 50.
Ten behoeve van de consolidatie van

Nog steeds toeneming
der sterkte.
De wisselvalligheid der tijden heeft op
den Bijzonderen V rijwilligen Landstorm
ook in het 15de jaar van zijn bestaan
geen ongunstigen invloed uitgeoefend.
De toeneming der sterkte heeft zich in
dezelfde mate, als voorheen steeds het
geval was, in het afgeloopen jaar voortgezet.

Het aantal vrijwilligers is gestegen van
76.414 tot 80.305.
Nieuwe afdeelingen werden opgericht
tE= Afferden, Bornerhoek, Gerwen, Heidenschap, Kekendom, Kerkwijk, Lagemierde, Markelo, Nederwetten, Overslag, Philippine, Rossum, Rijperkerk,
Tietjerk, Valburg en Waterlandskerkje.
Het aantal aangesloten Reserve-Officieren overschreed de twee duizend.
Hieruit, doch ook uit de levendige
actie, welke zich in alle deelen van het
instituut openbaarde, meent de Nationale Landstorm Commissie de niet-gewaagde gevolgtrekking te mogen maken,
dat de gedachte van onvoorwaardelijken
steun aan de wettige Overheid, ten behoeve van de handhaving van orde en
veiligheid, bij de natie krachtigen weerklank heeft gevonden en ondanks al de
wisseling der inzichten, welke onze tijd
in zoo sterke mate aan den dag brengt,
.i;eworden is tot een factor van blijvende
beteekenis voor den binnenlandschen
vrede, zonder welken het te eenenmale
onbestaanbaar kan worden geacht om
tot betere toestanden te geraken. Het
heeft de Commissie verblijd, wederom
bii haren arbeid de onverflauwde medew~rking te mogen ontvangen van zoo-

vele duizenden medeburgers in allerlei
positie en rang, die in de Gewestelijke
~n Plaatselijke Landstorm Commissiën
.de belangen van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm krachtig bevorderen.
Een woord van niet mindere waardeering wil de Commissie uitspreken voor
oe ruim duizend Plaatselijke Leiders, die
4:te spil vormen, waaromheen zich het
leven der Plaatselijke Afdeelingen be-

het Instituut waren werkzaam:
Nat. Landstorm Commissie

7 leden

21 Gewestelijke Landstorm
Commissiën

376

1023 Plaatselijke Landstorm
Commissiën

4728

Eerewacht te Alkmaar,
Toen op 9 October j.l. de stad Alkmaar haar "Victorie" van 1573 herdacht
en H.K.H. Prinses Juliana aan deze herdenkingsplechtigheid meerderen luister
wilde bijzetten door Haar persoonlijke

Schietwedstrijden.
Met het oog op de groote kosten,
welke verbonden zijn aan een Intergewestelijken Schietwedstrijd, heeft de
Nationale Landstorm Commissie daarvan voorloopig afgezien en de hierdoor
vrijkomende gelden aan de verschillende Landstormkorpsen beschikbaar gesteld voor het houden van Korpsschietwedstrijden.
In zoo goed als alle Korpsen zijn
laatstgenoemde wedstrijden gehouden
en tot een groot succes geworden. Het
niet te onderschatten voordeel ervan,
boven het organiseeren van een intergewestelijken schietwedstrijd, wordt
hierin gevonden, dat een veel grooter
aantal schutters in de gelegenheid is,
om aan de schietwedstrijden deel te
nemen, dan bij een intergewestelijken
wedstrijd. Ook hebben een aantal
Korpsen rayons-gewijze z.g. districtswedstrijden georganiseerd, die een geheel bevredigend verloop hebben gehad.
(Wordt vervolgd.}

z
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Voor Jong Nederland
Hier volgt nog eens 't adres voor de
oplossers:

3

6

Voor de Plaatselijke Leiders van
het Vrijwillige-Landstormkorps "De
Meijerij" werd op 23 September j.l. te
Heeze een bijeenkomst gehouden, waaraan voor de deelnemers schietwedstrijden waren verbonden.
Deze Plaatselijke Leidersdag werd bezocht door vele autoriteiten uit de
Provincie Noord-Brabant, doch verkreeg bijzondere beteekenis door de
aanwezigheid van Zijne Excellentie Mr.
Dr. L. N. Deckers, Minister van Defensie, den Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie en den nieuw-benoemden Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, Kolonel H. de Iongh.

JONGENS EN MEISJES.

1 Landstorm Commissie uit

den Bond van R.-K. Militairen-Vereenigingen

Plaatselijke Leidersdag te Heeze.

aanwezigheid, heeft de Bijzondere Vrijwillige Landstorm de eer mogen genieten, om voor H. K. H. de militaire eerewacht te vormen. Deze eerewacht
stond onder commando van den Reserve-Kapitein J. J. Schouten.
Dit was de eerste officieele gelegenheid, waarbij het Landstormkorps
"Alkmaar" met het in 1932 verkregen
en Koninklijk erkend vaandel in het
openbaar is verschenen.
Het heeft den vrijwilligers goed gedaan, dat H. .r(, tt. deze eerewacht,
welke een goed. figuur maakte, heeft
willen inspecteeren en onzen vrijwilligers de gelegenheid heeft willen bieden,
van hun trouw aan on!;, Vorstenhuis te
doen blijken.

"

1 Landstorm Commissie uit

,,Pro Rege"

Belangstelling der Regeering.
Als een uiting van de groote belangstelling, waarvan de Regeering telkens
blijk geeft ten aanzien van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, dient ook
te worden vermeld de verhooging van
het bedrag der Rijksgelden ten behoeve
van dit instituut voorkomenàe op de begrooting van het Departement van Binpenlandsche Zaken (Hoofdstuk V der
Staatsbegrooting dienstjaar 1934).
De sterke groei Véiï den Bijzonderen
V rijwilligen Landstorm maakte deze
verhooging noodzakelijk en met dankbaarheid heeft de Nationale Landstorm
Commissie gezien, dat Minister Mr. J.
A. de Wilde aan de financieele moeilijkheden, welke van dezen groei het
gevolg waren, heeft willen tegemoet
komen.

"

Totaal aant. Commissieleden 5120 leden

WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE
VAN DE CONSOLIDATIE.
Landdagen.
Zeer geslaagde landdagen, waaraan
ook een defilé der vrijwilligers was verbonden, werden gehouden te Oldenzaal
op 27 Mei, te Rhoon op 22 Juni, te
Oranjewoud op 12 Juli, te Hulst op 26
Augustus, te Leidschendam op 30 Augustus en te Dordrecht op 20 September 1933.
Begaafde sprekers van alle nationale
richtingen, welke elkander in den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm gevonden hebben, voerden op deze landdagen
voor de duizenden saamgestroomde
vrijwilligers het woord.
Op den landdag te Dordrecht mochten de vrijwilligers de hoog~ tegenwoordigheid van Z. K. H. den Prins der
Nederlanden begroeten en ontvingen zij
de gelegenheid in een correct verloopen
defilé opnieuw van hun onverzwakten
trouw aan het Huis van Oranje getuigenis af te leggen.
De Minister van Defensie, Zijne Excellentie Mr. Dr. L. N. Deckers, schonk
zijn zeer gewaardeerde tegenwoordig-

heid aan de landdagen te Rhoon, Hulst,
Leidschendam en Dordrecht.
Zijne Excellentie Mr. J. A. de Wilde,
op de landdagen te Oranjewoud en
Dordrecht door de landstormers voor
het eerst als Minister van Binnenlandsche Zaken begroet, benutte deze gunstige gelegenheid om zich van de spontaneïteit en den ernst van de vrijwilligers te overtuigen.

P ostzegel
van

AAN OOM BERTUS,
p/a Bureau van Het Landstormblad,
Koninginnegracht 50,
'S-GRAVENHAGE.

7-3-2-1 is een deel van een boom.
5- 7 is een trekdier.
2-7 zit onder een voertuig.
3-4-6-7 hangt aan den wijnstok.
1-2-3 ligt op den vloer.
1-2-7-3 hoort op een schip.
7-6-5-1 komt van kokend water.
4-2-3 is een knabbelaar.
6-5-1 is een bloedverwant.
3-4-5-1 is onmisbaar voor den tamboer .
4-6-5-1 komt van de melk,
1-5-3-6-4 is onmisbaar bij een auto:; .
7-3-4-5-6-1 komt in de rivieren voor.

3.

Mijn geheel bestaat uit 7 letters, en.
is de naam voor een zeeman.
Broertjes en zusjes mogen samen m
één brief de oplossingen inzenden.
Gaarne zou ik de briefjes beantwoorden, die ik van sommige inzenders ontving. Maar tot m'n spijt kan ik daar aan
niet beginnen; want dan kwam er geen
eind aan. Er zijn er zelfs enkele, die er
versjes bij maken. Nu, dat vind ik wel
leuk. Alleen, die rijmers moeten zich
niet verbeelden, dat ze al echte dichters
of dichteressen zijn. Daarvoor komt heel
wat meer kijken. Wanneer een kraai den
adelaar wil nastreven boven de hooge
bergtoppen, maakt ze zich belachelijk,
en ten slotte loopt het op een ongeluk
uit. En ook geen postzegels voor antwoord in den brief stoppen. We kunnen
niet alles doen, wat we graag wenschen
zouden.
Hier volgen weer nieuwe raadsels.
GROEP A .
(Onder de 10 jaar.)

LETTERRAADSEL.
3-5-4 is een insect.
4-6-7 ~ een paard.

B.
GROEP B.
(Boven de 10 jaar.)

LETTERRAADSEL.
4-7-9-2-1 is een vervoermiddel.
1-2-7-9-10 is een woest, sterk dier.
3-1 is een herkauwer.
2-10-6- 7 is een kleedingstuk, ook eeo
meisjesnaam .
8-7-9-10 is een roofvogel.
4-3-10-2 is een sterkte tegen den vijanct.
2-10-3-8 is een voerbak.
1-2-10-6-7-4 is van eieren gemaakt.
8-10-3° 1 is 1000-856.
8-10-6- 7-1 is poedervormige steenkool
1-2-9-10 is een hemellichaam.
1-2-10-6-7-1 is een groote, dcmme voge,
10-7-9-2 is een rank, broos gewas.
10-3-2-1 is hard en onbeweeglijk.
8-3-10-2 is een stevig, gezond voedse L
1-2-9-10 is een hemellichaam.
10-9-1-2 is een overblijfsel.
Mijn geheel bestaat uit 10 letters, en
is een gemakkelijk hulpmiJdel in dit
huishouding.

1.
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De Communistische beweging
in Nederland.
A ZUIVER COMMUNISTISCHE
ORGANISATIES.
1. De Communistische Partij Holland,
sectie van de IIIe Internationale of
Comintern.
Zetel van het partijbestuur: Amstel 272, Amsterdam.
Voorzitter van het partijbestuur:
L. L. de Visser.
Secretaris van het partijbestuur:
C. J. P. Schalker.
Organen: ,,De Tribune", ,,De
Maasecho", voor Rotterdam en
omstreken, en de "Echo van het
Noorden" voor Friesland, Groningen en Drenthe, benevens het
maandschrift: ,,De Communist".
2. De Communistische Jeugd Bond.
(C.J.D.), aangesloten bij de Com-

munistische Jeugd Internationale
of Komsomol.

3.

1oer.

;, en

eeo

ijanct.

t.

1koo t

edse ~-

rs, en
in die

Leider is: C. Smit, optredende
onder den naam van: Hans Klein.
Orgaan: ,,De Jonge Arbeider".
Als onderdeel van den C.J.B. bestaat de "Roode Pioniers", de organisatie van kinderen van 10 tot
16 jaar, in Nederland landelijk georganiseerd in het Landelijk Kin•
derbureau te Amsterdam.
Het orgaan is: ,,De Trommel".
De Revolutionnair Socialistische
Vrouwenbond (R.S.V.D.), aangesloten bij de Roode Vrouwen Internationale te Moscou.
Leidster is: Luberta de Vries,
geb. de Rondt.
Orgaan: ,,Vrouwenstrijd", waarvan redactrice Wybrecht Alma,
geb. Willem.s e, optredende onder
den naam van "Drecht Takes".

B. z.g. ,,MANTEL-ORGANISATIES".
1. De Revolutionnaire Vakbewegingsoppositie (R. V. 0.), aangesloten
bij de Roode Vakinternationale
R. V. I.) of Profintern.
Leider is: Saul de Groot te Amsterdam.
Orgaan: ,,De Roode Vaan" en
talrijke z.g. bedrijfskrantjes.
Het secretariaat is gevestigd:
Kerkstraat 416, Amsterdam.
De R. V. 0. moet worden beschouwd als de voorlooper van een
in de toekomst op te richten communistischen vakbond, maar bepaalt zich voorloopig nog tot het
wroeten van aanhangers van het
communisme in de bestaande vakvereenigingen, tot nu toe zonder
veel succes.
Een tijdlang deed in Rotterdam
nog al van zich spreken de z.g.
R.V.O. Scheepvaart, die internatio•
naal is aangesloten bij de thans te
Kopenhagen zetelende communistische Internationale van Zeelieden
en Havenarbeiders. Deze R. V. 0.
Scheepvaart te Rotterdam heeft
aldaar in exploitatie aan de Wil-

5.

lemskade 7 een Internationale Zeemansclub, het centrum van waaruit geregeld groote massa's communistische propaganda-lectuur in
alle mogelijke talen (ook de Maleische en Chineesche) worden verspreid onder de zeelieden van buitenlandsche schepen, die deze
haven aandoen.
2. De Internationale Roode Hulp
(I. R. H.), sectie Holland, opgericht
met het doel, financieelen en rechtskundigen steun te verleenen aan
politieke gevangenen en vluchtelingen, die zich aan de macht van
de justitie en het fascisme hebben
onttrokken,
Internationaal secretaris is: Willi
Münzenberg, thans te Parijs.
Zetel van de sectie Holland: Singel 359 te Amsterdam.
Voorzitter is: G. J. van Munster,
oud-Indisch-onderwijzer, in 1922
uit Indië verwijderd wegens communistische agitatie.
Secretaris is: L. van Lakerveld
te Amsterdam.
Zij beschikt over twee rechts kundige adviseurs: Mr. Simon de
Jong en Mr. P. van 't Hoff Stolk.
De I. R. H. is onder handige en
bekwame leiding van Münzenberg
een der pijlers geworden van de
communistische wereldpropaganda.
3. De Internationale Arbeiders Hulp
(I. A. H.), sectie Holland, heeft ten
doel steun te verleenen aan de
arbeidende klasse bij stakingen, arbeidsconflicten, enz., speciaal met
de bedoeling, niet-communistische
arbeiders tot zich te trekken en
hen over te halen de communisti ·
sche gelederen te versterken. Internationaal secretaris is: Willi
Münzenberg. Leider van de sectie
Holland is: D. G. Gortzak te Amsterdam. Het secretariaat is gevestigd: Prinsengracht 130 te Amsterdam.
4. De Liga tegen Imperialisme en voor
Nationale Onafhankelijkheid heeft
ten doel: ,,en geestelijke en organische verbinding tot stand te brengen tusschen de voor hun vrijheid
strijdende koloniale volkeren en
het uitgebuit proletariaat van de
kapitalistische landen".
Zoowel van het Internationale
Secretariaat, als van de Sectie Holland, waarvan Mas Soedario Mocwaladdi te 's-Gravenhage secretaris is, gaat sinds 1929 weinig meer
uit.

6.

7.

8.

9.

De Roode Sport Eenheid (R. S.E.),
aangesloten bij de Roode Sport Internationale of Sportintern, is een
organisatie, die in den laatsten tijd
zeer in beteekenis toeneemt, aangezien zij, behalve sportvereeniging, bedoeld is bovenal een afweerorganisa tie te zijn. Als zooda nig is zij aangesloten bij den
,,Strijdbond tegen het Fascisme".
Landelijk secretaris is: J. L. van
Maaren te Amsterdam.
Het orgaan heet: ,,De Jonge

~OOl>f:§IE~

(S.T. F.), welke ten doel heeft het
organiseeren van den proletarischen afweer bij demonstraties,
stakingen, relletjes, enz. enz.
Landelijk secretaris is: S. D.
Neter te Amsterdam.
De Rood Frontstrijders Bond
(R. F. B.), is een organisatie in 1930
opgericht als min of meer militair
georganiseerde vereeniging, waarvan de leden in een soort uniform
waren gekleed en die bestemd
waren de kern te vormen van het
revolutionaire leger bij den komenden burgeroorlog. Deze bond is onlangs, na de verschijning van het
uniformverbod, op last van het
partijbestuur opgelost in den Strijdbond tegen het Fascisme.
Leider was: L. F. Limburg te Amsterdam.
Het Landelijk Werkloozen Strijdcomité (L. W . S. C.}, is feitelijk een
onder-afdeeling van de R. V. 0. en
werkt onder werkloozen bij de
stempellokalen en de werkverschaffingen.
De Vereeniging van Vrienden van
J. M. van 't Reve (Pseudoniem:
Gerard Vanter").
Secretariaat: Singel 359 te Amsterdam.
Het orgaan heet "Rusland van

heden".
Het Genootschap , Nederlandd'U.S.S.R., onder-af deeling van het
V.O.K.S. (Genootschap voor cultureele aanraking met het buitenland) te Moscou.
Het doel is: .,Door "onpartijdige''
voorlichting het contact tusschen
de N ederlandsche cultuur en de
cultuur der volkeren van de Sovjet-Unie te bevorderen".
Voorzitter is: Siegfried v. Praag
te Amsterdam.
Secretaris is: H. P. Prins te
Heemstede.
Het orgaan heet: ,,Nederland-

d'U.S.S.R."
11.
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De Strijdbond tegen het Fascisme
~
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Het Centraal Anti Oorlogs Comité
(C.A.O.C.), onderdeel van het We-
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reld Strijdcomité tegen den oorlog
en het fascisme, onder leiding van

12.

H . Barbusse, gevestigd te Parijs.
Secretaris is : S. D. Neter te Amsterdam.
Het secretariaat is gevestigd:
Singel 359, Amsterdam.
Het Nederlandsche Comité van

Kunstenaars en lntellectueelen ter
bestrijding van de terreur in
Duitschland.
13.

Voorzitter is: Mr. Frans Coenen.
Secretaris is: Dr. H . Wolf.
De Proletarische Vrijdenkers Vereeniging (P.V.V.), aangesloten bij de

Internationale van Proletarische
Vrijdenkers, waarin het Sovjetfiliaal: de Bond van Strijdende
Godloozen de lakens uitgeeft.
Secretaris is: J . G . de Ronde.
Het orgaan heet: ,,De Proletari-

de Sovjet-Unie (V. V. S. U.)
Leiders: L. van Lakerveld en C.

10.

111

sche Vrijdenker".
14.

Het Arbeiders Schrijver Collectief:
"Links Richten", aangesloten bij
den lnternationalen Bond van Proletarische Schrijvers, noemt zich
een proletarisch verbond, dat op
artistiek terrein den revolutionairen klassenstrijd zal voeren.
Leider is: Jef Last, te Amster·
dam.
Het orgaan heet: ,,Links Rich-

ten".
Het administratie-adres is: Heleen Ankersmit te Amsterdam.
Nauw verbonden met "Links Richten" is:
15 . De Arbeiders Theater Bond Holland (A.T.D.H.), aangesloten bij den
Internationalen Arbeiders Theater
Bond te Moscou.
Secretaris is: D. van Cleemputte
te Amsterdam.
16. De Marxistische Arbeidersschool
(M.A.S.), waarvan reeds afdeelin-
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HOTEL "TOELAST"
ALK-MAAR
RUIME KAMERS MET STROOM. WATER.
HET ADRES VOOR UW MAALTIJDEN.
BILLIJKSTE PRIJZEN. PRIMA KEUKEN.
TELEFOON Ut.

gen te Amsterdam, Rotterdam en
Hilversum.
17. De Vereeniging van Arbeidersfotografen. Secretaris is: A. Kurk, te
Amsterdam.
Het secretariaat is gevestigd:
Singd 359, Amsterdam.
18. De "Roode Esperantistenu, met
den officieelen naam: "Nederlanda
Unuiga Komitate" (N.U.K.)
Het orgaan heet: ,,Informulo'',
19. Het Nederlandsche Boerencomité1
aangesloten bij het: "Europeesch
Boerencomité, het revolutionair
eenheidsfront van werkende boeren en landarbeiders, en het proletariaat uit de steden.
Landelijk sec'retaris is: H. de
Weerdt te Nederhorst den Berg.
Het orgaan heet: ,,Ons Landbouwblad".
In den laatsten tijd is nog een nieuwe
organisatie opgekomen.
Dit comité noemt zich: ,,Internationaal Comité voor de dienstweigeraars
der "Zeven Provinciën" ", als secretaris
fungeert het Tweede Kamerlid Roestam
Effendi.

HET CONGRES.
Het socialisme is dood, de revolutiegedachte is nog springlevend.
Wie het socialistisch Paaschcongres
op den voet gevolgd heeft, moet vanzelf
tot bovenstaande conclusie zijn gekomen.
De leider der sociaal-demoératie bleek
te eenenmale niet in staat, aan zijn volgelingen nog één enkel ideaal in uitzicht
te stellen. De doos met beloften bleef
dicht.
Redt de democratie! Deze angstkreet
joeg het geheele congres in den hoek en
maakte het murw, om de dappere ongehoorzaamheid en nog veel meer socialistische leuzen in éénen in te slikken.
In Den Haag zetelt een Ministerie, dat
niet met zich laat spotten. De vrijheden
des volks, de gewetensvrijheid, godsdienstvrijheid en burgervrijheid, wil het
ongerept handhaven, doch niet de z.g.
"democratie der socialisten".
Hun democratie is de vrijheid van
Teun de Klepperman uit de Vara; van
de straatdemonstraties, de algemeene
werkstaking, gezagsondermijning, stakingsterreur, Oranjebespotting, godsdiensthaat, klassenstrijd.
Voor de ware vrijheid behoeft Albarda en het congres zich niet ongerust
te maken. Daarvoor zal de Regeering
zelve wel zorgen en de B.V.L. staat achter haar.
De Regeering zal zich evenwel door
de S.D.A.P. niet laten gebruiken als
stormram tegen eenige groepjes verdoolde fascisten en nationaal-socialisten
in ons land.
Gezagshandhaving en gerechtigheid is
haar leuze.
Stond dit Paaschcongres in het teeken
van vrees voor eigen schaduw, voor het
fascisme, telkens kwam opnieuw aan

EEN WAARDEVOLLE KORPSPRIJS IS EEN ARTISTIEK

HOUTEN WANDBORD
ONTWORPEN DOOR DEN
SIERKUNSTENAAR

WIM ABELEVEN - WALCHEREN
Vervaardiger der borden Landdag te Hulst

het licht, dat het revolutionair sentiment nog ten volle aanwezig was. Het
revolutionair beginsel bleef onveranderd.
De talrijke sprekers, die op den ouden
weg wilden voortgaan, verwierven na
elke vurige toespraak het daverend applaus der congresleden en noodgedwongen heeft het congres ten slotte de bittere resolutiepillen geslikt.
Een halve eeuw van revolutionaire
ophitsing maakt men met één congres niet ongedaan. Wijziging van tactiek is daartoe onvoldoende.
Afzwering van den klassenstrijd en
aanvaarding van Christelijke en nationale beginselen is de allereerste voorwaarde.

VAANDEL5 -VLAGGEN
FIRMA JANSSEN EN Co.
STATIONSTR. 4, TEL. 813, TILBURG
Eigen atelier. - 70-jarige reputatie.
Hoogste tentoonstellingsbekroningen.
Prima werk en voordeelige prijzen.

sel", "Veluwzoom", "Veluwe", 11 Vollenhove" en "Twente".
Tot voorzitter van het Landdagcomité werd benoemd Ds. H. A. Munnik
tot secr. de heer J. Bergkamp, beide1~
te Zwolle. Voorzitter financieele commissie Kapitein D. van der Wal, voorzitter terreincommissie Kapitein Sanders, voorzitter commissie voor ontvangst Kolonel Lavaleije. De Commissaris der Koningin in Overijssel en de
Burgemeesters van Zwolle en Zwollerkerspel hebben hun krachtige medewerking toegezegd.
Het voorloopig programma luidt: des
morgens défilé voor de autoriteiten en
vaandelwedstrijd (voorz. jury de heer
Kleintjes, Heerde), 's middags opvoering
van het Landspel "De lage landen langs
den IJssel", een hïstorisch spel met
ruim 400 medewerkers en 70 paarden.
Des middags zullen een propagandawoord spreken o.m. Ds. H. A. Munnik
en Pater Prof. F. Otten O.P.
Gerekend wordt, dat Landspel en
redevoeringen, welke zullen worden gehouden op het Sportterrein aan de Veerallee, minstens 7 à 8000 bezoekers zullen tellen. De uitvoering van de plannen
is mogelijk gemaakt door de financieele
medewerking van de Landstormverbanden zelf, de Gewestelijke Commissie en
bijdragen van particulieren.
Aan alle deelnemers zal een herinneringsmedaille worden aangeboden.

GEEN FOOIEN !

G·EEN FOOIEN !

Een zeer gewaardeerd medewerker
heeft de Landstormbeweging in hem
verloren.

ADRESWIJZIGING.
Het particulier adres van den Aangewezen Commandant van het Landstormkorps 11 Verband Monden der Maas",
den Reserve-Kolonel, Adjudant in b.d.
van H. M. de Koningin, W. G. VAN
HOOGENHUYZE, is vanaf 16 April:
Sadeestraat 1 te 's-Gravenhage. Tel.
nr. 774047.

STELLING VAN AMSTERDAM.
Nieuwe Plaatselijke Landstorm
Commissies.
Lisserbroek, De Gewestelijke LandstormCommissie installeerde in Maart l.i., ten huize
van den heer Van Leeuwen, de plaatselijke Landstorm sub-Commissie voor de afdeeling Lisserbroek, welke commissie als volgt ii;
samengesteld: B. Berbee, voorzitter; P. Hulsbos, secretaris; M. van Tol, penningmeester, en
J. A. van Leeuwen Czn., pl. leider.

Haarlemmerliede c.a. Tot leden van de
Plaatselijke Landstorm Commissie werden benoemd de heeren N. J. Tabak en J. Streefkerk
te Haarlemmerliede.
Hoofddorp. De te Hoofddorp geïnstalleerde
plaatselijke Landstorm sub-Commissie voor de
Afdeelingen Hoofddorp is als volgt samengesteld: P. Heilker, voorzitter; J. Tanis, secretaris-penningmeester; M. J. van Nieuwenhuyzen,
J. van den Helder, P. J. Kraak, leden.
Cruquius. Een plaatselijke Landstorm subCommissie is in wording. Bereids traden toe
de heeren S. van Wijk en J. J. van Haaster.
Krommenie. Ten Raadhuize te Krommenie i.&
geïnstalleerd de gereorganiseerde plaatselijke
Landstorm Commissie voor Krommenie. Burgemeester de Klerk nam het voorzitterschap
op zich.
Nigtevecht. De installatie van de gereorganiseerde en aangevulde plaatselijke Landstorm
Commissie heeft 3 April ten Raadhuize plaats
gehad. In de vacature wegens overlijden ea
vertrek kon worden voorzien.

DE ORANJELIEFDE VAN HET
NATIONAAL-SOCIALISME.
Ir. B. Wigersma, een der voorvec.hters van het nationaal-socialisme hier te
lande, schrijft op blz. 62 van zijn
nog kortgeleden verschenen brochure,
getiteld: "Parlementarisme en Dictatuur", o.a.:

Lisserbroek.
De op 7 Maart benoemde plaatselijke Landstorm Commissie werd op 19 Maart in een vergadering van de afdeeling aan de leden voorgesteld. De avond werd verder gevuld met het
vertoonen van diverse smalfilms en de bespreking van de Landdagplannen. Een aantal nieuwe leden traden toe.

"Dat de vorst (of vorstin) gedurende een
dictatuur niet meer de belangrijke rol (belangrijker dan die van een president) zal kunnen
vervullen, die hij of zij inderdaad in den staat
vervult, volgt uit den aard der dictatuur.
De vorst zal moeten terugtreden voor den
dictator, die gedurende zijn beheer de verantwoordelijkheid moet dragen en deze onmogelijk met den vorst kan deelen."

Halfweg.
De afdeeling Haarlemmerliede c.a. vergaderde op 15 Maart l.i. te Halfweg, onder voorzitterschap van den burgemeester. Verschillende Landstormfilms werden vertoond, terwijl
door den burgemeester Simons en Overste
Donck het woord werd gevoerd. Ook hier bespreking van de Landdagplannen en regeling
van de deelneming daaraan.

En op de volgende bladzijde vinden
wij nog eens:

Belachelijke dwaasheid is daarom :,de
houzeegroet", die men van sommigen
tijdens het spelen van het Wilhelmus kan
waarnemen.
Fascisme en Oranje verhouden zich
tot elkander als dwang en vrijheid.
Kortzichtig is hij, die den geest van
Prins Willem I meent te kunnen vereenigen met de oppervlakkige agitatie
van het nationaal-socialisme uit de Domstad.

11-73-05 *

INSIGNES

HET KWEEKPLANT JE.
Troelstra in zijn tijd, hield telkens en
telkens aan zijn partijgenooten de les
voor: "doof het revolutionair sentiment
vooral van de jonge socialisten niet uit,
maar houdt het vuur brandende, het is
de levenskracht onzer beweging".
Niemand kan zeggen, dat mannen
als Kleerekooper, Oudegeest, Mr. Duys
en talrijke anderen deze aanmaning in
den wind hebben geslagen. Met brandende begeerte en met vurigen socialistischen hartstocht hebben zij de duizenden weten te bezielen. De resultaten zijn
daarvan nog elken dag te bespeuren.
Als voorbeeld wijzen wij op dat socialistische raadslid te Delfzijl, tevens hoofdconducteur der Spoorwegen, die toen de
Burgemeester dier gemeente met gevoelige woorden het verscheiden van Koningin Emma herdacht, zoolang de raadszaal verliet.
Het kweekplantje heeft in breeden
kring onuitroeibaar wortel geschoten.
En daarom is voor de S.D.A.P. de weg
terug zoo moeilijk, bijkans onmogelijk.

"Dat dus in Italië Mussolini zich niet tot
president heeft doen kiezen, maar dat hij desniettemin den moed heeft gehad om zichzelf te
plaatsen boven den koning, dat ook de Italiaansche koning deze achterafzetting met een
bewonderenswaardige waardigheid weet te
dragen, dat beteekent, dat Mussolini een goed
dictator, koning Emanuel een goed koning is,
wier samenwerking ook voor het Italië van de
toekom~! heilzame resultaten zal kunnen opleveren.

CITAX - DEN HAAG

Vergadering van Plaatselijke Leiders.
1

Kolonel H. DE IONGH
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm

De Kolonel H. DE IONGH, Inspecteur van den V rijwilligen Landstorm, is
met ingang van 1 Mei 1934 benoemd tot
Generaal-Majoor en waarnemend Inspecteur der Infanterie.
De Reserve-Majoor W.
J. M. LINDEN, Commandant van het Vrijwillige
Landstormkorps "Verband
Dordrecht" is bij K. B. bevordert tot Reserve-Luite-

In de op 3 Maart te Amsterdam gehouden
vergadering van Plaatselijke Leiders, welke
zeer druk was bezocht, werd rapport uitgebracht omtrent de voorbereidingen in de afdeelingen voor de deelneming aan den Landdag.
Tevens werd in een uitmuntend betoog door
den heer de B. van 's-Gravenhage het standpunt van den B. V. L. uiteengezet ten opzichte
van het fascisme.

Deputatie Landstormkorps Stelling van
Amsterdam.
Het Landstormkorps "Stelling van Amsterdam" heeft met een deputatie van bijna 200
man uit verschillende afdeelingen de plechtige
teraardebestelling bijgewoond van H. M. de
Koningin-Moeder.
De samenstelling van de deputatie moest in
een kort tijdsbestek worden geregeld. Ondanks
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nant-Kolonel.
LANDDAG TE ZWOLLE. 23 MEI.
In een te Zwolle gehouden samenkomst van de gewestelijke commissie
onder voorzitterschap van kolonel Lavaleije, werd definitief besloten tot het
houden van een grooten landdag op 23
Mei a.s. te Zwolle, waaraan deel zullen
nemen de Landstormverbanden "de IJs-

CONSTANT L. BOISSEVAIN t
Onder groote belangstelling heeft op
26 Maart j.l. plaats gehad de teraardebestelling van het overleden lid van
de Gewestelijke Landstormcommissie
11 Zuid-Holland : West", den heer CONSTANT L. BOISSEVAIN.
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deze korte periode namen een 50-tal officieren,
verschillende plaatselijke leiders, plaatselijke
commissieleden en leden tot een getal van
bijna 200 aan de bijwoning van de plechtigheid
deel. In een zevental groote autobussen werd
de deputatie vervoerd.
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Landdag 1934. Uitstel.
In verband met den voor het leger tot 20 Juni
a.s. afgekondigden rouw is de oorspronkelijk op
26 Mei te houden Landdag uitgesteld. Het
werkcomité zal ten spoedigste bijeenkomen teneinde. omtrent den thans te bepalen datum
eene beslissing te nemen.

Marken.
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De filmvoorstelling van de afdeeling Marken
van den B. V. L. is een groot succes geworden. Het was thans, na de electrificatie van
Marken, voor het eerst mogelijk de bevolking
te doen kennismaken met de verschillende
mooie Landstormfilms.
De bijeenkomst stond onder leiding van burgemeester Heikens en werd behalve door nagenoeg alle leden van de afdeeling door een
groot deel van de bevolking bezocht.
Er heerschte een prettige opgewekte geest,
die zich uitte door de wijze waarop de afdee•
ling reageerde op de Landdag-plannen. Besloten werd met het muziekkorps "Juliana" uit
.de Markerbevolking den Landdag te bezoeken.
terwijl ook de deelneming van een groot aantal Markers aan den Landdag is verzekerd.
Ook de Commandant van het Landstormkorps voerde het woord.
De Plaatselijke Landstorm Commissie heeft
.deze bijeenkomst op uitstekende wijze georganiseerd en verdient hulde voor haar activiteit.
De belangen van den B. V. L. zijn bij de
Plaatselijke Commissie in uitstekende handen.

Gewest zou gehouden worden, om reden
eerstens, dat we deze in 1933 en 1932
pas hadden, gehad, maar nog meer, omdat het noodig was op verschillende
plaatsen eerst de registratie eens goed
te herzien en af te werken, de nieuwe
legitimatiebewijzen uit te reiken, abonnementen te werven voor het Landstormblad, de bijzondere taak 2e ban tot
een goed eind te brengen en vooral
plaatselijk de werving onder de jongere
dienstplichtigen met bijzondere kracht
ter harte te nemen. Als slot van deze
actie zou dan in het najaar volgens het
initiatief der Plaats. Commissies een
plaatselijke of streek-propagandadag of
-avond met behulp en steun der Gewestelijke Commissie moeten worden georganiseerd.
De Commandant kreeg gelegenheid
om gemoedelijk en duidelijk een hoop
technische bijzonderheden met de Pl.
leiders (instructeurs) te behandelen.
De Hoofdredacteur der Kath. Wereldpost, Rev. Am. v. Lierop behandelde in
een gloedvolle krachtige rede het Nationaal-Socialisme in Duitschland aan
de hand van eigen onderzoek en ondervinding in dat land zelf, om te besluiten,
dat een aftreksel daarvan in Nederland,
o:10ch als Vaderlander, noch als geloovig
mensch, is te aanvaarden.
Hij bracht hulde aan den B.V.L. als
hèt krachtwapen, dat een onheilvol pogen om ons goede land en volk daaraan

over te leveren, zal voorkomen en 11 als
't moet" zal neerslaan.
Het was een mooie, leerzame en hopelijk vruchtdragende bijeenkomst.
Intusschen was het half 8 geworden
en begrijpelijk, dat de aanwezigen
snakten naar een maagversterking, alvorens naar hun woonplaatsen in alle
hoeken van het Gewest weer te keeren.
Het traditioneel Brabantsch worstenbroodje en een film van het zilveren
fceut van den Secretaris van het Gewest
maakten een eind aan dezen mooien
Landstormdag.
Alles verliep, zooals de Voorzitter in
zijn slotwoord zeide, gezellig, vertrouwelijk, kameraadschappelijk, Brabantsch!
De Secretaris W.Brabant:
JOS. VAN GENK.
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C. M. VAN DIEMEN
DORDRECHT

VAANDELS
BEKERS
MEDAILLES
VLAGGEN
Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dus

Nederlands Beste Adres
LANDSTORMKORPS "FRIESCH
VERBAND".
Op Zaterdag 10 Maart j.1. kwamen de
plaatselijke leiders van den B.V.L. in de
gemeente W onseradeel bijeen te Wons,
ter begroeting van hun nieuwen Commandant, de Res. 2e Luitenant J. H.
Reinders te Idsegahuizen.
Na een korte rede, waarin voorname •
lijk de taak van een gemeentelijken
Commandant werd uiteengezet, installeerde de Korpscommandant den nieuwen functionaris en bracht dank aan
den heer Sj. Giliam te Pingjum, die als
oudste plaatselijke leider gedurende de
laatste paar jaren het commando had
waargenomen.

Uit de
Afdeelingen.

WEST-BRABANT.
Het West-Brabantsch Verband hield
5 April j.l. haar jaarlijksche samenkomst van de Gewestelijke Commissie
en Commandant met de leden der
Plaats. Com. en Leiders.
Met uitzondering van de afd. Beek,
Zevenbergen, Zevenb.hoek, Zwaluwe,
Ossendrecht, Steenbergen en Zundert
waren van alle andere 41 afd. één of
meer vertegenwoordigers, in totaal 70
man, aanwezig.
Nadat de Gew. Commissie 's morgens
hare vergadering gehouden had, werd
-des namiddags half 4 door den Voorzitter, Burgemeester van Campen, de
algemeene vergadering met een welkomstwoord geopend. Op verzoek van
dezen hield de Burgemeester van Roosendaal, Mr. Claud. Prinsen, lid der
Gewest. Commissie een gevoelvol gestyleerde gedachtenisrede, gewijd aan wijlen H. M. de Koningin-Moeder, welke
in stille aandacht staande werd aangehoord.
Vervolgens bracht de Secretaris der
Gew. Commissie het jaarverslag uit over
1933. (Het goede en kwade daarin gememoreerd zal hopelijk op een andere
plaats in dit of het volgend nummer
worden opgenomen).
Mr. J. van Mechelen uit Gouda, leidde de propaganda in voor het Landstormblad. Staande de vergadering werden naast de bestaande correspondenten
nieuwe posten ingesteld, of werd althans de toezegging gedaan, dat deze
binnen enkele dagen zouden worden ingezonden.
Bij de bespreking van het program
van actie 1934-'35 ging de inleidende
Secr. der Commissie ervan uit, dat er dit
jaar geen Landdag of schietdag in het

JAN PEZIE
ALMELO -
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Een goed adres voor

Heeren- en Jongeh. Kleeding
Ook naar Maat

Aalsum, 23 Febr. Ledenvergadering. Na een
inleiding van den heer G. Veeninga volgt een
bespreking, waaraan door velen wordt deel•
genomen. Hierbij komt in hoofdzaak op den
voorgrond, dat wij onder regeering verstaan:
een macht, welke langs wettigen weg over ons
komt te staan; tevens, dat wij met het lid zijn
een vrijwillige daad doen; en ook, dat wij dat
doen óm en vóór ons beginsel ....
Andijk-Oost, 27 Febr. Jaarvergadering, Uit'
het verslag van den heer F. Kwantes, secretaris der afdeeling, bleek o.m. dat de afdeeling
71 leden telt.
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His master's voice.

DENEKAMP.
Aideeling Landstormkorps Motordienst
opgericht.
In het hotel Veldman te Denekamp
werd een vergadering gehouden onder
leiding van den Res. le Luitenant Joosten uit Ootmarsum, om te komen tot oprichting van een afdeeling van het landstormkorps motordienst.
Nadat de voorzitter het overlijden
had herdacht van Koningin Emma en
eenige oogenblikken stilte in acht waren
genomen, gaf de Sergeant-Majoor Van
Wiegen uit Arnhem een uiteenzetting
van de beteekenis van het korps in tijden van woelingen of oorlogsgevaar en
van de verplichtingen der. leden. Na af-

loop van deze uiteenzetting teekenden
verschillende aanwezigen een verbintenis bij het korps.

FRIESLAND.
LANDSTORMKORPS MOTORDIENST
De Districtscommandant in Friesland
van opgemeld Korps, de Reserve Kapitein N. Feenstra, is met ingang van 1
April 1934 op de meest eervolle wijze
uit die functie ontheven, terwijl met ingang van dien datum in dezelfde functie is benoemd de Reserve Eerste-Luitenant S. N. Feddes, Oosterkade 4g,
Leeuwarden.

Assen, 13 Maart. Propagandasamenkomst in
de groote zaal van Bellevue, waarvoor een
enorme belangstelling bestond. Onder de aanwezigen merkten we op den Commissaris dèr
Koningin, den burgemeester van Assen, den
Garnizoenscommandant en talrijke andere burgerlijke en militaire autoriteiten.
Het openingswoord werd gesproken door den
voorzitter der afdeeling, mr. P. Bijl, die doel
en streven van den B. V. L. naar voren bracht,
evenals zijn bestaansrecht, hetwelk juist in
dezen tijd van groot belang is te achten.
Nadat de Chr. Muziekvereeniging "Oranje"
zich had laten hooren, verkreeg pastoor H. E.
Elberssen te 't Goy het woord, welke het ontstaan van den B. V. L. en zijn historisch
groeien besprak.
Voor de pauze werd nog vertoond de film
van den provincialen schietwedstrijd in 1933
te Assen, welke film met groote aandacht werd
gevolgd.
Na de pauze hield de heer C. van den Nieuwenhuizen, res.-luitenant-kolonel, commandant
van het Landstormverband Drenthe, een toespraak, waarin hij allen opwekte pal te staan
voor Koningin en Vaderland.
Hierna werd vertoond de sprekende film
van de nationale huldiging van H . M . de Koningin in het Stadion te Amsterdam.
De heer W. J . Keizer te Assen had succes
met enkele origineele Drentsche voordrachten.
Nadat "Oranje" zich nogmaals had laten hoor en, sloot de voorzitter met een opwekkend
woord den avond.
Bergen op Zoom, 21 Febr. Ledenvergadering in Hotel De Schelde. Na toespraken, film7 ertooning en prijsuitreiking werden nog eenige
1
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huishoudelijke zaken behandeld, waarn a ka pelaan Hoevenaars, voorzitter der plaatselijke
commissie, met een woord van dank aan · majoor Beets, pastoor Van Genk en alle aanwezigen, deze gezellige bijeenkomst sloot.

Berlikum, 22 Febr. Geslaagde samenkoms t,
waarbij o.a. toespraken werden gehouden door
ds. Nauta van Sexbierum en ds. Veldkamp van
Sneek.
Beugen, 8 Maart. De plaatselijk leider sprak
woorden van waardeering, ter naé:edachtenis
aan het eerste overleden lid der afdeeling, Hendrik Martens.
Biezelinge, 6 Maart Propagandasamenkomst
in het lokaal "Algemeen Belang", onder leidiag
van burgemeester Bierens. In deze samenkomst
bracht de plaatselijk leider een jaarverslag uit,
waaruit bleek, dat de sterkte met een man
vooruit was gegaan. Tot leden van de plaatselijke commissie werden benoemd de heeren
A. Slabbekoorn en mr. Wirts.
Blokzijl, 16 Maart, Na een openingswoord
van den heer J. W. Zijlstra, plaatselijk leider
der afdeeling, sprak burgemeester H. J. Bulten
over "In storm en nood". In een belijnde rede
wees spr. o.m. in verband met den tegenwoordigen tijd met zijn verdwazing op velerlei gebied, op de hem eigen wijze op onze leerrijke
historie en wekte de landstormers op paraat
te blijven, opdat een gevaarlijk bedrijf als een
revolutie of een poging daartoe, van welke zijde
ook ondernomen, worde voorkomen.
Borger, 9 Febr. Notaris Gruttering hield als
voorzitter der pl. comm. een openingsrede. Hij
stond stil bij het 15-jarig bestaan van den B
V. L. Daarna genoot men van de prachtige
B. V. L. films, inzonderheid die van de huldiging van H. M. de Koningin te Amsterdam .
Met bezieling werden de talrijke aanwezigen
toegesproken door den Commandant van het
Verband, Overste Ds. C. v. d. Nieuwenhuizen:
vervolgens niet minder kernachtig door mr. J.
L. Bouma, burgemeester van Emmen, en door
den aclieven secretaris van 't Gewest "Drenthe
en Vollenhove" , mr. E. I. F . de Bruyn t e
Steenwijk.

M. DE KEIZER
Accountant - Belastingconsulent

DORDRECHT
Culemborg, 5 Maart. Bijeenkomst in het Parochiehuis, waarbij de prijsuitdeeling plaats
vond van de dezen winter gehouden doorlo opende schietwedstrijden.
De vergadering werd geopend door burgemeester Keestra, die in waardeerende woorden den afgetreden voorzitter der plaatselijke
commissie, den heer W. Donkersloot herdacht,
en zijn opvolger, den heer G . F. van Ledden
Hulsebosch als zoodanig installeerde.
Vervolgens werd overgegaan tot de prij5uitreiking,
Deventer, 26 Febr. Groote samenkomst in de
feestelijk versierde Schouwburgzaal, die o.m.
werd bijgewoond door den burgemeester, mr. F.
W . R. Wittewaal, den garnizoenscommandant,
veel officieren, den burgemeester van Diepenveen, enz. Na den zang van het Wilhelmus
verwelkomde de heer Bessem, voorzitter der
afdeeling Deventer, alle aanwezigen.
Sprekers waren dr. I. H. J . Vos, lid de r
Tweede Kamer, en Pater Borromëus de Greeve,
uit Woerden.
In een geestige rede liet dr. Vos zien, dat
de B. V. L. geen partijen kent, maar slechts de
handhaving van het wettig gezag. Spr. besloot
met er op te wijzen, dat de B. V. L. rustig
voortgaat, tot heil van Nederland en Koningin.
(Langdurig applaus).
Pater Borromëus behandelde het onderwerp:
,,Wie zijt gij B. V. L. ?"
De B. V. L. wil waken, zoo betoogde spr.
met klem van redenen, over het heiligste goed
dat wij Nederlanders verkregen door Gods
hand: het geloof en de onafhankelijkheid van
ons volksbestaan. Wie zijn de beste beschermers van het proletariaat? vroeg spr. ten slotte. De B. V. L. zal waken voor de welvaar t

Fa.ANDR.VISSER, Steenwijk
1e kwaliteit

GROENTE-, BLOEM- EN
LANDBOUWZADEN
Vraagt geïllustreerde prijscourant

van ons land en de saamhoorigheid van ons
volk en als het dan de gemeenschap goed gaat,
dan kan het proletariaat daarbij alleen welvaren.
Een zeer langdurig applaus volgde ook op
deze rede.

Driebergen-Rijsenburg, 14 Maart. In de met
planten en vlaggen versierde zaal van het Nutsgebouw werd een goedgeslaagde Landstormavond gehouden.
De voorzitter, generaal Den Dooren de Jong,
was door een klein ongeval verhinderd en
daarom heette de secretaris, res.-luitenant De
Moor, de aanwezigen welkom, in het bijzonder
den spreker van dezen avond, korpscommandant, res.-majoor Barrik Bles, leden der plaatselijke Landstormcommissie, ook van Zeist <:n
Doorn en verdere genoodigden.
Ds. P. van der Vliet, lid van de Gewest.
Landstormcommissie, zette in een keurige rede
de beteekenis van den B.V. L. uiteen.
De eere-voorzitter, burgemeester jhr. P. P.
de Beaufort, reikte hierna met eenige toepasselijke woorden een door de leerlingen van de
meisjes-vakschool keurig bewerkt vaandel over.
De heer de Moor overhandigde een zevental
schutters een diploma en had tevens het genoegen namens het bestuur een zilveren wisselbeker aan te bieden.
De plaatselijke leider, de heer Wessels Boer,
dankte.
Hierna volgden o.m. eenige keurige tableaux.
Dubbeldam, 13 Maart. Propagandasamenkomst
in de bovenzaal van Eickendonck, onder voorzitterschap van den heer H. E. van der Leeden. Enkele films werden vertoond. De heer
J. A. Jansen Maneschijn, burgemeester van
Zwijndrecht, reikte met een toepasselijk woord
prijzen en brevetten uit. Als lid der plaatselijke commissie werd welkom geheeten mr. W .
0. de Kat Angelino.
Egmond-Binnen, 16 Maart Jaarvergadering,
waarbij de heeren Schuit en de Goede aan de
afdeeling een mooi medaillekastje aanboden.
Eindhoven, 20 Febr. De stampvolle zaal van
Apollo's Lust was het eerste antwoord aan
den oproep van een comité van eenige reserve·
officieren om in samenwerking met de Gewestelijke Landstormcommissie meer propaganda
te maken voor den B. V. L. Deze commis5ie,
bestaande uit de heeren Ds. v . Selms, v . Beek
en v. Agt, was ter vergadering aanwezig met
den corpscommandant, kolonel Lutz uit Nijmegen.
Als eerste spreker leidde de voorzitter, mr.
W. J . van Dijk, Ds. v. Selms in, die den geestelijken achtergrond van den B.V.L.: veiligstelling
van godsdienst, gezag en gezin, verklaarde.
Pater Felix Otten 0. P . hield een geestdriftige en herhaalde malen door bijval onderbroken pleidooi voor het goed bestaansrecht
van den B.V. L. als preventief instituut.
De vergadering hief daarop het Wilhelmus
aan.
Na de pauze voerde nog het woord de heer
v. Dijk, oud-minister van Oorlog, samenvattend
het gesprokene ten gunste van een krachtigen
B. V. L.
Engwierum, 14 Maart. Gezellige jaarvergadering, onder leiding van den heer E. Dijkstra,
plaatselijk leider. Uit het verslag van den secretaris, den heer Th. Bolhuis, blijkt, dat de afdeeling 34 leden telt ; uit het verslag van den
penningmeester, dat er een kassaldo is van
f 15.-. Tal van korte toespraken w erdP.n gehouden.
Enschede, 6 Maart. Bij Kon. Besluit is benoemd tot res. eerste luit. voor speciale diensten, de heer C. van den Heuvel alhier, die
tevens belast is mei het commando der sectie
Enschede, van het Vrijwillige Landstormkorps
Motordienst.
Escharen, 21 Maart De Bijz. V,ijw. La ndstorm afd. Escharen-Langenboom behaalde op
het nationaal schietconcours te Bemmel den
2en kampioensprijs met 59 punten.
Gemert, 3 Maart. In de goedgeslaagde samenkomst riep de heer Joh. van Lieshout, allen, in 't bijzonder Pastoor Poell en den heer
v. Agt, een hartelijk welkom toe .
Pastoor Poell hield een toespraak , waarin
!ü: den Landstormers tot trouw aan hun ideale~ en tot nieuwen ijver aanspoorde Z. E.
waarschuwde de leden nog zich niet te laten
misleiden Joor de schoonklinkende leuzen van
andere partijen, maar vast te houden a an ons
Hollandsch "Oranje Boven".

ristiek toonde spr. aan hoe Koningin Wilhelmina in de harten van haar onderdanen leeft
en illustreerde dit met een beschouwing over
de aanhankelijkheidsbetoogingen in 1918 na
Troelstra's mislukte revolutiepoging. In dit verband bracht spr. tevens hulde aan jhr. Ruys
de Beerenbrouck, die vastberaden tegen de
omwentelaars optrad.
In zijn peroratie betoogde Pastoor Bosch met
veel gloed, dat de katholieken onderscheid
maken tusschen kerkelijk en wereldlijk gezag.
Zij gehoorzamen voorzeker aan Z. H. den Paus,
maar zijn ook trouw aan de Koningin, trouw
tot in den dood. (Applaus).

Haarlem. Op 26 Maart hield de afdeeling
Haarlem een welgeslaagde propaganda-vergaáering in de Gemeentelijke Concertzaal aldaa:
Om 8.15 uur was de zaal geheel gevuld met
een 300-tal Landstormers van de afd. Haarlem
en andere naburige afdeelingen. Reeds dade lijk na afloop der vergadering gaven zich vele
nieuwe leden op.
Den Ham, 19 Maart. Welgeslaagde samenkomst in café Poel, waarbij het woord gevoerd
werd door de heeren Overste Baron van Voorst
tot Voorst, Flim, burgemeester Wynia en ds.
Meuleman.
's-Heerenhoek, 9 Maart. Geslaagde filmavonà,
onder leiding van den burgemeester.
Hellendoorn-Nijverdal, 15 Febr. De jaarlijksche vergadering is een echte Landstormsamenkomst geworden. Zoowel Overste Tücker
als Overste baron van Voorst tot Voorst waren aanwezig, zoo mede burgemeester Wynia
en de voorzitter der plaatselijk~ commissi~,
burgemeester Van der Steen van Ommeren.
Wat de sprekers van dien avond gaven, aldus
onze dichterlijke berichtgever, deed ons hart
trillen van heiligsten ernst:
In d'eerste plaats is dit bewerkt:
De vriendschapsband is weer versterkt! ... .
Hengelo, 26 Maart. De wisselbeker tusschen
de afdeelingen Hengelo en Beckum voor schutters tweede klas, werd door Hengelo gewonnen.
's-Hertogenbosch, 13 Maart. In een der zalen
der R.K. Militairen-vereeniging heeft de fourter Jac. Bak van het Landstormverband
's-Hertogenbosch een propagandatoespraak gehouden voor de dienstplichtigen, vóór zij met
groot verlof gingen.
Met het uitspreken van de hoop dat allen
zich, zonder uitzondering voor het lidmaatschap
van den B. V. L. zouden aanmelden, besloot
spreker zijn met geestdrift voorgedragen rede.
Pater Hagen heeft ten slotte den spreker
een hartelijk woord van dank gebracht en de
dienstplichtigen aangespoord, trouwe B.V.L.ers
te blijven, mannen op wie de Regeering ten
allen tijde kan rekenen.
Hien, 20 Febr. Propagandasamenkomst onder leiding van burgemeester J. A. den Hartog. De heeren Overste Van Ingen Schouten
en Jalink voerden het woord.
Hoek, 15 Maart. Na opening door wethouder
J. A . Meertens is een welgeslaagde filmavond
gehouden, waarbij de heeren Overste Bierman
en Laernoes gesproken hebben.
Hoogland, 20 Maart. Tot waarnemend plaatselijk leider werd aangewezen de heer G. van
Laar.
Hoo,naar, 5 Maart. Tot eerevoorzitter der
afdeeling is benoemd de heer Zeeuw, burgemeester der gemeenten Hoog Blokland, Noordeloos en Hoornaar. De burgemeester heeft
deze benoeming wel willen aanvaarden.
Den Hulst, 27 Febr. Propagandasamenkomst
van de afdeeling Nieuwleusen. Opgemerkt werden de heeren Bulten, burgemeester van Blokzijl, Overste Van Tienhovel?-, Majoor Sonne en
burgemeester Backx van Nieuwleusen.
Voorzitter was de heer L. Vos.
Na de toespraken werden eenige mooie films
vertoond, o.m. die van de schietwedstrijden te
Staphorst.
Hummelo, 13 Maart. Propagandasamenkomst
van de afd. ,,Hummelo en Keppel" in de zaal
Enghuizen, onder leiding van burgemeester J. I.
Cordes.
Hijum, 22 Febr. Jaarvergadering, waarbij geaccentueerd werd dat fascisten en N.S.B.-ers
geen vrijwilligers van den B. V. L. kunnen zijn.
Voorts werden prijzen uitgereikt.

SCHIETLOKALEN
Gymnastieklokalen,
Landhuizen,
Week-End en Buitenverblijven, enz.
Vraagt inlichtingen.
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zoowel Nationale-, Gewestelijke- als Plaatselijke Commissie voor wat voor de afdeeling
tot stand gebracht werd. Kolonel van Cappelle
reikte vervolgens brevetten en prijzen uit.

Kollum, 23 Febr. De afd. Kollumerland hield:
haar jaarlijkschen toogavond in "Pro Rege" onder leiding van burgemeester Woldringh.
Sprekers waren pater Strijbosch en pater de
Hart, zoomede kapitein La Roi en de hee:Heukels.
De Krim, 28 Febr. Samenkomst onder teiding van den heer Groeneveld. Ds. Verrij, mt
Hardenberg hield een warmgestelde propagandarede. Overste Baron van Voorst tot Voorst
bracht dank aan den plaatselijken leider, den,
heer D. Velsink (applaus) en overhandigde her:,
een stoffelijk blijk van waardeering. Als rechterhand van den plaatselijken leider werd ook
den heer H. v. d. Spoel dank gebracht en ook
hij ontving een geschenk. Spr. loopt niet graag:
vooruit op de besluiten van de gewestelijke
commissie, maar hij wil hier toch wel zeggen,
dat vermoedelijk de heer Wb. de Jager tot.
plaatselijk leider zal worden benoemd.
Maasland, 8 Maart. Geslaagde samenkomst
in de gymnastiekzaal der R.K. school. Een
openings- en slotwoord sprak burgemeester Du
Boeuff. Na een rede van den heer C. J . Rid-derhof werden korte toespraken gehouden.
door majoor Boots, de kapiteins Dekker en
Kruis, de luitenants Bordewijk en Karres, zocmede door de heeren Oosterlee, plaatselijk
leider, Koolsie en Buitelaar. Voorts zijn er prij zen uitgereikt, is er nog gezongen en thee gedronken - en toch was het niet al te laat ,
toen de bijeenkomst geëindigd was.
Mierlo-Hout, 27 Febr. Alhier is een nieuwe
afdeeling opgericht ; plaatselijk leider is de
heer Th. van Dijk.
Middelharnis-Sommelsdijk, 27 Febr. Een
prachtige vergadering, waarbij de heeren J. H
Dijkers en Hogeweg het woord voerden. Hun
toespraken werden met warm applaus beloond.
Naaldwijk, 2 Maart. Onder leiding van burgemeester Th. P. J. Elsen werd de jaarlijksche
samenkomst gehouden, die voortreffelijk geslaagd is. De heer L. G. Royaards, voorzitter
van de Gewestelijke Commissie, sprak woorden van afscheid tot ds. K. K. Troost, die wegens vertrek uit deze gemeente geen deel
meer uitmaakt van de plaatse!. commissie. Spr.
bracht hulde voor al hetgeen ds. Troost als
goed vaderlander voor de afdeeling van
den B. V. L. heeft gedaan. Vervolgens werden
als leden der pl. commissie geïnstalleerd de
heeren kapelaan W . Burghout, ds. Pontier en
den heer J. v. d. Berg, beide laatsten van
Maasdijk.
Als spreker trad op ds. P. Nomes van 's-Gravenhage, die uiteenzette dat ons land momenteel als terrein voor allerlei proefnemingen
wordt gebruikt, maar we hier geen buitenlandschen import noodig hebben. De proefnemingen zijn alle aanslagen op onze vrijheden.
Veel genieten we nog in ons land, dat men in
het buitenland heeft moeten prijsgeven, en spr.
wekte op trouw zich te scharen rond den
troon van Oranje.
Eenige films werden vertoond.
Neerkant, 8 Maart. Geslaagde filmavond .

Klaaswaal, 20 Febr. Bijeenkomst in het "Wapen van Holland". Onder de aanwez(gen waren de heeren L. F. Duymaer van Twist, voorzitter, en G. F. Boulogne, secretaris van de
N. L. C., zoomede de heeren Res.-kolonel H.
C. van Cappelle, voorzitter en__F. D. van_ d_er
Mast, secretaris der gewestehike comm1ss1e.
Na opening door den heer P. J . Mast, spraJ<:
generaal Duymaer van Twist, die op overtmgende wijze de noodzakelijkheid van den B.
V. L. aantoonde, er op wijzende, dat thans de
gevaren zoowel van links als van rechts komen. Een der oudste landstormers der afdeeling, de heer G . van Driel, . da~kte den generaal voor zijn tegenwoord1ghe1d en dankte

Nieuwe Pekela, 19 Maart. Na de prijsuitreiking hebben burgemeester J. Siderius, de heer
A. Nieboer en luitenant Spaanstra het woord
gevoerd. Luitenant Spaanstra dankte den plaatselijken leider, den heer B. Begeman, voor zijn
goede medewerking.
Nieuwlande, 14 Maart. Vergadering in de
Geref. kerk, onder leiding van ds. Borgdorff.
Prof. Otten sprak een kernachtige propagandarede. Ter afwisseling werden eenige aar•
dige films vertoond, waarna Overste van den
Nieuwenhuysen, commandant van het Drentsche Verband, het woord tot de aanwezigen
richtte en het doel van den B.V.L. nog nader
uiteenzette.

Landstormers koopt uitsluitend

IVO ROL

Giessen-Oudkerk, 18 Febr. Drukbezochte
jaarvergadering, onder leiding van den heer
D. Schakel, waarbiJ luitenant Groenendijk een
propagandarede gehouden heeft.
Goes, 12 Maart. In het Schuttershof werd een
propagandasamenkomst gehouden van <le afdeeling Go~s-Kloetinge. Redenaar was pastoor
Bosch uit Hansweert, die handelde over het
ge zag.
Z.Eerw. schetste onze Koningin als een diepgodsdienstige Vrouw met een zedelijk hoogstaand karakter, waarop wij trotsch mogen
zijn en waarvoor wij God mogen danken.
Na deze met . warmte voorgedragen karakte -
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MAAR NATUURLIJK ....

HOTEL DE PAUW
ARNHEM
ZOO PRETTIG, ZOO'N GEZELLIGE HUISELIJKE SFEER EN ALLES ZOO MODERN
EN COMFORTABEL INGERICHT!

Kamer met uitstekend ontbijt f 3.- p. p.
Nijeveen, 20 Febr. Mr. De Bruyn hield een
propagandarede. Er werden verschillende landstormfilms afgedraaid, die den lachlust nog al
eens opwekten, vooral toen de Nijeveensche B.
V. L.-ers met hun vrouwen of meisjes op het
doek verschenen ....
Obdam, 22 Maart. Onder leiding van den
heer H. J. Schneiders werd 'n geslaagde bijeenkomst gehouden, waarbij de heer P. J, Oolders
uit Alkmaar aanwezig was.
Ooltgensplaat, 16 Maart. Jaarvergadering ten
gemeentehuize, onder voorzitterschap van burgemeester Donkersloot. Spr. zeide o.m.: mijn
kleinste gemeente waarvan ik burgemeester
ben, heeft veel meer leden dan hier, dat moet
en kan anders worden ....
De heer Hogeweg sprak voorts de aanwezigen toe.
Oostermeer, 8 Maart. Ds. ten Brink, uit Twijzel, sprak over de bestaansredenen van den
B. V. L,, en de heer A. Stoffelsma over: ,,Geen
sabotage van het gezag",
Oppenhuizen, 16 Maart. Spreker ds. Van
der Veen, Uit zijn rede, aldus het Fr. Dbl. ,
is gebleken, dat deze predikant een spreker
is, dien de B.V. L. noodig heeft. Hij legde er
den nadruk vooral op, om waar te zijn, om
eerlijk te zijn. Wie in zijn hart het Nat.-Socialisme is toegedaan, trede uit onze gelederen.
Maar de goede, oprechte B.V.L.ers roept hij
toe: sluit de gelederen, en sta pal! . . ..
Ottoland, 24 Febr, Geslaagde filmavond.

LEDERWARENFABRIEK
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Het geschikste adres voor Prijzen
Vraagt monsters en prijsopgave

Sprekers burgemeester Van Slijpe en luitenant
Groenendijk.

Oudewetering, 10 Maart, De wisselbeker voor
de afdeelingen Oude- en Nieuwe Wetering
(Z.H.W.) en Huigsloot (St. v. A'dam) werd gewonnen door den heer W. van Steijn.
Oud-Vossemeer, 20 Febr, Filmavond in de
o. 1. school. Sprekers de heeren Bierman en
Laernoes.
Papendrecht, 13 Maart. Jaarlijksche samenkomst in "De Blauwe Zaal". De zaal was
stampvol met leden en genoodigden. De voorzitter, de heer J. H. Köhler sprak een hartelijk
woord van welkom, speciaal tot overste Linden, commandant van het Landstormkorps verband "Dordrecht" en tot burgemeester P. van
Rees.
Ritthem, 21 Maart. Praatavond onder leiding
van den heer Poelman, plaatselijk leider. Getracht zal worden het ledental te versterken.
Roodhuis, 2 Maart. Geslaagde samenkomst.
De heer Joh. Sautema schilderde ons Yn us
Memme tael het doel, het nut, maar ook de
plicht van den B.V.L.
Pater Strijbosch weerlegde op zeer duidelijke wijze, de bewering welke tegenwoordig
in de Roode Pers nog al eens voorkomt, als
zou de B.V.L. een Instituut zijn dat noodzakelijk moet verdwijnen, omdat het geen reden van
bestaan heeft, en alleen maar geld kost.
Simonshaven, 24 Febr. Spreker dr. Vos, lid
van de Tweede Kamer. Na op de beteekenis
van het Huis van Oranje gewezen te hebben,
vervolgde spreker: En naast de Koningin,
werkt een krachtige Regeering, onder leiding
van Dr. H. Colijn, een regeering die vertrouwen
wekt en dit ook ten volle waard is. En nu in
dezen moeilijken crisistijd, nu mag er zeker
geen sprake zijn van een grijpen naar de macht.
Wanneer dan ook iemand den voet dwars wil
zetten, dan zal ook de B.V.L., als het moet,
opkomen voor den Troon en het wettig gezag!
Gelukkig is de B. V. L. na zijn oprichting in
1918 nog nooit behoeven op te treden en tot
heden is er nog nooit een druppel bloed vergoten en, ondanks provocatie, nog nooit agressief geworden ....
Sleeuwijk, 23 Febr, Tot secretaris-penningmeester der plaatselijke commissie is benoemd
de heer W. N. Koppers, rijksontvanger.
Someren, 9 Febr. Drukbezochte propagandasamenkomst waarin door den heer Van Agt en
door den burgemeester het woord gevoerd
werd.
Stad aan 't Haringvliet, 19 Maart. Propagandasamenkomst, waarbij door burgemeester Nieborg en door ds. Polhuijs toespraken werden
gehouden.

Er waait, aldus de burgemeester, op 't oogenblik over ons land een golf van nationaal medeleven. De muiterij op de Zeven Provinciën
heeft mede ons volk wakker geschud. Bezieling,
moed en solidariteit is ons als 't ware toegevloeid.
Spr. wijst op de gevaren der revolutionaire
partijen en wekt de B.V.L.-ers op om pal te
staan voor Koningin en Vaderland.

St. Anna Parochie, 22 Febr. Hedenavond werd
een propaganda-vergadering gehouden. Voorzitter was de heer L. Poppinga,
Als eerste spreker trad op Res. kapitein G.
F. Boulogne te Den Haag, secretaris van de N.
L. C., die het recht van bestaan van den B.V.L.,
vooral in deze tijden, aanwees.
De tweede spreker was ds. H. ten Brink te
Twijzel, die zich dankbaar toonde te wonen
in het land dat door het Oranje-huis geregeerd
wordt. Hij wekte op den B.V.L. krachtig te
steunen, want groote geestelijke waarden staan
op het spel; het gaat om de vervulling van
den heiligsten plicht, ons door God opgelegd ..
St. Laurens, 28 Febr. Jaarlijksche samen ·
komst. Met een korte krachtige toespraak
opende burgemeester Van 't Hoff, als voorzitter van de plaatselijke commissie, de vergadering. Sprekers waren de heeren Laernoes en
overste Bierman. Enkele films werden vertoond.
Standaarbuiten, 16 Maart. Bijeenkomst in
het R.K. Vereenigingsgebouw. De voorzitter, de
heer C. C. Zwets, opende de vergadering en
heette den commandant van het W. Br. Verband, Res.-majoor Beets, en den burgemeester
jhr. Verheijen, eerevoorzitter der afdeeling,
hartelijk welkom waarna hij er zijn groote tevredenheid over uitsprak, dat er van de ruim
60 leden, 48 aanwezig waren.
Majoor Beets sprak een propagandistisch
woord, waarbij hij dank bracht aan den heer
A. Mol, die van de oprichting af een trouw lid
geweest was der afdeeling.
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Utrecht, 13 Maart. In hotel Terminus kwamen tal van leden van het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst sectie Utrecht bijeen.
Onder de aanwezigen merkten wij o.a. op:
Overste Prins, groepscommandant, overste
Doorman,
garnizoenscommandant,
overste
Eringaard uit Den Haag, majoor Kech, oud
sectiecommandant, majoor Geldens, oud-groepscommandant, de . sprekers van dezen avond de
majoors Geldens en Maas.
De commandant van de sectie Utrecht, luitenant v. Hoogenhuizen, sprak éen hartel;Jk
openingswoord en verleende het woord aan
majoor Geldens, die breedvoerig de stroomingen
van dezen tijd behandelde.
Majoor A. J. Maas, van de luchtdoel-artil-

Vraagt gratis brochure met attesten ook van
vooraanstaande Doctoren over de gunstige
resultaten, verkregen met ANTIFELLIN,
bij Fa. J. DWARSHUIS, Jacobijnerstr. 13 ij
GRONINGEN
lerie, sprak over de beteekenis van de landmacht en de gevaren van eenzijdige ontwape·
ning in dezen tijd.
Overste Prins dankte de beide sprekers e11
d0n garnizoenscommandant voor zijn aanwezigheid.

Vessem, 3 Maart. Spreker de heer Van Agt,
uit Waalre. De opkomst was groot en met
aandacht werd de spreker gevolgd. Als plaatselijk leider werd benoemd Frans Soetens. Moge
het vurige woord van den heer van Agt, aldus
een der provinciale bladen, den B.V. L. tot nog
meer activiteit opwekken.
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Vrouwepolder, 7 Maart. Geslaagde samenkomst in de Geref. kerk, onder leiding van den
voorzitter der pl. commissie, den heer L. Maas.
Waddinxveen, 15 Maart. De plaatselijke commissie is samengesteld als volgt: burgemeester
P. A. Troost, voorzitter; wethouder J. G. Herfst,
vice-voorzitter; C. Kroon, secretaris; pastoor
C. Kors, ds. W. J. Smidt, kapelaan M. H. van
der Togt, C. P. Broer, W. J. P. Buijs, Jac.
Gerts, J. E. de Jong, S. van 't Slot en A. Wagensveld.
Winsum, 2 Maart. In het café van den heer
Til werden op 28 Febr. en 1 Maart de pro"inciale schietwedstrijden gehouden voor de
afdeelingen Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum,
Kantens, Leens, Middelstum, Uithuizen, Warffum, Winsum, Haren, Harkstede, Kloosterburen, Noorddijk, Uithuizermeeden en Ulrum.
Het geheel stond onder leiding van majoor
van Heerde en luitenant Atema.
Voor de uitreiking der prijzen werd kapitein
De Jonge, die den laatsten avond eenigen tijd
aanwezig was, toegesproken door burgemees-
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Hotel Café-Restaurant

Van Gijtenbeek N.V.
Zwolle
Het trefpunt van H.H. Landstormen;.
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Blijft in de vacantie
in Uw eigen land
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APELDOORN

MAASTRICHT

ELSPEET

HOTEL BLOEMINK HoTEL PENSION "DE ZWAAN"
GEVESTIGD SEDERT 1847

Fraai gelegen aan de Loolaan bij
het Koninklijk Paleis en Bosschen
Botel "De l'Europe"
Café-Restaurant Ruime, frissche kamers met str. k. en w. w .
Erkende prima keuken. Garage a. h. hótel.
Zalen voor vergaderingen en partijen
Prima consumptie - Billijke prijzen
Aanbevelend, H. STEFFENS - CUISINIER

APELDOORN

Stroomend water op alle kamers
BADKAMER AUTOGARAGE
TEI..10 (doorverb.). Pensionprijs v.af f 3.-

Hotel "HRMlhUr

RAADSKELDER
KLEINE

VALKENBURG

HOTEL PENSION

MATIGE PRIJZEN

BEZIENSWAARDIGHEID

HOTEL
,,ORANJE NASSAU"

RIJKE VERZAMELING ANTIEK EN TEGELS

Eerste klas gelegenheid ter plaatse

TELEFOON

EERSTE

20

L.

J.

ROELOFSEN

tegenover het Postkantoor

HOTEL- RESTAURANT "BEIDEPARK"
AAN WEIDE, BOSCH EN HEIDE
TELEFOON 26477

Grand Hotel "VICTORIA" Café-Restaurant
Telefoon 11 7707
Spuistraat no. 16

Hotel-Restaurant "N EU F"

*HENGELO

v. à v. Station - Telefoon 2322
Warm en koud stroomend
water
AUTOGARAGE

OLDENZAAL

(0.)

J. G. PIETERSE
TELEFOON INTERC. 4

TELEFOON 3737

Hotel "WELGELEGEN", Café-Rest.Pension, Stationstr. 94/96-103, teL 46.
Centr. verw., str. w. en k. w., auto-garage
(30 wag.), Bondshotel A.N.W.B. en K.N.M.V.
P ens. f 4.50, log. m. ontb. f 3.-, k. lunch f 1.2.5,
diner f 1.75. 2 gr. lommerrijke tuinen, in de
nabijheid v. bosschen en heide, centrum v.
mooie uitstapjes. Aanbev., Joh. van den Berg

EDE

Groote en kleine zalen voor
vergaderingen en partijen

HOTEL
,,DE· HALVE MAAN"

Hotel-Pension "BUITENZORG"

excursies.

PRIMA KEUKEN

MEPPEL

EDE (Geld.)

diverse

ERMELO

's-GRAVENHAGE

meest geschikte

Aanvangspunt voor

STAAT

BILTHOVEN

Grootste. modernste en
gelegenheid ter plaatse.

UTRECHT

Hotel Pension "DE GOUDEN LEEUW"
TELEFOON 32

Bezoekt vanuit Oldenzaal 't mooie Twenteland. Billijke tarieven. Str. w. en k. water.
Garage.
Aanbevelend, H. A. VASTERT

,,'t Wapen van Gelderland"
HoTEL PENSION JANSEN
Café-Rest., Tel. 2. A.N.W.B. en K.N.M.V. Badkamer. Lommerrijke overtuin m. gez. zitjes.
Garage. Auto's te huur. Pension v.af f 5 p.d.,
voor- en naseizoen reductie. Log. m. ontbijt
v.af f 2.50. Diner v.af f 2.50. Rest. à la carte
den geheelen dag. Het geheele jaar geopend.

VORDEN

In MONTFERLAND's omg. m. 2000 HA bosch
en hei, bij de Duitsche grens, Hotel "Berg- en
Boschzicht". Bondshotel A.N.W.B. Alle kam.
str. water, koud en warm. Gr. tuin, garage,
ruime serre met 60 zitpl.; 1931, '32, '34 verbouwd. Vr. gra;tis toez. prosp., gids en fietsk.
Pens.-prijs f 3.50, voor- en naseizoen f 3.-.
J. v. RAAIJ, ZEDDAM (Tel. 6, dag en nacht).

LUNTEREN

0 M M E N Hotel-Café-Rest. ,,DE ZON" ZEIST HoTEL "HERMITAGE"

HOTEL-PENSION "FLOOR"

Telefoon 10 (doorverbonden)
Eerste huis ter plaatse
Prachtig gelegen aan de rivier de Vecht.
Centr. verw. Stroom, warm en koud water.
Badkamer. Garage bij het hótel. J. LOKIN

Bondshotel

A. N.W. B.

Autoverhuur - Garage - Electr. licht - Tel. 32

Eerste rangs hótel en restaurant,
wereldbekend door zijn mooie ligging, met
terrassen, goed verz. keuken en schitt. kam.;
geheel gemodernis.; hedendaagsche prijzen.
In Juni, Juli en Augustus orkest op terras.
H. J. v.d. AUWERA, Dir-
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7
ter Boot van Winsum als voorzitter van de
plaatselijke commissie, die de hoop uitsprak,
dat de kapitein weer spoedig de belangrijke
plaats geheel mag innemen, die hij zoo langen
tijd in den B.V.L. heeft vervuld.

Wirdum, 9 Maart. Vaandeluitreiking in de,
Geref. kerk, onder leiding van den heer J.
Leutscher. Het vaandel werd aan den heer
B. de Jong toevertrouwd.

e•e-

Woerden, 21 Maart, Tjokvolle bijeenkomst
in Zomerlust. Eenige oogenblikken stilte werden in acht genomen om het overlijden te herdenken van H. M. de Koningin-Moeder. Hierna
hield Pater Borromaeus de Greeve, O.F.M.,
een gloedvolle rede over: ,,Wie zijt gij, B.V.L. ?"
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Heden overleed te Opende ons aller Vriend en
Medelid van den Bijz.
Vrijw. Landstorm
JELLE CAZEMIER,
die sedert de oprichting
onzer Afd. een trouw en
medelevend lid is geweest.
~amens de
Afd. Grootegast:
A. WIERENGA,
Pl. Leider.
Grootegast, 6 Maart '34.
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Lid L.S.K., Motordienst, 34 j.,
Geref., gehuwd en 2 kinderen,
ruim 2 j. in werkversch., zoekt
beslist ander werk. Is met div .
grondwerken zeer goed bekend, wil en kan alles aanpakken. Brieven letters V Z,
aan het Bureau van dit blad.
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K. A. HAVELAAR
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MOERCAPELLE

1J

SPECIALITEIT

,,,-1

in Wied messen,

-1

Schoffelmachines

...i
0

NEDERLAN.OSCH
FABRIKAAT

en Stalen Zwinge.rs

VOORSCHOTEN
MEDAILLES
INSIGNES

KOK

rt

Uitstekende

Tel. 141 - Giro 119428

de
Adverteerders

UNIFORM-KLEERMAKERIJ
Coupeur steeds te ontbieden.

1~ET.:E;~~;~;~~~~.~ 1

TUINHUISJES vanaf f 27.50
WEEKEND-HUISJES
met kamer, keuken en slaapkam er . . . . . . . . . . . . . . f 250.Keuze
uit meer dan 100 modellen.
Tevens Autogarages v.af f 59.Bezoekt onze terreinen of
zendt 20 cent aan porti voor
teekeningen.

train i ngs-methode
van al Uw geestelijke
vermogens.

re s u I taten.

BIJ

PRACTISCHE
HUISVROUW
KOOPT

VROOM &
DREESMANN

VROOMSHOOP • TELEF. 18

Onze brochure no. 5
vertelt U er meer van.
Vraagt het gratis en
zonder verplichting,
aan het

Carrosseriebouw
N.V. M.E.G.G~A,

GARAGE M. HAGENOUW
AFD. TOURINCARBEDRIJF
MOREELSELAAN 37
TELEFOON No. 13860

UTRECHT
UTRECHTSCHEWEG58
TELEFOON No. 408

ZEIST

PELMAN-INSTITUUT
Directie : R. MAAS Rzn.
Comm.:
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
Mr. J. Oranje.
S. Zeijl . Wzn.

AMSTERDAM
Leliegracht 30
Bandoeng - Londen - Parijs
Stockholm, New-York, Calcutta• Dehli • Durban. enz.

Auto-, W.A.-, Ongevallen-,
Ziekten-, Glas-, Brand- en
Transportverzekeringen.

Op plaatsen, waar nog niet
vertegenwoordigd, agenten

ADVERTEERT IN

HET LANDSTORMBLAD

1N~::~iSTEËN~~AU

GEBR. VAN OORD - WERKENDAM Wfi~~~~:.€tu
Tel. Nr. 23 door!.
ITVOERING van RIJSWERKEN in onder-aanneming.
RIETMATTENF ABRIEK
Lage prijzen
•·.igen cultures
Prima kwaliteit

11

DE

DE GROOT'S HOUTBOUW

111111111111

RIJSMATERIALEN - DROOG EN GROEN RIET

s.

t,

VAK-kleeding
ROTTERDAM

Beijerlandschelaan 17
Jonkerfransstraat 10&
Wij maken iets speciaals
in bedrijfskleeding, o.a.
Overals en Werkpakken
Vraagt U eens bemonsterde offerte aan of
koopt een proefstukje.
Uiterst lage prijzen 1

I-

).

gericht op de examenen practijkelschen.

HARDERWIJK

Vraag het kosteloos prospectus No. 1 0 eens aan.

No. 5 3 0 0 9
Vraagt pr IJs
en beschrijving van onze modellen

,,

• •
•

Telefoon (Rotterdam)

N

G. M. A. STEIJLEN Bevoordeelt
DONKERSTRAAT 50

HET NEDERL.
TECHNICUM, ARNHEM
geeft schriftelijke
opleiding voor alle
LAGERE en MIDDELBARE technische
beroepen.
Ook voor de N. O,•
en andere RIJKSEXAMENS

Alles Nederl. Fabrikaat

CAPELLE a.d. IJSSEL

~,,

VRAAGT ONZE MODELLEN !
Levering door geheel Nederland.
Franco huis.
Aanbevelend,
N.V. v.h. Firma GROENENDIJK
SLAGHEKSTRAAT Nos. 90--94
Rotterdam-Zuid - Telefoon 11386

· p B NA,

Individueel onderwijs,

...i

gefusioneerde bedrijven
Directie: Mr. M. J. BOS en Mr. J. WILKENS.
Kapitaal f 5.750.000, waarop gestort f 1.143.800.
Hypotheken f 85.000.000.
Pandbrieven f 81.000.000.
4 pCt. Pandbrieven met verplichte uitloting à 99 pCt.
Reserves 1 3.647.000.

1

BEGEER

e

•

U)

Zwartsluis, 1 Maart, In de jaarvergadering
onder leiding van burgemeester Oprel, wenschte overste Van Tienhoven den plaatselijken
leider, den heer A. J. Vinke geluk met het feit,
dat hij gedurende 10 jaar deze functie vervulde. De voorzitter sloot zich hierbij aan.
De heer Vinke dankte voor de ontvangen
gelukwenschen en zeide dat de arbeid voor den
B.V.L. hem lief is.

N.V. Eerste Ned. Hyp. Briefbank, 's-Gravenhage

N.V. KONINKLIJKE

,-

STUDEER TECHNIEK
THUISf

1

l,J

Koninklijke Familie ons op het doek vertoond
was, sprak Pater Strijbosch zijn rede uit, waarin hij allen opwekte zich rond Vorstenhuis en
Regeering te scharen.
Nadat nog de heer Heukels op de hem eigen
wijze gesproken had, sloot ds. Van Loo de bijeenkomst.

!SCHIETSCHIJVEN

meer dan ooit hebben
alleen de best onderlegden kans, om te
werk gesteld te worden!

Verzekering

VRAAGT PRIJSCOURANT !
PRIMA GROENTE-, BLOEMEN LANDBOUWZADEN
Tev. agenten of depothouders N.Z. VOORBURGWAL No.156
gevraagd. - Flinke provisie. _ _ AMSTERDAM - -

opgericht te VEENDAM in 1890

r
s.

Zwagerveen, 20 Maart. Jaarlijksche vergadering in de Geref. kerk. Burgemeester Woldringh verzocht eenige oogenblikken H. M.
de Koningin-Moeder te herdenken, wier doodsmare ons juist dezen dag bereikte. Nadat de

ZAADHANDEL / Pers OngevallenDOETINCHEM
•

N.V. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK
•

Zwaag, 14 Maart, Geslaagde samenkomst in
het lokaal van den heer Klaver. Leider de
heer P. van Kampen. In de rede van den heer
Oolders werden de belangrijkste interne zaken
van den Landstorm behandeld. Mede werd gewezen op de belangrijkheid van ons Landstormblad; correspondent alhier is de heer P.
Knöl.

1

ar

Woudrichem, 28 Febr, Vaandeluitreiking,
waarbij Res.-kapitein G. F. Boulogne, secretaris van de N. L. C., een rede gehouden heeft
over de beteekenis van den B.V.L.
Vervolgens werd door burgemeester J. van
der Lely, eere-voorzitter van de plaatselijke
commissie, hei nieuwe vaandel aan de afdeeling uitgereikt. Spr. schetste den B.V.L. als een
vredesinstituut bij uitnemendheid en drong er
op aan trouw te zijn aan het vaandel.

Luitenant Groenendijk reikte daarna de prijzen. uit.

H. DJEPENBROEK Fa. JOH=._:_~ ANDEL NU
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Wognum, 21 Maart. Vergadering onder leiding van den heer Steltenpool, die in gevoelvolle woorden het overlijden van H. M. de
Koningin-Moeder herdacht en Haar groote beteekenis voor ons land schetste. Spreker was
voorts de heer Oolders, uit Alkmaar.

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 gasverbruik. Vraagt onze referentielijst. Reizigersbezoek gratis.
Uit voorraad leverbaar.
Wij wachten uw aanvrage.

\
1

vooR

EN
WATERTECHNIEK

Rood gelakte bus, gevuld met
10 pond prima Koffie voor f 5
franco thuis.
St. Koffiebranderij en Theehandel "INSULINDE",
Groningen.

H, H. LANDS Î OR M[ RS

f 25.1
kost
een prima j
rijwiel ....
Spaa:rit uw geld. Koopt of bestelt nog niet .... Vraagt eerst
gratis Prijscourant 1934 met
juiste afbeelding en beschrijving ....
W. VAN HEERDT, Fabrikant,
Lunteren.

Koopt Uwe prijzen bij

HOYNG
U zult tevreden z,jn.

HOYNG {

SPUISTRAAT • PASSAGE • DEN HAAG
KALVERSTRAAT- ROKIN • AMSTERDAM
OUDE GRACHT - UTRECHT
HOYNG-JUNGERHANS - EINDHOVEN

H. W. BLOMJOUS Drukwerk voor Vereenigingen en Particulieren
7 77
DENNEWEG
:iTiideliike
Reclame-aanbieding
TEL No. 1127fi0
IJ
1J
's-GRA VENRAGE 150 vel kwarto post, 150 witte enveloppen, 50 briefkaarten,
Uniform-klt>eding totaal 350 stuks, prima kwaliteit, gratis modern bedrukt met
PPtten
naam en volledig adres, franco door het geheele land à f 3.-.
Vraagt ijratis monstercollectie.
KENT U DE MILISAFE?
V rnagt prosp. Opgericht 1910 Bur. SLAGTER - AERT-VAN-NESSTR. 128 - ROTTERDAM
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V.L.M.

N.V. STOOM BOOT-ONDERNEMING

,,CONCORDIA"

LAN DSTORMERS!

(N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Mij.)

HOOFDKANTOOR: ARNHEM

VEENDAM

Dagelijksche Boot- en Autodiensten
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam,
Delft, Den Haag, Amsterdam,
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd '

,vr.

1

Hoogste waarborgen - Laagstepremiën - Age. . .

NEDERLANDSCHE
-GO_E_D_E_W_A_A_G-EN_'_S_C_U_B_A_D_O_O_RR_O_O_K_E_R_S I HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V.
-'gentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE

_oE_P_u_P_vo_o_R_1s_34_ _......-_ _ _
PR_u_s45 CENT

".:an den Bijzonderen V:rijwil-.
hgen Landstorm beschikbaar
tegen betaling van f !-- :
INSIGNES van het Komngsschutterskruis. als Dasspeld
e1;1_ als re~ersknooI_>,
BIJ p_o~tw1ss~lzendmg aan de
Admm1stratle van "Het Landstormblad" te vermelden hetgeen men wenscht.
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Net iets v. d. B.V.L.
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N.V. LEEUWARDEN
HYPOTHEEKBANK
Willemsk. 2 - Leeuwarden
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ALLE COMFORT

Fa. H. EvenbliJ. Hotel VERNIMMEN
Kooagat.d.ezanan

Stroomend w. en k. water
Centrale verwarming

AVA NGV
DE HAAS

Rijwielfabriek
Mlaassluis, t.168
Dir. a. part. rijwielen en onderdeelen. Zendt deze adv. in
en U ontv. gratis fr. prijscrt.
no. 3. mot nog (tijdel.) extra
korting. Conc. uitgesl. Verz.

SIGAREN

GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL

l..~

Heerenveen (t.o. 't station)

SCHOENEN
EENS DRAGEN. . .
STEEDS VRAGEN ! !

1

v~ L W. BRONKHORST
Javastraat 57 - Den Haag
Opgericht anno 1873
Telefoon no. 113290
Postgiro no. 163395
Sigaren-, Sigarettenhandel

(fijne kwaHieit): Groote lichte Vorstenlanden
Sigaren,
fabr. Hillen's Sigarenfabriek, f 30.ROTTERDAM
- - - - • per duizend; 100 stuks als proef .... f3.-.
Tegen toezending postwissel of storting op onze Postgiro
no. 221887 franco huis.
WERELDREPUTATIE Firma H. BATELAAN, Koudekerk a. d. Rijn, Telefoon 11.
GEHEEL GEMODERNISEERD . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3,--, inclusief
N.V. AANNEMING MAATSCHAPPIJ
uitgebreid Hollandsch ontbijt.
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GARAGE

Kalkkuipen

~

TELEF. 20

"ZUM FRANZISKANER"

Watertonnen

~AFE-RESTAURANT

Î GOUDEN HOOfD

~ PRIMA KEUKEN . . .

Pilsner Urquell
en Dortmunder Kronenbier.

v.h. ZANEN & VERST0EP

~~:a:~:

Tel. 1

lijnen)

Ut

LEIDEN

ree

Vergaderzalen
UITST. KEUKEN

Hoogstraat

173,

Rotterdam

Tel. Interc. 54603.
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Tel. 2352 Gouda

of

-

Tel. 338501 Den Haag

N.V. Houthandel v.h. Fa. J. &G. ALBLAS
LEVEREN : Vuren, Grenen, Amer. Grenen
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Sparren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout.
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw.

TRIPLEX

OREGON PINE
BERKEN en ELZEN
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BETONHOUTKORTE LEVERINGSTIJD
KISTENHOUT

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

TEL. No. 6
WADDINXVEEN
LEEUW AR D EN Opslagplaats Rotterdam, Zwaansha'ls 203-205, tel. 40891

Hotel Noord-Brabant Hotel, Café~Restaurant
"Du Commerce"
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VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS
SPOORWEGDIENST.

uit het geheele land kunnen deelnemen.
Art. 3. In ieder kalenderjaar kunnen
voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landsto_~m ten hoogste twee algemeene wedstnJden wol'den gehouden in die Verbanden, op welker aanvrage gunstig
wordt beslist.
D_eze aanvraag moet vóór 1 Mei bij de
Nationale Landstorm Commissie worden
ingediend.

Voornaamste bepalingen op het korps
betrekking hebbende.
Commandant.
1. Als commandant van het Korps
treedt op de Luitenant-Kolonel (Majoor)
van den Generalen Staf, Directeur
van den Etappen- en Verkeersdienst.
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Van het aannemen van vrijwilligers.
2. Niet dienstplichtigen en gewone
dienstplichtigen, die niet m werkelijken
dienst zijn en hun eerste-oefeningstijd
hebben volbracht, kunnen worden aangenomen als vrijwilligers bij het landstormkorps spoorwegdienst.
Ook personen, niet behoorende tot
het personeel der Nederlandsche Spoorwegen, kunnen tot het Vrijwillige landstormkorps spoorwegdienst worden toegelaten, indien zîj, volgens het oordeel
van den korpscommandant, nuttige
diensten bij het korps kunnen bewijzen.
Opgemerkt wordt, dat zij, die zich
wenschen te verbinden, slechts worden
aangenomen, voor zoover hun aanneLandstormavond
ming in het belang van het korps wenschelijk wordt geacht.
Gewone dienstplichtigen, die een een jaar en na afloop van den duur van
mobilisatiebestemming hebben als chauf- een jaar stilzwijgend telkens voor één
feur, motorrijder, monteur, machinist jaar verlengd, tenzij de vrijwilliger,
bij een zoeklichtafdeeling, specialist, uiterlijk één maand vóór het einde der
werkman of onderofficier-administra- · loopende verbintenis, aan den korpsteur, of die, zonder tot een der genoem- commandant, die de verbintenis heeft
de categorieën te behooren, naar het bekrachtigd, schriftelijk den wensch te
oordeel van den commandant van het kennen geeft om de verbintenis niet te
regiment of korps waarbij zij in regis- bestendigen.
tratie zijn, voor den dienst bij hun oorVerbintenissen, welke zouden eindilogsonderdeel niet kunnen worden ge- gen in een tijdvak, waarin de vrijwillige
mist, zoomede gewone dienstplichtigen, landstorm geheel of gedeeltelijk werkedie in geval van oorlog, oorlogsgevaar lijken dienst verricht in verband met
of andere buitengewone omstandigheden oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenniet of voorloopig niet aan een buiten- gewone omstandigheden, eindigen niet
gewone oproeping in werkelijkén dienst vóór het einde van dit tijdvak, tenzij de
behoeven te voldoen, worden niet tot Minister anders bepaalt.
een verbintenis toegelaten.
Overigens worden tot een verbintenis
Toelagen.
bij het Vrijwillige landstormkorps spoor5. De vrijwilligers ontvangen, bewegdienst slechts zij toegelaten, die volhalve
de gewone inkomsten, welke zij
doen aan door den Inspecteur, in verband met den dienst bij genoemd korps als dienstdoende bij de Nederlandsche
vast te stellen eischen; de Inspecteur Spoorwegen ontvangen, voor de dagen
bepaalt, of de verbintenis wordt geslo- waarop van hen in verband met de buiten met bestemming voor gewapenden tengewone omstandigheden, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, een militair geof voor ongewapenden dienst.
bruik wordt gemaakt, ingevolge oproeTaak.
ping, gedaan door of vanwege den Minister
van Defensie, per dag:
3. De vrijwilligers van het Vrijwillige
Officieren
f 5.40;
landstormkorps spoorwegdienst behoeOnderofficieren en vrijwilligers beneven, als zoodanig, niet aan eenige militaire oefening deel te nemen en zijn, den dien rang f 3.60.
Deze toelagen worden met f 1.80 per
voor zoover het dienstplichtigen betreft, vrijgesteld van herhalingsoefenin- dag verhoogd als zij gezinshoofd zijn of
gen en inspectiën, doch zijn verplicht, daarmede gelijkgesteld kunnen worden
na daartoe door of vanwege den Minis- geacht.
ter van Defensie te zijn opgeroepen, tot
Keuring.
nader order werkelijken dienst te ver··
6. Het militair geneeskundig ondervullen, teneinde in militair verband hetzij in den gewonen werkkring, welken zoek ter beoordeeling van de physieke
zij daarbij vervullen, hetzij in eenigen geschiktheid voor den dient zal zoo
anderen werkkring waartoe zij door de spoedig mogelijk na opkomst in werkespoorwegautoriteiten bekwaam worden lijken dienst geschieden.
geacht, dienst te verrichten op de spoor Rangen.
wegen.
7. Een vrijwilliger, die in een vorig
Verbintenis.
dienstverband een rang beneden dien
4. In de verbintenisakte is onder de van officier bekleed heeft en dat dienstvoorwaarden der verbintenis opgeno- verband op eervolle wijze heeft verlaten, zal worden voorgedragen tot aanmen, dat belanghebbende
a.
trouw belooft aan de Koningin stelling in zijn vorigen rang. De vrijwilliger, die tot officier wordt benoemd,
en onderwerping aan de krijgstucht;
b. verklaart zich te onderwerpen gaat bij zijn benoeming als zoodanig
aan alle dienstvoorschriften voor de over naar het reservepersoneel van de
Koninklijke landmacht, gemaakt en nog landmacht.
Den vrijwilliger van het Vrijwillige
te maken voor zoover die te zijnen aanlandstormkorps spoorwegdienst wordt
zien van toepassing zullen zijn;
c. verklaart niet aangesloten te zijn een rang toegekend, waarbij rekening
en zich niet te zullen aansluiten bij of op wordt gehouden met de functie, waarin
eenigerlei wijze steun te zullen verlee- hij bij de spoorwegmaatschappij is genen aan groepen of vereenigingen van steld, zoomede met den leeftijd, waarpersonen, welker doel of handelingen door een behoorlijke hiërarchische
m strijd zijn met de plichten van den dienstvervulling blijft gewaarborgd.
militair.
Uniform.
Tenzij in de verbintenisakte anders
8.
De
militaire
kleeding- en uitruswordt overeengekomen, wordt de verbintenis gesloten voor een tijdvak van tingstukken worden door gewone

. Art. 4. Geen wedstrijd kan worden
mtgeschreven door Plaatselijke Afdeeli~ge_n dan d~e, op welker aanvrage gun"
shg 1s beschikt door den Verbandscommandant in overleg met de Gewestelijke
Commissie.

ll. VOORSCHRIFT OMTRENT HET
HOUDEN VAN WEDSTRIJDEN.
Art. 5. De wedstrijden worden onderscheiden in:
a. Plaatselijke wedstrijden;
b. Verbands- of Korpswedstrijden;
c. Algemeene wedstrijden.

te Schipluiden.
dienstplichtigen, nà het bekrachtigen
van de verbintenis, ingeleverd bij de
korpsen van herkomst.
Bij eventueelen oproep is de vrijwilliger gehouden tijdens den duur van zijn
werkelijken dienst, zoodra hij · in het
openbaar verschijnt, het voor hem vastgestelde onderscheidingsteeken, zijnde
een armband van oranje katoen, voorzien van het in zwart opgedrukte Rijkswapen en zoo noodig van rangsonderscheidingsteekenen, om den linkerbovenarm, over de kleeding te dragen.

Toetreding.
9. Voor toetreding tot het korps kan
de vrijwilliger zich aanmelden bij den
Commandant van het Vrijwillige landstormkorps spoorwegdienst (Bureau Generalen Staf), Lange Voorhout 7, Den
Haag, Tel. 111880, Toestel 59.c.), bij een
der Landstormverbanden of bij een der
Secretarissen der Gewestelijke Landstorm-Commissiën. ·
NIEUW LEGITIMATIEBEWIJS VOOR
DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN
LANDSTORM.
Met de vernieuwing der uitgereikte
legitimatiebewijzen is reeds een aanvang gemaakt.
Zoodra deze verwisseling zal hebben
plaats gehad, zullen de legitimatiebewijzen-oud-model VERVALLEN worden
verklaard.
GEWESTELIJKE LANDSTORMCOMMISSIE "GRONINGEN".
Tot 2den Secretaris-propagandist der
Gewestelijke Landstormcommissie "Groningen" is benoemd de Reserve Tweede
Luitenant F. A. ATEMA, Nieuwe St.
Jansstraat 9a te Groningen.
De Reserve Kapitein D. de JONGE,
Wassenberghstraat 28a te Groningen,
vervult thans de functie van 1en Secretaris.

AANVULLENDE REGELING

Ar!, 6. Deelneming. Op het wedstrijdt~rrem"moet, op aanvraag, het legitimahebew11s worden getoond, voorzien van·
het contrölestempel.
. Ee? schutter mag op een wedstrijd
met m een lagere klasse uitkomen dan
waarin hij is geplaatst. Alleen bij Korps~edstrijden -lrn:.n een schutter (reserve)
mt een. lagere ~lasse in een hoogere
klasse mtkomen, m welk geval in slechts
één wedstrijd mag worden uitgekomen.
Art .. 7. Wapens. Op de banen zijn
goed mgeschoten geweren aanwezig.
Het is niet geoorloofd met andere wapens te schieten.
Art. 8. Munitie en afstanden. Scherpe
patronen No. 1 (geweer) op 100 M.
Scherpe patronen No. 7 (geweer) en
scherpe patronen No. 13 (geweer tot
kamerschietoefeningen) op 12 M.
Art. 9. Schijfbeelden. Patronen No. 1
schijf No. 693 K.M.A. Patronen No. 7 e~
No. 13, schijf No. 694a K.M.A.
Art. 10. Houding. Staande, knielende
of liggende vrije hand, naar keuze voor
scherpe patronen No. 1.
Staande of knielende vrije hand voor
patronen No. 7 en 13.
Art. 11. Elke poging tot bedrog heeit
algeheele uitsluiting van den wedstrijd
ten gevolge.
Art. 12. Orde. De schutters moeten
zich op het schietterrein geheel gedragen naar de door de wedstrijd-Commissie en den baancommandant te geven
aanwijzingen. Er mag zich vóór den
baancommandant niemand bevinden, die
niet aan de beurt van schieten is.

ONZE GEWESTELIJKE
SECRETARISSEN IN HET ZUIDEN.

Jhr. J. A. I. H.
Graafland, secretaris der Gewest.
Landstormcomm.
,.Limburg".

L. B. M. van Agt,
secr. der Gewest.
Landstormcomm.
,.De Meijerij".

voor het schieten van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm.

I. ALGEMEENE BEPALINGEN.
Art. 1. De Commandant van ieder
korps of verband zal zorg dragen, dat
alle schietoefeningen en wedstrijden
zullen worden gehouden volgens de bepalingen, in deze regeling aangegeven.
Art. 2. Algemeene schietwedstrijden
zijn wedstrijden waaraan de vrijwilligers van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm en de aanverwante Korpsen

Pastoor Jos. v. Genk,

P. G. Laernoes,

secr. der Gewest.
Landstormcomm.
,.West-Brabant".

secr. der Gewest.
Landstormcomm.
,.Zeeland".
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Het is verboden, onder welk voorwendsel ook, zich te bevinden binnen de
voor den schutter bestemde ruimte, tenzij de baancommandant, op verzoek van
den aan het schot zijnden schutter, dit
verbod opheft. Het is verboden een wapen van een anderen schutter aan te
raken zonder diens toestemming.
Uitdrukkelijk is verboden op iemand
aan te leggen, zelfs met ongeladen wapens.
Art. 13. Hulpmiddelen. Alle hulpmiddelen, zooals kniekussens, kolfsokken
e.d. zijn verboden. Ook is het niet geoorloof cl onder de jas aan te leggen, alsmede den draagriem onder den arm te
rollen of op andere wijze daarmede aan
het wapen een steunpunt te geven.
De wedstrijdcommissie of de baancommandant is echter bevoegd een kussen, mat of iets dergelijks te verstrekken, waarop geknield wordt. Het opvullen van de ruimte tusschen voet, onderen bovenbeen en zitvlak met kussens of
wat dan ook is verboden.
Art. 14. Gebruik der wapens. De
schutter moet zijn wapen zelf laden en
niet voordat de baancommandant daartoe aanwijzing geeft. Bij het laden moet
de loop gehouden worden in de richting
van de schijf.
Indien het wapen van den schutter
weigert of onbruikbaar wordt, maakt hij
plaats voor zijn opvolger, doch hij wordt
weer toegelaten zoodra het gebrek is
opgeheven of hij zich van een bruikbaar
wapen voorzien he"eft.
Art. 15. Ontijdig schot. Elk schot, dat
na het opnemen van het wapen den loop

verlaat, is geldig.
Art. 16. Ringen. Elke getroffen ring
telt voor het hoogere cijfer.
Art. 17. Op- en aanmerkingen vaa
den schutter. In geval van twijfel omtrent de juistheid van een aanwijzing, is
de schutter bevoegd deze te doen herhalen vóór het volgende schot valt.
Persoonlijk onderzoek naar de juistheid der aanwijzing van den observatie·
post is verboden, doch ingeval de commissie zulks noodig mocht achten, zal
van harentwege een onderzoek worden
ingesteld.
De aanwijzing van een schot op de
vrije baan is niet voor reclame vatbaar.
Reclames ten aanzien van een afgegeven schot zijn niet ontvankelijk, wanneer dit door een ander schot is opgevolgd.
Art. 18. Verstrekken van munitie.
Voor de Plaatselijke en Gewestelijke
wedstrijden wordt gebruik gemaakt van
de van Rijkswege aan de Verbanden en
Korpsen verstrekte munitie; eveneens
wordt deze munitie gebruikt bij de Algemeene wedstrijden.
Art. 19. Veiligheidsmaatregelen. Op
de baan moeten buiten den schietstand
de wapens ontladen zijn; van de geweren de grendel geopend en de monding
van den loop naar boven gericht.
Art. 20. Ongevallen. De wedstrijd-commissie is niet verantwoordelijk voor
ongevallen, die gedurende den wedstrijd
voorkomen; iedere schutter blijft aansprakelijk voor alle ongelukken, van
welken aard ook, door zijn ~chuld of toedoen ontstaan.
Art. 21. Geschillen. Alle gevallen,
waarin dit reglement niet voorziet, en
alle geschillen worden zonder appèl beslist door deze commissie. Alle schutters
worden geacht hare uitspraak te aanvaarden, door het feit van hunne deel-

of van bevordering tot een hoogere
groep.
Deze beoordeeling geschiedt op grond
van het resultaat van 20 in achtereen·
volgende series {van 5 of 10) verschoten
patronen No. 1 (scherpe), No. 7 (margaJ
of No. 13 (K.S.O.), welke schoten echter
over tenminste 2 schietdagen verdeeld
moeten zijn.
De groepeering van 20 achtereenvolgende schoten uit de voor beoordeeling
in aanmerking komende 40 patronen
mag geschieden op een der volgende
manieren:
te. Eerste 10 patronen plus tweede
10 patronen (samen 20);
2e. Tweede 10 patr-onen plus derde
10 patronen (samen 20);
3e. Derde 10 patronen plus vierde
10 patronen (samen 20).
Men heeft alzoo na de eerste 20 patronen (waarbij eerste beoordeeling
plaats heeft) nog tweemaal gelegenheid
in hetzelfde schietjaar tot een hoogere
groep te worden bevorderd. In het volgende voorbeeld wordt op duidelijke
wijze aangegeven op welke 3 manieren
men uit 40 schoten tot een groepeering
mag komen van 3 maal 20 schoten.
De resultaten van 40 schoten (ad
series van 5 patronen) zijn b.v. 45-46-43-4 7-46-44-49 punten.
Men mag dan groepeeren (zie omschrijving ad te, 2e en 3e):
te. 45 plus 46 plus 43 plus 47 = 181 p.;
2e. 43 plus 47 plus 46 plus 48 = 184 p.;
3e. 46 plus 48 plus 44 plus 49 = 187 p.Men kan wel bevorderd worden tot
een hoogere groep, doch niet teruggesteld.
A. Koningsschutter. Eischen: Een totaal aantal punten van minstens 190
voor scherpe patronen No. 1.
Een totaal aantal punten van minstens
195 voor scherpe patronen No. 7 (marga)
of No. 13 (K.S.O.).
Belooning: zilveren medaille benevens
brevet.
B. Scherpschutters. Eischen: Een totaal aantal punten van minstens 175
voor scherpe patronen No. 1.
Een totaal aantal punten van minstens
180 voor scherpe patronen No. 7 (marga)
of No. 13 (K.S.O.).
Belooning: Brevet.
C. Schutters te klasse. Eischen: Een
totaal aantal punten van minstens 150
voor scherpe patronen No. 1.
Een totaal aantal punten van minstens
155 voor scherpe patronen No. 7
(marga) of No. 13 (K.S.O.).
D. Schutters 2e klasse: Zij die aan bovenstaande eischen nog niet hebben voldaan.
Art. 23. De schutters gaan over naar
een volgende klasse, wanneer zij voldoen aan de eischen, voor die klasse
vastgesteld. De resultaten, verkregen op
een schietwedstrijd, komen hiervoor niet
in aanmerking, uitgezonderd bij plaatselijke wedstrijden.

3

Art. 24. Bij wedstrijden om prijzen
zal, naar verhouding, voor iedere klasse
hetzelfde bedrag worden besteed.
Art. 25. Een wedstrijd voor een bepaalde klasse zal niet worden gehouden,
indien zij niet uit minstens 3 deelnemers
bestaat.
Art. 26. Indien een wedstrijd met patronen No. 1 wordt gehouden, dient de
aanwijzing der schoten in het programma te worden vermeld en te geschieden
als onderstaand voorbeeld:

neming aan den wedstrijd.

7

Art. 22. Indeeling der schutters fo
groepen. De schutters zullen bij alle

6

wedstrijden worden ingedeeld in groepen naar gelang de eischen voor die
groepen gesteld en hieronder vermeld.
De eerste 40 patronen door den schutter op de schietoefeningen of plaatselijke wedstrijden gedurende een schietjaar verschoten, zullen mogen gelden
voor de beoordeeling van zijn indeeling

8

1

9 Nationaal

2
10 Oranje

5

4

3

Art. 27. Bij Gewestelijke- en Nationale wedstrijden zullen de afgevaardigden voor de korpswedstrijden, de serie

van 5 schoten voor dezen wedstrijd

moeten schieten, nadat, eventueel,
hoogstens 5 series zijn geschoten op de
vrije baan.
Elke Plaatselijke Afdeeling kan uitkomen in de korpswedstrijden.
Art. 28. De afgevaardigden der Afdeelingen zullen bij Korps- en Algemeene wedstrijden moeten zijn voorzien
van een kaart, waarop vermeld: naam
der Afdeeling, naam en voornaam (voornamen) van den afgevaardigde, klasse
waarvoor wordt uitgekomen, plaats en
datum van den te houden wedstrijd en
handteekening van den Afdeelingscommandant of Plaatselijken Leider. Deze
kaart is noodzakelijk voor alle wedstrijden.
111. WEDSTRIJDBEPALINGEN.
Art. 29. A. Korpswedstrijden.
Afdeeling 1 - patronen No. 1.
Afdeeling 2 - patronen No. 7.
Geschoten wordt één serie van 10
schoten per schutter voor elke Afdeeling.
Berekening der uitslagen voor het
Korps naar:
1. Het hoogste aantal punten;
2. Het beste laagste, voorlaagste, enz.
schot.
Bij volkomen gelijkheid zal het lot beslissen, ten overstaan van een lid der
wedstrij cl-commissie.
De berekening voor den besten Korps-schutter geschiedt op overeenkomstige
wijze.
Deelneming kosteloos.

B. Personeele wedstrijden.
Afdeeling 1 - patronen No. 1.
Afdeeling 2 - patronen No. 7.
Deze wedstrijd mag worden voorafgegaan door een onbeperkt aantal series
vrije baan.
Berekening naar:
1. het hoogste aantal punten;
2. het beste laagste, voorlaagste., enz.
schot.
Bij volkomen gelijkheid beslist het lot,
ten overstaan van een lid der wedstrijdcommissie.
De berekening voor den besten schutter geschiedt op overeenkomstige wijze.
Deelneming kosteloos.
OPMERKINGEN.
De Plaatselijke wedstrijden moeten
steeds als de belangrijkste geacht worden, aangezien aan deze wedstrijden de
meeste vrijwilligers kunnen deelnemen.
De prijzen moeten zooveel mogelijk
ter plaatse worden aangekocht.
R. 217 blijft van kracht, voor zooveel
de bepalingen daaruit door deze aanvullende regeling niet worden opgeheven.
Bij Korps- en Algemeene wedstrijden
is een verbandtasch op het terrein aanwezig.

JAARVERSLAG.
(Vervolg)

Bijeenkomsten met Plaatselijke
Leiders en Officieren.
Wederom heeft de Nationale Landstorm Commissie haar medewerking
verleend voor het houden van gewestelijke bijeenkomsten met de Plaatselijke Leiders en met de aangesloten
Reserve-Officieren.
De besprekingen van de Korpscommandanten en de Gewestelijke Commissiën met de Plaatselijke Leiders en de
Reserve-Officieren dragen belangrijk ertoe bij, om een geregeld verloop van de
schietoefeningen en -wedstrijden te bevorderen; zij verschaffen een goede gelegenheid om inlichtingen te verstrekken over de mobilisatieregeling en een
nauw contact met deze belangrijke organen van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm te onderhouden.

Het Landstormblad.
Het Landstormblad bleef regelmatig
verschijnen en maakte het ook dit jaar
weer gemakkelijk, om éénheid van
streven in den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm te bevorderen en ook duizenden vrijwilligers te bereiken, wier
eigen drukken arbeid het regelmatig
bijwonen der schietoefeningen en landstormvergaderingen niet steeds veroorlooft.
De Nationale Landstorm Commissie
wil gaarne een woord van groote waardeering uitspreken voor al degenen, die
zich beijveren om dit blad tot grooter
bloei te brengen, inzonderheid den
President-Commissaris van het Land·
stormblad, den Heer H. N. Valckenier
de Greeve te Gouda.

Personalia.
Door de benoeming van Prof. Mr. J.
C. Kielstra, Reserve-Luitenant-Kolonel
der Infanterie, tot Gouverneur van Suriname, zag de Gewestelijke Landstorm
Commissie "Veluwzoom" een harer zeer
gewaardeerde leden uittreden.
Aan de Landstormbeweging ontvielen
dH jaar door overlijden een aantal
harer trouwe medewerkers, onder wien
de heer Mr. M. A. Gewin uit Almelo,
Jid van de Gewestelijke Landstorm
Commissie "Twente"; J. M. Baron van
Boecop te Brummen, Vice-Voorzitter
van de Gewestelijke Landstorm Commissie "De IJssel" en de heer D. Mesman te Boskoop, Lid van de Geweste lijke Landstorm Commissie "Gouda".
De Nationale Landstorm Commissie
gedenkt met groote waardeering den
krachtigen steun, welken zij voor haar
nationalen arbeid zoo vele jaren van
deze hooggeachte medewerkers heeft
mogen ontvangen.

Ministerieele beschikking
in zake den tweeden ban.
Gevolg gevende aan den wensch,
welke bij vele oudere bijzondere vrij-·
willigers bleek te bestaan, heeft de Minister van Defensie bij beschikking van
9 Maart 1933 . goedgevonden te bepalen,
dat de leeftijdsgrens dergenen, die tot
den Bijzonderen V rijwilligen Landstorm
kunnen behooren, van 50 jaren werd
gebracht op 55 jaren. Door dezen maatregel kunnen vele oudere vrijwilligers,
op wier bezadigdheid en gerijpt verantwoordelijkheidsgevoel de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm moet prijs stellen,
nog voor het Instituut behouden blijven.

NIEUWE REGEERINGS-OPDRACHT.
Naast de werkzaamheden, welke de
Nationale Landstorm Commissie verricht ten behoeve van het instituut van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
en van de Nationale Nood)lulp Organisatie, ontving zij aan het begin des jaars
het verzoek van den Minister van Defensie, om uit de vrijwilligers van den
2den Ban van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm (d.z. de oudere, niet
meer dienstplichtige vrijwilligers) een
afzonderlijk korps te willen samenbrengen, welks leden zich bereid verklaren,
om bij een eventueele legermobilisatie
ten hoogste 10 dagen onder de wapenen
te komen tot het verrichten van bewakingsdienst in die belangrijke centra,
welke alsdan dienen te worden beveiligd tegen sabotage en oproer.
De veelvuldige uitingen, die in de
laatste tijden van verschillende revolutionaire zijden werden vernomen en
welke wijzen op het voornemen, om een
eventueele legermobilisatie door middel
van gewelddadigheden te willen verstoren, hebben de Regeering ertoe gebracht tegen-Jllaatregelen voor te bereiden, onder welke het oprichten van een
bewakingskorps uit den 2den Ban van
den Bijzon deren Vrijwilligen Landstorm
een voorname plaats inneemt.
In overleg met de Gewestelijke Commissiën heeft de Nationale Landstorm
Commissie aan de Regeering in deze be-
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langrijke aangelegenheid haar vollen
steun toegezegd.
Dit bewakingskorps is thans opgericht.
De Nationale Landstorm Commissie
en haar organen blijven aan de verdere
aanwervingen van 2de-banners voor dit
doel haar bijzondere aandacht wijden.
De Nationale Landstorm Commissie,
De Voorzitter,
L. F. DUYMAER VAN TWIST.
De Secretaris,
G. F. BOULOGNE.
UIT DE PERS.

PATRONEN VERKWANSELD.
Tien maanden gevangenisstraf als eisch.
· Breda, 12 April.
Voor de Rechtbank te Breda stond
heden een tweetal personen terecht, ter
zake van frauduleus verhandelen van
leger-patronen. Sinds geruimen tijd was
het den militairen autoriteiten opgevallen, dat er een voortdurend tekort aan
legerpatronen no. 1 was. De zaak werd
door de militaire politie onderzocht en
er kwamen verrassende dingen aan het
licht.
Eerst stond terecht een gewezen Sergeant uit Breda, die als Ordonnans der
Burgerwacht belast was met de distributie der patronen onder de leden. Verdachte had tot zevenmaal toe patronen
aan verschillende personen verhandeld.
De Officier van Justitie, Mr. F. Deelen, eischte een gevangenisstraf van tien
maanden.

Vervolgens had zich te verantwoorden
een 44ajarige man uit Terheyden, leider
van den Bijz. Vrijw. Landstorm en oudCommandant der Burgerwacht. Ook hij
had een aanzienlijke hoeveelheid patronen onder zijn berusting.
Een der leden van de Bredasche Burgerwacht wist, dat deze verd. niet ongenegen was patronen te verkoopen.
Hij ging naar Terheyden en wist verd.
over te halen hem 1000 patronen voor
den prijs van f 25.- te verkoopen. Als
fooi kreeg hij een rijksdaalder, doch
verd. wilde hem geen kwitantie verstrekken. Het lid der Burgerwacht ging
met de patronen terug naar Breda en
droeg ze over aan den Commandant.
Het O.M. eischte ook in dit geval tien
maanden gevangenisstraf.
(Algem. Handelsblad.)

BENOEMINGEN.
Bij Koninklijk besluit zijn met ingang
van 1 Mei 1934 benoemd:
tot Kapitein bij het 8e Regiment Infanterie, de Eerste-Luitenant H. S. J.
KAMEVAAR;
tot Reserve-Kapitein voor Speciale
Diensten de Reserve-Eerste-Luitenant
voor Speciale Diensten Jhr. J. A. I. H.
GRAAFLAND;
tot Reserve-Kapitein bij het 12e Regiment Infanterie de Reserve-Eerste-Luitenant J. J. WOLDENDORP ;
tot Reserve-Kapitein voor Speciale
Diensten bij het Vrijwillige Landstormkorps Vaartuigendienst de Reserve-Eerste-Luitenant R. BORDEWIJK.

Voor Jong Nederland
JONGENS EN MEISJES.
Hier volgt nog eens 't adres voor de
oplossers:

Postzegel
van
6 çent

Weetgierigheid maakt u ...... ;
Nieuwsgierigheid ontsiert een
Wie speelt met v . ..... ,
Betaalt het z ... . . .
Steel nooit, al is 't ook maar eend . . . . t;
Want dieverij komt meestal . .. . . .
Als het ... ... , als het . . .... ,
Waagt de Landstorm zelfs zijn

AAN OOM BERTUS,
p/a Bureau van Het Landstormblad,
Koninginnegracht 50,
'S-GRAVENHAGE.

GROEP B.
(Boven de 10 jaar.)

Rijmkunst.
Broertjes en zusjes mogen samen in
één brief de oplossingen inzenden.
Probeer je krachten nu eens aan de
volgende rijmpjes.
We stellen iedere maand, dus ook nu,
minstens een dozijn prachtige boeken
voor de beste en trouwste oplossers
beschikbaar.
Zegt het voort!
GROEPA.
(Onder de 10 jaar.)

WIE RIJMT ER MEE?
Haastige ..... .
Is zelden . . . . . .
Met den hoed in de
Komt men door het gansche
Een uur van .... . .
Kan maken, dat men jaren ... .. .
Eén rotte appel in de ..... .
Maakt al het gave fruit te ... . . .
Vroeg op, en vroeg naar ..... .

Dat is m'n grootste .... . .
Wat gij niet wilt, dat u ...... ,
Doe dat ook aan een ander
Arbeid geeft b ...... ;
Luiheid brengt n ..... .
Een kind, dat kn ... . .. ,
Wordt door elk verf ..... .

c

STRAATTOONEELTJE.
De straat werd opgebroken
Voor 't nieuw electrisch net;
Een vrachtauto die stond daar
Dwars in den weg gezet.
De gravers moesten w ... . .. ,
Tot de chauffeur v ...... ;
Waar zou die vent toch z .... . . ?
Wie wist hier raad? - Niet. ..... !

r

FONDAMENTJES.
Juffrouw Knoop kreeg onverwachts
bezoek. 't Was op een mooien Woensdagmiddag. Eensklaps stak Fientje de
Lijster, een oude schoolvriendin, haar
vollemaans gezicht binnen de deur.
Dàt was een ontmoeting!
Van louter blijdschap schreeuwden ze
tegen elkaar in met luide vragen en uit-

roepen. Met groote oogen en open mond

kerel van tien jaar zou 't niet met z'n

zag Cor, het tien-jarig Knoopje, die rumoerig hartelijke begroeting aan. Hij liet
zelfs z'n meccano-doos er voor in den
steek. Juffrouw Knoop had juist de thee
klaar. Dit trof dus prachtig. Ze snuffelde
even in haar koekjestrommeltje. Maar
dat viel bitter tegen: er lagen alleen een
paar kruimeltjes op den bodem verdwaald. Maar daar wist ze wel raad op.
Haastig maakte zij een boodschappenbriefje klaar en gaf het aan Cor: ,,Loop
jij eens, zoo vlug als de Pelikaan, naar
den kruidenierswinkel op den hoek!"
Cor trok een lang gezicht, en ging
schoorvoetend op stap. Nu was Cor een
echte goedzak van een jongen, die voor
z'n Moeder wel door 't vuur zou willen
vliegen. Maar hij behoorde niet tot de
snuggersten. Nu, dat kon de jongen niet
helpen. Maar hij was daarbij ook een
ietsepietsje eigenwijs en ·verwaand. Hij
verbeeldde zich een heele Piet te zijn,
en schoot dan in z'n bekrompenheid wel
eens een bok. Daarom was Moeder
Knoop altijd een beetje voorzichtig,
wanneer ze hem een boodschap opdroeg. 't Veiligst was, hem een briefje
mee te geven, hoewel dit den vrijwilliger
slecht aanstond. 't Was ook niet prettig,

mond af kunnen!
,,En jij, Cor?"
,,Twee ons fondamentjes, asjeblief!"
,.Wablief? Fondamentjes???"
,,Ja, fondamentjes!"
De kruidenier sloeg haast achterover
van de pret en giechelde: ,,Fondamen•
tjes! Fondamentjes! Ik verkoop van
alles; maar dat artikel, ventje, kan ik je
tot m'n spijt niet leveren. Laat me je
Lriefje 's eventjes zien!"
Cor, met een nijdig verlegen-gezicht
en een hoogroode kleur, reikte het verfrommelde papiertje over. Daarop barstte de winkelier in een schaterlach uit:
,,Ha, ha! da's andere kost! Fondantjes!
Ja, ja! Fondantjes! Daar kan ik je aan
helpen! Je kunt ook op z'n Hollandsch
zeggen: Borstplaatjes!"
Al lachend woog de kruidenier de gewenschte versnapering in een kleurig
zakje af, en Cor, nog heelemaal overstuur, holde den winkel uit. Bevend van
haast en niet minder van wat hij pas
ondervonden had, reikte hij 't zakje
over, en stotterde parmantig: ,,Astublief,
Moe! twee ons fonde-fonde-fondantjes!"
,,Knappe kerel!" antwoordde Moeder;
,,steek er alvast maar eentje op!"
Die in ruim een viertal dagen,
Dwars door nacht en moesonvlagen,
Van Schiphol naar Java's strand,
Meesterlijk weer is geland!

Daar kwam ten langen 1..... .
De diender op 't t. ..... ;
Dit gaf nog grooter t .. . ... ;
Elk had thans tijd te v ..... .
,.Dries, draai jij eens van v ... . . . !"
Gebood hij kort en f ...... ;
De massa ging aan 't gr ..... .
Van ongetoomd pl ..... .
d'Agent kroop achter 't st. ..... ;
Nu steeg de jool ten t. ..... :
,.Och, och! wat zou zoo'n d ...... ?
,,Hij haalde vast een str ...... !"
Rechts-links-een drietal r ..... .
De menigt' stoof op ...... !
Als toegejuichte k . . ... .
Schoot hij in vaart v . . . .. .
Alleen de te en de 3e regel moeten
op elkaar rijmen.
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als hij uitgestuurd werd om een potje
soja, en dan met een buil soda thuiskwam.
Daar sjokte Cor dus, met een gezicht
als een oorwurm de trap af, en ging den
winkel binnen. Daar stond een klant, die
juist geholpen werd. Cor nam de kans
waar, door 't briefje eventjes in te zien.
Hij schaamde zich, om dadelijk 't briefje
over te reiken. Verbeeld je ook: een

VOGELLIEDJE.
Eksters, merels, duiven, kraaien,
Musschen, vinken, Vlaamsche gaaien,
Putters, kippen, ooievaars;
Nachtegalen, _raven, meeuwen,
Zwanen, reigers, eenden, spreeuwen,
Struisen, kwartels, schollevaars,
Sijsjes, gieren, kolibrietjes,
Snippen, uilen, adelaars .... ,
Hé! bij al de pluimelingen,

Die zich als om strijd verdringen,
Komt helaas de Pelikaan
Strompelvoetend achteraan? Neen, hij komt niet hinkelpinkend,
Maar als vogel, fier en blinkend,
Die naar 't ver Oost-Inje vloog,
Als een wonder voor ons oog!

Met 'je rood gepunten snater,
Klief je meestentijds het water;
Maar nu vloog je door de lucht,
Als in stoute droomenvlucht,
Met je kloeke vier piloten,
Die met jou door 't luchtruim schoten,
Dragend Hollands glorie uit,
Bij des motors zwaar geluid:
Smirnoff, Soer, gij luchtvaarthelden,
Die met Grosfeld Oostwaarts snelden,
En uw maat Van Beukering,
't Hart vol moed bij 't grootsch geding!
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Pelikaan op 't veilig nest!
'k Noem jou 't lest; maar .... lest is 't best!

OOM BERTUS.
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25ste VERJAARDAG VAN PRINSES JULIANA.

'ï c.r ge:egenheid van dezen nationalen teestdag werd onderstaande gelukwensch aan H. K. H. Prinses Juliana gezonden:
Aan Hare Koninklijke Hoogheid
PRINSES JULIANA,
Het Loo.

De Nationale Landstorm Commissie biedt Uwe Koninklijke Hoogheid namens
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm hare eerbiedige gelukwenschen aan.
Zij spreekt de hoop uit, dat God U nog vele jaren moge sparen en U tot een
rijken zegen moge stellen voor Vaderland en Volk.
DUYMAER VAN TWIST, Voorzitter.
BOULOGNE, Secretaris.
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Het ingekomen antwoord op dezen gelukwensch luidt als volgt:
's-Gravenhage, 7 Mei 1934.
In opdracht van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana heb ik de eer den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm Haren dank over te brengen voor de gelukwenschen, Hare Koninklijke Hoogheid aangeboden ter gelegenheid van d~
herdenking van Haren · geboortedag.
De Kamerheer
van H. K. H. Prinses Juliana,
J. C. BAUD.
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ûe B. V.L. en de Buitenstaanders
door Dr. S. F. A. C. M. Baron VAN WIJNBERGEN.
Toen op 27 Maart 1.1. de klokken van
Nederland luidden rond de doodsbaar
van H.M. de Koningin-Moeder en het
gansche volk in zijn hoogste vertegenwoordigers Haar ten eeuwigen ruste
droeg, openbaarde de eenheid des lands
zich op 't treffendst en op 't schoonst:
het was een eenheid in droefenis, het
was bovenal een eenheid in dankbaarheid om het vele en het goede, dat het
ontvangen heeft in de Moeder onzer
Vorstin.
De eenheid der natie wordt in dezen
tijd van benauwing steeds sterker voelbaar; men erkent de noodzakelijkheid
om de handen ineen te slaan en gezamenlijk heen te komen door den gemeenschappelijken nood.
In dit verband blijft mede onvergetelijk de dag van 9 September 1933, toen
in het Amsterdamsche Stadion tienduizenden zich schaarden rondom ons Ko•
ninklijk Staatshoofd en een Koninklijk
Woord van bemoediging mochten vernemen en van aansporing om juist in dit
tijdsgewricht ons zelf te blijven en onzen
landaard niet te verloochenen.
Kostbaar zijn die dagen van nationaal
saamhoorigheidsgevoel; zij geven uiting
aan wat er leeft in ons hart, zij zijn er
tevens een verdieping en versterking
van.
Maar zeker niet minder kostbaar zijn
die instellingen, waarin onze nationale
eenheid op blijvende wijze tot uitdrukking komt en waarvan de bouwstof de
beste zonen van ons volk zijn. Het bestaan van zoodanige Instituten bewijst
de waarachtige, innerlijke kracht van
een volksgemeenschap; zij zijn onmisbaar.
En dan denk ik op de eerste plaats aan
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Dat de B.V.L. onmisbaar is, dat hij
nationale waarde bezit, het wordt nog

altijd, en niet het zwakst, bewezen door
de taaiheid en de talrijkheid van zijn
tegenstanders; deze weten, dat de B.V.L.
altoos paraat staat en dat hij zich toonen
zal op elk oogenblik, waarop 't noodig
zal zijn.
God geve, dat 't niet noodig zij.
Wij allen kennen de dijken langs onze
Nederlandsche rivieren; ook deze liggen
er een groot deel des jaars onnoodig,
schijnbaar vergeefs; het water stroomt
rustig door de bedding, alles is kalm,
alles is in evenwicht; maar dan ineen:o,
en vaak onverwacht, kan 't anders wor·
den, de rivier wordt onstuimig, het water wast en de dijken hebben hun doelmatigheid te toonen; rampzalig het landvolk, als de dijken den waterwolf, die
dreigt, niet weten te keeren.
Noodig hebben we onze dijken, noodig hebben we onze duinen voor den
dag, dat het water komt opzetten, geweldig, meedoogenloos; we hebben ze
noodig ter bescherming van huis en hof,
ter bescherming van het land, dat van
de golven werd gewonnen.
Zoo hebben we noodig onzen B.V.L.,
als een dijk tegen ongewenschte stroomingen, als een beschutting ten dienste
van het Vaderland, als een stille, zwijgende, maar altoos aanwezige dreiging
tegen wie het in zijn hoofd mocht halen
om op te staan tegen het Wettig Gezag
in Nederland.
In gewonen doen gaan de Landstormers hun gewonen gang; de boer, de
landarbeider werkt op 't land, de patroon op zijn kantoor, de middenstander
in zijn zaak, maar als de legale autoriteit zou worden te na gekomen, als de
rust des volks door onverlaten zou worden geroofd, dan zullen deze weten, dat
op dat eigen oogenblik de landarbeide~·
het veld verlaten zal, de patroon zijn
kantoor, de middenstander zijn huis, dat

't geweer wordt geschouderd en dat geweld gekeerd zal v,01·den mel gev.e1d.
De Regeering kan bouwen op den
B.V.L.
Hij is samengesteld uit de levende, de
beste krachten van ons volk, uit mannen,
die er een eer in stellen zich gereed te
houden tot beschutting van het Staatsgezag, tot het neerslaan van al wat onrechtmatig zou durven op te staan. Wanneer ooit de atmosfeer onzuiver en de
toestand op openbaar terrein onzeker
wordt, dan zal de Landstorm bij den
eersten oproep van het landsbestuur
zich verheffen tot mannelijk verzet.
Wij weten niet, wat de komende jaren
ons brengen gaan. Maar wij weten wel,
dat onze tijd den overgang vormt van
een voorbij verleden naar een nieuwe
toekomst; en als die nieuwe tijd om
nieuwe banen vraagt, indien die overgang gepaard zou moeten gaan met
grondige veranderingen op menig gebied, dan zal de B.V.L. er zijn om aan
de Regeering zoo noodig de duurzame
rust te verzekeren, die voor het maken
van wijze veranderingen noodzakelijk is.
De lief de tot het Vaderland heeft een
groote verscheidenheid van manifestaties; maar een der schoonste is wel het
vrijwillig beschikbaar stellen van eigen
persoon; wie zóó zijn land liefheeft, dat
hij mede front wil maken tegen al wat
de orde verstoort, tegen al wat op
staatsgevaarlijke wijze zich een macht
aanmatigt, die tegen die der Regeering
botsen moet, diens Vaderlandsliefde is
geen ijdele leus" Dat is de verdienste
van onze Vrijwillige Landstormers!
Zij hebben het Wettig Gezag over zich
de beschikking gegeven; 80.000 man
sterk, alom verspreid, te vinden overal,
tot aan onze uiterste landspalen toe,
vormen zij te zamen den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm.
Mogen zij dat blijven doen!
Nederland rekent op hen!
Nederland kan hen niet missen!
Onder leiding van Luitenant-Generaal Duymaer van Twist zal de B.V.L.
blijven een instituut van trouw en toewijding, van een strijdvermogen, waartegen elke ongewenschte macht zal afstuiten en breken.
,,De B.V.L. en de Buitenstaanders"
schreef ik opzettelijk boven dit artikel.
Buitenstaanders?
Neen, buitenstaanders in den zin van
onverschilligen zijn onder nationaaldenkende Nederlanders niet te vinden.
Deze allen, schoon niet behoorende
tot den B.V.L., leven mede met zijn wel
en wee. Toch is het van harte te hopen,
dat onder deze nationaal-voelende landgenooten er velen mogen zijn, die zich
ernstig de vraag zullen stellen, of het
voor hen niet een schoone taak is hun
nationaal-voelen om te zetten in een
daad door zich aan te sluiten bij den
B.V.L. Zij mogen daarbij bedenken, dat
de B.V.L. een levend instituut is en als
elk levend organisme regelmatig om versterking en aanvulling vraagt.
Nieuwe krachten moeten de gelederen blijven versterken. Dat dit gebeuren
zal, daaraan twijfelt niemand, die gelooft in de gezonde kracht en energie
van ons volk.
Het streven van den B.V.L. is te goed
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en te noodig, dan dat het niet vele Nederlanders daadwerkelijk zal blijven opwekken en trekken.
Gastvrijheid vindend in "Het Landstormblad", eindig ik dit artikel met een
eeresaluut aan den B.V :..., aan die instel!ing tot steun van het Wettig Gezag,
tot steun van Haar, Die van dat Wettig
Gezag in ons Vaderland de krone
draagt, van onze Vorstin Wilhelmina,
Koningin van Nederland.
Lisse.

EEN NIEUWE KOERS, EEN NIEUW
GELUID?
De communistische neger A. de Kom
sprak voor de Vara op 18 April j.l.
Dat was 3 weken na het beroemde
Paaschcongres.
De "Tribune" van 18 April berichtte
daarover het volgende:
"Hedenavond om 9 uur spreekt onze
kameraad A. de Kom voor de Vara. Hij
zal een bespreking geven over zijn boek:
Wij slaven van Suriname. Deze lezing
zal natuurlijk veel belangstelling trekken. Wij wekken onze lezers op om
9 uur naar Hilversum te luisteren."
7

De neger A. de Kom,
een communistische "kol~niale specialiteit",

A. de Kom, is de man, die in Januari
van het vorige jaar in Suriname zooveel

HOTEL "TOELAST"
ALKMAAR
RUIME KAMERS HET STROOM. WATER.
HET ADRES VOOR UW MAALTIJDEN.
BILLIJKSTE PRIJZEN. PRIMA KEUKEN.
TELEFOON '41.

onrust veroorzaakte, welke echter door
den toenmaligen Gouverneur Dr. A. A.
Rutgers, thans lid van de Tweede Kamer,
krachtig werd bedwongen, waarna deze
neger naar Nederland terugkeerde.
Geboortig uit de West en naar Amsterdam gekomen, waar hij werk en tevens een communistische opvoeding
vond, is hij als Surinamer een paradepaardje voor de communistische partij,
al wordt hij door de leiders niet erg au
sérieux genomen. Hij is voorzitter van
de af deeling Den Haag van de Liga tegen Imperialisme en treedt vrij dikwijls
op als spreker op vergaderingen van
mantel-organisaties van de communistische partij, in het bijzonder die van de
Internationale Roode Hulp (LR.H.), op
kleinere plaatsen, waar hij als neger min
of meer een attractie is.
Zijn specialiteit is het voordragen van
allerlei gruwelverhalen uit den tijd der
slavernij der negers in Noord-Amerika.
Onlangs is een dik boek van zijn hand
verschenen, getiteld: ,,Wij slaven van
Suriname", dat ook voor een groot deel
gewijd is aan verhalen van schandalen
die meer dan een eeuw geleden, volgens
hem in Suriname zouden hebben plaats
gehad. In dit boek zijn echter door den
uitgever de meest scherpe en gezagsvijandige gedeelten geschrapt, aangezien
de uitgever vreesde, dat hij anders in
aanraking zou komen met den strafrechter. (De "N. R. Ct." van 22-2-'34
wijdde aan dit boek een uitvoerige bespreking.)
Sprekend op vergaderingen laat de
Kom zich echter dikwijls gaan en dicht
hij met welbehagen de meest gruwelijke
verhalen op, waarbij hij van den hak op
den tak springt en verhalen uit den tijd
der slavernij, verhalen van lynch-partijen in de Vereenigde Staten en den tegenwoordigen toestand van zijn landgenooten in Suriname zóó door elkaar
haspelt, dat een goedgeloovig toehoorder den indruk krijgt, dat thans in Suriname de meest schandelijke toestanden
bestaan. Hij zegt trouwens zelf uitdrukkelijk, dat in Suriname nog slavernij bestaat, zij het ook in een wat anderen
vorm, n.l. door uitzuiging der arbeidende klasse door kapitalistische bloedhonden, door zwaren arbeid tegen laag
loon. Er zou in Suriname niet veel ten
goede zijn veranderd en de gruwelen
zijn er nu niet minder dan vroeger. In
Ned. Oost-Indië worden volgens hem
nog de gruwelijkste misdaden tegen de
gekleurde arbeiders gepleegd, en o.a..
inlandsche vrouwen door Europeanen
naakt op straat gejaagd, om ze .zoodoende aan de openbare schande prijs te
geven. In Curaçao zouden schatten worden verdiend, die in de zakken van de
hoogere ambtenaren komen, zonder dat
iets gedaan wordt voor het volk, enz.
enz. Zijn met zeer veel vuur uitgesproken redevoeringen eindigen steeds met
een oproep aan het blanke proletariaat
tot solidariteit en gemeenschappelijken
strijd tegen het kaP,italisme.
N.B. Op het oogenblik, waarop wij dit afdrukken, schijnt De Kom zich weer te hebben
ingescheept naar de West.
Zaak is het, hem in het oog en kort te
houden.
(Red.)

EEN WAARDEVOLLE KORPSPRIJS IS EEN ARTISTIEK

HOUTEN WANDBORD
ONTWORPEN DOOR DEN
SIERKUNSTENAAR

WIM ABELEVEN - WALCHEREN
Vervaardiger der borden Landdag te Hulst

DE SOCIALISTEN EN HET
WILHELMUS.
De Stem des Volks weigert deel te
nemen aan het Stadion-concert.
Zooals men weet, bestaat het voornemen om
in het kader van de Amsterdamsche Zomerfeesten 1934 op 2 Juni a.s., des avonds in het
Stadion een concert te organiseeren onder leiding van Dr. W. Mengelberg, ten bate van het
Concertgebouw- en Residentie-Orkest.
Naar de "Tel." verneemt, heeft de Zangvereeniging "De Stem des Volks", voornamelijk bestaande uit leden uit de moderne arbeidersbeweging, een verzoek van het organiseerend
comité om mede te werken aan dit concert afgewezen omdat het medezingen van het Wilhelmus, dat op het programma voorkomt, voor
het bestuur van deze Vereeniging een "onoverkomelijk bezwaar" is.

De sociaal-democraten houden niet
op met de klacht, dat zij door de z.g.
burgerlijke groepen buiten de volksge meenschap worden geplaatst.
Wie evenwel het bovenstaande leest,
zegt: een nieuw bewijs hoe de sociaaldemocratie zichzelf sinds lang van onze
volksgemeenschap heeft vervreemd.
Herstel van dit euvel zal van haarzelve
dienen uit te gaan.

LEGAAL MET EEN LUCHTJE.
De nationaal-socialisten in ons land
hebben in hun doen en laten veel van
de socialisten overgenomen.
O.a. dat zij gaarne binnen de perken
der wet blijven, zoolang zij kans loopen
op hun vingers te worden getikt.
Het is bekend, dat de Overheid,
teneinde het bestaan van den roodfrontstrijdersbond der communisten en
andere politieke weerbaarheidskorpsen
ie verhinderen, het uniformverbod in het
leven geroepen heeft. Ook het zwarte
hemd is onder dit verbod komen te vallen. Dit alles is geschied ter handhaving
van orde en gezag.
Ieder goed vaderlander begrijpt, dat
men zich naar de bepalingen der wet
gewillig moet voegen, als men de namen
nationaal, vaderlander, man van 't gezag
met eere wil voeren.
Niet alzoo de nationaal-socialist.
Hij kromt zich morrend onder het juk
van het Wettig Gezag en heeft z'n hart
verpand aan het zwarte hemd, waarvan
het dragen beschouwd wordt als een
levensbeginsel.
De wet verbiedt niet het dragen van
een zwart hemd binnenshuis. Men mag
er ook zelfs gerust in slapen.
Gelukkig.
Want nu kon de N.S.B.-groep voor .:Ie
te Amsterdam gehouden bijeenkomst hei
volgende fijn uitgedachte advies geven:
Onze gewestelijke landdag is een zuiver besloten bijeenkomst. Het is dus geoorloofd in
het R.A.I.-gebouw het symbool onzer eenheid,
het zwarte hemd, te dragen.
Zooals bekend is, verbiedt de wet het in
het openbaar zichtbaar dragen van dit kleedingstuk. Ieder onzer heeft den plicht dit wettelijk voorschrift te eerbiedigen. Zij, die in
zwart hemd willen komen, hebben dus zorg te
dragen, dat dit tijdens de reis en tijdens den
marsch door Amsterdam niet zichtbaar is.
Dit is zonder overjas of zonder opzetten van
den kraag te bereiken door het bedekken van
het zichtbare gedeelte met een eenvoudig halsdoekje.
Overtreding van het wettelijk voorschrift zal
ook door de beweging disciplinair gestraft
worden.

Hier heeft men dezelfde methode van
,,doordemazenkruiperij", welke communist en socialist ook steeds gebezigd
hebben.
En daarmede meent men het geheele
Nederlandsche volk voor zich te kunnen
winnen.
Juridische adviseurs voor!

DE LEGENDE RONDOM
Ds. HOFSTEDE.
Ds. G. Hofstede te Blokzijl, vanaf de
oprichting van den B.V.L. een ijverig en
werkzaam Voorzitter der Gewestelijke
Commissie Vollenhove van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, heeft als
zoodanig z'n ontslag genomen.

Wij vinden dat jammer. In de eerste
plaats om Ds. Hofstede zelf, die zich
steeds een sympathiek vaderlander heeft
betoond en die nu in het gewirwar van
de dooreenkluwende wereldgebeurtenissen den koers blijkt te zijn kwijtgeraakt.
Ds. Hofstede heeft volgens z'n mededeeling in de bladen z'n ontslag genomen, wijl hij, naar zijn zeggen, zich niet
kan neerleggen bij de maatregelen der
Regeering en "de Regeering wel een
verbod voor de Mussertgroep om tot
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
te behooren, had uitgevaardigd, doch
niet voor de socialisten!" (Nieuwe Haagsche Courant van 28 Februari 1934).
Toen wij dit lazen, begrepen we, dat
Ds. Hofstede zich zeer sterk vergiste.
Nog ten vorigen jare was aan Ds. Hofstede een afschrift gezonden van den navolgenden brief van den Minister van
Binnenlandsche Zaken:
Ministerie van Binnenlandsche Zaken.
Betreffende:
Burgerwachten, bijzondere vrijwillige
landstorm, fascisten.
No. 170 Afd. Kabinet.
's-Gravenhage, 16 Maart 1933,
Ingevolge het ter zake door mij met de Ministers van Defensie en van Justitie gehouden
overleg, heb ik de eer U mede te deelen, dat,
volgens het ten deze door de Regeering ingenomen standpunt, op gelijksoortige gronden als
waarop tot revolutionaire groepen van links
behoorende personen niet worden toegelaten
als lid van de burgerwacht of van den bijzonderen vrijwilligen landstorm, ook personen, welke lid zijn van eene fascistische vereeniging,
van het lidmaatschap van de burgerwacht en
van den bijzonderen vrijwilligen landstorm behooren te worden uitgesloten.

Tegenover het roode, maar evenzeer
tegen het zwart-roode front vindt men
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
waakzaam en paraat.

DE LEGENDE NIETS DAN EEN
LEGENDE.
In de bladen kwam onderstaand bericht voor:
Ds. Hofstede geen lid meer van den B.V.L.
Naar van N.S.B,-zijde wordt gemeld, is er
eenige gisting gaande in de B.V.L.-gelederen,
in verband met het Ambtenarenverbod der
N.S.B. Circa 3000 leden van den B.V.L., tevens
lid der N.S.B., hebben naar aanleiding van het
verbod voor Ambtenaren, B.V.L. en Burgerwacht voor leden der Nat. Soc. Bew., bedankt
als leden van den B.V.L. en de Burgerwacht,
waaronder eenige commandanten.
Eén der mede-oprichters van den B.V.L., Ds,
G. Hofstede te Blokzijl, tevens lid der Provinciale Staten van Overijssel voor de Anti-Rev.
partij, heeft, naar de Ded. Crt. meedeelt, bedankt als lid van den B.V.L. wegens het z"i.
onrechtvaardig ambtenarenverbod voor de
N.S.B. en politieke willekeur. Hij heeft 16 jaren
lang den B.V.L. trouw gediend, maar wenscht
niet meer op dezen z.i. onrechtvaardigen weg
mee te gaan.

Juist is, dat de Nationale Landstorm
Commissie reeds sedert ongeveer tien
jaren er naar heeft gestreefd dat geen
fascisten tot de Landstormbeweging toetraden of in haar gelederen zouden
blijven.
In verband daarmede is ten vorigen
jare aan 33 vrijwilligers ontslag verleend en 58 vrijwilligers hebben meer
of minder vrijwillig hun ontslag genomen. Dit jaar zijn daar een achttal bijgekomen.
Op een korps van ruim tachtigduizend
landstormers valt dit nog wel mee.
De B.V.L. heeft 15 jaar lang medegeholpen om de socialististen en aanverwante groepen onder den duim te houden en hij is ook bereid mede te werken,
om elken fascistischen aanslag op onze
volksvrijheden af te weren.
De Landstormbeweging wil uitsluitend
ter beschikking staan van de Wettige
Overheid en in geen geval onder de bevelen van opduikende personages als
Ir. Mussert, Jan Baars enz. Daarom was
het voor het zuiver houden van den B.
V. L. als gezagsinstituut, ook beter, dat
Ds. Hofstede uit onze gelederen trad.
Een huis, dat tegen zichzelven verdeeld is, kan niet bestaan.

VAANDELS - VLAGGEN
INSIGNES

FIRMA JANSSEN EN Co.
STATIONSTR. 4, TEL. 813, TILBURG
Eigen atelier. - 70-jarige reputatie.
Hoogste tentoonstellingsbekroningen.
Prima werk en voordeelige prijzen.

BENOEMINGEN.
Met ingang van 1 Mei 1934 is benoemd
tot Kapitein bij den Generalen Staf de
Eerste-Luitenant van dien Sfaf J. E.
COERS.
INTERGEWESTELIJKE LANDDAG
TE HILVERSUM.
Aan de vrijwilligers van de Landstormkorpsen: Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollandsche
Waterlinie en Kennemerland.
Het zal U bekend zijn, dat in verband
met het overlijden van Hare Majesteit
de Koningin-Moeder, rouw voor Leger
en Vloot is vastgesteld tot 20 Juni 193-t
Volgens de voorschriften mogen tot
dien datum de militaire muziekkorpsen
niet in het openbaar spelen, terwijl mili-·
tairen niet aan wedstrijden kunnen
deelnemen.
Hierdoor is een belangrijk deel van
het programma voor den oorspronkelijk
in Mei te houden Landdag onuitvoerbaar geworden (geen marschmuziek,
geen défilé, geen militaire taptoe, geen
colonnegeweer, geen wedstrijden voor
motorrijders).
Het uitvoerend Comité Landdag Hilversum heeft zich dan ook genoodzaakt
gezien den Landdag uit te stellen.
Het Comité heeft in hare vergadering
van 19 April zich uitvoerig beraad omtrent den datum, waarop thans de Landdag zou kunnen worden gehouden. De
zomermaanden zijn uit den aard van
de zaak voor talrijke vrijwilligers min der geschikt, terwijl ook verschillende
omstandigheden er toe medewerken, dat
ook een datum in de maand September
niet kon worden gekozen.
Na ernstige overweging is dan ook beslist den Landdag te verschuiven tot begin 1935.
Het Uitvoerend Comité Landdag
Hilversum:
C. M. DONCK, Cdt. L.S.K. Stelling van
Amsterdam, Voorzitter.
K. L. SCHELL, Secr. Gew. Landst.
Comm. Stelling van Amsterdam, Secretaris.
Mr. J. G. A. VAN GELDORP MEDDENS, Secr. Gew. Landst. Comm.
Nieuwe Hollandsche Waterlinie.
P. S. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, Secr. Gew. Landst. Comm.
Kennemerland.
P. HOEBé, Voorzitter Pl. Landst. Comm.
Hilversum.
N. L. VAN NISPEN, Lid Gew. Landst.
Comm. Kennemerland.
J. W. S. DE JONG.
Op de laatst gehouden vergadering
der Gewestelijke Landstorm Commissie
"Dordrecht" was onder de ingekomen
stukken het verzoek van den heer J. W.
S. de Jong te Nieuw-Lekkerland, om
ontslag als lid der Commisie.
Dit ontslag werd niet alleen gegeven
op de meest eervolle wijze doch tevens
werd dankbaar gememoreerd wat vanaf
de oprichting door den heer de Jong is
gedaan voor de propageering onzer beginselen.
Onze Commissie is ~r van overtuigd
dat mocht het noodig zijn, deze veteraan
in den B.V.L. opnieuw bereid zal zijn
ook in zijn nieuwe woonplaats Apeldoorn zijn bezielend woord te doen
hooren.
Van harte hoopt onze Commissie dat
de heer de Jong spoedig geheel hersteld
zal zijn en dat hij, mede door het lezen
van het Landstormblad, kennis zal blij·
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Namens de Gewest. Commissie:
P. L. DE GAAY FORTMAN, Voorzitter.
J. A. J. JANSEN, le Secretaris.

LANDSTORMKORPS
SPOORWEGDIENST.
Voor militaire ambtenaren verboden
organisaties.
In het Weekblad van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tram-

Wij kunnen daarop mededeelen, dat dit niets
met het lidmaatschap der N.V. heeft uit te
staan. De N.V. behoort niet tot de verboden
organisaties. Ieder, die in dienst is bij de Ned.
Spoorwegen, kan gerust lid der N.V. zijn.
Slechts zij, die in Overheidsdienst zijn, moeten
er voor zorgen, dat zij persoonlijk geen onbehoorlijkheden begaan tegenover de Overheid.
Zoo'n landstormer of
reserve-marine-man
wordt in zijn dienstverband met de Spoorwegen dus in 't geheel niet geraakt door dit
Regeeringsvoorschrift.
Men zoeke geen spoken, waar ze niet zijn,
als er al ergens spoken zijn.
B."

Ten einde misverstand te voorkomen,
komt het mij gewenscht voor, de door
den Minister van Defensie ter kennis
gebrachte Ministeriëele Beschikkingen,
meer bekendheid te geven opdat de militaire ambtenaren in den zin van het
Reglement voor de militaire ambtenaren der Koninklijke Landmacht, weten
waaraan zij zich te houden hebben.
1. De Ministeriëele Beschikkingen
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De sociaaldemocratie op weg naar haar doel.

ing

wegpersoneel No. 14 van 7 April 1934
komt het onderstaande artikeltje voor.

s,1e

,,Agitatie tegen de Overheid.

nen

Wij hebben een aantal leden, die vroeger bij
marine of leger zijn geweest en die thans bij
de reserve zijn.
Deze menschen zijn er eenige maanden geleden aan herinnerd, dat zij "krachtens besluit van den Raad van Ministers No. 496, opgenomen in de Staatscourant van 23 October
1933, No. 206", zich hebben "te onthouden van
elke openbare agitatie tegen de Overheid en
haar beleid".
Enkele dezer leden hebben zich tot ons gewend met de vraag of men nu wel lid mocht
blijven van de N.V.
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JAN PEZIE
ALMELO - DEVENTER
HENGELO (O.)-LOCHEM

Een goed adres voor

Heeren- en Jongeh. Kleeding
Ook naar Maat

van 24 Februari 1933, van 10 Maart 1933
en van 14 November 1933 II Afd. B.
No. 2, 42 en 12 luiden:

"Voor militaire Ambtenaren verboden
organisaties.
Ter kennis wordt gebracht, dat aansluiting bij of eenigerlei steunverleening
aan:
a. groepen, of vereenigingen van perso ·
nen op sociaal-democra tischen grondslag ;1)
b. groepen, of vereenigingen van personen op fascistischen grondslag ;2 )
c. de Vrijdenkers Vereeniging "De Dageraad" ;3)
in strijd is met de plichten van den militairen ambtenaar, en dien ambtenaar
derhalve verboden. 4 )
2. Voorts verscheen nog de Ministeriëele Beschikking van 28 Februari 1934
Ilde Afd. B. nr. 82, luidende:

"Voor militaire ambtenaren verboden
organisaties.
Ter kennis van de militaire ambtenaren wordt gebracht, dat onder het verleenen van eenigerlei steun aan groepen,
of vereenigingen van personen ten aanzien waarvan den militairen ambtenaar
aansluiting of steunverleéning is verboden, mede wordt begrepen het deelnemen aan of bijwonen van openbare of
andere vergaderingen of bijeenkomsten
van zoodanig~ organisaties of vertakkingen daarvan.
3. In de Ministeriëele kennisgeving
van 26 Februari 1934, Ie Afd. nr. 20 is
bij beschikking van den Minister van
Staat, Voorzitter van den Raad van Ministers, bepaald, dat:
,.De Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij en de organisaties aangesloten bij het Nederlandsch Verbond van
Vakvereenigingen (N.V.V.), om de doeleinden, die zij nastreven, of de middelen,
die zij aanwenden, de behoorlijke vervulling door den onder het Departement
van Defensie ressorteerenden ambtenaar van zijn plicht als ambtenaar kunnen in gevaar brengen of schaden."
Bo:vendien is aansluiting bij of steunverleening aan:
a. de Communistische Partij Holland
met den Communistischen Jeugdbond, den Revolutionnair Socialistischen Vrouwenbond en alle communistische z.g. mantelorganisaties;
b. het Landelijk Verbond van SociaalAnarchisten, de Alarmgroepen en het
Landelijk Verbond van die groepen,
de Bond van Anarcho-Socialisten, de
Vrije Socialistische Vereeniging en
het Fonds voor Internationale Solidariteit (F.I.S.);
c. het Nederlandsch Syndicalistisch
Vakverbond met de daarbij aangesloten Vakgroepen en zijn Arbeiders
Jeugd Organisatie;
d. de
Onafhankelijke Socialistische
Partij (O.S.P.) met haar Jeugdverbond (S.J.V.), de S.A.W. (Socialistische Arbeiders Weer of Sportorganisaties met dezelfde voorletters), het
Anti-Terreur-Fonds (A.T.F.) en de
Vereeniging voor Sociale Ontwikkeling (V.V.S.O.);
e. het Nederlandsch Arbeids Secretariaat (N.A.S.) en de daarbij aangesloten vakgroepen, de Revolutionnaire Jeugdbond (R.J.B.), de N.A.S.
Vrouwenbond, de Vereeniging voor
Volksontwikkeling (V.V.V.O.), het
Proletarisch Steunfonds, alsmede de
Revolutionnair Socialistische Partij;
f. de Perhimpoenan lndonesia;
g. de Communistische Arbeiderspartij
(K.A.P.);
h. de groepen van Internationaal Communisten (G.I.C.);
1.
de Concentratie van Raden-Kommunisten;
j. 1de Linksche Arbeiders Oppositie
11 Spartacus";
k. De Internationale Anti-militairistische Vereenigingen het Internationaal Anti-militairistisch Bureau,
om de doeleinden, die zij nastreven, of
de middelen die zij aanwenden, in strijd
met de plichten van den ambtenaar _tn
Rijksdienst (dus ook den militairen ambtenaar) en dien ambtenaar derhalve verboden.
Het behoeft dan ook geen nader betoog, dat het in strijd is met de plichten
van den militairen ambtenaar zich aan
te sluiten of op eenigerlei wijze steun te
verleenen aan de voor die ambtenaren
hierboven opgesomde verboden organisaties.
Ingevolge de bepalingen is het dan ook
uitdrukkelijk aan de vrijwilligers van het
Vrijwillig Landstormkorps Spoorweg-•
dienst, die als militaire ambtenaren
worden beschouwd, verboden zich aan
te sluiten bij of eenigerlei steun te verleenen aan de "Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel",
laatstelijk goedgekeurd bij K.B. van 10
Augustus 1925, No. 24, daar deze organisatie is aangesloten bij het Neder-

C. M. VAN DIEMEN
DORDRECHT

VAANDELS
BEKERS
MEDAILLES
VLAGGEN
Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dua

Nederlands Beste Adres
landsch Verbond van Vakvereenigingen
(N.V.V.) (Zie het Arbeidersjaarboekje
1934, S.D.A.P. en N.V.V.)
N. TIBO.
Kapitein der Infanterie.
's-Gravenhage, April 1934.

Toelichtingen.
1)

M. B. van 24 Februari 1933, Ilde Afd. B.
nr. 2.
2 ) M. B. van 10 Maart 1933, Ilde Afd. B.
nr. 42. Ten einde misverstand te voorkomen,
zij aangeteekend, dat, voor den militairen
ambtenaar, de Nationaal Socialistische Beweging wordt aangemerkt als een organisatie op
fascistischen grondslag.
3 ) M. B. van 14 November 1933, Ilde Afd. B.
nr. 12.
4 ) Als militaire ambtenaren in den zin van
het Reglement voor militaire ambtenaren der
Koninklijke landmacht (Stbl. 1931, nr. 378)
worden ook beschouwd:
1°. de militairen, die behooren tot het
reservepersoneel der Koninklijke landmacht,
als bedoeld in de wet voor het reservepersoneel der landmacht 1905;
2°. de militairen, die vrijwillig de verplichtingen van een gewoon dienstplichtige op zich
hebben genomen;
3°. de mîlitairen, die zich bij den vrijwilligen
landstorm hebben verbonden (daaronder niet
te verstaan de zgn. ,,Bijzondere Vrijwilligers'',
als bedoeld in L. 0. 1932, nr. 167).

REGLEMENT OP DEN
GARNIZOENSDIENST.
Wijzigingen:
Reglement op den
garnizoensdienst.
Eerbewijzen door
wachten en schild~
wachten.
Art. 43.
Voorts
nemen
schildwachten te
voet voor officie, ren de houding aan
' met het geweer (de
karabijn) ,,in den

arm".
(Het "aan den
schouder" nemen
is dus gewijzigd in

,,in den arm".)
Reglement op den
inwendigen dienst
der Koninklijke
Landmacht deel A.

TACONIS
Echte Friesche Heerenbaai
LEEUWARDEN

Reeds vanaf 5 cent per half ons
'

- - - - - - - -'

'

-

4

HOTEL-RESTAURANT

DE GOUDEN LEEUW
ALMELO
EERSTE HUIS TER PLAATSE
MODERN COMFORT - VERGADERZALEN

Art. 106.
(Groet van den afzonderlijken mili •
tair) wordt gelezen:
Stilstaande en te voet zijnde, wordt
voor officieren het geweer of de karabijn in den arm genomen; voor onderofficieren en korporaals wordt het geweer of de karabijn bij den voet gezet
of gehouden.
Bovenstaande wijzigingen, welke betrekking hebben op het brengen van
eerbewijzen, treden in werking op 16
April 1934.

WEDSTRIJD.
Ter herdenking van haar 15-jarig bestaan organiseert de Wassenaarsche
Politie Schietvereeniging een Nationalen
Schietwedstrijd op Buks en K.S.O.-geweer. De wedstrijd wordt gehouden van
12 tot en met 16 en van 19 tot en met 23
Juni a.s. en is opengesteld voor Landstormkorpsen, Burgerwachten, enz.
Programma's na 15 Mei op aanvraag
verkrijgbaar bij den Secretaris der Wedstrijdcommissie A. Dek, Zuilen van Nye-

veldstraat No. 168 te Wassenaar.

Uit de
Afdeelingen.
Akkrum, 16 April, Onder voorzitterschap van
burgemeester Maas van Utingeradeel werd een
samenkomst gehouden, waarbij o.m. burgemeester Bleeker van Opsterland het doel van den
Landstorm besprak.

LANDDAG TE ZWOL.L E 23 MEI
Nu het Algemeen Comité voor den
Landdag haar werkzaamheden in vollen gang heeft en ook de subcomité's
krachtig werken, kan nog medegedeeld
worden, dat de Excellenties Minister
Mr. J. A. de Wilde en Mr. Dr. L. N.
Deckers bericht zonden, dat zij den Landdag met een bezoek willen vereeren en
dat Z.Exc. Mr. de Wilde het woord zal
voeren.

Prof. F. Otten O.P. zal spreken over
,,Wat de B.V.L. wel en niet wil". De belangstelling voor dezen Landdag is reeds
zeer groot, daar mede de autoriteiten
hun volle medewerking hebben toegezegd en deze reeds dankbaar is ondervonden.
Voor den vaandelwedstrijd 'zijn reeds
zeer fraaie medailles ter beschikking
gesteld, zoodat ook bij zeer groote deelname dit een alleszins mooie wedstrijd
kan worden.
Het op te voeren Landspel belooft iets
buitengewoons te worden. Een stuk historie van vele eeuwen zal worden vertoond en voor oogen gesteld, wat in het
verleden zich af speelde aan de oevers
van den IJssel.
Het schema van het Landspel is als
volgt:
1°. Lebuinus predikt het Evangelie te
Deventer, pl.m. 770.
2°. Inhuldiging van Bisschop Jan van
Diest op den Spoolderberg pl.m. 1325
of een episode uit den strijd van de
steden Deventer en Zwolle met Karel
van Gelder.
3°. Het jaar 1572. De prinselijke legers

onder aanvoering van hun commandant den Graaf v. d. Berg verschijnen
in de omgeving van Zwolle, om de
stad op te eischen voor den Prins.
4°. Het jaar 1672. Na het einde van het
eerste
stadhouderlooze
tijdperk
krijgt ons land oorlog met Frankrijk,
Engeland, Munster en Keulen. De
troepen van den bisschop van Munster, Bernard van Galen, bijgenaamd
"Bommenberend" stroopen tot in
Deventer en Zwolle. Stadhouder
Willem III bezoekt Zwolle.
5°. Deventer en Zwolsche Patrotten
oefenen bij Zwolle op het exercitieveld bij den Spoolderberg. Brigade
Pijman. De Pruisen komen om de Patriotten te verjagen. De kozakken
komen te Zwolle, de erfprins bezoekt Zwolle 26 Febr. 1814. De
Zwolsche schutterij steunt Willem I
in den strijd tegen de Belgen.
6°. Een allegorische voorstelling van den
vrede. Een praalwagen met de Nederlandsche Maagd, omgeven door
vredesmeisjes komt op het veld,
waarmede het spel besloten wordt.
De Landdag kan alleen grootsch worden, als de B.V.L.-ers er zijn in grooten
getale, met alle vrienden van den B.V.L.
Dan wordt het eerst een grootsche da.~.
Een dag die ons saambindt en ons weer
met moed aangordt om "Als 't Moet"
voor de hoogste goederen van ons gemeenebest pal te staan.
Daarom op 23 Mei naar den Zwolschen Landdag.

ONZE GEWESTELIJKE SECRETARISSEN IN ZUID-HOLLAND.

Alphen, 28 April. Opening K.S.O.-schietwedstrijd, waarbij burgemeester Colijn en luitenant
Karres gesproken hebben. Kolonel Van Cappelle was onder de aanwezigen.
Beemster. Op 22 April is overleden de heer
der Pl. Comm. afd. Beemster is geweest. Hij
was een man die warm voelde voor het Instituut van den B.V.L.

M. DE KEIZER
Bergschenhoek, 24 April. In een bijeenkomst
onder leiding van burgemeester J. M. M. van
Meetelen, heeft dhr. G. v. d. Kaaden, plaatselijk leider, een gewaardeerde uiteenzetting van
de Landstormbeweging gegeven.

A. A. Hogeweg,
secretaris der Gewest.
Landstormcommissie
,.Monden der Maas",
deel : Goeree en Overflakkee.

J. van der Wal,
secretaris der Gewest.
Landstormcommissie
,.Monden der Maas",
deel: Voorne en
Putten.

J. A. J. Jansen,
le secret. der Gewest.
Landstorm commissie
,.Dordrecht", burgem.
van Zwijndrecht.

A. Groenendijk,
2e secret. der Gewest.
Landstorm commissie
,.Dordrecht".

Dwingeloo, 4 April. Geslaagde samenkomst
onder leiding van dhr. H. Geuchies. Generaal
Duymaer van Twist was aanwezig, die een en
ander uit de rijke historie van den B.V.L. naar
voren bracht. Nog voerden het woord de heeren Wijbrandy, overste Van den Nieuwenhuizen en burgemeester mr. J. G. Westra van
Holthe.

Vraagt geïllustreerde prijscourant

HAHBO HOUTBOUW

HARDINXVELD

TELEFOON 41
der afdeeling werd in de met vlaggen versierde
Geref. kerk herdacht, waarbij o.m. burgemeesster van Riemsdijk en de voorzitter van de
N.L.C., de heer Duymaer van Twist, het woord
voerden. De plaatselijke leider, de heer J. B.
Tillema, werd op hartelijke wijze gehuldigd.
Tillema en Gramsbergen, aldus een der sprekers, ze vormen een eenheid ....

's-Gravenhage, 7 April. De gewestelijke commissie heeft in de vacature, ontstaan door het
overlijden van den heer Constant Boissevain, tot
penningmeester benoemd den heer Th. H. Ruys.
's-Gravenhage, 9 April. Het district Sportkwartier organiseerde een propagandasamen komst, waarbij de plaatselijk leider, res. kapitein J. Kruis, woorden heeft gesproken ter
eerbiedige nagedachtenis van H. M. de Koningin-Mbeder. Toespraken werden gehouden door
de heeren Schaepman, lid van de Tweede Kamer, en ds. Nomes.
Groningen, 5 April. Een wedstrijd is gehouden, met als gast de B.V.L.-afd. Hoogkerk. Bij
de prijsuitreiking, die hierop volgde, merkte
luitenant H. Turkstra, de plaatselijk leider, o.m.
op, dat de idee en de organisatie van dezen
wedstrijd waren uitgegaan van enkele leden,
die ook zelf gezorgd hadden dat de prijzen er
kwamen door ze zelf te geven en ze te vragen
bij bevriende firma's ....
Burgemeester Tjaberings van Hoogkerk,
bracht hulde en dank aan de afd. Groningen
en deed een belofte van tegenprestatie.
Lt. Turkstra werd door den heer W. Louwes
een geteekend portret overhandigd.
Ook de penningmeester, de heer H. L. Alberts, mocht een cadeautje en eenige waardeerende woorden in ontvangst nemen bij monde
van den heer Siebesma, die hem roemde als
een geboren penningmeester.

F. D. van der Mast,
secretaris der Gewest.
Landstormcommissie
.,Rotterdam".

Mr. J. L. J. A.
van Mechelen,
secretaris der Gewest.
Landstormcommissie
.,Gouda".

Ferwerd, 12 April. In een samenkomst, onder
leiding van burgemeester Esseling, bracht dhr.
Beukenkamp te Marrum als secretaris-penningmeester zijn verslagen uit, waaruit o.m.
bleek, dat de gemeente Ferwerderadeel 274
leden telt.
Fijnaart, 28 Maart. Bij de gehouden wed-

Heerjansdam, 23 April. Bij de prijsuitreiking
door den heer Van der Mast was mede aanwezig burgemeester V. P. Beelaerts van Blokland.

HEI EN BOEICOP.

Helvoirt, 6 April. Het ledental steeg tot 79.
De kas bleek een batig saldo te hebben van
f 68.95.
D, J. Karres,
secretaris der Gewest.
Landstormcommissie
,.Zuid-Holland: West" .

1e kwaliteit

GROENTE-, BLOEM- EN
LANDBOUWZADEN

Vraagt inlichtingen.

Den Sen April j.l. was het moment aangebroken dat de heer P. G. van der Leer afscheid
nam van de afdeeling Hei en Boeicop, waarvan
hij bijna 10 jaar Voorzitter is geweest.
Ook den heer Van der Leer vertrok naar
Apeldoorn om na een langen diensttijd als
Hoofd der Christelijke school een welverdiende
rust te gaan genieten die hem van harte wordt
gegund.
Door het voortdurend abonnement op het
Landstormblad zijn maatregelen genomen dat
de heer Van der Leer zijn oude afdeeling niet
vergeet.
Geachte heer Van der Leer het ga U en de
Uwen wel.
Afdeeling Hei en Boeicop.

Delft, 9 April. 134 personen, die in 1932 en
'33 in dienst zijn geweest, zullen door enkele
leden van een propagandacommissie dezer dagen worden bezocht. Daartoe is de stad in 4
wijken verdeeld. Deze propaganda-actie staat
onder leiding van res.-kapitein Valkenburg.

Fa. ANDR. VISSER, Steenwijk

Week-End en Buitenverblijven, enz.

Hasselt, 14 April. In de keurig versierde zaal
van het gebouw Immanuël sprak burgemeester
J. P. Roijer een openingswoord, waarin hij de
activiteit van den plaatselijk leider. dhr. R. van
Assen en van de plaatselijke commissie roemde. Mr. de Bruijn uit Steenwijk hield vervolgens een geestdriftige rede.

Berghem, 18 April. Als hulpleider werd benoemd dhr. Ant. den Brok.

DORDRECHT

Gymnastieklokalen,
Landhuizen,

Halsteren, 12 April. Pastoor van Genk installeerde de plaatselijke commissie, die gevormd is uit de heeren J. M. Mandos, eerevoorzitter, kapelaan Deenen, voorzitter, dr. Ensink, P. van Eekelen, C. Bovee, terwijl als plaatselijk leider de eer A. Nijssen van Bergen op
Zoom zal fungeeren.

J. J. Groot, die sedert 30 Aug. 1922 secretaris

Accountant - Belastingconsulent

SCHIETLOKALEN

strijd, waarvoor veel animo bestond, verwierf
de oudste schutter, de heer Jac. Oostdijck, het
hoogste aantal punten (286 van de 300) en daarmede den eersten prijs.
Genderen, 19 April. Prijsuitreiking ten gemeentehuize.
Gramsbergen, 10 April. Het 15-jarig bestaan

Hillegersberg, 17 April. Hoewel de stortregen
er voor gezorgd had, dat de opkomst niet zoo

VRIJWILLIGE LANDSTORMERS !
Bestelt Uw
RUBBERSTEMPELS - GRAVEERWERK
NAAMPLATEN - SLUITZEGELS - ENZ.
bij de
Stempelfabriek "HOLLANDIA", Den Haag,
IIooistraat 2 a.
W- Bij vermelding V. L. hooge korting.
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Bezoeker: Excellentie, de S.D.A.P. heeft haar koers radicaal gewijzigd, wat zegt U van
ons congres?
Dr. Colijn: Ik ga niet over ijs van één nacht; bode wil je meneer uitlaten?

•
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groot was als andere jaren, werd het een zeer
gezellige avond. Wethouder W. Daniëls herdacht de Koningin-Moeder, waarna kolonel
Van Cappelle 't fascisme besprak. Enkele films
werden vertoond.
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Huisseling, 13 April. Geslaagde samenkomst.
Ook uit Herpen en Niftrik waren vele landstormers tegenwoordig.
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Kampen, l9 April, Samenkomst in de Stadsgehoorzaal, welke mede toegankelijk was voor
landstormers uit IJsselmuiden, Wilsum, Zalk,
Wezep en Oldebroek, zoo ook voor alle militairen uit het garnizoen. De leiding berustte
bij den voorzitter, den heer W. de Vries Dzn.,
die in zijn openingswoord o.m. wees op den
gestadigen groei en tevens op 't 15-jarig bestaan der afdeeling. Het ledental is nu 240.
Burgemeester dr. L. K. Okma hield een kernachtige toespraak en hoopte, dat de B.V.L.
zich nog meer zou uitbreiden. Kolonel N. J.
Lavaleije wekte de aanwezige dienstplichtigen
op zich bij ons aan te sluiten. In een boeiend
slotwoord spoorde pastoor M. J. Gasman allen
aan om pal te staan voor het wettig gezag en
het huis van Oranje.
Katwijk, 3 April. Geslaagde avond onder leiding van den heer Den Dikken. De heer Royaards installeerde burgemeester Woldringh v.
d. Hoop tot voorzitter en den heer L. Paridon
tot lid der plaatselijke commissie. Naar het
geestdriftig woord van ds. W. M. A. Kolkman
werd met dankbaarheid geluisterd.
Leek, 20 April. Bij de prijsuitreiking werd
een hartelijk woord van welkom gericht tot
kapitein De Jonge, ,,onze kapitein", die na lange afwezigheid door ziekte thans weer in ons
midden was; een woord, gegrepen uit het hart
van al de aanwezigen ....
Leidschendam, 11 April. Onder leiding van
burgemeester Keijzer werd weder een landstormsamenkomst in het Patronaatsgebouw gehouden, waarbij generaal Zeeman enkele historische bijzonderheden( uit den tijd van 't beleg van Leiden) naar voren bracht. Aalmoezenier J. Brouwer schetste vervolgens de beteekenis van den B.V.L. Onder de aanwezii!en
was overste Phaff, commandant van het Regiment Jagers.
Lisse, 6 April. Groote landstormsamenkomst
in een der veilingsgebouwen, onder leiding van
den heer J. C. de Haan, voorzitter der plaatselijke commissie. Ongeveer 800 personen waren
aanwezig. Het woord voerden burgemeester dr.
van Wijnbergen, ds. Bootsma, de legerpredikant en generaal Duymaer van Twist. Aan
mevrouw Duymaer van Twist werden bloemen
aangeboden. Na de pauze hebben majoor Boots
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Aanbieding van een vaandel aan de Afdeeling Voorburg.
en luitenant Karres een en ander over de organisatie van den B.V.L. medegedeeld. Een zeer
enthousiaste avond.

Maasdijk, 19 April. Kapitein Boulogne, secretaris N.L.C., hield een instructieve rede over
de landstormbeweging. Ook burgemeester Elsen
en majoor Boots hebben het woord gevoerd.
Markelo. De afdeeling Markelo van den
B.V.L. vergaderde in hotel Wissink. Dr. Romijn, als plaatselijk leider, heette allen hartelijk
welkom en gaf daarna het woord aan burgemeester Korthals-Altes. Deze hield een duidelijke en uitgebreide inleiding over het onderwerp "Wat het Buitenland ons leerde".
Verder besloot men deel uit te maken van
den B.V.L.-Landdag, die in de maand Mei a.s.
te, Zwolle zal worden georganiseerd. Na de gebruikelijke rondvraag sluiting.
Marrum, 23 Maart. Geslaagde samenkomst
onder leiding van dhr. Beukenkamp. Het ledental ging met 6 vooruit; er is een batig saldo van
f 8.89.
Nunspeet, 24 April. Er is een damescomité
gevormd tot het verkrijgen van een vaandel.
Oude Wetering, 26 April. In geanimeerde samenkomst heeft de heer Royaards, voorzitter
der gewestelijke commissie, mr. J. W. Peek,
burgemeester van Alkemade, geïnstalleerd tot
eerevoorzitter en pastoor P. J. Aarts tot lid der

plaatselijke commissie. Ds. Nomes, uit den Haag,
heeft een indrukwekkende rede gehouden.

Ouderkerk a. d. IJssel, 1 April. Prijsuitreiking door den heer J. Meyer. Het ledental
groeide tot over de 100 man.
Rotterdam, 26 April, De gewestelijke commissie besloot om van 7 tot en met 14 Juli voor
het Verband een 8-daagschen schietwedstrijd te
Rotterdam te houden, gevolgd door een feestelijke prijsuitreiking in de laafste week van
Augustus.
Rozenburg, 11 April. In de eivolle Geref.
kerk werd een propagandasamenkomst gehouden, waarbij medewerking verleend werd door
alle zangkoren in deze gemeente, t.w. de Chr.
Zangvereenigingen "Soli Deo Gloria", en "De
Lofstem", de Gemengde Zangvereeniging "Nut
en Genoegen", ,,Rozenburgs Mannenkoor" en
,,Rozenburgs Vrouwenkoor", onder gemeenschappelijke leiding van den heer S. C. van Helden, directeur van "De Lofstem".
Burgemeester Vernède herdacht de Koningin-Moeder; ds. de Veij Mestdagh hield een propagandarede; kolonel Van Cappelle gaf een
overzicht van de organisatie van den B.V.L.,
en de heer J. Kortleven bracht dank aan den
eere-voorzitter voor het schenken van een wisselbeker.
Sassenheim, 18 April. Welgeslaagde samenkomst, onder leiding van dr. P. Ie Grand,

waarbij naast enkele leden der gewestelijke
commissie, o.m. de voorzitter, de heer Royaards,
aanwezig waren de generaals Stöver en Zeeman.
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Schettens, 23 April. Vier leden teekenden
de verbandakte 2e ban, bijzondere bestemming.
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Scheveningen, 20 April. Bij de prijsuitreiking
werd de plaatselijk leider, res. kapitein Leistikow, bij monde van dr. J. F. v. d. Vliet, gehuldigd; een fraaie boekenkast werd aangeboden.
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Steenwijk, 18 April. Goed geslaagde samenkomst, waarbij o.m. Pater Felix Otten een geestdriftige propagandarede hield.
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Tilburg, 14 April. Vermoedelijk op 7 Juli a.s.
wordt alhier een l,anddag georganiseerd.
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Uitgeest. Op 5 April 1934 is Jac. Goeman,
lid der afd. Uitgeest, overleden. Hij was een
trouw lid en een gezien Landstormer bij zijn
medeleden.
Valkenburg (Z.-H.), 20 April. Pogingen worden gedaan een eigen afdeeling op te richten
Reeds traden enkele nieuwe leden toe.
Venhuizen, Op 2 April 1934 is plotseling overleden de heer Jb. Ruijter, die sedert de oprichting der afd. voorzitter is geweest. Hij was
een goed en actief voorzitter, zoodat de afd.
veel in hem verliest.
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APELDOORN

MAASTRICHT

ELSPEET

HOTEL BLOEMINK HoTEL PENSION "DE ZWAAN"
GEVESTIGD SEDERT 1847

Fraai gelegen aan de Loolaan bij
het Koninklijk Paleis en Bosschen
Hotel "De l'Europe"
Café-Restaurant _
Ruime. frissche kamers met str. k. en w. w.
Erkende prima keuken. Garage a. h. hótel.
Zalen voor vergaderingen en partijen
Prima consumptie - Billijke prijzen
Aanbevelend, H. STEFFENS - CUISINIER

APELDOORN

Stroomend water op a lle kamers
BADKAMER AUTOGARAGE
TEL. 10 (doorverb.). Pensionprijs v.af f 3.-

Hotel "TERMINUS"

RAADSKELDER
KLEINE

VALKENBURG

HOTEL PENSION

MATIGE PRIJZEN
BEZIENSWAARDIGHEID

HOTEL
,,ORANJE NASSAU"

RIJKE VERZAMELING ANTIEK EN TEGELS

Eerste klas gelegenheid ter plaatse

EERSTE

20

L.

J.

ROELOFSEN

tegenover het Postkantoor

MEPPEL

HOTEL-RESTAURANT "HEIDEPARK"
AAN WEIDE, BOSCH EN HEIDE
TELEFOON 26477 - - - - - Grootste, modernste en meest geschikte
gelegenheid ter plaatse.

Grand Hotel "VICTORIA" Café-Restaurant
Telefoon 11 7707
Spuistraat no. 16

Hotel-Restaurant "N EU F"

Groote en kleine zalen voor
vergaderingen en partijen

*HENGELO

v. à v. Station - Telefoon 2322
Warm en koud stroomend
water
AUTOGARAGE

OLDENZAAL

(0.)

J. G. PIETERSE

HOTEL
,,DE HALVE MAAN"

TELEFOON INTERC. 4

TELEFOON 3737

Hotel "WELGELEGEN", Café-Rest.Pension, Stationstr. 94/96-103, tel 46.
Centr. · verw., str. w. en k. w., auto-garage
(30 wag.), Bondshotel A.N.W.B. en K.N.M.V.
P ens. f 4.50, log. m. ontb. f 3.-, k. lunch f 1.25,
diner f 1.75. 2 gr. lommerrijke tuinen, in de
nabijheid v. bosschen en heide, centrum v.
mooie uitstapjes. Aanbev., Joh. van den Berg

EDE

excursies.

PRIMA KEUKEN

's-GRAVENHAGE

Hotel-Pension "BUITENZORG"

diverse

ERMELO
TELEFOON

Hotel Pension "DE GOUDEN LEEUW"
TELEFOON 32
Bezoekt va nuit Oldenzaal 't mooie Twenteland. Billijke tarieven. Str. w. en k. water.
Ga r age.
Aanbevelend, H. A. VASTERT

,,'t Wapen van Gelderland"
HöTEL PENSION JANSEN
Café-Rest., Tel. 2. A.N.W.B. en K.N.M.V. Badkamer. Lommerrijke overtuin m. gez. zitjes.
Ga r age. Auto's te huur. Pension v.af f 5 p.d.,
voor- en naseizoen reductie. Log. m . ontbijt
v.a f f 2.50. Diner v.af f 2.50. Rest. à la carte
den g eheelen dag. Het geheele jaar geopend.

In MONTFERLAND's omg. m. 2000 HA bosch •
en hei, bij de Duitsche grens, Hotel "Berg- en
Boschzicht". Bondshotel A.N.W.B. Alle kam.
str. water, koud en warm. Gr. tuin, garage,
ruime serre met 60 zitpl.; 1931, '32, '34 verbouwd. Vr. gratis toez. prosp., gids en fietsk.
Pens.-prijs f 3.50, voor- en naseizoen f 3.-.
J. v. RAAIJ, ZEDDAM (Tel. 6, dag en nacht).

0 M M E N Hotel-Café-Rest. ,,DE ZON" ZEIST HoTEL "HERMITAGE"

HOTEL-PENSION "FLOOR"

Telefoon 10 (doorverbonden)
Eerste huis ter plaatse
Prachtig gelegen aan de rivier de Vecht.
Centr. verw. Stroom. warm en koud water.
Badkamer. Ciarage bij het hotel. J. LOKIN

Bondshotel

A. N.W. B.

■

VORDEN

LUNTEREN

Autoverhuur - Garage - Electr. licht• Tel. 32

•

Aanvangspunt voor

STAAT

BILTHOVEN

EDE (Geld.)

UTRECHT

Eerste rangs hotel en restaurant,
wereldbekend door zijn mooie ligging, met
terrassen, goed verz. keuken en schitt. kam.;
geheel gemodernis.; hedendaagsche prijzen.
In Juni, Juli en Augustus orkest op terras.
H. J. v. d. AUWERA, Dir.
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Vlaardingen, 12 April. De afdeeling Vlaardingen Wl:ln den wisselbeker in een gehouden
kringwedstrijd met de afdeelingen Maasland,
Maassluis en Overschie.
Voorburg, 27 April. In het R.K. Vereenigingsgebouw, dat tjokvol was, werd een fraai vaandel aan de afdeeling aangeboden. Ds. P. Bootsma en generaal Duymaer van Twist voerden het
woord. De R.K. Zangvereeniging "Semper Crescendo" en de Geref. Meisjesvereen. ,,Esther"
verleenden medewerking. Tal van autoriteiten
waren aanwezig.
Vriezenveen, 13 . April. Welges!aagde samenkomst. Achtereenvolgens werd het woord gevoerd door de heeren J. Wynia, J. M. Krijger
Jr., ds. Groenewoud, pastoor W. A. M. van
Rijn, baron van Voorst tot Voorst en ds. Colenbrander.

ORANJE-NASSAU MUSEUM.
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De V ereeniging heeft ten doel verzamelingen bijeen te brengen, welke een beeld geven
van de ontwikkeling van het Huis Oranje Nassau, in het bijzonder in zijn verhouding tot het
Nederlandsche volk, alsmede op dit gebied tentoonstellingen voor te bereiden en in te richten.
Men wordt lid of begunstiger door enkelvoudige aanmelding bij één der bestuursleden, of
bij het secretariaat in het Museum Gebouw.
Leden zijn zij, die jaarlijks ten minste f 2.50,
begunstigers, die ten minste f 10.- per jaar
bijdragen; stichter is men door een bijdrage
van f 100.- of meer in eens.
Het Museum is gevestigd aan de Prinsegracht No. 3 te 's-Gravenhage.
Het telefoonnummer van het Museumgebouw
is 113274.

Waddinxveen, 7 April. Evenals vorige jaren
slaagde ook ditmaal de jaarlijksche samenkomst
best. Burgemeester Troost en de heer R. Bordewijk hebben hierbij het woord gevoerd, zoomede de heeren Dercll:sen en mr. van Mechelen.

Zwijndrecht, 16 April. In een drukbezochte
jaarvergadering, onder leiding van burgemeester J. A. J. Jansen, heeft de heer Van Maanen

Wateringen, _17 April. Bij de jaarvergadering
bleek uit het jaarverslag van den heer Peiffers, dat 16 leden het brevet haalden voor
scherpschutter.

een interessante lezing gehouden over mobilisatie-herinneringen. Kolonel van Cappelle was
mede aanwezig.

Overspannen ...
Moedeloos ...

Werkendam, 7 April. De afdeeling hield een
welgeslaagden wedstrijd.

Drukkend gevoel op het hoofd ...

Wierden, 17 April. Bij de drukbezochte propagandasamenkomst waren o.m. aanwezig overste baron Van Voorst tot Voorst, commandant
van het Twentsch Verband, kapitein Boulogne.
secretaris van de N.L.C. en burgemeester Wynia,
secretaris der gewestelijke commissie. Enkele
films werden vertoond.

"DE ZENUWEN
ZIJN HAAR
DE BAAS "

IJsselmonde, 18 April. Geen wonder dat de
zaal goed bezet was, want generaal Duymaer
van Twist kwam in gezelschap van majoor van
Schelven en kapitein Boulogne, de vergadering
bijwonen. Notaris Lindeyer, generaal Duymaer
van Twist en kolonel van Cappelle voerden het
woord. De laatste sprak een hartelijk afscheidswoord tot de heeren D. Y. Bakker, commissielid en A. Luyendijk, instructeur, die de afdeeling gingen verlaten.

Altijd moede, nooit uitgerust, zelfs niet bij het opstaan, prikkelbaar,
slapeloosheid, gejaagdheid, beven der
handen en knieën. Al deze stoornissen kunt U
overwinnen door een regelmatig gebruik van

Zoetermeer-Zegwaard, 12 April. Welgeslaagde jaarlijksche samenkomst, onder leiding van
burgem. L. R. Middelberg. Bij monde van den
heer J. van Doornen werd aan de afdeeling
een vaandel aangeboden. Onder de gasten waren de heeren Royaards, overste van Loghem
en majoor Boots, zoomede de heeren van Mechelen en Karres.

K,oline van Apotheker H. van Aken, specialist te Selzaete.
Koline is zenuwsterkend en opwekkend. Koline maakt een
ander mensch van U. Velen hebben bij het gebruik van Koline
reeds baat gevonden, zelfs in gevallen waarin andere ~iddelen faalden.
Koline zal ook U helpen. Koline is een uitkomst voor zenuwlqders.
Verkrijgbaar bij Apothekers tn Orof!is/en à FI. 2.50 per Flacon.
IMPORTEUR, SCHULTE EN THIEME

•

POSTBUS 55

•

MIDDELBURG

Zuidwolde, 7 April. De afdeeling telt thans
een 40-tal leden.

t.S,

H. H. LANDSTORMERS
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Koopt Uwe prijzen bij
NEDERLANDSCH
FABRIKAAT
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U zult tevreden zUn.

N.V. KONINKLIJKE

fd.

BEGEER

VOORSCHOTEN
MEDAILLES
INSIGNES

HOYNG [

SPUISTRAAT - PASSAGE - DEN HAAG
KALVERSTRAAT- ROKIN - AMSTERDAM
OUDE GRACHT - UTRECHT
HOYNG-JUNGERHANS - EINDHOVEN

PBNA
MOREELSELAAN 37

UTRECHTSCHEWEG 58
TELEFOON No. 408

ZEIST

KOK

Beijerlandschelaan 17
Jonkerfransstraat 101i
Wi.i maken iets speciaals
in bedri.ifskleeding, o.a.
Overals en Werkpakken
Vraagt U eens bemonsterde offerte aan of
koopt een proefstukje.
Uite r s t lage prijzen 1

-'
,.

e

VAANDELS-VLAGGEN
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L. P. BOSMAN
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WESTEINDE 31i, DEN HAAG
Vervaardiger van Regimentsvlaggen en Hofborduursels.

DE

L

t'

,

Telefoon (Rotterdam)

No. 5 3 0 0 9
Vraagt pr1Js
en beschrijving van onze modellen
ll..
ll..
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VROOM &
DREESMANN
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7 et. per K.M.

in Wied messen,

8 et. per K.M.
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Schoffelmachines

NASSAUPLEIN 1

en Stalen Zwingers

ALKMAAR

Alles Nederl. Fabrikaat

TELEFOON No. 257
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SCHIETSCHIJVEN
VRAAGT ONZE MODELLEN !
Levering door geheel Nederland.
Franco huis.
Aanbevelend,
N.V. v.h. Firma GROENENDIJK
SLAGHEKSTRAAT Nos. 90-94
Rotterdam-Zuid - Telefoon 11386

DE GROOT'S HOUTBOUW

4-p.-wagen naar buiten
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UITVOERING van RIJSWERKEN in onder-aanneming.
RIETMATTENF ABRIEK
l<:igen cultures
Prima kwaliteit
Lage prijzen

MOERCAPELLE

>
z

RIJSMA TERIALEN - DROOG EN GROEN RIET

NassauK. A. HAVELAAR
Tax

>
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Tel. Nr. 23 door!.

TUINHUISJES vanaf f 27.50
WEEKEND-HUISJES
met kamer, keuk,en en slaapkamer . . . . . . . . . . . . . . f 250.Keuze
uit meer dan 100 modellen.
Tevens Autogarages v.af f 59.Bezoekt onze terreinen of
zendt 20 cent aan porti voor
teekeningen.

SPECIALITEIT

0

GEBR. VAN OORD - WERKENDAM

De cursist bepaalt
zelf 't studietempo
Uitvoerige correctie
U krijgt de lessen,
die juist aansluiten,
bij Uw vooropleiding
Vraag het kosteloos prospectus No. 10 eens aan!
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PRACTISCHE
HUISVROUW
KOOPT
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BURGERBOUWKUNDE
WATERBOUWKUNDE
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELEClROTECH NIEK
C
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E
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CAPELLE a.d. IJSSEL
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Carrosseriebouw
N.V. M.E.G.G~A,

MEDAILLES
BEKERS 0
J:
EEREKRUISEN en LINTEN l)
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STUDEER TECHNIEK
THUIS'

UTRECHT
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HET NEDERL. TECHNICUM
ARNHEM

TELEFOON No. 13860

VAK-kleeding
ROTTERDAM

De technische vindingen gaan voort, ook in
crisistijd!
Houd U op de hoogte
van Uw vak door het
schriftelijk onderwijs van

AFD. TOURINCARBEDRIJF
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GARAGE M. HAGENOUW
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HOYNG

1

BAKOVEN BOUW
v.h. H. P. Den Boer N.V., Dordrecht, Tel. 5241, Postbus 72.

GAS-BANKETOVENS

6-p.-wagen naar buiten

H. W. BLOMJOUS
DENNEWEG 75-77
TEL. No. 112760

'1-GRAVEN RAGE
in verschillende grootten, met 2, 3, 4 en 5 bakruimten. Voor
Uniform-kleeding
elke bakkerij zeer geschikt. Deze . nemen weinig plaats in,
Petten
hebben een groote capaciteit en zijn geweldig zuinig in gasDE MILISAFE?
verbruik. Vraagt onze referentielijst. Reizigersbezoek gratis.
Uit voorraad leverbaar.
Wil wachten uw aanvrage. Vraagt prosp. Opgericht 1910

VROOMSHOOP

TELEF. 18

f 25.-

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.

kost
een prima N.V. INGENIEURSBUREAU
rijwiel ....
Spaart uw geld. Koopt of bestelt nog niet. ... Vraagt eerst
GOUDA
gratis Prijscourant 1934 met
juiste afbeelding en beschrij- SPECIAAL-BUREAU VOOR
ving ....
W ATERREINIGING
W. VAN HEERDT, Fabrikant,
EN
W ATERTECHNIEK
Lunteren.

,,EKSTEEN"

BEVOORDEELT DE
ADVERTEERDERS

8

M

,,CONCORDIA"

NEDERLANDSCHE
HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V.

HOOFDKANTOOR: ARNHEM

AMSTERDAM

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING

Dagelijksche Boot- en Autodiensten 4gentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam,
Delft, Den Haag, Amsterdam,
KOFFERKLUIS
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd SAFE DEPOSIT -

ALLE BANKZAKEN

ROTTERDAM

Bezoekt de prachtige eilanden "Terschelling en Vlieland",

ongetwijfeld de mooiste der ~oordzee-eilanclen.
Dagelijksche en geregelde verbinding van HARLINGEN.
Dienstregeling vanaJ 1 Juli tot en met 31 Augustus :
Vertrekuren op w erkdagen en Zondagen: van Terschelling
WERELDREPUTATIE en Vlieland 7.45 en 17.30 uur; van Harlingen 9 on 13.30 uur.
GEHEEL GEMODERNISEERD Dienstregeling vanaf 1 !:oeptember tot 1 Juli :
Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3.-, inclusief van Terschelling en Vlieland 7.45 u .; van Harlingen 13.30 u.
uitgebreid Hollandsch ontbijt.
Retour .. .. .... 2e klas f 1.50; te klas f 2.50
Op Zondag . . . . 2e klas f 1.25; te klas f 2.Dienstregeling en inlichtingen op aanvraag aan cle kantoren
te Terschelling, telefoon no. 2; te Harlingen, telefoon nos.
124 en 68, en te Leeuwarden bij den heer G. FOKKEMA,

GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL
COEVO~DEM.
of leverat\ciers

ALLE COMFORT

q

SIGAREN

I

Hotel VERNIMMEN CAFE-RESTAURANT

(fijne kwaltieit): Groote lichte Vorstenlanden
1
---:~.l;i!~r~n:~~ri_e_~'Heerenveen (t.o. 't station)
Tegen toezending postwissel of storting op onze Postgiro
no. 221887 franco nuis.
·
Stroomend w. en k. water
Firma H. BATELAAN, Koudekerk a. d. Rijn, Telefoon 11,
Centrale verwarming

~~~~~e~·z!~t· !~~

Verzendt Uwe
Goederen
en

DE HAAS

Rijwielfabriek
-■- PRDIA KEUKEN - - Maassluis, t.168
Pilsner Urquell
Dir. a. part. rijwielen en onderdeelen. Zendt deze adv. in en Dortmunder Kronenbier.
en U ontv. gratis fr. prijscrt.

per

V. GEND &LOOS N.V.
t.S

STOOMEN

t-10E"E

VERVEN

DEN HAAG
Tel. 117584 (3 lijnen)

WADDINXVEEN
TEL. No. 6
Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel. 40891

LEE u WAR D EN

LEVEREN : Vuren, Grenen, Amer. Grenen
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Sparren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout.
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw.

TRIPLEX

Vergaderzalen
UITST KEU KEN

.

P. Mulders & Zn.

fa. H.[ ven bi ..IJ

PRIJZEN scHERP coNcuRREEREND1
KORTE LEVERINGSTIJD

BETONHOUT - - - - - KISTENHOUT

Hoogstraat 173, Rotterdam

Utrecht

Tel. Interc. 54603.
Logies m. uitgebr. ontbijt f 2.50
Centr. verwarm., badkamers,
stroom. warm en koud water.
C. H. Bergmans.

Vreeburg - Tel. t 2836

Groote Vergaderzalen

Koog a. d. Zaan

Vaten

ALKMAAR

Kalkkuipen
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GARAGE v. BERKUM
Coevorden
1

Reparatie-Inrichting

STOOMWASSCHERIJ 1

GEBR. BOEK
N.V. AANNEMING MIJ. Vraagt prijs
per stuk

J.P.v.EESTEREN
BOUW- EN GEWAPEND
BETONWERKEN

CAltEN'S ~OLENHA-.El
l>E WALES-.SFECIALUT
Vl)WERFSTR.-4 1El.;l697
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LEIDEN
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WJNDMOTORENFABRIE~

ll!}ebrs.Balrlrer .Ylsl·(fi-)
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Speciale Afdeeling
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lK. TIKJAK'S '
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ftOTTERDAM. Tel. 11645

!070.

Kruiwagenfabriek "DE BEER"
SLIEDRECHT

1

~
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.RECORD"WINDMOTOREN

lfeere11 .. '1....1._~
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ADVERTEERT IN

HET LANDSTORMBLAD

'rijs_

VOOR

1

G. M. A. STEIJLEN
DONKERSTRAAT 50

ZUIDBLAAK No. 22

TELEF. 2204

·Oo !. . ;'.

per K.G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 geen men wenscht.
--
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GOUDA
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en als reversknoop.
Bij postwisselzending aan de
Administratie van "Het Landstormblad" te vermelden het-

.

V' AN - JTERSONLAAN
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H. M. VAN TRI ET
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ISCHOENEN KONINGSSCHUTTERS
van den Bijzonderen VrijwilEENS DRAGEN. . .
ligen Landstorm beschikbaar
tegen betaling van f 1.- :
INSIGNES van het KoningsSTEEDS VRAGEN ! ! schutterskruis. als Dasspeld

LOOSDUINEN

~CCOUNTANTSKANTOOR

r-o /:Ju, r"V/Jf Î

AvANGI

Official Ford-Dealer

~

~el!~o. Oo ;= g
c;;,(Alv.

A. Drüghorn
v.h. L. W. BRONKHORST
Javastraat 57 - Den Haag
Opgericht anno 1873
Telefoon no. 113290
Postgiro no. 163395
Sigaren-, Sigarettenhandel

111
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f ~

VRAAGT PRIJSCOURANT !
PRIMA GROENTE-, BLOEM- ,...
EN LANDBOUWZADEN
Tev. agenten of depothouders
gevraagd. - Flinke provisie.

EN GE ZULT
TEVREDEN ZIJN

Giervaten
(6 à 700 L.)

der N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE
EEN VEILIGE. BELEGGING.
Verkrijgbaar:
4½ % Pandbrieven à 100½ %
< ":I Aangesloten bij de controle
-. -. der Rijkspostspaarbank.

H. DIEPENBROEK I a7

DINEERT IN

Watertonnen

1

~
<."/::e

ij..................................iji-,-----------

te klas

OREGON PINE
BERKEN en EUEN

Café~Restaurant
Hotel Noord-Brabant Hotel,
,,Du Commerce" Net iets v. d. B.V.L. PANDBRIEVEN

korting. Conc. uitgesl. Verz.
door geheel Nederland.

r

n
n
a

~alg~~~;~a~t;ZELSCHAPPEN SPECIAAL TARIEF!

Hotel "De Kroon"

Logies en ontbijt f 2.50

no. 3. met nog (tijdel.) extra

incasseert
Uwe Wissels
en Kwitanties

J.

"ZUM FRANZISKANER"
BREDA

PRIJS 45 CENT

DE PIJP VOOR t 934

GROENMARKT 13

j

GARAGE - TELEF. 20

mm_.,JD

#

s

'T GOUDEN HOOFD N.V. Houthandel v.h. Fa. J. &G. ALBLAS

?~.=-

GOEDEWAAGEN'S CUBA DOORROOKERS

w

HARDERWIJK
Tel. 141 - Giro 119428

UNIFORM-KLEERMAKERIJ

1

/1)1
- ~.. 15MAARÉ{N

KAREL I

r:

oo?s~?e~~~!~u:,
domsdoofheid. oorverkalking, loop. ooren, brommen, suizen, fluiten, geraas in het hoofd, enz.
Vraagt kosteloos broch.
no. 2 omtrent genezing.
S. WIJNBERG,
A'dam
Oosterpark

,s -

1

•

9

MAAR NATUURLIJK . ...

HOTEL DE PAUW

S. WIJBRANDI

t

plotseling overleden.
Een groot verlies voor breeden kring.

Vraagt gratis brochure met attesten ook van
vooraanstaande Doctoren over de gunstige
resultaten, verkregen met ANTIFELLIN,

ARNHEM
ZOO PRETTIG, ZOO'N GEZELLIGE HUISELIJKE SFEER EN ALLES ZOO MODERN
EN COMFORT ABEL INGERICHT !
Kamer met uitstekend ontbijt f 3.- p. p.

bij Fa. J. DWARSHUIS, Jacobijnerstr. 13 ij

GRONINGEN

WAARSCHUWING.
Een zekere HUISMAN, die in 1920
wapenpoetser geweest is bij den Landstorm te 's-Hertogenbosch, gaat thans
rond bij de Plaatselijke Leiders en biedt
hun sigaren te koop aan.
Teneinde elk wantrouwen weg te
nemen, laat hij de adressen zien van
andere Plaatselijke Leiders, aan wien hij
al sigaren heeft verkocht.
Wij kunnen voor de kwaliteit der aangeboden sigaren niet instaan.

KONINGIN EMMA EN DE ZANGLES.
Deze foto werd genomen op den landdag te Oranjewoud, waar de heer
Wijbrandi van Oudehorne als eerste
spreker optrad.

LANDSTORMKORPS "DE MEIJERIJ"

j

LANDSTORM DAG

l

te TILBURG
ter gelegenheid van de groote

TENTOONSTELLING
OP 7 JULI 1934

r
GEWESTELIJKE LEIDERSDAG.

1

Stelling van Amsterdam.

I-

In verband met het niet doorgaan van den Landdag m Mei a.s. wordt voor

E

1

r.

d.e plaatselijke leiders een gewestelijke leidersdag gehouden, vermoedelijk op

0

Vrijdag 8 Juni a.s.

e

Het ligt in het voornemen met de plaatselijke leiders te vergaderen, waarna
het verder deel van den dag besteed zal worden aan de gezamenlijke

R

r

bezichtiging van enkele instellingen.

1

Prinses Juliana ontving in haar jeugd,
gelijk met enkele andere kinderen, in
het Koninklijk Paleis zangles van Cath.
van Rennès, de bekende componiste van
talrijke mooie liederen.
Deze dame vertelt, dat Koningin
Emma altijd warme belangstelling had
voor den kinderzang en het zangonderwijs van haar kleindochter:
Hare Majesteit begon direct met mij
allervriendelijkst te vragen, of 't mij niet
geneeren zou, dat Zij de les heelemaal
kwam bijwonen, wat ik met volle overtuiging ontkende.
Toen verzocht Zij mij, .. de les toch
vooral precies zóó te geven, als ik gewend was; en geen extra-dingen met de
klas te doen, omdat Zij er bij was!"
,.Majesteit! ik geef mijn les zooals altijd, ik zou 't niet anders kunnen, geloof ik!"
En - zelden heb ik iemand zóó intens de les zien meeleven, als bij dat eerste Koninklijk Bezoek, dat, tusschen
twee haakjes, nog menigmaal herhaald
is. Alles interesseerde Hare Majesteit.
Zij vroeg telkens uitlegging van de leer·
middelen, en Zij leef de heelemaal op.
Toen de kinderen weer rustig zaten,
vroeg H. M. zachtjes, .. of 't mij hinderen
zou, als Zij de kinderen eens tracteerde'.'
"Dat vond ik juist heel aardig van
Haar!"
Een wenk van de hof dame naar een
zijzaaltje en binnen traden: twee

Voor Jong Nederland
JONGENS EN MEISJES.
Hier volgt nog eens 't adres voor de
oplossers:

THANS VERKRIJGBAAR!
Beelden:

van jullie dit standje niet. Integendeel,
verscheidenen zijn er, die keurig werk
leveren. Zoo hoort het ook!

,,Als 't Moet"

GROEP A.
(Onder de 10 jaar.)

naar het model van den beeldhouwer

AUGUST FALISE

EEN CIJFERKUNSTJE.
AAN OOM BERTUS,

■

p/a Bureau van Het Landstormblad,
Koninginnegracht 50,

'S-GRAVENHAGE.

■

Broertjes en zusjes mogen samen in
.één brief de oplossingen inzenden.
Tot aanmoediging wil ik het nog eens
:zeggen: Iedere maand worden onder de
beste oplossers een twaalftal prachtige
boeken als prijs uitgedeeld. De gelukkigen ontvingen dezen keer een heel mooi
platen-album, getiteld:
"Gedenkboek van Hare Majesteit
Koningin-Moeder Emma.
Sommige inzenders, die maar wat
neerknoeien op een vodje papier, wil ik
't nog even zeggen, dat ik een prullemand heb, waarin allerlei rommel terecht komt!
Maar gelukkig verdienen de meesten

ti

[

1

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN
BLOEMENMAGAZIJ N
•s-GRAVENHAGE

c

3
6
9
12
15

X
X
X
X
X

18 X

21 X
24 X
27 X

37
37
37
37
37
37
37
37
37

Zeer geschikt voor schietprijzen !

Normaal formaat
40 c.M. hoog, prijs ........... .

Groot formaat

60 c.M. hoog, prijs ........... .

KETTINGRAADSEL.
tabakspijp
pijpaarde
aardewerk
Ontwerp Statuette Qan den
beeldhouwer tlUG. F/\LISE
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( bij 10 stuks f 4.50 per stuk )

Wat staat hier onder?
Al wa m Ie zwem ter het jes men
eend.
GROEP B.
(Boven de 10 jaar.)

bloempot
Maak van een tabakspijp een bloem pot. Je kunt een heel korte en ook een
heel lange ketting maken. Probeer
maar eens!

groote, statige lakeien met bladen vol
glazen limonade en gebakjes, die statig
gepresenteerd werden en - net als bij
alle kinderen - in 'n minimum van tijd
verdwenen waren!
Toen werd het vriendelijk H. M. bedanken en - liedjes zingen! Samen en
alleen!
En alles interesseerde H. M. leve.ndig;
dat was duidelijk te merken.
·
Het was een alleraardigst en sterkend
bezoek.
Toen de klas eindelijk - weer op 'n
vroolijk marschje - aftrok, weer met·
buiginkjes, nu voor de Koningin-Moeder,
en wat dieper dan gewoonlijk, bleef Hare
Majesteit nog even napraten, en vertelde Zij mij, dat het "Kindjen" zoo dol
was op de zangles "met al die kinderen!" En dat zij vooral zooveel hield van
de marschoefeningen, snel en langzaam.
Ten bewijze waarvan H. M. mij vertelde, dat het Prinsesje, wanneer zij met
Grootmoeder in 't Park was, somtijds
op een bank ging ûten en dan allerlei
wijsjes zong van "de les''. En mevrouw!
dan moet ik voor haar op en neer stappen in de laan, in de maat; en dan krijg
ik straf, als ik het niet goed doe. Maar
het "Kindjen" zingt soms zoo gauw! en
dan in eens weer zoo langzaam ....
Is dat nu geen schat van een Grootmoeder?
En het Prinsesje was haar oogappel!
Maar de waardeering "van de andere
zijde" bleef ook niet uit. Hoor maar!
Na een poos, toen de verjaardag van
één der jongens op de klas door de Koningin gevierd werd, en er ook gebakjes
eri limonade waren, zeide Juliaantje vertrouwelijk tegen mij: .. Vindt U ook niet,
mevrouw? de limonade van Grootmoeder smaakt toch altijd lekkerder dan die
van thuis. Die is soms zoo zuur, vindt U
ook niet?"

f 15.-

Levering, tegen beschadiging verpakt, na ontvangst van postwissel of storting op onze post~
rekening No. 7656, Administratie van "Het
Landstormblad", Koninginnegr. 50, Den Haag.

Werft abonné's o p \ ~ ~ •
het Landstormblad !
*
's-Gravenhage, Tel . 117505
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(OM TE BEWAREN).

Regeling betreffende den Vrijwilligen Landstorm
Met
L.O.
L.O.
L.O.
L.O.
L.O.

ingang van 1 October 1933 treden buiten verdere werking:
1927, nrs. 262, 285 en 312;
1928, nrs. 189, 218, 239, 296 en 353;
1929, nrs. 31, 255 en 280 ;
1930, nrs. 267 en 327;
1932, nr. 17.

I. Het vrijwillige Landstorm-besluit
Ministerieele beschikking van 18 Juli 1933, llde Afd. B, nr. 47. L.O. 1933 no. 248.
Koninklijk besluit van 10 Juli 1933 (Staatsblad nr. 360).
Wij, WILHELMINA, bij de gratie GODS, Koningin der Nederlanden, Prinses van OranjeNassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Defensie van 5 Juli 1933, Ilde Afdeeling B, nr. 2;
Overwegende, dat het gewenscht is de regeling voor den Vrijwilligen landstorm te herzien;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1.
In dit besluit wordt verstaan:
a. onder "Minister" Minister van Defensie;
b. onder 11 Inspecteur" Inspecteur van den Vrijwilligen landstorm;
c. onder 11 vrijwilliger" degene, die een verbintenis bij den Vrijwilligen landstorm heeft
gesloten;
d. onder 11 verbintenis" een verbintenis bij den Vrijwilligen landstorm;
e. onder 11 landmacht", 11 zeemacht" en 11 overzeesche weermacht" hetzelfde als onder deze
uitdrukkingen wordt verstaan in Artikel 1, eerste lid, onder b, c en d, der Dienstplichtwet;
f. onder 11 Reglement" Reglement voor de militaire ambtenaren der Koninklijke landmacht.
Artikel 2.
1. De Vrijwillige landstorm omvat:
A. den Staf van den Vrijwilligen landstorm;
B. het Vooroefeningsinstituut;
C. de Vrijwillige landstormkorpsen motordienst, vaartuigendienst, luchtwachtdienst en
spoorwegdienst;
D. den Bijzonderen Vrijwillîgen landstorm, bestaande uit de in voorkomend geval te
vormen landstormkorpsen, waarbij dienst- en reserveplichtigen en vrijwilligers van den vrijwilligen landstorm in werkelijken dienst komen ter handhaving of tot herstel van de openbare orde en rust.
2, De samenstelling van de in het eerste lid onder A, B en C genoemde onderdeelen
van den Vrijwilligen landstorm wordt door Ons bij afzonderlijk besluit vastgesteld.

1. Onder voorbehoud kan worden aangenomen degene, die, hoewel hij overigens voldoet
aan de vereischten voor het sluiten van een verbintenis, de deswege vereischte bescheiden
nog niet of in den juisten vorm kan overleggen, mits de overtuiging bestaat, dat de bedoelde
bescheiden binnen een termijn van een maand in orde kunnen worden gebracht.
2, De in het eerste lid vermelde termijn van een maand kan, krachtens daartoe door
den Minister verleende machtiging, éénmaal met een zelfden tijdsduur worden verlengd.

Artikel 7.
De verbintenis wordt gesloten voor den duur, welke door den Minister wordt bepaald.
Artikel 8.
Het model van den ontslagbrief, welke krachtens het bepaalde in Artikel 23 van het
Reglement wordt uitgereikt in geval van ontslag op een der gronden, omschreven in de
artikelen 19, 21 en 22 van dat Reglement, wordt door den Minister vastgesteld.
Artikel 9.
Gewapende dienst bestaat uit het in militair verband verrichten van diensten, waarbij
het gebruik van wapens kan worden gevorderd.
2. Ongewapende dienst bestaat uit het in militair verband verrichten van diensten,
zonder dat daarbij het gebruik van wapens kan worden gevorderd.
3. Vrouwelijke vrijwilligers kunnen zich slechts verbinden tot het verrichten van ongewapenden dienst.
4. Mannelijke vrijwilligers kunnen zich verbinden tot het verrichten van gewapenden,
dan wel van ongewapenden dienst, tenzij de Minister anders bepaalt.
5. In de akte, bedoeld in het tweede lid van Artikel 5, wordt vermeld, of de verbintenis
wordt aangegaan tot het verrichten van gewapenden of van ongewapenden dienst.
1.

Artikel 3.

Artikel 10.

1, Tot een verbintenis als vrijwilliger kunnen worden toegelaten:
a. bij den Staf van den Vrijwilligen landstorm, met bestemming voor door den Minister
te bepalen diensten: mannelijke personen, die voldoen aan door den Minister, voor zooveel
noodig, te stellen eischen, krachtens de Dienstplichtwet geen dienstplicht op zich hebben
rusten als gewoon dienstplichtige en niet als vrijwilliger behooren tot de landmacht, de
zeemacht of de overzeesche weermacht, alsmede voor zooveel de Minister dit noodig acht,
vrouwelijke personen, die voldoen aan door den Minister, voor zooveel noodig, vast te stellen
eischen;
b. bij het Vooroefeningsinstituut de onder a vermelde mannelijke personen, met bestemming tot:
A. adspirant-voorgeoefend-soldaat;
B. een rang
I a. adspirant-voorgeoefend-vaandrig;
b. adspirant-voorgeoefend-sergeant;
c. bij de korpsen, genoemd in het eerste lid, onder C, van Artikel 2: de onder a vermelde
mannelijke personen en, indien en voor zooveel de Minister dit noodig acht, gewone dienstplichtigen van de landmacht, alsmede vrouwelijke personen, die voldoen aan door of vanwege den Minister, voor zooveel noodig, vast te stellen eischen.
2. Tot een verbintenis wordt, behoudens het bepaalde in het derde en vierde lid van
Artikel 4, niet toegelaten:
a. hij, die jonger dan 17 jaar is;
b. hij, die overeenkomstig het bepaalde in het eerste en tweede lid van Artikel 4, ongeschikt blijkt te zijn voor den dienst;
c. hij, die verkeert in een der gevallen, omschreven in Artikel 25, eerste lid, der gewijzigde Dienstplichtwet, waarbij van toepassing is het bepaalde in het tweede en derde lid
van genoemd artikel;
d. hij, die - voor wat betreft de verbintenissen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b
- noch Nederlander, noch in den zin der Dienstplichtwet ingezetene is of - voor wat betreft de verbintenis, bedoeld in het eerste lid, onder c - niet Nederlander is;
e. hij, die als officier anders dan eervol is ontslagen;
f. hij, wiens gedrag of wijze van dienstvervulling tijdens een vroeger verblijf in werkelijken dienst niet doen verwachten, dat hij in vrijwilligen militairen dienst ten volle aan de
hem te stellen eischen zal voldoen.
3, De Minister is bevoegd om bij uitzondering, in een bijzonder geval, af te wijken van
de in het tweede lid, onder a, gestelde leeftijdsgrens.

De vrijwilliger is verplicht tot werkelijken dienst, indien hij daartoe wordt opgeroepen:
a. tot deelneming aan oefeningen, naar door den Minister voor zooveel noodig te stellen
regelen, gedurende ten hoogste 300 uren per jaar en, voor wat betreft den vrijwilliger bij
de kaderopleiding van het Vooroefeningsinstituut, bovendien elk jaar gedurende ten hoogste
drie weken aan een zomerkamp; een en ander tenzij de door hem aangegane verbintenis
zulks uitsluit;
b. voor zooveel de vrijwilliger behoort tot het Vooroefeningsinstituut, tot deelneming aan
het onderzoek (c.q. herhaald onderzoek) ter verwerving van het bewijs van voorgeoefendheid,
dan wel - voor wat betreft den vrijwilliger bij de kaderopleiding - aan het examen ter
verwerving van een rang beneden dien van vaandrig;
c. in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, tenzij de
door hem aangegane v:erbintenis bedoelde verplichting uitsluit of de vrijwilliger nog geen
18 jaar oud is;
d. zoolang dit noodig is tot het ondergaan van straf of voor het onderzoek omtrent
een strafbaar feit of een krijgstuchtelijk vergrijp, waarvan hij verdacht of beklaagd wordt:
e. voor het in ontvangst nemen of inleveren van tot zijn uitrusting behoorende goederen,
zoomede voor het ondergaan van een onderzoek.
2. De vrijwilliger is overigens verplicht tot werkelijken dienst, voor zooveel de door hem
aangegane verbintenis hem dit oplegt.
·
3. De oproeping voor den werkelijken dienst geschiedt door of vanwege den Minister op
de door dezen te bepalen wijze.
4. Aan vrijwilligers, die in werkelijken dienst wenschen te komen buiten den tijd, welken
zij in.. werkelijken dienst moeten doorbrengen, kan dit, naar door den Minister voor zooveel
noodig te stellen regelen, worden vergund.

Artikel 4.
1. Voor den vrijwilliger, die bestemd is tot het verrichten van gewapenden dienst, wordt
de geschiktheid of ongeschiktheid voor den dienst in verband met lichaamslengte of met
ziekten en gebreken beoordeeld naar de regelen, bedoeld in Artikel 20, eerste lid, der
Dienstplichtwet.
2, Voor den vrijwilliger, die uitsluitend bestemd is tot het verrichten van ongewapenden
dienst, worden, rekening houdende met diens bestemming, de eischen van lichamelijke geschiktheid vastgesteld door den Inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmacht, in
overleg met den Inspecteur van den vrijwilligen landstorm.
3, In gevallen, waarin het door den Inspecteur wenschelijk wordt geacht, kan op verzoek
of met instemming van den adspirant-vrijwilliger, die een verbintenis wenscht aan te gaan
bij een der vrijwillige landstormkorpsen, er mede worden volstaan, het in het tweede lid,
onder b, van Artikel 3 bedoeld onderzoek omtrent de lichamelijke geschiktheid slechts te
gronden op uiterlijke waarneming bij de aanmelding voor de toelating. De in den vorigen
volzin bedoelde vrijwilliger wordt zoo spoedig mogelijk na opkomst in werkelijken dienst
nader aan een militair geneeskundig onderzoek ter beoordeeling van zijn lichamelijke geschiktheid voor den dienst onderworpen;
4, Voorloopige toelating tot een verbintenis bij het Vooroefeningsinstituut kan geschieden,
zonder voorafgaande beoordeeling van de geschiktheid of ongeschiktheid voor den dienst,
als bedoeld in het eerste lid. Bedoelde beoordeeling heeft dan eehter plaats vóór den dag,
waarop voor den vrijwilliger de oefeningen, vermeld in Artikel 10, eerste lid, onder a,
aanvangen.
Artikel 5.

1, De Minister bepaalt, wie bevoegd zijn om bij het voorloopig aangaan van een verbintenis als vrijwilliger het Rijk te vertegenwoordigen.
2, Voor het sluiten van een verbintenis wordt gebruik gemaakt van een akte, waarvan
het model door den Minister wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in
Artikel 12, derde lid, van het Reglement.
3. De onderteekening van de akte bij de aanneming verbindt den voorloopig aangenomene
aanstonds als vrijwilliger, terwijl voor het Rljk uit deze aanneming slechts dan verplichtingen
voortvlc:;;en, indien de akte door de door den Minister aan te wijzen autoriteit wordt
bekrachtigd.
4. Onmiddellijk nadat de akte door den voorloopig aangenomene is onderteekend, wordt
hem een exemplaar van het 11 Reglement betreffende de krijgstucht" uitgereikt.

·c

Artikel 6.
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1.

Artikel 11.
De vrijwilliger is verplicht de tot zijn uitrusting behoorende goederen, voor zoover
deze hem zijn uitgereikt of door hem zelf zijn aangeschaft, naar behooren te bewaren en te
onderhouden, zoomede te zorgen, dat zij niet worden gebruikt buiten de gevallen, door den
Minister aangewezen.
2. De vrijwilliger is verplicht de hem verstrekte reglementen en voorschriften, met gebruikmaking van de hem mede te verstrekken wijzigingsopgaven, bij te houden.
3. De vrijwilliger is verplicht de dienstcorrespondentie, welke aan hem wordt gericht
door of vanwege den Minister, of door of vanwege een der militaire autoriteiten of commandanten, zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst dier correspondentie, te beantwoorden op een wijze, welke in overeenstemming is met de eischen der
krijgstucht en met inachtneming overigens van de voor het voeren der dienstcorrespondentie
door den Minister vastgestelde regelen.
4. De vrijwilliger is verplicht zijn adres bekend te maken aan zijn verbands- of korpscommandant of, indien hij niet tot een verband of korps behoort, aan den Inspecteur; hij is
voorts verplicht om, na van adres te zijn veranderd, binnen veertien dagen op overeenkomstige wijze kennis te geven van zijn nieuw adres.
5. Bij gebreke van adresopgave geldt voor een oproeping in werkelijken dienst het adres
van de laatstbekende woonplaats van den vrijwilliger.
6. De vrijwilliger, die niet voldoet aan een ingevolge het eerste, tweede, derde en vierde
lid, op hem rustende verplichting, kan voor een door den Minister te bepalen tijd, doch niet
langer dan één maand, in werkelijken dienst worden geroepen.
7. De vrijwilliger, die zich niet onderwerpt aan een hem krachtens een wettelijke bepaling
opgelegde straf of niet voldoet aan een oproeping voor den werkelijken dienst, kan, behalve
door de in Artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen . personen, door de
marechaussee, de militairen der politietroepen en de ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie worden aangehouden en naar de plaats van besfemming worden overgebracht.
1.

Artikel 12.
De vrijwilliger, die onafgebroken 24 uren of langer verplicht in werkelijken dienst
verblijft, heeft in dat tijdvak aanspraak op militaire inkomsten, behoudens het bepaalde in
het tweede lid.
2. De in het eerste lid bedoelde aanspraak bestaat niet, wanneer en voor zoolang de
vrijwilliger in werkelijken dienst is geroepen tot het ondergaan van een opgelegde krijgstuchtelijke straf.
1.

Artikel 13.
De vrijwilliger, die tot officier wordt benoemd, gaat bij zijn benoeming als zoodanig
over naar het reservepersoneel der landmacht.
2. Bevordering van vrijwilligers beneden den rang van tweede-luitenant geschiedt naar
door den Minister te stellen regelen.
3. De ouderdom in eiken rang wordt voor de vrijwilligers op gelijke wijze bepaald, als
in Artikel 12 der Wet voor het reservepersoneel der landmacht 1905 voor laatstbedoeld
personeel is aangegeven.
1.

r

t

,
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Artikel 14.

[l

1. De vrijwilliger is verplicht in uniform gekleed te zijn, dan wel het voorgeschreven
kenteeken te dragen, wanneer hij werkelijken dienst verricht, tenzij de Minister anders bepaalt.
2. Door of vanwege den Minister wordt bepaald, in welke andere gevallen dan in het
eerste lid bedoeld, het den vrijwilliger vergund is in uniform gekleed te zijn.
Artikel 15.
1. De vrijwilliger, behoorende tot het Vooroefeningsinstituut, die dient in een militairen
rang en bij beëindiging van zijn verbintenis gewoon dienstplichtige der landmacht is of wordt,
behoudt den bij het Vooroefeningsinstituut verkregen rang, indien hij komt te behooren tot
het wapen of wapengedeelte, waarvoor hij is opgeleid en de opkomst voor eerste oefening
onmiddellijk aansluit aan het beëindigen van de verbintenis.
2. De Minister bepaalt, of de vrijwilliger, die bij den Staf van den vrijwilligen landstorm
of bij een der vrijwillige landstormkorpsen in een militairen rang is aantesteld en bij beeindiging van zijn verbintenis gewoon dienstplichtige wordt, alsdan den bij den vrijwilligen
landstorm verkregen rang behoudt.

Artikel 16.
De Inspecteur is bevoegd de verbintenis van den vrijwilliger, die de voorwaarden, waarop
die verbintenis berust, schendt of niet nakomt, zonder formaliteit te verbreken.
Artikel 17.
Het sedert herhaaldelijk gewijzigd Koninklj_jk besluit van 28 Februari 1922 (Staatsblad
nr. 92) vervalt.
Artikel 18.
Dit besluit kan worden aangehaald als "VRIJWILLIGE LANDSTORM-BESLUIT".
Artikel 19.
Dit besluit treedt in werkîng op een door den Minister te bepalen tijdstip.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het
Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, den !Oden Juli 1933.
De Minister van Defensie,
WILHELMINA.
L. N. DECKERS.

III. Vrijwillige Landstorm-beschik_k ing.
Ministerieele beschikking uan 18 Juli 1933, Ilde Afd.

n,

nr. 47.

§ 1.

§ 8.

In deze beschikking wordt verstaan:
a. onder "Minister" Minister van Defensie;
b. onder "Inspecteur" Inspecteur van den Vrijwilligen landstorm;
c. onder "vrijwilliger" degene, die een verbintenis bij den Vrijwilligen landstorm heeft
gesloten;
d. onder "verbintenis" een verbintenis bij den Vrijwilligen landstorm;
e. onder "bewijs" het bewijs van voorgeoefendheid;
f. onder "landmacht", ,,zeemacht" en "overzeesche weermacht" hetzelfde als onder deze
uitdrukkingen wordt verstaan in Artikel 1, eerste lid, onder b, c en d, der Dienstplichtwet;
g. onder "kaderopleiding" de kaderopleiding bij het Vooroefeningsinstituut;
h. onder "Reglement" Reglement voor de militaire ambtenaren der Koninklijke landmacht.
§ 2.
1. Hij, die een verbintenis wenscht te sluiten, moet de volgende bescheiden overleggen:
1 een uittreksel uit het geboorteregister of een ander authentiek stuk, waaruit zijn
leeftijd blijkt;
2°. een bewijs van Nederlanderschap of c:en bewijs van ingezetenschap in den zin der
Dienstplichtwet;
3°. een bewijs van goed gedrag, door den burgemeester der gemeente, waar hij gevestigd
is, niet eerder afgegeven dan drie maanden vóór den datum, waarop de aanmelding geschiedt en waarin moet zijn vermeld, dat belanghebbende van zijn lOde levensjaar af van
goed zedelijk gedrag is geweest;
4°. minderjarig zijnde, een gelegaliseerd bewijs van toestemming van hem of haar, die
de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent, ingericht volgens het bij deze beschikking
behoorende Model I; legalisatie wordt niet vereischt, indien de onderteekening geschiedt in
tegenwoordigheid van een officier of onderofficier, als bedoeld in het eerste lid van § 4.
5°. indien de verbintenis eventueel zal worden aangegaan nà den lsten Januari van
het jaar, waarin belanghebbende 19 jaar oud wordt, een bewijs, aangevende zijn verhouding
tot den dienstplicht, af te geven door den burgemeester der gemeente, waar hij voor den
dienstplicht werd ingeschreven.
2. Een gewoon dienstplichtige behoeft voor het sluiten van een verbintenis niet over te
leggen de stukken, vermeld in het eerste lid, onder 1°. en 5°.

1. Vrouwelijke personen worden in normale tijden niet en in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden slechts nadat de Minister daartoe in het
algemeen of voor elke verbintenis afzonderlijk de machtiging zal hebben verleend, tot een
verbintenis toegelaten.
2. Zij, die behooren tot het reservepersoneel, worden niet tot een verbintenis toegelaten.
§ 9,
1. Tot een verbintenis bij den Staf van den Vrijwilligen landstorm, met bestemming voor
het verrichten van gewapenden dienst, in geval van handhaving of herstel van de openbare
orde en rust, bij een der door den Inspecteur te bepalen korpsen of verbanden, genoemd in
het vierde lid van § 1 van L.O. 1932, nr. 167, kunnen worden toegelaten:

°.

A. Met behoud van den laatstbekleeden rang:
a. gewezen gewoon dienstplichtigen van de landmacht, beneden den rang van tweedeluitenant, die als zoodanig overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 45 der
Dienstplichtwet zijn ontslagen;
b. zij, die hebben behoord tot het reserve-personeel der landmacht beneden den rang
van tweede-luitenant en als zoodanig eervol zijn ontslagen;
c. gewezen beroepsmilitairen van de landmacht, van de zeemacht of van de overzeesche
weermacht beneden den rang, van tweede-luitenant, die als zoodanig eervol zijn ontslagen;
d. gewezen militairen van de landmacht, als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder
1G, en 2°. van punt f, van het Reglement, die als zoodanig eervol zijn ontslagen;
e. gewezen vrijwilligers van het Vooroefeningsinstituut ~ voor zooveel niet reeds vallende onder een der categorieën a tot en met d - die in het bezit zijn geweest van het bewijs
of een rang hebben bekleed en die als vrijwilliger eervol zijn ontslagen.

B. Zonder e enigen rang:
a. eervol ontslagen beroeps-officieren van de Koninklijke landmacht, het Koninklijk
Nederlandsch-lndische Leger en de Koninklijke Marine.
b. eervol ontslagen reserve-officieren van de Koninklijke landmacht, het Koninklijk
Nederlandsch-lndische Leger en de Koninklijke Marine.
Voor een eventueele herbenoeming tot officier wordt verwezen naar lid 7 dezer paragraaf.
2. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde vrijwilligers kunnen, bij het sluiten van
de verbintenis de bescheiden, bedoeld in het eerste lid, onder 1°. en 2°. van § 2, worden vervangen door het hen betreffende uittreksel uit het stamboek (staat van dienst) .
3. De verbintenis van den in het eerste lid bedoelden vrijwilliger kan worden bestendigd
uiterlijk tot den lsten October van het jaar, waarin belanghebbende 55 jaar oud wordt.
4. De in het eerste lid bedoelde vrijwilliger behoeft niet tot het deelnemen aan oefeningeil
in werkelijken dienst te komen, doch is, voor zoover de Inspecteur het noodig acht, verplicht
zich elk jaar eenmaal te onderwerpen aan een onderzoek. Hij verschijnt daarbij in uniform
gekleed en bovendien voorzien van de overige tot zijn uitrusting behoorende goederen, voor
zoover deze hem zijn uitgereikt of door hem zelf zijn aangeschaft.
5. De vrijwilliger, wiens goederen bij het onderzoek blijken niet in den vereischten staat
te verkeeren, kan nogmaals tot gelijke handeling worden verplicht.
6. De vrijwilliger staat bij het in het vierde lid bedoelde onderzoek onder de bevelen van
de autoriteit, die het onderzoek houdt .
7. Ten aanzien van vrijwilligers, als bedoeld in het eerste lid, die gewezen beroeps- of
reserve-officier zijn, kan de Inspecteur, nadat zij in geval van handhaving of herstel van de
openbare orde en rust in werkelijken dienst ûjn gekomen, indien hij hen op dat tijdstip geschikt oordeelt, een voordracht tot benoeming in hun vorigen of een !ageren rang indienen,
overeenkomstig het bepaalde in Artikel 47 van het sedert herhaaldelijk gewijzigd Koninklijk
besluit van 12 Februari 1923, nr. 25 (L.O. 1930, nr. 139, blz. 21 en 38).

§ 3.
Het sluiten en bekrachtigen van een verbintenis geschiedt met gebruikmaking · van een
.akte in tweevoud, ingericht volgens één der bij deze beschikking behoorende Modellen II tot
en met VII.
§ 4.
1. De Inspecteur wijst de onder zijn bevelen staande officieren en onderofficieren aan,
die bevoegd zullen zijn om bij het sluiten van verbintenissen het Rijk te vertegenwoordigen
-en die tevens de in § 3 bedoelde akten in tweevoud zullen hebben op te maken.
2. Vóór het onderteekenen der akte door den adspirant-vrijwilliger moet hem gelegenheid worden gegeven kennis te nemen van de bepalingen, waaronder hij zich verbindt. Des_gewenscht moet hem daarbij de noodige voorlichting worden gegeven.
3. De akten worden bekrachtigd, voor wat de verbintenissen bij de kaderopleiding en bij
.den Staf van den Vrijwilligen landstorm betreft door den Inspecteur, en overigens door den
.erbij betrokken groeps- of korpscommandant.
4. Van de in tweevoud geteekende en bekrachtigde verband-akte wordt één exemplaar
ter hand gesteld aan den betrokken vrijwilliger, terwijl het andere exemplaar wordt opgelegd in het archief van de autoriteit, die de verband-akte heeft bekrachtigd.
5. Ten aanzien van hem, die een verbintenis aangaat, anders dan bij het Vooroefeningsinstituut, en die vroeger een rang beneden dien van tweede-luitenant heeft bekleed bij de
landmacht, de zeemacht of bij de overzeesch~ weermacht, bepaalt de Inspecteur voor zooveel noodig, of hij bij den Vrijwilligen landstorm in dien rang of in een !ageren rang zal worden
§ 10 .
.aangesteld.
1. Gewone dienstplichtigen van de landmacht, die de eerste oefening hebben volbracht,
§ 5.
mogen, met inachtneming overigens van het bepaalde in het tweede en derde lid, en tot de
door den Minister voor zooveel noodig te bepalen getallen, worden toegelaten tot een ver1. Tenzij in de verband-akte anders wordt overeengekomen, wordt de verbintenis gebintenis bij een der vrijwillige landstormkorpsen motordienst, vaartuigendienst of spoorwegsloten voor een tijdvak van vier jaren en na afloop van den duur van vier jaren stilzwijgend
telkens voor één jaar verlengd, tenzij de vrijwilliger, uiterlijk één maand vóór het einde der
dienst, met bestemming voor gewapenden dienst.
loopende verbintenis, aan den groeps- of korpscommandant of aan den Inspecteur, die de
2. Gewone dienstplichtigen, die een mobilisatiebestemming hebben als chauffeur, motorverbintenis heeft bekrachtigd, schriftelijk den wensch te kennen geeft om de verbintenis
rijder, monteur, machinist bij een zoeklichtafdeeling, specialist, werkman of onderofficierniet te bestendigen.
administrateur, of die, zonder tot een der genoemde categorieën te behooren, naar het oordeel
van den commandant van het regiment of korps waarbij zij in registratie zijn, voor den dienst
2. De Inspecteur is bevoegd een ontslag wegens eindiging van de verbintenis op te
bij hun oorlogsonderdeel niet kunnen worden gemist, zoomede gewone dienstplichtigen, die in
schorten, indien en zoolang de vrijwilliger de tot zijn uitrusting behoorende goederen, voor
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone oproeping in werkelijken dienst bezoover deze hem zijn uitgereikt, niet heeft ingeleverd, of de in geval van beschadiging,
hoeven te voldoen, worden niet tot een verbintenis, als bedoeld in het eerste lid, toegelaten;
zoekraken of verloren gaan van aan hem toevertrouwde rijksgoederen ontstane schade aan
het Rijk niet heeft vergoed.
bekrachtiging van zoodanige verbintenissen mag derhalve niet plaats vinden dan nadat in
overleg met den commandant van het regiment of korps, waarbij de betrokken gewoon
3. Verbintenissen, welke zouden eindigen in een tijdvak, waarin de Vrijwillige landstorm
dienstplichtige in registratie is, is vastgesteld, dat geen der genoemde omstandigheden zich
geheel of gedeeltelijk werkelijken dienst verricht in verband met oorlog, oorlogsgevaar of
andere buitengewone omstandigheden, eindigen niet vóór het einde van dit tijdvak, tenzij
tegen het tot stand komen van de verbintenis verzet.
.d e Minister anders bepaalt:
3. Overigens worden tot een verbintenis bij een der vrijwillige landstormkorpsen motordienst, vaartuigendienst of spoorwegdienst slechts zij toegelaten, die voldoen aan door den
§ 6.
Inspecteur, in verband met den dienst bij de genoemde korpsen, vast te stellen bijzondere
1. De verbintenis van den vrijwilliger, die bestemd wordt tot gewoon dienstplichtige,
eischen; de Inspecteur bepaalt, of de verbintenis wordt gesloten met bestemming voor
-eindigt op den dag, voorafgaande aan dien, waarop hij als zoodanig wordt ingelijfd, met dien
gewapenden of voor ongewapenden dienst.
verstande, dat ten aanzien van hem, voor wien de eerste oefening eerst later aanvangt en,
voor wat betreft den adspirant-voorgeoefend soldaat, mits hij het bewijs heeft verworven, de
§ 11.
verbintenis kan worden bestendigd tot en met den dag, voorafgaande aan dien, waarop be1. De vrijwilliger van de Vrijwillige landstormkorpsen motordienst en vaartuigendienst is
langhebbende de eerste oefening aanvangt.
verplicht in werkelijken dienst te komen tot deelneming aan oefeningen gedurende ten
2. De verbintenis van den vrijwilliger, bedoeld in het eerste lid van artikel 13 van het
hoogste drie werkdagen per jaar.
.,,Vrijwillil!e landstormbesluit", eindigt op den dag, voorafgaande aan dien, waarop hij naar ·
2. De vrijwilliger van het Vrijwillig landstormkorps luchtwachtdienst is verplicht in werhet reservepersoneel overgaat.
kelijken dienst te komen tot deelneming aan oefeningen gedurende ten hoogste 20 uren per jaar.
§ 73. De vrijwilliger van het Vrijwillig landstormkorps spoorwegdienst is niet verplicht ia
1. Aan den vrijwilliger, die wordt ontslagen op een der gronden omschreven in de
werkelijken dienst te komen tot deelneming aan oefeningen.
artikelen 19, 21 en 22 van het Reglement, wordt een ontslagbrief uitgereikt.
§ 12.
2. In de gevallen, omschreven in het eerste lid onder a en het tweede lid van artikel 19,
1. De vrijwilliger, die behoort tot een der vrijwillige landstormkorpsen, kan tot een der
alsmede in de artikelen 21 en 22 van het Reglement geschiedt het verleenen van ontslag
rangen beneden dien van tweede-luitenant, uitgezonderd den rang van vaandrig, worden aanen het uitreiken van den ontslagbrief door den Minister.
gesteld, indien hij aan de voor den betrokken rang geldende eischen voldoet en aan
3. Het ontslag op grond van het ee,rste lid onder b, c, d, e en f van artikel 19 van het
Reglement wordt verleend door den Inspecteur. Aan den betrokken vrijwilliger wordt een
zijn diensten in dien rang behoefte bestaat.
2. De aanstelling in de in het eerste lid bedoelde rangen geschiedt door den korpsontslagbrief afgegeven door den Inspecteur of door den groeps- of den korpscommandant, di~,
commandant.
overeenkomstig het bepaalde in het derde lid van § 4, bevoegd is de verbintenis te be3. Vrouwelijke vrijwilligers kunnen geen rang bekleeden.
krachtigen van de categorie, waartoe de betrokken vrijwilliger behoort. Deze ontslagbrief is
4. De Inspecteur stelt de eischen vast, waaraan de in het eerste lid bedoelde vrijwilliger
ingericht volgens het bij deze beschikking behoorende Model VIII.
moet voldoen om tot een der in dat lid genoemde rangen te kunnen worden aangesteld; de
4. Heeft het ontslag plaats om een der redenen, aangegeven in artikel 19 van het
vrijwilliger kan niet in een rang worden aangesteld, vóór het bereiken van den leeftijd van
Reglement, dan wordt in den ontslagbrief vermeld, dat eervol ontslag is verleend, terwijl in
de gevallen, omschreven in artikel 21, wordt ingevuld, dat niet-eervol ontslag is verleend.
18 jaren.
5. De vrijwilliger, bedoeld in het eerste lid, die in een rang is aangesteld en bij beëindi5. In de gevallen, aangeduid in artikel 22 van het Reglement kan in den ontslagbrief
ging van zijn verbintenis gewoon dienstplichtige is of wordt, verliest den bij den Vrijwilligen
tevens worden vermeld, dat het ontslag eervol dan wel niet-eervol is verleend.
landstorm verkregen rang en wordt, indien hij bij het sluiten van de verbintenis reeds gewoon
6. De Inspecteur doet in voorkomend geval aan den Minister het voorstel tot het verdienstplichtige was, teruggeplaatst bij het legeronderdeel waartoe hij behoort, het geval
1eenen van ontslag op grond van het bepaalde in de artikelen 19, eerste lid onder a en
dienende in den rang, welken hij tevoren als gewoon dienstplichtige bekleedde.
tweede lid, 21 en 22 van het Reglement.
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§ 13.

De Inspecteur regelt de wijze, waarop bekendheid wordt gegeven aan de gelegenheid
tot het sluiten van een verbintenis bij den Staf van den Vrijwilligen landstorm en bij de
Vrijwillige landstormkorpsen.
§ 14.
Met betrekking tot het sluiten van een verbintenis met bestemming om deel te nemen
aan een der in October van dat jaar aanvangende opleidingen bij het Vooroefeningsinstituut, zij verwezen naar de "Vooroefenings-beschikking",
§ 15.

Al hetgeen overigens in het bijzonder be trekking heeft op de opleiding bij het Vooroefeningsinstituut, is in de "Vooroefenings-beschikking'' geregeld.
§ 16.

1. De verbands- of korpscommandant doet omtrent den vrijwilliger, die voor den dienstplicht is ingeschreven, binnen twee dagen nadat de na te noemen feiten zich hebben voorgedaan, opgaaf aan den Commissaris der Koningin van:
a. het aangaan der verbintenis;
b. overplaatsing naar een ander verband of korps;
c. eindigen van de verbintenis en andere omstandigheden, welke van invloed kunnen
zijn op de vervulling van den dienstplicht.
2, De verbands- of korpscommandant zendt vóór 15 Juli aan de er bij betrokken
indeelingsdistrictscommandanten een - volgens het bij deze beschikking behoorende Model
IX ingerichte - opgaaf van de vrijwilligers, die het volgende kalenderjaar 20 jaar oud worden.
3. Ten aanzien van den vrijwilliger, die, op grond van de in de laatstverschenen
Indeelingsbeschikking gestelde eischen van algemeene ontwikkeling, in de termen valt om
als dienstplichtige te worden aangewezen voor de officiers- of voor de onderofficiersopleiding,
moet in kolom 25 worden vermeld, of belanghebbende zich voor die opleiding al dan niet
genegen verklaart en voorts of hij, naar het oordeel van den verbands- of korpscommandant, voor bedoelde opleiding "geschikt", ,,minder geschikt", dan wel "ongeschikt" moet
worden geacht, in beide laatstbedoelde gevallen met vermelding der groI\den, waarop dat
oordeel berust.
4. De indeelingsdistrictscommandant zendt, na invullen van kolom 22, de opgaaf terug
aan den betrokken verbands- of korpscommandant.
5, De verbands- of korpscommandant zendt de opgaaf - voor zooveel noodig aangevuld
en gewijzigd in verband met veranderingen, welke ten aanzien van de in de opgaaf vermelde
vrijwilligers sedert de eerste invulling mochten hebben plaats gevonden - vóór 10 Augustus
opnieuw aan den indeelingsdistrictscommandant, ter invulling van de kolommen 23 en 24
betreffende hen, die tot gewoon dienstplichtige zijn bestemd.
6 De indeelingsdistrictscommandant zendt de opgaaf, na de kolommen 23 en 24 voor
zooveel noodig te hebben ingevuld, weder terug.
7. In het tijdvak, gelegen tusschen de toezending, bedoeld in het vijfde lid, en de
inlijving van den in de opgaaf vermelden, tot gewoon dienstplichtige bestemden vrijwilliger,
zendt de verbands- of korpscommandant telkens en ten spoedigste een wijzigings- of aanvullingsopgaaf aan den indeelingsdistrictscommandant wien het aangaat, wanneer veranderingen met een vrijwilliger als bovenbedoeld plaats vinden, welke van invloed kunnen zijn
bij de bepaling van diens inlijvingstijdvak of van den duur der eerste oefening (verwerven
van het bewijs, aanstelling in den rang van sergeant-titulair of van vaandrig, vervallen van
rang en/of bewijs, enz.).
8. Ten aanzien van den vrijwilliger, die reeds als gewoon dienstplichtige is ingelijfd, zendt
de verbands- of korpscommandant de in het zevende lid bedoelde opgaaf van veranderingen,
welke van invloed kunnen zijn op de vervulling van den dienstplicht, aan den commandant
van het regiment of korps, waarbij de vrijwilliger als gewoon dienstplichtige in registratie is.

BEPALINGEN
VAN DEN INSPECTEUR VAN DEN VRIJWILLIGEN LANDSTORM.
op grond van de Kon. Besluiten van 10 Juli 1933 (Staatsbladen nr.s 360 en 361) en van de
Min. beschikking van 18 Juli 1933, Ile Afd. B. nr. 47 (L. 0. 1933, nr. 428).
(Waar in de bepalingen gesproken wordt van "Inspecteur" wordt bedoeld de Inspecteur
van den Vrijwilligen Landstorm.)

I. VRIJWILLIGE LANDSTORM-BESLUIT.
Ad Art. 3.
2e lid punt f. Blijkende uit de over te leggen straflijst en zoonoodig uit gevraagde inlichtingen.
Ad Art. 3.
De Minister is bevoegd om bij uitzondering, in een bijzonder geval, af te wijken van de gestelde leeftijdsgrens. Betrekkelijke voorstellen jaarlijks uiterlijk 24 Augustus door tusschenkomst Inspecteur aan D. v. D. indienen.
Ad Art. 4.
2e lid. De eischen van lichamelijke geschiktheid zullen worden vastgelegd in het mil.
keuringsreglement.
Ad Art. 10.
1e lid. d. Tot het in werkelijken dienst roepen van een vrijwilliger doet de Korpscommandant, de Verbandscommandant d/t van den Groepscommandant voorstellen aan den Inspecteur, onder mededeeling, dat omtrent het ondergaan van de straf overleg is gepleegd met den
commandant van het meest in de nabijheid gelegerde (bij voorkeur Inf.) troependeel. Straf en
strafreden hierbij te vermelden.
Bij het bepalen van de strafmaat en de data van het ondergaan eener straf dient rekening te
worden gehouden met onderwijs, loonderving, enz.
Straflijst over te leggen of aanteekenen op het voorstel "geen straf",
Voor het onderzoek omtrent een strafbaar feit of om gehoord te worden, vraagt de Korpscommandant, de Verbandscommandant d/t van den Groepscommandant voor den vrijwilliger
machtiging aan den Inspecteur.

Het dragen van aan hem verstrekte of door hemzelf aangeschafte uniformkleeding en
uitrustingsstukkên is den vrijwilliger, anders dan voor het verrichten van werkelijken dienst,
niet geoorloofd zonder toestemming van den Inspecteur.

III. VRIJWILLIGE LANDSTORM-BESCHIKKING.
Ad§ 2.
1e lid. Behoudens het bepaalde in art. 6 V.L.-besluit, draagt de Verbandscommandant zorg,
dat de bescheiden genoemd in § 2 zoo spoedig doenlijk doch uiterlijk op 15 October in
zijn bezit zijn.
Ad§ 2.
1e lid punt 3. Alvorens de verbintenissen van aanstaande vrijwilligers, die geen blanco bewijs van goed gedrag over kunnen leggen, worden gesloten, zal den Inspecteur onder overlegging van het betrekkelijke bewijs van goed $ledrag, machtiging moeten worden gevraagd.
Ad§ 4.
1e lid. De commandanten van Verbanden zijn bevoegd om bij het sluiten van verbintenissen
het Rijk te vertegenwoordigen benevens die beroepsofficieren en beroepsonderofficieren, werkzaam bij den V.L., die door de commandanten van de vrijwillige landstormkorpsen motor-,
vaartuigen-, luchtwacht- en spoorwegdienst en de commandanten van Groepen en Verbanden
daartoe geschikt worden geacht.
Voor wat den B.V.L. betreft zijn de aangewezen commandanten bevoegd om bij het sluiten
van verbintenissen het Rijk te vertegenwoordigen.
Ad§ 4.
2e lid. De adspirant-voorgeoefende teekent tevens voor het lezen van de bepalingen, neergelegd in bijlage 1.
Ad§ 4.
Se lid. Bij den B.V.L. wordt hij in den laatst verkregen rang aangesteld.
Bij de vrijwillige landstormkorpsen motor-, vaartui;gen-, luchtwacht- en spoorwegdienst wordt
hij in den laatst verkregen rang aangesteld indien eene vacature in dien rang is; wanneer er
geen vacature in dien rang is wordt hij op een lijst geplaatst, waaruit in volgorde van het tijdstip waarop de verbintenis is gesloten, wordt geput.
Ad§ 5.
2e lid. Geen verbintenis wordt verbroken, dan nadat door den betrokkene alle Rijkseigendommen, hem in bruikleen verstrekt, in goeden staat zijn ingeleverd of het ontbrekende is
vergoed.
Ad § 6.
Voor hen die verkeeren in de gevallen van § 6 behoeven geen voorstellen voor verbreking
hunner verbintenis te worden opgemaakt.
Ad§ 7.
3e lid. Indien ontslag door den Inspecteur wordt verleend ingevolge b., c., d., e. en f. van
artikel 19 van het Reglement wordt een voorstel verbreking verbintenis in enkelvoud opgemaakt overeenkomstig bijlage 2 en moet z.n. de ontslagbrief ter bekrachtiging bij hem worden
ingediend.
Ad§ 7.
6e lid. Voor elke verbreking eener verbintenis als hierbedoeld wordt een voorstel in tweevoud opgemaakt volgens bijlage 2.
Deze voorstellen worden bij den Inspecteur ingediend.
Bij voorstellen verbreking eener verbintenis wegens ziekte of gebreken moet eene verklaring van den vrijwilliger worden overgelegd, luidende:

§ 19.

VERKLARING.

§ 17.

1. Als oproeping voor den werkelijken dienst, bedoeld in het eerste lid, onder a, b en e,
van Artikel 10 van het "Vrijwillige landstorm-besluit", geldt de door of vanwege den betrokken verbands- of korpscommandant aan den vrijwilliger bekend te stellen regeling van
dien werkelijken dienst; desnoodig kan schriftelijke oproeping, eventueel per aangeteekend
schrijven, plaats vinden door den verbands-, den groeps- of den korpscommandant of den
Inspecteur.
2. De vrijwilliger, die in normale tijden voor andere doeleinden dan die, bedoeld in het
eerste lid, in werkelijken dienst moet komen, wordt daartoe rechtstreeks opgeroepen door
den verbands-, den groeps- of den korpscommandant of den Inspecteur, voor zooveel noodig
per aangeteekend schrijven.
3. In het geval, dat het adres van den vrijwilliger niet bekend is, kan de medewerking
van den burgemeester worden ingeroepen om den vrijwilliger bij openbare kennisgeving in
werkelijken dienst te roepen.
4. De Inspecteur biedt in voorkomend geval den Minister een met redenen omkleed
voorstel aan tot het in werkelijken dienst doen komen van een vrijwilliger, op grond van het
bepaalde in het zesde lid van Artikel 11 van het "Vrijwillige landstorm-besluit"; in dit voorstel moet de tijdsduur worden genoemd, welke voor het verblijf in werkelijken dienst wordt
noodig gedacht.
§ 18.

Vrijwilligers, die in werkelijken dienst wenschen te komen buiten den tijd, welken zij
in werkelijken dienst moeten doorbrengen, moeten hun daartoe strekkend verzoek richten
aan den Minister van Defensie.
§ 20.
1. De verbintenis van hem, die zich bij het in werking treden van deze beschikking
reeds als vrijwilliger heeft verbonden, wordt voor den duur daarvan bestendigd, doch mag
niet worden verlengd.
2. Met afwijking in zoover van het bepaalde in het eerste lid, kan de verbintenis van
den vrijwilliger bij het Vooroefeningsinstituut voor zooveel noodig worden verlengd tot den
datum, waarop voor den betrokkene de eerste oefening aanvangt.
3. Den in het eerste lid bedoelden vrijwilliger kan, indien hij overigens voor het sluiten
van een verbintenis overeenkomstig de nieuwe bepalingen in de termen valt, worden vergund de loopende verbintenis te verbreken, onder het gelijktijdig aangaan van een nieuwe
verbintenis overeenkomstig laatstbedoelde bepalingen.
§ 21.

In de "Instructie groepscommandant Vooroefeningsinstituut" (L.O. 1930, nr. 2) worden de
volgende wijzigingen aangebracht :
a. in Artikel 7 vervalt het gestelde :mder c, f en g;
b. in de Toelichting op Artikel 7 vervalt het gestelde onder Ad a, Ad c en Ad g;
c. in Artikel 21, regel 1 en 2 v.b., vervallen de woorden "en de onderofficieren-instructeur" en wordt in regel 3 v.b. voor "hen" gelezen "hem".
d. Artikel 23 vervalt;
e. in het eerste lid van Artikel 24 wordt een punt geplaatst achter "gehouden" en
vervalt het overige van dat lid.
§ 22.

Deze beschikking kan worden aangehaald als "VRIJWILLIGE LANDSTORM-BESCHIKKING".
§ 23.

De herhaaldelijk gewijzigde "Vrijwillige landstorm-beschikking" van 1 Maart 1922, Ilde
Afd., nr. 173 (blz. 26 e.v. van L.O. 1927, nr. 262) vervalt met ingang van 1 October 1933.
§ 24.

Het "Vrijwillige landstorm-besluit" (Koninklijk besluit van 10 JuH 1933, Staatsblad nr. 360)
treedt in werking met ingang van 1 October 1933,

N.B.

Het Vooroefeningsbesluit en de Vooroefeningsbeschikking zijn hier achterwege gelaten.
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De ondergeteekende verklaart, dat t:i21:~:ek waardoor hij ongeschikt wordt geacht, is
ontstaan geheel onafhankelijk van de door bem bij den Vrijwilligen landstorm verrichte dienstei't
en ook door die diensten niet is verergerd of tot uiting gekomen.
. .............. . , den ................ 193
Ad§ 9.
1e lid. De hierbedoelde vrijwilligers worden, voor zoover beneden den rang van 2en luitenant, met behoud van den laatst bekleeden rang toegelaten; afgekeurden worden niet toegelaten.
Ad § 9.
Punt e. Bij ter bekrachtiging aangeboden verbintenissen moeten o.m. worden overgelegd het
destijds aan hen afgegeven bewijs van voorgeoefendheid en de bescheiden, waaruit de verhouding dier vrijwilligers tot den dienstplicht blijkt.
Ad§ 9.
7e lid. Voordrachten tot benoeming in den vorigen of een !ageren rang worden in voorkomende gevallen overeenkomstig het gestelde in § 6 van L.O. 1932, nr. 167, bij den Inspecteur ingediend.
De voorgedragene mag in dien rang geen dienst doen alvorens hij bij Kon. Besluit is benoemd.
Ad § 10.
3e lid. De bijzondere eischen voor toelating tot eene verbintenis zijn vastgesteld bij schrijven
Inspecteur dd. 13 Jan. 1934 No. 7. Verbintenissen bij een der Vrijwillige landstormkorpsen
motor-, vaartuigen- of spoorwegdienst worden gesloten met bestemming voor den gewapenden
dienst.
Ad § 11.
Van alle te houden oefeningen moet uiterlij'~ 14 daj!en te voren bericht worden gezonden
aan den Inspecteur met opgave van soort van oeiening, plaats, uur en de sterkte der deelnemer~.
Ad § 12.
4e lid. De eischen voor aanstelling tot een rang beneden dien van vaandrig zijn vastgesteld bij
schrijven Inspecteur· dd. 13 Jan. 1934 No. 7.
Ad§ 17.
1e lid. De oproeping geschiedt door den betrokken Korps- of Verbandscommandant.
Ad§ lî.
4e lid. Voorstellen met tijdsduur van verbliif in werkelijken dienst worden m voorkomend
geval bij den Inspecteur ingediend, door den Groeps- of Korpscommandant.

ALGEMEEN.
Van alle belangrijke voorvallen zenden de commandanten, ongeacht de daartoe vastgestelde
bepalingen, onmiddellijk bericht aan den Inspecteur.
De Kolonel,
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm ,
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alleen gericht op bewaring van ons volk
door ondersteuning van het wettig gezag, door bescherming van recht en
orde.
Een gulle zonnedag.
De stadsbeiaardier ontlokt
Het verheugt ons dezen Landdag te
kunnen
houden in deze historische stad,
speelsche wijsjes aan het carrillon. - De Ministers
waar ons de liefde voor den B.V.L.
van Binnenlandsche Zaken en Defensie aanwezig. geenszins verwondert. Zwolle toch heeft
in
de historie herhaaldelijk moeten onBurgemeester Wynia herdacht. - Minister De Wilde
dervinden, dat verworven rechten met
opperlandstormer. Generaal Duymaer van Twist geweld moesten worden verdedigd.
Het is dit jaar precies zes eeuwen gebestevaer van de landstormbeweging - Een vroolijk
leden,
dat door een nabuur Zwolle voor
Landspel met duizenden toeschouwers.
een groot deel werd verwoest, een naHeerlijk zonneweer bij den Landdag Zwolle, Dr. J. E. Baron de Vos van buur, met wiens afstammelingen het nu
van den B.V.L,, die Woensdag 23 Mei Steenwijk, het woord.
zulke nauwe en goede relaties onder,,Het is mij", aldus de Burgemeester, houdt (in 1334 werd Zwolle door de heete Zwolle gehouden is ....
Reeds in den voormiddag kon men "een voorrecht, dat talrijke autoriteiten ren Van Voorst, die hun stift hadden een
aan de ongewone drukte merken, dat er zich hier verzameld hebben, om luister half uur van Zwolle af grootendeels in
te Zwolle iets bijzonders aan de hand te zetten bij dezen Landdag.
de asch gelegd}. Het is herrezen uit de
Ik heet U namens het Gemeentebe- assche, bereikte een grooten bloei als
was. Bovendien heeft de heer Willem
Créman, stadsbeiaardier, van half elf tot stuur van Zwolle hartelijk welkom.
Ranse- en Rijksstad. Het is niet te verDit geldt op de eerste plaats de Hooge wonderen dat een instelling als de
half twaalf, een concert op het carillon
van den Grooten Toren gegeven, dat den Regeerings-vertegenwoordigers, de Mi- B.V.L., die tot taak heeft recht en orde
landdag op een feestelijke en ook plech- nisters de Wilde en Deckers en Gene- te handhaven, hier waardeering vindt.
tige wijze inluidde ....
raal Duymaer van Twist.
Spr. besloot met den wensch, dat
Spr. noemde het een groot voorrecht Zwolle door deze donkere tijden heen
Ontvangst ten Stadhuize. voor Zwolle dat de Landdag hier wordt moge komen tot welvaart. . . . (Hartegehouden, het was hem dan ook een lijk applaus.)
·
Om half twaalf was de officieele ont- aangename plicht tot de verschillende
Dan begaf men zich naar buiten, waar
vangst in de trouwzaal van het stadhuis, comité's een woord van dank te richdoor Burgemeester en Wethouders van ten. Een droeve gebeurtenis werpt het défilé een aanvang zou nemen.
helaas een schaduw over dezen dag, de
Zwolle.
Het défilé,
Wij merkten op: Mr. J. A. de Wilde, tragische dood van den Burgemeester
Minister van Binnenlandsche Zaken; van Denekamp, den heer J. Wynia,
Ruim elf uur verzamelden zich de
Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister van De- secretaris van de Gewestelijke Landdeelnemende
B.V.L.-afdeelingen op de
stormcommissie
Twente,
den
trouwen
en
fensie; Mr. J. P. Graaf van Limburg Stirum, Buitengew. Gezant en gevolmach- toegewijden medewerker voor den Turfmarkt. Tegen half twaalf waren
alle landstormers opgesteld.
tigd Minister te Berlijn, (wonende Huize B.V.L. in dit Gewest.
De wapperende vaandels en kleurige
Daarna
gaf
spr.
een
historisch
overIJsselvliet, Wezep); Mr. A. E. Baron
van Voorst tot Voorst, Commissaris zicht van het Landstorm-instituut, ont- vlaggen, aldus de 11 Prov. Ov. & Zw.
der Koningin in de Provincie Overijssel; staan in woelige tijden aan 't einde van Crt. ", boden op het zonbeschenen veld
Luit.-Generaal L. F. Duymaer van den wereldoorlog, onder laaienden geest- een vroolijken aanblik. Een paar vliegtuigen cirkelden door de helderblauwe
Twist, Voorzitter der Nationale Land- drift.
Spr. vervolgt, dat ons volk, nuchter lucht.
storm-Commissie; Generaal-Majoor H.
Druk ventten de oranje-verkoopers,
de longh, Inspecteur van den Vrijwil- en onafhankelijk den B.V.L. in stand
ligen Landstorm; Generaal Muller Mas- heeft weten te houden, 't beste bewijs die zeker een goeden dag hebben gesis, lid van den Raad van State; Gene- is dat de B.V.L. leeft in ons volk, in maakt.
Om twaalf uur marcheerde men van
raal Nauta Pieter; Jhr. Mr. M. A. de tegenstelling met zooveel stroomingen
Savornin Lohman, President van de die geestdriftig ontstaan en weer ver- · de Turfmarkt langs de vastgestelde
route naar de Groote Markt, gevolgd
Arondissements _Rechtbank te Zwolle; dwijnen.
We zouden den B.V.L. niet gaarne door een af deeling van den Motordienst.
het lid van dé Tweede Kamer J. SchouHet défilé stond onder leiding van
ten; de heer G. P. H. Bloemen, lid missen.
Res.-Luit.-Kolonel
P. A. J. van TienEr
is
een
frissche
geest
in
den
B.V.L.,
van Ged. Staten van Overijssel; Kapitein
G. F. Boulogne, Secretaris Nat. Land- waarvan bekoring uitgaat. Door de wer- hoven.
Op den vluchtheuvel stonden -d e autostorm Commissie; Majoor Van Schelven, ken vaQ jaren bevestigd en uitgebreici,
riteiten, die zich onmiddellijk van het
Secretaris van de Nat. Noodhulp-orga- geconsolideerd en opgebouwd.
Hier ontmoeten de partijen elkaar en stadhuis naar de Markt hadden begenisatie; N. J. Lavaleije, Kolonel, Voorzitter Gewestel. Landstorm Commissie wordt de nationale gedachte verleven- ven. Gadegeslagen door de talrijke toegestroomde menigte marcheerden de
,,De IJssel"; Mr. A. Baron van Hecke- digd.
Landstormers met het Stedelijk MuziekHoudt Uw ideaal hoog!
ren van Kell, Voorzitter Gewestel. LandMet een "Leve de B.V.L.l" .... " be- .korps (directeur de heer R. M. Somstorm Commissie de Veluwzoom; Ds. A.
broek} aan het hoofd langs den vluchtHoeneveld, Voorzitter Gewestel. Land- sloot spr., waarmede allen instemden.
heuvel.
storm Commissie Veluwe; J. Ph. Backx,
De muziek stelde zich hier op den
Antwoord van Minister Deckers.
Burgemeester van Nieuwleusen, Vicehoek Oude Vischmarkt, Gr. Markt op.
Voorzitter Gewestel. Landstorm ComZijne Excellentie Mr. Dr. L. N. Onder de opwekkende tonen van een
missie Vollenhove; Mr. E. 1. F. de Bruijn,
Secr. Gewestel. Landstorm Commissie Deckers, Minister van Defensie, ant- marsch défileerden de diverse afdeelinVollenhove; W. van Ingen Schouten, woordend namens de gasten, waardeert gen langs de autoriteiten.
Het Chr. Hattemsch Muziekkorps (dïLuit.-Kol. b. d. Secr. Veluwzoom; J. hoogelijk de achting en liefde voor den
Wijnne, Secretaris Veluwe; Ds. H. A. B.V.L., die spreekt uit deze ontvangst recteur de heer J. Jaspers} liep in den
Munnik; P. A. J. v. Tienhoven; J. A. door het Bestuur van de provinciale stoet zelve mede. Geruimen tijd duurde
Sonne; H. D. v. d. Kouwe, Pl. Leider te hoofdstad binnen de historische muren het voor de optocht langs de toeschouwers was getrokken.
Zwolle en tal van Burgemeesters, hoofd- van de aloude schepenzaal.
De politie, die in groote getale de
Niet allerwegen vindt de B.V.L. waaren subalterne Officieren, plaatselijke en
orde
bewaarde en geassisteerd door de
deering,
maar
toch
stelt
de
overgroote
gewestelijke leiders van den B.V.L.
meerderheid van ons volk hem op zeer motorpolitie voor de afzetting zorgde,
Rede Burgemeester van Zwolle, hoogen prijs. De B.V.L. is niet gericht verrichtte tijdens de geheele plechtigHier nam de Burgemeester van tegen eenig volksdeel, welk ook, maar heid zeer verdienstelijk werk.

Landdag te Zwolle
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De Landdag,
Het was druk aan de V eerallee toen
des middags zéér velen zich opmaakten
om zich naar het Sportterrein te begeven, waar de toespraken werden gehouden en het Landspel werd opgevoerd.
Het veld maakte een prachtigen indruk met de vele vaandels en de duizend koppige menschenmenigte in den
heerlijken zonneschijn.
Openingsrede.
In het openingswoord, dat gesproken
werd door Kolonel N. J. Lavaleije, voorzitter der Gewestelijke Landstormcommissie "De IJssel", heette deze de
verschillende officieele personen, waaronder H. E. Minister de Wilde en Minister Deckers welkom. Vervolgens
wees Kolonel Lavaleije op de bijzondere
plaats, die de Bijz. Vrijw. Landstorm inneemt voor het handhaven van de orde
en rust in Nederland. Voorts betuigde
spr. zijn dank aan de heeren en dames,
die het Landspel op zullen voeren en
ook aan den voorzitter van het uitvoerend comité, ds. H. A. Munnik en den
secretaris, den heer J. Bergkamp. Vervolgens ook aan het Gemeentebestuur
van Zwolle en het Bestuur van Z.A.C.
voor hun medewerking. Verder betuigde
spr. zijn hulde aan het beleid van H.M.
de Koningin en haar Regeering. Kolonel
Lavaleije eindigde met den wensch uit te
spreken dat deze Landdag volledig mag
slagen.
Staande werd dan door allen het Wilhelmus gezongen.
Rede Minister De Wilde,
Zijne Excellentie Mr. J. A. de Wilde,
Minister van Binnenlandsche Zaken,
wees er op, dat we nog altijd leven te
midden van groote economische en sociale moeilijkheden. Volk en Regeering
spannen alle krachten in om met Gods
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hulp deze moeilijkheden te boven te komen. Deze arbeid is alleen mogelijk in
een sfeer van orde en rust. Deze is in ons
gezegend Vaderland nog aanwezig. De
oorzaak hiervan ligt in het rustige van
onzen volksaard, in het feit dat plaatselijke en centrale Overheid doen wat in
hun vermogen is om den nood te lenigen, omdat de burgerij overtuigd is, dat
de Overheid steeds paraat is ter gezagshandhaving en omdat vele vrijwillige
kràchten aanwezig zijn. Daaronder
neemt de B.V.L. een voorname plaats in.
En het is noodig, dat zij deze plaats
voorloopig nog blijft innemen. Daarbij
dient zij echter te blijven staan op den
bodem van haar beginsel, n.l. dienstbaar
te zijn aan de Overheid.
Alleen de Overheid heeft de taak om
te waken voor orde en rust; gezagsuitoefening in den Staat is alleen toevertrouwd aan het wettig gezag. Daarom
moet elke politieke strekking aan den
B.V.L. volkomen vreemd zijn, hij heeft
geen oordeel te vellen over wat de Regeering doet. Dat is de taak van andere
organisaties. Hij heeft alleen klaar te
staan voor de Overheid. Daar dit het
standpunt is van den B.V.L., staat hij
bij de Regeering in hoog aanzien.
Spr. wees vervolgens op de pogingen
die worden aangewend op velerlei terrein om onrust te verwekken en schilderde de funeste gevolgen, die een revolutie voor ons Vaderland zou hebben,
waardoor alle herstel-arbeid zou worden onmogelijk gemaakt en afgebroken.
De B.V.L. geeft ook aan het gezag
zooveel moreelen steun. Het is een echt
Nederlandsche gedachte dat het gezag
hier niet kan rusten op het wapen, maar
dat het alleen staande kan blijven op
de moreele overtuiging van het volk.
De B.V.L. is een uiting van die overtuiging. Met zekeren trots voel ik mij
als opperlandstormer uwer een.
De B.V.L. ressorteert in vredestijd
onder mijn Departement, aldus spr.,
maar mocht het ooit noodig zijn, dat ik
U zou moeten overdragen aan den Minister van Defensie, dan kan ik Uw
organisatie met vertrouwen aan mijn
ambtgenoot overdragen. God zij met U.
De Heere geve weldra betere tijden
voor ons volk, ook voor U allen! ....
De rede van Minister De Wilde werd
luide toegejuicht.
Rede Pater Felix Otten.
Pater Felix Otten O.P. sprak vervolgens over: ,,Wat de B.V.L. wil en niet
wil", waarbij spr. Generaal Duymaer
van Twist huldigde als peet-oom, als de
beste-vaêr van den B.V.L.
De B.V.L. is niet militaristisch, aldus
spr., zij is een vredesinstituut door haar
preventief werk. Zij wil slechts paraat
zijn. De B.V.L. is niet reactionnair en
geen critiek-instituut. Critiek, ook op
het gezag, moet er zijn, maar uit lief de,
uit hoogachting voor het gezag, niet uit
stil, wrokkend verzet. Spr. behandelde
EEN WAARDEVOLLE KORPSPRIJS IS EEN ARTISTIEK
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vervolgens de vraag: ,,Waarom mogen
wij B.V.L.-leden geen lid zijn van een
fascistische organisatie?" Spr. zeide niet
te begrijpen, hoe er nog menschen zijn,
die meenen, dat het mogelijk is om alle
menschen eenzelfde geestelijk pakje aan
te meten, indien dit zelfs met een stoffen pakje van C. en A. niet mogelijk
is. . . . (vroolijkheid). Overwegend bezwaar had spr. echter tegen de diepste
kern van het fascisme, met de leer van
zijn totaalstaat, die boven het recht
staat, die geen recht erkent, maar zou
scheppen. Als vrije burgers en Christenen kunnen wij hier nooit ja op zeggen.
De fascisten en nationaal-socialisten begrijpen niet, waarom wij hen niet met
open armen ontvangen. Zij begrijpen
niet, dat wij evenzeer vreezen voor een
revolutie van rechts, als van links. Onder luide toejuichingen bracht spr. hulde
aan de mannen, die in dezen moeilijken
tijd het roer van Staat willen houden.
Het wettig gezag moet er zijn, en "als
't moet", willen wij er goed en bloed
voor veil hebben. Spr. vreest in de N.S .B.
overspanning van het nationaal besef,
men komt daar tot super-nationalisme.
De B.V.L. is ook voor gezond internationalisme, rustende op peilers van rechtvaardigheid en lief de, ook tusschen de
volken. Met een driewerf Oranje boven
besloot spr. zijn herhaalde malen door
applaus onderbroken rede.

Het Landspel.
Nadat Pater Otten het woord had gevoerd, ving direct een groot Landspel
, Historiën" uit de lage landen aan den
IJsel", geschreven door en onder leiding van den heer Th. H. W egerif,
Zwolle en opgevoerd uitsluitend door
leden van den B.V.L.
Dit Landspel is een groot succes geworden, de keurige kleederdrachten, het
zonovergoten veld ....
En een woord van dank is zeker niet
misplaatst aan de Landspelcommissie,
de heeren H. D. v. d. Kouwe, J. Bergkamp, H. Hollander en Th. H. W egerif.
Het Landspel mogen we met enkele
trekken schetsen:
In 770 bezochten Lebuinus en Marchelmus het gehuchje Wilp, om het
Evangelie te gaan verkondigen in het
land der Saksen, waar zij door vrouw
Aeverhilda in haar huis werden ontvangen. Als de predikers door het volk zijn
omringd om te luisteren naar hun woord,
ontstaat er plotseling groote verwarring
door het geroep: ,,de Saksen komen".
De beide Apostelen worden weggevoerd. Lebuinus en Marchelmus later in
vrijheid gesteld, leggen de belofte af de
kerk te herbouwen.
Het tweede deel beeldde uit de inhuldiging van Bisschop Jan van Diest in
1324 op den Spoolderberg. Herauten
roepen de volkeren bijeen tot een Landdag op den Spoolderberg. Een der herauten vertelt het doel van den tocht. Met
trompetgeschal wordt de Landdag geopend.
Dan zien we de prinselijke legers
in 1572 in de omgeving van Deventer,
Zwolle en Kampen.
Het vierde deel omvat het rampjaar
1672, De republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden geraakten in oorlog met
verschillende landen. De troepen van
den Bisschop van Münster stroopen in
de Overijselsche gewesten tusschen
Wijhe en Herculo.
Het vijf de deel brengt in beeld de
achttiende eeuw. Exercitie-genootschappen worden opgericht. Het Pruisische
leger staat aan de grenzen. De Kozakken komen te Zwolle. Tot slot de Erfprins met gevolg.
Het slotdeel een allegorische groep,
voorstellend den tijd van nu, komt op. De

Nederlandsche Maagd, omringd door
vredesmeisjes en begeleid door een
groote vlaggengroep, brengt het kleurig
en fleurig eind van een zeer mooi Landspel. ...
'Uitslag vaandelwedstrijd,
Na de opvoering van het landspel
volgde de uitreiking van de prijzen der
aan den Landdag verbonden vaandelwedstrijd, door Mevr. J. Baronesse de
Vos van Steenwijk-van Roijen.
le prijs Zwolle, Enschedé, Losser.
2e prijs Ermelo, de Krim, Nunspeet.
3e prijs Apeldoorn, Nijkerk, Hasselt,
Heerde, Hummelo-Keppel, Oldenzaal,
de Lutte en Diepenveen.
Slotwoord.
Ds. H. A. Munnik, voorzitter van het
Landdagcomité, sprak een slotwoord,
een woord van danbare blijdschap, voor
het groot aantal autoriteiten dat naar
Zwolle was gekomen, voor de toespraken van Minister de Wilde en van Professor Otten.
De B.V.L. kan dan alleen hecht en
sterk zijn, als ze gedragen wordt door
het volk.
In dagen van nood kunnen wij rekenen op den B.V.L., die staat achter een
volk met vaste hand en naar vaste lijnen
geregeerd. Liefst grijpt de B.V.L. niet
in, maar als 't moet dan staan ze
klaar ....
Zwolle wil meedoen ook in den B.V.L.
Ook op het Zwolsche volk kan de Regeering rekenen, evenals in de Provincie, eendrachtig scharen ze zich rondom
een troon van Oranje.
Wij zien op God, die voorzeker ons
Vaderland zal bewaren en beschutten,
die het drievoudig snoer zal bevestigen:
Leve Oranje, leve de Koningin!
Hiep, hiep, hoera! ....
Het "Leve de Koningin!" werd van
harte overgenomen, tot einde van een
zoo welgeslaagden nationalen dag.

GEWESTELIJKE LANDSTORMCOMMISSIE "GRONINGEN".
De Reserve Tweede Luitenant T. A.
Atema, te Groningen, 2e SecretarisPropagandist der Gewestelijke Landstormcommissie "Groningen", is telefonisch aangesloten onder No. 884.
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verwachten. Hij bereikte den leeftijd
van 40 jaren.
In onze herinnering zal hij blijven als
een opgewekte persoonlijkheid, die met
zijn gaven en krachten onze Landstormbeweging trouw heeft gediend.

COMMANDO LANDSTORMKORPS
GRONINGSCH VERBAND.
Met ingang van 15 Mei j.l. is de Luitenant-Kolonel 0. R. Plet op zijn verzoek, eervol ontheven als waarnemend
Commandant van het Landstormkorps
,,Groningsch Verband" van · den B.V.L.
en hem dank gezegd voor de aan den
B.V.L. bewezen diensten.
Op gelijken datum is met de waarneming van het Commando tijdelijk belast de Reserve-Luitenant-Kolonel C. van
den Nieuwenhuizen.
GOUDA.
Op Zaterdag 12 Mei had de jaarlijksche bijeenkomst van de plaatselijke
leiders in het verband . Gouda plaats.
Bijna alle leiders waren aanwezig. V?or
de vergadering werd eerst een schietwedstrijd gehouden, waarvan de uitslag
luidde:
1. M. den Haan, Bergambacht. 2. J. v.
Limborgh, Lekkerkerk. 3. C. Kroon,
Waddinxveen.
Na opening der vergadering door den
heer J. Dercksen kreeg allereerst de
heer de Boer het woord, die een leerrijke causerie hield over het standpunt,
dat de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
inneemt tegen Fascisme en Nat. Socialisme. Vervolgens behandelde de Korpscommandant, de Res.-Kolonel v. Capp~lle enkele korpsaangelegenheden.
Mr. v. Mechelen besprak daarna de
voornaamste punten, die de Gewestelijke Landstorm Commissie nog eens o~der de bijzondere aandacht van de leiders wenschte te brengen. Na de vergadering had een eenvoudige maaltijd
plaats.
DE AFD. EINDHOVEN NEEMT
STERK TOE.

IN MEMORIAM J. WYNIA.
Onder zeer groote belangstelling,
vooral ook van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is op 18 Mei 1934
ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer WYNIA, onzen Gewestelijken Landstorm Secretaris voor
Twente, Burgemeester van DenekamJ?,
die door een droevig auto-ongeval is
omgekomen.

De heer Wynia was een stoer werker
voor de goede zaak des vaderlands en
zijn jeugdige energie deed nog veel
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Woensdagavond 23 Mei had hier ter stede
een bespreking plaats, waarvoor de heer L.
B. M. van Agt, secretaris der Gewestelijke
Landstorm "de Meierij", verschillende he eren
had uitgenoodigd. Het doel dezer bespreking
was er toe te geraken, dat aan het hoofd der
afdeelingen van den Bijz. Vrijw. Landstorm
plaatselijke leiders zouden worden aangest_eld.
De actie begonnen, om weder tot een bloeiende afdeeling "Eindhoven" van den B.V.L. te
geraken mag, al had deze nog slechts in eersten aa~leg plaats, reeds schitterend geslaagd
genoemd worden en bleek, dat zich reeds 400
leden hadden aangemeld.
Na ampele bespreking werden als plaatselijke leiders voor de afdeelingen in de voormalige gemeenten van Eindhoven, aangewezen de heeren: L. B. van Oeveren, Sperwerlaa~ 16 voor oud-Eindhoven en het Villapark;
D. Schipper, Boschdijk 384 voor Woensel; A.
J. J. H. Tops, Gerarduslaan 51 voor Stratum; J,
M. A. M. Verbaken, Julianastraat 34 voor Gestel en Jos. A. van Veghel, Melkweg 2c, voor
Tongelre.
Als algemeen leider voor Eindhoven zal optreden Mr. W. J. van Dijk, Julianastraat la,
terwijl door dezen alsnog een Res.-O.~ficie~ zal
worden uitgenoodigd om het plaatseh1k leiderschap der voormalige gemeente Strijp, op zich
te nemen.
Een tweede voornaam punt der bespreking
was, op welke wijze in de afdeeling zou worden geschoten. De schietbanen te Eindhoven
zijn niet meer geschikt om er met scherp~ patronen te schieten, waarom allereerst pogmgen
in het werk zullen worden gesteld om met
KSO-geweren het schieten aan te vangen, terwijl middelerwijl alle pogingen zullen worden
aangewend om een baan voor het schieten met
scherpe patronen te _verkrijgen.
In de afdeeling "Eindhoven" van den B.V.L.
komt dus weer nieuw en frisch leven. De leden
zullen nu binnenkort ter vergadering in hun
afdeeling worden opgeroepen, waar dan een
en ander nader zal worden besproken. Wij
twijfelen niet of allen zullen ook aan dezen oproep gaarne gehoor geven.
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Uit de Afdeelingen
Amersfoort, 25 Mei. In de halfjaarlijksche
vergadering heeft Dr. Joh. Scheurer een toespraak gehouden, waarin hij herinnerde aan
het feit, dat het 35 jaar geleden was, dat de
eerste vredesconferentie werd gehouden.
Spr. ziet ook den B.V.L. als een uiting van
trouw aan recht, orde en vrede.
Anna Paulowna, 27 April. Jaarvergadering,
onder leiding van Burgemeester Lovink, die in
het bijzonder de heeren Van Houten, de Jong
en. Oolè.ers welkom heette. Na een opwekkend
woord en het uitreiken der prijzen door den
heer. Oolders, was er gelegenheid vragen te
stellen.
Beemster, 22 April. Alhier is overleden de
heer J. J. Groot, die sedert 30 Aug. 1922 secretaris der Plaatselijke Commissie is geweest. Hij
was een man die warm voelde voor het instituut van den B.V.L.
Bennekom, 27 April. Huishoudelijke vergadering onder leiding van Generaal-Majoor b.d. H.
J. Doorman, voorzitter der Plaatselijke Commissie, die op geestige wijze de prijzen heeft
uitgereikt. Pogingen worden gedaan om een
eigen afdeelingsvaandel te verkrijgen.
Berghem, 24 Maart. Pronaganda-samenkomst in het R.K. Bondsgebouw, onder leiding
van de heeren J. A. Gielen, voorzitter Plaatselijke Commissie, en J. W. van Hintum, pl.
leider.
;•t Direct gevolg was, daf een 5-tal nieuwe
lapdstormers zich aansloten, waarmede de afd.
thans 60 leden telt.
Broek op Langendijk, 13 April. Jaarvergadering onder presidium van Burgemeester Slot,
die in warme bewoordingen het overlijden van
Koningin Emma herdacht. Na een opwekkende
rede van den heer Oolders werden de prijzen
uitgereikt.
1

M. DE KEIZER
Accountant - Belastingconsulent
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Delft, 7 Mei. De schietoefeningen van de afdeeling worden thans gehouden op de nieuwe
s1hietbanen onder Delfgauw.
Dalfsen, 10 Mei. Jaarvergadering onder leiding van den Burgemeester. De heer Jalink, uit
Apeldoorn, hield een rede over "Oranje in de
historie".
Diepenveen, 22 Mei. Door de Plaatselijke
Commissie is aan de afdeeling Lettele een
fraai vaandel aangeboden.
.
Geertruidenberg, 15 Mei. In hotel Centraal
hl)eft een prijsuitreiking plaats gehad
's-Gravenhage-Laakkwartier, 31 Mei. Welgeslaagde pr6paganda-samenkomst, waarbij o.m.
Kapelaan F. H. Jansen en Kapitein G. F. Boulogne, secretaris N.L.C. het woord gevoerd
hebben.
Hallum, 25 April. Op vlotte wijze werd de
agenda der jaarvergadering afgewerkt, waarbij
verschillende interne zaken werden besproken.
Tevens werden de prijzen uitgereikt. Met een
passende afwisseling van muziek en zang was
het een gezellige avond.
Helmond, 16 Mei. K.S.O.-schietwedstrijd voor
de sectie Helmond van den Motordienst. Na de
prijsuitreiking werd doo_r den Sectiecommandant, sergeant H. van Thiel namens de vrijwilligers een souvenir aangeboden aan den 53-jarigen Paulissen, die op Hemelvaartsdag als
oudste wandelaar den V.V.V.-tocht meeliep.
Hendrik-Ido-Ambacht, 25 April. Prijsuitreiking in de raadszaal, waarbij o.m. aanwezig
waren Burgemeester Kneppelhout en Luitenant
Groenendijk. Een 15-tal leden hebben de winterschietoefeningen gevolgd.
Herpen, 19 Mei. De gemeenteraad besloot
een subsidie te geven van f 20.- voor den onderlingen schietwedstrijd van de Landstormafdeeling.
Hoensbroek, 18 Mei. De schietozfeningen
worden weer geregeld gehouden op de schietbanen bij het Kasteel.
Kaatsheuvel, 15 Mei. Dezer dagen kwamen
ruim honderd leden in de groote patronaatszaal bijeen. Voor in de zaal prijkte het prachtige nieuwe vaandel van de B.V.L.-afdeeling,
omringd door bloemen. Na de vaande'wijding
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en een toespraak van den heer L. J. v. d. Horst
namens het gemeentebestuur, sprak de heer H.
Elshout, pl. leider, een dankwoord. Vervolgens
hield Luitenant A. B. Rabou, uit Den Bosch,
een propaganda-rede, waarna met het nieuwe
vaandel in een optocht naar de schietbaan getrokken werd, waar door Wethouder v. d. Horst
het schietseizoen met het eerste schot geopend
werd.
De Krim, 25 Mei. De Gewestelijke Commissie
heeft den heer H v. d. Spoel tot plaatselijk leider benoemd.
Lexmond, 12 Mei. Zooals bekend is, organiseert onze afdeeling op 27 en 28 Juli a.s. een
algemeenen schietwedstrijd. De wedstrijd zal
op 27 Juli a.s. worden geopend door den heer
Snoeck Henkemans, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, lid van de Nationale
Landstorm Commissie.
Geschoten zal worden met K.S.O.-geweer op
12 tot 15 buitenbanen.
Voor pl. leiders wordt een extra-wedstrijd
gehouden.
Lunteren, 9 Mei. Na de prijsuitreiking 1s een
commissie benoemd, die pogingen in het werk
zal stellen ter verkrijging van een eigen a{deelingsvaandel.

Middelburg, 27 April. Jaarvergadering onder
leiding van den heer Enkelaar. De heeren
Laernoes en Overste Bierman waren aanwezig.
Uit de jaarverslagen bleek, dat er een voordeelig saldo was van f 144,-. Na de pauze sprak
de heer K. Schout over voorvallen aan boord
van 's Lands vloot in de dagen van Michiel de
Ruyter.
Zoowel de door den heer Enkelaar gemaakte
foto's tijdens de begrafenis van H.M. de Koningin-Moeder, door een projectielantaarn vertoond, alsmede de daarna vertoonde film van
de uitvaart van Koningin Emma, werden met
aandacht gevolgd. Het was een mooie avond
voor den B.V.L.
Moerdijk, 26 April. De afdeeling telt thans
30 leden.
Nederasselt, 18 Mei. Eind Mei, begin Juni
wordt hier een groote schietwedstrijd gehouden.

NIGTEVECHT.
Propaganda-avond.
De ge/eorganiseerde plaatselijke Commissie
te Nigtevecht heeft op 16 April een goed geslaagden propaganda-avond georganiseerd in de
zaal van den heer Akkerman te Nigtevecht. Er
was' een zeer groote belangstelling voor dezen
avond. Ook leden van de naburige afdeelingen
Abkoude en Vreeland waren opgekomen.
In een geestige toespraak van Ds. Poldervaart werd de nieuwe pl. Commissie aan de
leden voorgesteld.
Het programma omvatte diverse films. o.a.
de plechtige teraardebestelling van H. M. de
Koningin-Moeder,
Ook de Commandant van het Landstormkorps Stelling van Amsterdam hield een toespraak, waarna aan het slot de eere-voorzitter, Burgemeester Schiethart, aan de plaatselijke commissie dank zegde voor het organiseeren van dezen goed geslaagden avond,

Oeffelt, 9 Mei. De afdeeling telt thans 53
leden.
Oegstgeest, 28 Mei. Propaganda-samenkomst
onder leiding van Burgemeester A. J. Gerrevink, mede ter herdenking van den 25sten verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana.
In het gedeelte voor de pauze werd in
schoone tafereelen de aandacht gevraagd voor
enkele bekende historische personen. In het
bijzonder werd herdacht de eerste Juliana, de
stammoeder van ons Vorstenhuis, Gravin Juliana van Stolberg, o.a. voorafgegaan door een
scène "aan den vooravond van den slag bij
Mook", in welken slag de twee Nassauer graven Lodewijk en Hendrik gevallen zijn.
Na de pauze werd door Luitenant D. G.
Sanders gesproken over de beteekenis van den
B.V.L., toegelicht door een tweetal tableaux.
In een tweetal tafereelen werd vervolgens

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN
BLOEM EN MAGAZIJN
's-GRAVENHAGE

herinnerd aan de beide data 30 April 1909 (geboortedatum Prinses Juliana) en 30 April 1934.
Alvorens in het laatste tafereel verschillende
vertegenwoordigers van ons volk hun gevoelens jegens de Prinses vertolkten, werd eerst
gehoord een woord van eerbiedige hulde aan
de nagedachtenis van wijlen H.M. de Koningin-Moeder,
Het was een welgeslaagde avond, waarvan
de pl. commissie, en de heer Sanders in het bijzonder, alle eer heeft. De groote zaal van. het
Patronaatsgebouw was tjokvol. Onder de aanwezigen· waren Mr. P. E. Briët, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Kapitein Boulogne, namens de N.L.C., voorzitter, secretaris
en enkele leden van de gewestelijke commissie, Kapitein C. M. Bogert, namens den Korpscommandant, en tal van plaatselijke leiders.
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Poortugaal, 9 Mei. Prijsuitreiking in de zaal
van den heer Jqnker. Aanwezig waren o.m. de
heer F. D. van der Mast, secretaris der gewestelijke commissie en de heeren H. Degen en
R. K. Smits, leden van de pl. commissie, Na
vriendelijke en waardeerende woorden van den
heer Van der Mast, reikte de heer Degen de
prijzen uit. De eerste drie prijzen werden behaald door de heeren K. Haspels (478 p.), P. L.
Groeneweg (472 p.) en F, de Bondt (461 p.) Vervolgens werden enkele huishoudelijke zaken
behandeld.
Poortvliet, 3 Mei, Opening van de nieuwe
schietbaan van de schietvereeniging "Nederland en Oranje" in den Klaas van Steenlandpolder, waaraan verbonden was een driedaagsche wedstrijd, mede toegankelijk voor
Landstormafdeelingen (geweer M '95, scherpe
patroon No, 1 en K.SO.-geweer). Tegenwoordig
waren o.m. de heeren W. Dronkers, Burgemeester, H. Bierman, Commandant Landstormkorps Zeeuwsch Verband, Jhr. J, van Vredenburch, E. C. W. A. Geuze, Dijkgraaf van het
waterschap Poortvliet, de Wethouders Krijger
en van der Slikke, zoomede de heer A. C, Polderman, arts te Scherpenisse.

Res. Luit.-Kol.
P. S. Hartogh Heys
van Zouteveen,
secr. der Gewestelijke
Landstorm commissie
,,Kennemerland".
Bernardusgebouw, onder leiding van den heer
A. van Rage. Na een opwekkende rede van
den heer Jalink, uit Apeldoorn, deed Pastoor
Van Dijk een beroep op de jonge menschen
die hun diensttijd vervuld hebben, om zich vrijwillig bij den B.VL. aan te sluiten,

Rhenoy, 7 April. Bij een gehouden wedstrijd,
wist de afdeeling Leerdam den wisselbeker te
bemachtigen
De uitreiking der prijzen geschiedde door Ds.
N. H. Kuipéri, voorzitter van de pl. commissie,
die in haar geheel aanwezig was, n.l. Pastoor
R. v. d. Burg en de heer F. Verstegen.
Ridderkerk, 4 Mei. Vergadering in het gebouw "Obadja", onder leiding van Ir. Boele,
die in zijn openingsrede het overlijden van
H.M. de Koningin-Moeder herdacht. Overste
Linden reikte brevetten uit aan 3 koningsschutters en 21 scherpschutters; Burgemeester Klein
nam de taak op zich om de schietprijzen uit
te reiken, Voorts werden enkele films ver·
toond,

,,.,.,,.
(, verste Bierman lost het eerste scbot.
Burgemeester Dronkers hield een openingsrede, waarbij spr. in het bijzonder Overste
Bierman welkom heette. De hee~ Dronkers
wenschte de leden van de afd. Poortvliet van
den B.V.L, en van de schietvereeniging "Nederland en Oranje" hartelijk geluk met deze
nieuwe schietbaan, en spr. hoopte, dat men
vele jaren eendrachtelijk en vredelievend van
deze nuttige inrichting gebruik zal kunnen
maken.
Hierna sprak Overste Bierman eenige woorden van gelukwensch,
De heer H. Overbeeke, · voorzitter van het
bestuur der schietvereeniging, dankte vervolgens sprekers en verdere belangstellenden
voor hun aanwezigheid,

Raalte, 25 April, Jaarvergadering in het St.
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Sassenheim, 28 Mei, Binnenkort zal aan onze
afdeeling een eigen vaandel worden aangeboden,
De Steeg. Alhier is een nieuwe afdeeling opgericht met een sterkte van 60 leden, Als pl.
leider zal optreden de heer L. Schipper, dienstplichtig sergeant, hoofd der Chr. School te De
Steeg en als voorzitter de heer Mr A, Baron
van Heeckeren van Keil te De Steeg,
Texel, 24 April, Jaarvergadering in Hotel "de
Lindeboom. De Burgemeester van Texel, de
heer W B, Oort, opende de vergadering en
schetste hierbij den indruk, dien de begrafenis van de Koningin-Moeder op hem en allen,
die daarbij aanwezig waren, maakte, De liefde
van het Nederlandsche volk aan het Oranjehuis kwam hierbij sterk tot uiting,
Hierna volgde de prijsuitreiking, Nadat de
heer Oolders, uit Alkmaar, enkele interne aangelegenheden van den Landstorm behandeld
had, volgde een rondvraag, waarbij werd aangedrongen op het houden van , een schietwedstrijd te de Koog met scherp. Dit zal overwogen worden.
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Tilburg, 7 April, Vergadering, waarbij door
den pl. leider, Res. Eerste Luitenant Bax een
uiteenzetting we rd gegeven over de organisatie van den B.V.L. en over het bijzonder gebruik van den tweeden ban.
Uitgeest, 5 April, Alhier is de heer Jac. Goeman overleden, die een trouw lid der afdeeling
was.
Valkenswaard, 6 Mei. De schietbanen zijn
weer geopend.
Veghel, 15 Mei. In hotel Jilesen heeft luitenant Rabou, uit Den Bosch, voor vrijwilligers
uit de afdeelingen Veghel, Eerde, Mariaheide,
Vorstenbosch en Zijtaart een uiteenzetting gegeven over het bijzonder gebruik van den
tweeden ban.
Venhuizen, 2 April, Alhier is plotseling overleden de heer Jb. Ruijter, die van de oprichting af de actieve voorzitter der afdeeling is
geweest.
Vlaardingen, 26 April. De door de afdeeling
Vlaardingen gewonnen wisselbeker is in een
samenkomst in de bovenzaal van Excelsior, bij
monde van Burgemeester A. van Walsum uitgereikt. Spr. wenschte de afdeeling geluk, die
met 930 punten den eersten prijs won en nu
den wisselbeker in bewaring krijgt. Behalve
deze wisselbeker van den heer J H. van Hoboken te Overschie, waren nog een zilveren
medaille door notaris Val ette te Maasland, een
zilveren lauwerkrans door een B.V.L.-er uit
Overschie, een zilveren beker door ds. A. Luteijn, alhier, en een zilveren lauwertak door ds.
Bosman van Maassluis beschikbaar gesteld.
De Burgemeester richtte na de prijsuitrei-
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king hartelijke woorden van afscheid tot ds.
Luteijn bij zijn a.s. vertrek naar Nijkerk.
Namens de afd. Vlaardingen heeft de pl. leider, de heer A. de Zeeuw, ds. Luteijn toegespróken en hem dank gezegd voor den steun
van hem ondervonden.

3. idem Beekbergen 237 p.; 4 idem Zelhem 237
p.; na loting; 5. idem Gorssel 229 p.
2e vijftallen: 1. Bijz. Vrijw. Landstorm,
Zutphen 235; 2. Burgerwacht, Brummen 234; 3.
B.V.L., Lochem 232 ; 4. Burgerwacht, Warnsveld 231; 5. B.V.L., Beekbergen 226.

Vlijmen, 2 Mei. Op een huishoudelijke vergadering heeft de heer Joh. B. A. Gregoor een
zeer interessante en leerzame inleiding gehouden over Nationaal Socialisme en Fascisme,
welke door de aanwezigen met groote belangstelling werd gevolgd.
Vroomshoop, 3 April. Flink bezochte landstormavond, w aarbij
mooie
redevoeringen
mochten worden beluisterd van Burgemeester
Beukema, Generaal Duymaer van Twist, Overste Baron van Voorst tot Voorst en Pastoor de
Jong.
Ds. J . Roodenburg sloot de samenkomst met
een kort woord en verzocht de aanwezigen te
zingen "Mijn schilt en mijn betrouwen".
Warmond, 3 Mei, Geanimeerde ledenvergadering onder leiding van Burgemeester A. J.
L. Ketelaar. Het woord voerden Majoor
Boots, Commandant Z.H.W., Kapitein La
Rivière van den Vaartuigendienst en Luitenant Karres, secretaris der gewestelijke commissie.
Weert, 6 April. Voor de afdeelingen Weert,
Tungelroy, Stamproy, Nederweert, Opsel, Hunsel en Ell werden in het Scala-theater te Weert
een zestal landstormfilms vertoond.
Tevoren hield de secretaris der gewestelijke
commissie, Res.-Kapitein Jhr. J. A. L H. Graafland, een herdenkingsrede over H.M. de Koningin-Moeder.
Winschoten, 30 April, Pogingen worden gedaan vm schietwedstrijden te organiseeren met
de omliggende afdeelingen.
Zutphen, 12 Mei. Heden werd het schietconcours van de Zutphensche afdeeling van
den B.V.L., dat in "Negro" werd gehouden,
beëindigd.
Er was veel animo voor dezen wedstrijd, die
in alle opzichten slaag\fe.
Des avonds heeft de Burgemeester de prijzen uitgereikt. Mr. J. Dijckmeester noemde het
een aangenaam voorrecht de prijzen uit te reiken, van dit welgeslaagd concours, waarmee
de B.V.L. de weerbaarheid van het land heeft
gediend, de sport bevorderd en de stad Zutphen
een dienst bewezen.
Een der leden van de burgerwacht dankte
voor de goede organisatie van dit concours.
Na de prijsuitreiking besloot men om een
telegram aan H.M de Koningin te zenden.
De uitslagen der korpswedstrijden laten wij
hier volgen:
Korpswedstrijd: 1. Burgerwacht Zutphen 241
p .; 2. Bijz. Vrijw. Landstorm, Zutphen 237 p.;

DISTRICT TWENTSCH VERBAND.
Vrijwillige L.S. K.-Motordienst.
Oefening met vliegtuig-waarneming.
In Twenthe mag de Vrijw. L.S. K.Motordienst zich in steeds toenemende
belangstelling verheugen.
Het ledental gaat met den dag vooruit en de bijeenkomsten en cursussen
worden steeds zeer goed bezocht.
Wanneer -er oefeningen worden gehouden zijn alle leden steeds present en
verrichten zij hun diensten op lofwaardige wijze.
Dit bleek ook Vrijdag 27 April, toen
de sectie Enschedé-Hengelo haar eerste
nachtoefening hield.
Een 25-tal auto's en 7 motorrijwielen
namen hieraan deel, terwijl tevens een
vliegtuig der vliegtuig-afdeeling, met als
piloot de heer H. J. P. v. Heek, en als
waarnemer de heer W. v. Graft, een
nachtelijke verkenning ondernam. Het
geheel stond onder leiding van den sectie-commandant den res. len Lt. C. v. d.
Heuvel, terwijl de afd.-commaridant,
luit.-kolonel Baron v. Heeckeren v.
Kell, alsmede de distr.-commandant,
res. le Lt. H. J. Goorhuis de oefening
bijwoonden. Alles had een zeer vlot verloop en bleek het duidelijk dat de gehouden cursussen zeer goede resultaten
hebben gehad.
Op Woensdag 2 Mei verzamelden de
vrijwilligers van het district zich in
Hotel Eulderink te Hengelo (0.), alwaar
de res.-kapitein van den geneeskundigen dienst, Dr. L. de Bruyn uit Losser,
een lezing hield over "Chemische strijdmiddelen''.
De sectie Almelo, onder commando
van den sectie-commandant, den res.
2en Lt. Ir. G. J. A. Mettrop, maakte van
deze gelegenheid gebruik om het co-
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lonne-rijden te beoefenen, en in colonneverband van Almelo naar Hengelo te
rijden. 20 auto's en 21 motorrijwielen
snorden in onberispelijke orde langs den
weg en trokken groote belangstelling
van het publiek.
De vrijwilligers der sectie Enschedé
waren op eigen gelegenheid naar Hengelo gekomen.
De lezing over het zeer actueele onderwerp "gas" werd met groote aandacht door de zeer talrijke vrijwilligers
gevolgd en Dr. de Bruyn had dan ook na
afloop een wel verdiend en hartelijk
applaus voor zijn zeer leerzame en interessante voordracht in ontvangst te
nemen.
Vermeld zij nog, dat de afd.-commandant, luit.-kolonel Baron v. Heeckeren
van Kell het openingswoord sprak en
aan het einde een woord van dank richtte tot Dr. de Bruyn, voor zijn voor allen
zoo nuttige lezing.
Thans staan de schietoefeningen in de
Harskamp voor de deur en hopen wij
dat een flink aantal vrijwilligers zich
voor deze 3-daagsche oefeningen zullen
opgeven.
MOTOR-ORDONNANS.
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ELSPEET

MAASTRICHT

HOTEL BLOEMINK HoTEL PENSION "DE ZWAAN"
GEVESTIGD SEDERT 1847

Fraai gelegen aan de Loolaan bij
het Koninklijk Paleis en Bosschen
H6tel "De l'Europe"
Café-Restaurant _
Ruime, frissche kamers met str. k. en w. w .
Erkende prima keuken. Garage a. h. hótel.
Zalen voor vergaderingen en partijen
Prima consumptie - Billijke prijzen
Aanbevelend, H. STEFFENS - CUISINIER

APELDOORN

Stroomend water op alle kamers
BADKAMER AUTOGARAGE
TEL. 10 (doorverb.). Pensionprijs v.af f 3.-

Aanvangspunt voor
diverse

excursies.

ERMELO

PRIMA KEUKEN

VALKENBURG

HOTEL PENSION

MATIGE PRIJZEN

HOTEL
,,ORANJE NASSAU"

TELEFOON

EERSTE

20

L.

J. ROELOFSEN

tegenover het Postkantoor

BEZIENSWAARDIGHEID

RIJKE VERZAMELING ANTIEK EN TEGELS

BILTHOVEN

's-GRAVENHAGE

MEPPEL

Grand Hotel "VICTORIA" Café-Restaurant
Telefoon 11 7707
Spuistraat no. 16

Hotel-Restaurant "N EU F"

Groote en kleine zalen voor
vergaderingen en partijen

EDE (Geld.)

*HENGELO

Hotel-Pension "BUITENZORG"
J. G. PIETERSE

HOTEL
. ,,DE HALVE MAAN"

TELEFOON INTERC. 4

TELEFOON 3737

Hotel "WELGELEGEN", Café-Rest.Pension, Stationstr. 94/96-103, tel 46.
Cen tr. verw., str. w. en k. w., auto-gar age
(30 wag.), Bondshótel A.N.W.B. en K.N.M.V.
P ens. f 4.50, log. m . ontb. f 3.-, k. lunch f 1.25,
diner f 1.75. 2 gr . lommerrijke tuinen, in de
n abijheid v. bosschen en heide, centrum v.
mooie uitstapjes. Aanbev., Jo.h. van den Berg

UTRECHT

STAAT

HOTEL-RESTAURANT "HEIDEPARK"
AAN WEIDE, BOSCH EN HEIDE
TELEFOON 26477 - - - - - Grootste, modernste en meest geschikte
gelegenheid ter plaatse.

EDE

Hotel "TERMINUS"

RAADSKELDER
KLEINE

(0.)

Eerste klas gelegenheid ter plaatse
,,'t Wapen van Gelderland"
HoTEL PENSION JANSEN
Café-Rest., Tel. 2. A.N.W.B. en K.N.M.V. Badkamer. Lommerrijke overtuin m. gez. zitjes.
Garage. Auto's te huur. Pension v.af f 5 p.d.,
voor- en naseizoen reductie. Log. m. ontbijt
v.af f 2.50. Diner v.af f 2.50. Rest. à la carte
den geheelen dag. Het geheele jaar geopend.

VORDEN

v. à v. Station - Telefoon 2322
Warm en koud stroomend
water
AUTOGARAGE

OLDENZAAL
Hotel Pension "DE GOUDEN LEEUW"
TELEFOON 32
Bezoekt vanuit Oldenzaal 't mooie Twenteland. Billijke tarieven. Str. w. en k. water.
Garage.
Aa nbevelend, H. A. VASTERT

In MONTFERLAND's omg. m. 2000 HA bosch
en hei, bij de Duitsche grens, Hotel "Berg- en
Boschzicht". Bondshótel A.N.W.B. Alle kam.
str. water, koud en warm. Gr. tuin, garage,
ruime serre met 60 zitpl.; 1931, '32, '34 verbouwd. Vr. gratis toez. prosp., gids en fietsk.
Pens.-prijs f 3.50, voor- en naseizoen f 3.-.
J. v. RAAIJ, ZEDDAM (Tel. 6, dag en nacht).

LUNTEREN

0 M M E N Hotel-Café-Rest. ,,DE ZON" ZEIST HoTEL "HERMITAGE"

HOTEL-PENSION "FLOOR"

Telefoon 10 (doorverbonden)
Eerste huis ter plaatse
Pra chtig gelegen aan de rivier de Vecht.
Centr. verw. Stroom. warm en koud water.
Badkamer. Garage bij het hótel. J. LOKIN

Bondshotel

A. N. W. B.

Autoverhuur - Garage - Electr. licht - Tel. 32

■

1

Blijft in de vacantie
in Uw eigen land
APELDOORN

o

SCHIET LOKALEN

Eerste rangs hótel en restaurant,
wereldbek end door zijn mooie ligging, met
terrassen , goed verz. keuken en schitt. kam.;
geheel gemodernis.; hedendaagsche prijzen.
In Juni, Juli en Augustus orkest op terras.
H. J. v. d. AUWERA, Dir.

WIE HELPT

reserve-officier, lid B. V. L.,
door omstandigheden werkloos, 25 jaar oud, met opleid.
gymn. onderw. en in 't bezit
diploma boekhouden, v.g.g.v.,
AAN BETREKKING ?
Onverschillig wat of waar. Br.
onder letter C aan het bureau
van dit blad.

1:l bi 31J i i-4
BEZOEKT

DE

MOOIE

EILANDEN

Net iets v. d. B.V.L.

Oefen- en Wedstrijdmateriaal

1
Il'Jwt"'o,~
~
~ i ZEIST

Drukkerij Ruitenbeek

Speciaal adres:

KOK ROTTERDAM TERSCHELLING EN VLIELAND! ~~~l..
VAK-kleeding

Beijerlandschelaan 17
Jonkerfransstraat 101i
Wij maken iets speciaals
in bedrijfskleeding, o.a.
Overals en Werkpakken
Vraagt U eens bemonsterde offerte aan of
koopt een proefstukje.
Uiterst lage prijzen 1

In het hoogseizoen vanuit Harlingen, DRIEMAAL per
dag verbinding met snelle, zeewaardige Salonbooten
Retour 1 ste Klasse fl. 2.50
Op Zondag Retour 1 ste Klasse

fl. 2.00

2de Klasse fl. 1. 75
2de Klasse

fl. 1 .25

f

GROOTE GEZELSCHAPPEN SPECIAAL TARIEF

Inlichtingen: REEDERIJ DOEKSEN

(g-efie
( 1:::-A,
ltlet eJ c0 ltl
c;;, t y ~
~ ~ltJect.r·JJleet;
.... o

MET ZIJN LAGE
BELASTINGEN ! 1
Zoo kunnen wij U aanbieden,
18Clie l.,
:g ;' hetzij voor huur of koop, in 't
éll(J Oj ■= mooiste gedeelte gel. villa's en
.b~ ...
~- grond. Nadere inl.: Bouw- en
~
';l g Woningbur. ,,Onze Woning",
Dir. H. G. Sliedrecht, te Zeist,
~· ... Stationsplein.

r:

\J,•SQ
f

">1:::-1:::-,

c;;..c;,.c;,J

\Jo. Oo ë: f

Firma C. en S. VALKENBURG &Co. J:Jo!::u~No
,.., l.. 1
~

Tel. 7 - Telegrammen:

NEDERLAN,D SCH
FABRIKAAT

1

N.V. KONINKLIJKE

BEGEER

VOORSCHOTEN
MEDAILLES
INSIGNES

SIMON-VALKENBURG

F a b r i k a n t e n van :
Diverse soorten Singelband, Touwwerk en Techn. Banden en Weefsels

D. VERSTOEP t::n ~::gMeerdervoort 809
Aannemer van grond~, spoor~, hei~ en betonwerken
Wegenbouw en waterwerken Verhuur van aannemersmateriaal

Telefoon Gouda 2352 - Telefoon Den Haag 338501
Voorloopig kantooradres: Graaf Florisweg 30, Gouda

/Je,,.

· en J. r.

=-

1ZJ21.,;}
f?él.réll)tj

-

(N.V. Veenkoloniale Levensv~rzekering Mij.)

Of

lfee.r

WO((~

ZeJ;/jl'ijWieJ

1

e .bl'jh.

1

P. LANGHOUT
Bi Il ijk e

-

BIJ

Re Is bagageVerzekering

Hoogste waarborgen - Laagste premiën -Agenten gevr.

VROOM &
DREESMANN

G. M. A. STEIJLEN

v.h. H. P. Den Boer N.V., Dordrecht, Tel. 5241, Postbus 72.

DONKERSTRAAT 50

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 gasverbruik. Vraagt onze referentielijst. Reizigersbezoek gratis.
Uit voorraad leverbaar.
Wij wachten uw aanvrage.

HARDERWIJK
Tel. 141 - Giro 119428

HOEVE

I uxe

RIJSWIJk (Z.-H.)

Tel. lnterc. 118893

Vergaderzalen

GAS-BANKETOVENS

ANG

Coupeur steeds te ontbieden.

NU

Av
o

SCHOENEN

p B N A'

HET NEDERL.
TECHNICUM, ARNHEM
geeft schriftelijke
opleiding voor alle
LAGERE en MIDDELBARE technische
beroepen.
Ook voor de N. 0,•
en andere RIJKSEXAMENS

EENS DRAGEN. . . . .
STEEDS VRAGEN ! !

• •

;;;~\1~~:;; 1

1

H. H. LANDSTORMERS
Koopt Uwe prijzen bij

H. DIEPENBROEK

ZAADHANDEL
DOETINCHEM

VRAAGT PRIJSCOURANT !
PRIMA GROENTE-, BLOEMEN LANDBOUWZADEN
Tev. agenten of depothouders
gevraagd. - Flinke provisie.

HOYNG
HOYNG [

•

Individueel onderwijs,
gericht op de examenen practijkeischen.

Uitstekende

resultaten.

Inrichting

HEINS' TAXI-DIENST

-948

•

...

•

r.. -~ ••

,

.

'

C.AlfEliil'S ll(OLEliillf-'l@El

1), •~.AlE~Z,$f~CI.AlUT

V.l>'w'ERFSTIU
IEl.169
7.1:
•
•
LEIDEN

Gebrs. v. LEUSDEN
EDE

OOSTERBEEK

Jacht- en Toeristenartikelen,
Amunitie,

Tenten,

Veld-

Thermosflesschen,
zakken,

en

Rug-

enz .

A. Drüghorn
v.h. L. W. BRONKHORST
Javastraat 57 - Den Haag
Opgericht anno 1873
Telefoon no. 113290
Postgiro no. 163395
Sigaren-, Sigarettenhandel

Vraag het kosteloos prospectus No. 10 eens aan.

111111111111

DE HAAS

Rijwielfabriek
Maassluis, t.168
SPUISTRAAT • PASSAGE • DEN HAAG Dir. a. part. rijwielen en onKALVERSTRAAT - ROKIN • AMSTERDAM derdeelen. Zendt deze adv. in
en U ontv. gratis fr. prijscrt.
OUDE GRACHT - UTRECHT
no. 3, met nog (tijde!.) extra
HOYNG-JUNGERHANS • EINDHOVEN korting. Conc. uitgesl. Verz.
door geheel Nederland.

U zult tevreden z~jn.

LEIDEN

•

MOREELSELAAN 37

1 e kl. Reparatie-

Kruiwagenfabriek "DE BEER"
SLIEDRECHT

STUDEER TECHNIEK
THUISf

AFD. TOURINCARBEDRIJF

Garage bij tiet Station

88 1BREESTRAAT 88

meer dan ooit hebben
alleen de best onderlegden kans, om te
werk gesteld te worden!

GARAGE M. HAGENQLJW

COEVORDEN - TEL. 72

H. G. J. WOLF
-

948 TELEFOON

UNIFORM-KLEERMAKERIJ - - - - - - - - - - - - - - -

P. N. HE I N 5

LS Sigaren-Tabak-Sigaretten

VERVEN

BAKOVEN BOUW

Geen Fooien! Den Haag

Auto's en Touringcars

• ---

VEENDAM

11-56-46~

TER AAR

pr ijzen voor

Hotel Leeuwendaal
Fa. JOHs. v. d. ANDEL
.. ..

J.

,,CITAX"

!ST(/JN N.A. L. Garage

Délltles.

STOOMEN

PRACTISCHE
HUISVROUW
KOOPT

op aanvraag

/ H.H. LANDsToRMERs,

N.Z. VOORBURGWAL No.156
Keuken
_ _ AMSTERDAM _ _ _ _ _ _Uitstekende
_____
__

DE

prijzen

TEL. 287 - OUDESTRAAT 114
KAMPEN
Vraagt onze prijzen en kwaliteiten en U slaagt ! - Door
't geheele land te ontbieden.

0

F

Telefoon No. 12 5
en

RuoEtsuE1M & zN.
.,. s.BURGERKLEERMAI{ERIJ
MILITAIRE- EN

A }::CD;
~
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~ él f11
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~~

SCHERPENZEEL (Gld.)

DOORN
Modellen

BEVOORDEELT DE
ADVERTEERDERS

GOEDEWAAGEN'S CUBA DOORROOKERS

-

N.V. INGENIEURSBUREAU

ROTTERDAM

GRAND HOTEL
PRIJS 45 CENT

DE PIJP VOOR 1 934

(fijne kwaltieit): Groote lichte Vorstenlanden
Sigaren, fabr. Hillen's Sigarenfabriek, f 30.- - - - - per duizend; 100 stuks als proef .... f 3.---.
Tegen toezending postwissel of storting op onze Postgiro
no. 221887 franco huis.
Firma H, BATELAAN, Koudekerk a. d. Rijn, Telefoon 11.

SIGAREN

N.V. NEDERLANDSCHE
HYPOTHEEKBANK
opgericht te VEENDAM in 1890
N.V. Eerste Ned. Hyp. Briefbank, 's-Gravenhage
gefusioneerde bedrijven
Directie: Mr. M. J. BOS en Mr. J. WILKENS.
Kapitaal f 5.750.000, waarop gestort f 1.143.800.
Hypotheken f 85.000.000.
Pandbrieven f 81.000.000.
4 pCt. Pandbrieven met verplichte uitloting à 99½ pCt.
(Omwisselingskoers 99 pCt.)
Reserves f 3.800.000.

c~~~J~liiiÎ~~~L~~ Fa. H. Evenblij ,,EKSTEEN"
GOUDA

Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf
uitgebreid Hollandsch ontbijt.
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Vat e n

Heerenveen (t.o. 't station)

Kalkkuipen
Watertonnen

'J GOUDEN HOOFD
GROENMARKT 13

Stroomend w. en k. water
Centrale verwarming

DEN HAAG

GARAGE · TELEF. 20

Tel. 117584 (3 lijnen)

ZUM FRANZISKANER"

LEE u WAR D EN

"

°

HteI"DeKroon "

BREDA

Logies en ontbi1t f 2.50
~

>

SPECIALITEIT

P. M u.l ders & Zn.

l'1

in Wi edmessen,

Utrecht

-4

-

Schoffelmachines

<
0

en Stalen Zwingers

<
<

.....
0
co
.....

0
0

-4

>
.J

z

LIJ
Q.

11.
0::

a. d. Zaan

Verga d er z a I en
U ITST. KEU KEN

SPECIAAL- BUREAU VOOR
WATERREINIGING
EN
WATERTECHNIEK

1
l

l

Giervaten

L

(6 à 700 L.)

E

•

,1
der N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE
EEN VEILIGE BELEGGING.
MEDAILLES BEKERS
Verkrijgbaar:
EEREKRUISEN en LINTEN
4 pCt. Pandbrieven à 99 pCt.
Aangesloten bij de contr6le
der Rijkspostspaarbank.

VAANDELS-VLAGGEN

Alles Nederl. Fabrikaat

Overspannen ...
Moedeloos ...
Drukkend gevoel op hef hoofd ...

"DE ZENUWEN
ZIJN HAAR
DE BAAS "

P. BOSMAN

Tel. Interc. 54603.
Logies m. uitgebr. ontbijt f 2.50
Centr. verwarm., badkamers,
stroom. warm en koud water. _ __,.;:::..:.=:.::..__ _ _ __
C. H. Bergmans. TUINHUISJES vanaf f 27.50
WEEKEND-HUISJES
met kamer, keuken en slaapkamer . , ............ f 250.Keuze
uit meer dan 100 modellen.
Tevens Autogarages v.af f 59.CAPELLE a.d. IJSSEL Bezoekt onze terreinen of
zendt 20 cent aan porti voor
Telefoon (Rotterdam) teekeningen.

Groote Vergaderzalen

C

GROOT'S HOUTBOUW
No. 5 3 0 0 9 DE
VROOMSHOOP - TELEF. 18
Vraagt prijs
en beschrijving van onze modellen

I\YIALITHT

NassauN.V. Houthandel v.h. Fa. J. &G. ALBLAS
Tax
WADDINXVEEN
TEL. No. 6
Opslagplaats Rotterdam, Zwaansha·ls 203-205, tel. 40891

·

POSTBUS 55

·

MIDDELBURG

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING

TRIPLEX

ALKMAAR

BETONHOUT - - - - - KISTENHOUT

RIJSMATERIALEN - DROOG EN GROEN RIET

BETONWERKEN

VRAAGT ONZE MODELLEN !
Levering door geheel Nederland.
Franco huis.
Aanbevelend,
N.V. v.h. Firma GROENENDIJK
SLAGHEKSTRAAT Nos. 90--94
Rotterdam-Zuid - Telefoon 11386

STOOMWASSCHERIJ

-

ZUIDBLAAK No. 22

en

per K.G.

ROTTERDAM. Tel.11645 Speciale

Afdeeling

FIJNGOED

VOOR

Op plaatsen, waar nog niet
vertegenwoordigd, agenten
gevraagd.

f 2S.-

1
E
z
C

__

~tus 'AAN

ACCOUNTANTSKANTOOR

,
1870.

PRIMA KWAllTfll ~

WINDMOTORENFABRIE~

ll. §ebr.s. Ba/rlier .Ylsl·{Fr)

.RECORD'WINDMOTOREN

kost
BLOMJOUS
een prima
rijwiel ....
DENNEWEG75-77
Spaart uw geld. Koopt of beTEL. No. 112760
stelt nog niet .... Vraagt eerst
's-GRAVENBAGE
gratis Prijscourant 1934 met
Uniform-kleeding
juiste afbeelding en beschrijPetten
ving ....
KENT U DE MILISAFE?
W. VAN HEERDT, Fabrikant, Vraagt prosp. Opgericht 1910
Lunteren.

1
1

===========

H. W.

LOOSDUINEN
••

Vraagt prlJS
per stuk

Auto-, W.A.-, Ongevallen•,
Ziekten-, Glas-, Brand- en
Transportverzekeringen.

KONINGSSCHUTTERS

SCHIETSCHIJVEN

Directie : R. . MAAS Rzn.
Comm.:
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
Mr. J. Oranje.
S. Zeijl Wzn.

TELEFOON No. 257

van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm beschikbaar
Tel. Nr. 23 door!.
tegen betaling van f 1.- :
INSIGNES van het Koningsschutterskruis. als Dasspeld
UITVOERING van RIJSWERKEN in onder-aanneming. en als reversknoop.
RIETMATTENF ABRIEK
Bij postwisselzending aan de
~~igen cultures
Prima kwaliteit
Lage prijzen Administratie van "Het Landstormblad" te vermelden hetgeen men wenscht.

J. P. v. EESTEREN GEBR. BOEK -------------------BOUW- EN G,EWAPEND

NASSAUPLEIN 1

OREGON PINE
BERKEN en ELZEN

HOOFDKANTOOR: ARNHEM

-

6-p.-wagen naar buiten

8 et. per K.M.

,,CONCORDIA"

N. v. AANNEMING MIJ.

7 et. per K.M.

LEVEREN : Vuren, Grenen, Amer. Grenen
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Sparren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout.
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw.

GEBR. VAN OORD - WERKENDAM

Dagelijksche Boot- en Autodiensten
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam,
Delft, Den Haag, Amsterdam,
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd

4-p.-wagen naar buiten

PRIJZEN SCHERP ·CONCURREEREND 1
KORTE LEVERINGSTIJD

Verkrijgbaar bij Apothektrs en Dro{!islen à Fl. 2.50 per Flacon.
IMPORTEUR , SCHULTE EN THIEME

1

1

I

s

Carrosseriebouw
N.V. M. E.G.G~A,

Altijd moede, nooit uitgerust, zelfs niet bij het opstaan, prikkelbaar,
slapeloosheid, gejaagdheid, beven der
handen en knieën. Al deze stoornissen kunt U
overwinnen door een regelmatig gebruik van
oline van Apotheker H. van Aken, specialist te Selzaete.
Koline is zenvwsterkend en opwekkend. Koline maakt een
ander mensch van U. Velen hebben bij het gebruik van Koline
reeds baat gevonden, zelfs in gevallen waarin andere middelen faalden.
Koltne zal ook U helpen. Koline is een uitkomst voor zenuwlijders.

(

WESTEINDE 31. DEN HAAG
' Vervaardiger van Regimentsvlaggen en Hofborduursels.

Hoogstraat 173, Rotterdam

Vreeburg - Tel. 12836

E

e:

■

K. A. HAVELAAR ______
-Brabant
Hotel, Café~Restaurant =========::::-=~ L.
Noord
Hotel
MoERcAPELLE
"Du Commerce"

z

(/)

KO O g

Hotel VERNIMMEN CAFE-RESTAURANT

Pilsner Urquell
en Dortmunder Kronenbier.

l'1

0

inclusief

ALLE COMFORT

~ PRmA KEUKEN - - .
LIJ
I&.
I&.

f J.-,

(

H. M. VAN TRIET
VAN - ITERSONLAAN No. 1

GOUDA
TELEF. 220j

r:oo?s~?e~~!~uder-J
domsdoofheid, oorverkalking, loop. ooren, brommen, suizen, fluiten, geraas in het hoofd, enz.
Vraagt kosteloos broch.
no. 2 omtrent genezing.
S. WIJNBERG,
Oosterpark ,5 - A'dam

9

G. J. HOSMAN GARAGE "LUXE"
R

K

FIRMA H H WIND
■

■

UW ADRES

voor

alle

Landbouwmachines, Ruwolie,
Benzine en Electromotoren

PRl~A
JONGE -~ENNEN
van diversen leeft1.1d en ras.

Ens

C

28

hedé

Telefoon 2813

DIEREN Tzn., ,,DE ZOOM",
Lexmond.

Fa. GERRITS
Citroën-Garage

IN

Fa. WED. A.W. DE HAAS
VEENENDAAL

Citax-Bed rijf

Hotel "De Korenbeurs"

Naar Brielle?

Markt

Telefoon 9

Hotel "De Roskam" Kerlrnwijk

Telefoon 123

G

is.

-

TE TER HEIDE
BIJ ST. NICOLAASGA

VOOR ZUID-FRIESLAND OP 25 JULI A.S.
waren, een hartelijk welkom toeriep in
het historische stadje den Briel.
Een 20-tal afdeelingen van VoornePutten en Goeree-Overflakkee namen
deel met een totaal van ruim 400 schutters, waaronder een aantal officieren.
Na afloop werden in Hotel "De
Nymph" de prijzen uitgereikt door den
Reserve-Kolonel W. G. van Hoogenhuyze, Commandant van het Korps, die
dank bracht aan Brielle voor de prettige ontvangst en de regelingscommissie
voor de goede organisatie.

dan naar

't Hotel "De Nymph"

CAFé-RESTAURANTS
BONDSHOTELS A. N. W. B. 't Bekende Café- Restaurant

;s-

LANDSTORM DAG

Gezonde dieren gegara ndeerd.

Tel. 1 55 - Coevorden
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REGELMATIG af te geven:

Telefoon

Tel. 117 _ COEVORDEN Vraagt inlichtingen; J. 'VAN

N

?

ROTTERDAM,
TURFMARKT 24-26
Boomgaarddwarsstraat 13 TELEFOON 2001 • GOUDA
SCHIEDAM, Pascalstr. 17 Verhuur - Stalling - Reparatie
Het adres voor alle handelsOff. Agent:
en vereenigingsdrukwerk r Nash ·Singer· International

N.V. DrentschOverijselsche Houthandel
Coevorden

VRIJWILLIGE LANDSTORM
VAARTUIGENDIENST.
Schietoefeningen in de Harskamp.
Dezer dagen heeft het Vrijwillig Landstormkorps Vaartuigendienst schietoefeningen gehouden in het infanterieschietkamp de Harskamp.
Begunstigd door prachtig weer, hadden de wedstrijden en oefeningen een
vlot verloop en werden met de verschillende wapens als geweer, mitrailleur,
revolver en pistool goede resultaten bereikt. Het geheel stond onder leiding
van den korpscommandant majoor J. C.
C. Nijland.
In de afdeeling wedstrijd-schieten
werden de navolgende prijzen behaald:
Geweer 150 M.: gouden medaille te luit.
Köhler; zilveren medaille te luit.
Schuier; bronzen medaille 2e luit. Havelaar.
Revolver (6 schoten 15 sec.): gouden
medaille kap. Bos; zilveren medaille te
luit. Trap; bronzen medaille 2e luit.
Bouwmeester.

RESERVE-OFFICIEREN BIJ HET
VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS
SPOORWEGDIENST.
Ingesteld is de nieuwe categorie
Reserve-Officieren voor speciale diensten van het Vrijwillige Landstormkorps
Spoorwegdienst. Het korps bestaat al
langer, maar tot nu toe waren daarbij
geen Reserve-Officieren ingedeeld. De
verplichtingen zijn voor hen, die tevoren
hebben gediend: eerste oefening: 6 dagen, eerste twee jaren na benoeming
eenmaal 6 dagen, overigens driejarige
tijdperken 6 dagen per jaar.

Hiermede geven wij kennis van het
overlijden van ons trouw, voorheen
lid en bestuurs-, daarna eerelid, den
W elEd. Heer PETERUS DOMINICUS
EVERS. Zijn heengaan is voor de
af deeling Heeze een zwaar verlies.
Namens de Afdeeling Heeze:
De Plaatselijke Leider
H. BOSMANS.

VERSLAG DER VERGADERING VAN
HET LANDSTORMKORPS
,,LIMBURGSCHE JAGERS".
Afd. Venlo, op Zaterdag 12 Mei 1934.
De voorzitter Dr. E. Dubois heet allen
welkom en hoopt dat, alhoewel den afgeloopen winter niet die actie is ontplooid kunnen worden welke men zich
gedacht had, de leden in het op komst
zijnde zomerseizoen de schietoefeningen
wederom trouw zullen bezoeken.

Een ingekomen schrijven voor deelname aan schietwedstrijden te 's-Hertogenbosch wordt in beraad gehouden.
Nadat door den Instructeur aan de
schenkers van verschillende prijzen
dank wordt gebracht, wordt overgegaan
tot de prijsuitdeeling en blijkt dat er
zeer goed geschoten is en de prijzen
zijn behaald als volgt:
·
te. H. Stapper; 2e. J. H. Janssen; 3e.
L. van der Wielen; 4e. G. Essers; Se. M.
Timmermans; 6e. J. J, H. Peters; 7e. G.
Tax; Se. G. Thijssen; 9e. J. Driessen;
10e. C. Toebosch; 11e. H. Peeters; 12e.
L. Peters; 13e. L. Janssen; 14e. J. van
Rensen; 15e. Th. van Heijster; 16e. J.
Haanen; 17e. J. Vercoulen; 18e. H. Hendrikx; 19e. A. Bonsel; 20e. E. Baeten;
21e. W. Wennekens; 22e. H. Sevriens
en 23e. G. van den Bereken.
Na de prijsuitdeeling doet de voorzitter mededeeling dat van de zijde der
officieren van 't Korps een wisselbeker
zal worden beschikbaar gesteld, welke
jaarlijksch aan den besten schutter zal
overgaan. Hij die hem 3 jaren achtereen of 5 jaren in totaal in bezit krijgt,
wordt eigenaar.
Thans is men gekomen tot de clou
van den avond, n.l.
de huldiging van het
ijverige en zeer actieve lid, tevens bestuurslid der plts. affeeling den heer Leo
Janssen, ter gelegenheid van zijn 15jarig lidmaatschap
van het korps en van zijn 12!-jarig
huwelijk. De voorzitter feliciteert
hem van harte en stelt hem ten
voorbeeld aan de andere leden, terwijl door den Instructeur, de heer G.
Tax, namens alle leden een mooie schemerlamp wordt aangeboden, en de
commandant der afdeeling, Mr. P. Müller, hem het mobilisatiekruis op de borst
spelt, zeggende dat de afdeeling geen
onderscheidingsteekenen kan verleenen,
doch dat hij dit kruis ruimschoots verdiend heeft gedurende den mobilisatie~
tijd. De jubilaris dankte vervolgens voor
de gebrachte hulde en wordt de vergadering verder gezellig voortgezet, gedurende welken tijd een lid nog een
mooie biografie van den jubilaris in
versvorm voordroeg.

,,MONDEN DER MAAS".
Korpsschietwedstrijd te Brielle
op 3, 4 en 5 Mei 1934.
De wedstrijd werd geopend door Mr.
F. J. D. C. Egter van Wissekerke, Burgemeester van Brielle, Voorzitter van
het deel Voorne-Putten, die de schutters, die reeds in groot aantal aanwezig

LANDSTORMKORPS
,,KENNEMERLAND".
Op 30 Mei j.l. had te Beverwijk de
prijsuitreiking plaats van den Korpswedstrijd, die op 15, 16 en 17 Mei te Haarlem werd gehouden.
Onder de aanwezigen waren de heeren L. F. Duymaer van Twist, Voorzitter en G. F. Boulogne, Secretaris van
de Nationale Landstorm Commissie, de
heer D. 0. Norel,
Voorzitter der Gewestel. Landstorm
Commissie "Kennemerland", de heer
Mr. F. L. J. E. Rambonnet, Burgemeester der Gemeente
Velsen, en Pastoor
J. P. J. Paulusse,
Voorzitter van de
Plaatse!. Landstorm
CÖmmissie Heemskerk.
D. o. Norel,
N
d
voorzitter der Gew.
a opening oor
Landstormcommissie
den heer M. C. van
"Kennemerland".
Eck, Voorzitter van
de Plaatselijke Landstorm Commissie
Beverwijk, voerden de heeren Duymaer
van Twist, Rambonnet en Paulusse het
woord, waarna de Korpscommandant,
de Overste P. S. Hartog Heijs van Zouteveen de prijzen uitrekite.
· De Wisselprijs werd dit jaar gewonnen door de Af deeling Wijk aan z~e
met 226 punten.
Na afloop van de prijsuitreiking werd
door bemiddeling van het PelikaanComité vertoond de mooie film "Met
de Pelikaan naar Indië", die door de
omstreeks 400 aanwezigen met groote
aandacht werd gevolgd.

: ·;/,<: ·.

TER
SENORIT"!'-$
Commissie Zuid voor de afdeelingen I
t/m VI. De Commissie bestaat uit de
heeren: Mr. W. Bakhuys Roozeboom,
J. Bokma, W. Bossenbroek, Ds. Bouma,
Dr. A. de Braal, Kapelaan .Coppens, Mr.
P. van Dortmond, Dr. W. Engelberts, A.
van der Hart, William Rikkers, Ir. J.
Egeler, W. Bertels, J. Kopper, C. van
Goor, Joh. van 't Hoff en H. Eysten.

AMSTERDAM WEST.
In de Pl. Commissie Amsterdam West
zijn alsnog tot leden benoemd de heeren
Pastoor Alink en F. Westerling. Dr. Vos
vergaderde met de Pl. Commissie en de
vertrouwenslieden uit West. In een uitmuntend betoog werd het doel van den
B.V.L. nader door den Voorzitter toegelicht.

AMSTERDAM NOORD I EN II.
Tot leden der Pl. Commissie zijn alsnog benoemd en geïnstalleerd de heeren
Paters C. Agasi en Westerlink en Ds.
J. Kwak.

GEW. LEIDERSDAG OP 8 JUNI.
Aan de op 8 Juni te houden Gew. Leidersdag nemen een zestigtal leiders deel.
Met de leiders wordt eene vergadering
gehouden ter behandeling van diverse
onderwerpen, daarna zal de Alkmaarsche kaasmarkt worden bezocht en verschillende Marine-inrichtingen te Den
Helder. Een gezamenlijke middagmaaltijd zal den dag besluiten.

SCHIETBIJEENKOMST VOOR
OFFICIEREN TE LAREN.

STELLING VAN AMSTERDAM.

De schietwedstrijd voor officieren te
Laren op pistool en long riffle is wederom goed geslaagd. Een groot aantal officieren nam aan de wedstrijden deel. Na
afloop werden de prijzen door den Commandant van het Korps uitgereikt.

Jhr. Mr. C. Dedel.

BIJEENKOMSTEN.

Jhr. Mr. C. Dedel, Burgemeester van
Abkoude en Baambrugge, lid van de
Gew. Landstorm Commissie "Stelling
van Amsterdam", sedert 1924 Kamerjonker van H. M. de Koningin, is met
ingang van 1 Juli a.s. benoemd tot Kamerheer in gewonen dienst van H. M.
de Koningin.
In verband met de aanvaarding van
deze functie in rechtstreekschen dienst
van Hare Majesteit, zal Jhr. Mr. C.
Dedel zijn ontslag indienen als Burgemeester en van woonplaats veranderen.
Door deze eervolle onderscheiding
zullen de Plaatselijke Landstorm Commissies Abkoude en Baambrugge en de
Gewestelijke Commissie eerlang tot hun
spijt afstand moeten doen van een actief voorzitter en bekwaam lid.

In de maand Mei namen onderstaande
afdeelingen aan samenkomsten deel:
Zaandam (met vaandel uitreiking); Edam
(met filmvertooning); Abbenes (met filmvertooning); Vijfhuizen (met filmvertooning); Amsterdam alle af deelingen
(schietbijeenkomst Sloterdijk, Abbenes,
Oude Wetering-Huygsloot, Purmerend,
Jisp, Ilpendam, Oosthuizen, Uithoorn,
Buurt over Uithoorn, Nieuw-Vennep,
Hoofddorp, Cruquius, Waver-Amstel, de
Nes, Kudelstaart en Sloterweg Noord.

PLAATSELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE AMSTERDAM ZUID.
Door Dr. I. H. J. Vos, voorzitter van
de Gew. Commissie is op 14 Mei te Amsterdam geïnstalleerd de pl. Landstorm

BIJEENKOMST VAN OFFICIEREN
VAN HET LANDSTORMKORPS
FRIESCH VERBAND.
Onder leiding van den Korpscommandant den Res. Kapitein H. C. la Roi, had
op Zaterdag 9 Juni een Officierenbijeenkomst pJaats, waaraan een 30-tal officieren deelnamen.
Aanwezig waren de Generaal L. F.
Duymaer van Twist, vergezeld van den
Secretaris der Nat. Landstorm Commis-
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GROEP B.

sie en den Res. Majoor K. A. van
Schelven.
Het Friesch Nationaal Landstorm
Comité was vertegenwoordigd door de
heeren Joh. Pars, L. Heukels, Pater
Aug. de Hart en den Districtscommandant van den Motordienst, den EersteLuit. Feddes.
Aan de bijeenkomst was een schietwedstrijd op pistool verbonden, waarvoor een aantal passende prijzen en medailles waren beschikbaar gesteld.

TER VOORKOMING VAN EEN
ZEEREN DUIM.
Het K.S.O.-schieten bezorgt velen
een zeeren duim. Bij het gebruik van
den uitstooter, wordt de stalen huls op
de ijzeren pen gestooten en dit knelt
somwijlen geweldig de hand.
Gemakkelijker is het de ijzeren pen
in de stalen huls te stooten.
De huls moet dan geplaatst worden
in een houten blok, zoo ongeveer in den
vorm van een omgekeerden bloempot.
Onder den "bloempot" zet men patro-

(Kinderen boven de 10 jaar.)

, . -u..i:.~1;..,,_,.,...,...1;.,.,e.1;
z. u"e.... ~

e7 a~ 'J< J or....,._,

.5 J!.,.,...,_._ K...f.,1• .-a,,.,, c\o,,.. Jf.S Q
'< 0000,r .....,,,.._ jt s 0. T'::'~-5 . ~o~-t-..

,.,.-t.,_.,.,_

..,~.loctf,f:,/L

nendoosje en men vangt netjes alle
koperen hulsjes op.
Men kan ze ter plaatse laten aanmaken door iederen timmerman.

LANDSTORM-SCHIETDAG TE TILBURG
Twee duizend bezoekers verwacht.
TILBURG, 9 Juni. - De gewestelijke landstormorganisatie, heden alhier in
vergadering bijeen, besloot tot het houden van een landstormschietdag te dezer
stede op 7 Juli a.s. Er worden circa 2000 vrijwilligers verwacht. Minister Dr. L.
N. Deckers en Generaal L. F. Duymaer van Twist, voorzitter van de nationale
landstormcommissie, zullen op dezen dag aanwezig zijn.

LANDDAG TE VLISSINGEN
OP ZATERDAG 30 JUNI A.S.
De Provinciale Landstormcommissie "Zeeland" organiseert op
Zaterdag 30 Juni, een Landdag te Vlissingen, waaraan o.m. medewerking verleend zal worden door de aldaar aanwezige Marine.
Naar verluidt zal Zijne Excellentie Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister
van Defensie, dezen Landdag bezoeken.

Voor Jong Nederland
JONGENS EN MEISJES.
Hier volgt nog eens 't adres voor de
oplossers:

AAN OOM BERTUS,

GROEP A.
(Kinderen onder de 10 jaar.)
Allerlei honden.
Waakhonden, speurhonden, enz.
Allerlei schepen.
Vrachtschepen, zeilschepen, enz
Zoek maar een flink stelletje bij
elkaar!

Voor liefhebbers van Aardrijkskunde.
't Rijksmuseum te
....... .
't Vredespaleis te
....... .
De Dom te
....... .
De Kon. Mil. Ac. te
....... .
De Veeartsenijschool te
....... .
De Kalverstraat in
....... .
Oranje-Nassau-oord bij
....... .
De Landbouwschool te
....... .
De Techn. Hoogeschool te ....... .
De Handelshoogeschool te ....... .
Het Witte Huis te
....... .
De Sint Bavo te
....... .
De Sint Jan te
....... .
De Sint Maarten te
....... .
De Sint Eusebius te
....... .
De Sint Laurens te
....... .
De Sint Pieter te
....... .
De Sint Servatius te
....... .
De Philipsfabrieken te
....... .
De diamantslijperijen te ....... .
De oesterteelt te
....... .
Het Loo bij
....... .
HET WONDERLAND.
Ik ben {sprak Roel, verrukt van geest)
Laatst in Amerika geweest;
Wat daar al niet getooverd wordt,
Daar schiet m'n schedel voor te kort;
Eén staaltje: 'k zag een abattoir:
Gebouwen op en naast elkaar,
Met hallen, liften - een complex,
Waarbij ik waarlijk stond perplex.
Daar werden zwijnen aangevoerd,
Die, door een lasso fluks omsnoerd,
Verdwenen door een nauwe poort,
Waar gauw hun gillen werd gesmoord;
Daar binnen liep een breede band
Van d' éénen naar den and'ren kant,
Haast als van Barendrecht tot Dordt,
Een band, die diende tot transport;
En naast dien band daar stond een schaar
Van kloeke kerels naast elkaar,
Met mes of tang, met haak of priem
In functie bij dien glibberriem;
Eén steek, één stoot, één houw, één veeg.
De werklui weerden zich terdeeg;
Zoo schoof daar rustloos zwijn na zwijn,
En ieder werkman deed het zijn';
Drie duizend varrekens secuur
Tracteerden zij daar in een uur.
Ik stond beduusd, en sprak geen woord,
En liep maar naast dien drijfriem voort,
Totdat ik aan het einde kwam;
Weer stond ik van verbazing stram:
Daar kiepten kisten van den band
Vol hammen, worsten, klaar en kant;
En stapels bussen met pastei
Die vlogen m' als een trein voorbij;
Als in een droom lacht' ik me krom,
En zei: ,,doe 't nou 's andersom!"
Toen draaide 'r eentje aan een knop,
En - dadelijk stond de drijfriem stop;
Nu weer één drukje _: en meteen
1
Gleed de transportband vlug doorheen;
Maar ditmaal niet van Oost naar West;
Krek andersom, dat snap je best!
De kisten, bussen, vliegensvlug
Die ga ven weer haar inhoud terug;
En elke kerel naast den band
Deed braaf z'n best met rappe hand;
't Was plakken, pleisteren zeer gezwind;

't Marcheerde fijntjes voor den wind;
En zie, aan 't eind, met knorgeluid
Daar dansten met hun snuffelsnuit
Weer heele varkens van den band,
Die henenstoven t' allen kant!
OOM BERTUS.

KONING EN SCHILDWACHT.
Leopold I, de grootvader van den
tegenwoordigen Belgischen Koning, wandelde eens incognito door de straten
van Brussel. Toen hij voorbij 'n kazerne
kw_a m, zag hij daar een schildwacht, die
zich heel genoeglijk bezig hield met een
pruimentaart op te peuzelen.
De soldaat had niet het flauwste begrip, dat de heer, die als gewoon burger
gekleed, daar langs kwam, zijn Vorst
was.
De Koning trad op den smullenden
schildwacht toe en vroeg op minzamen
toon:
,,Waar ben je vandaan, goeie vriend?"
De schildwacht keek met z'n bekruimelden snorrebaard den onbekende brutaal aan en antwoordde:
,,Ge schijnt me nogal een nieuwsgierig heerschap te zijn! Als ge 't dan zoo
graag wilt weten: ik ben afkomstig van
Molenbeek! 'k Heet Crauwelaars. Maar
wie zijt ge zelf? Ik denk een militair in
burger!"
,,Ja!" was 't korte antwoord.
,,Niet meer in actieven dienst?"
,,Als militair, neen!"
,,Welke rang? Kapitein?"
,,Hooger!"
,,Majoor?"
,,Hooger!"
,,Kolonel dan?"
,,Meer dan kolonel!"
Nu begon de schildwacht het toch een
beetje benauwd te krijgen; hij wist als
eenvoudig soldaat heel goed, dat het
met de hooge militaire heeren slecht
kersen eten is.
Een beetje zenuwachtig streek hij
langs z'n rossigen knevel en stotterde:
,,Wel, wel! .... dus .... ge zijt generaal?"
"Neen. . . . nog hoog er!"
De schildwacht verschoot van kleur
en stamelde: ,,Dan. . . . dan. . . . zijt ge
de Koning zelf!"
,,Inderdaad, dat ben ik!"
De soldaat zette groote oogen op;
maar spoedig had hij z'n zelfbeheersching terug gekregen en zei:
"Als dat zoo is, houd dan even dit
stuk van m'n pruimentaart vast, Sire!
dan kan ik mijn geweer presenteeren!"

p/a Bureau van Het Landstormblad,
Koninginnegracht 50,
'S-GRAVENHAGE.
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Broertjes en zusjes mogen samen in
één brief de oplossingen inzenden.

d

Tot aanmoediging wil ik het nog eens
zeggen: Iedere maand worden onder de
beste oplossers een twaalftal prachtige
boeken als prijs uitgedeeld. De gelukkigen ontvingen dezen keer een heel mooi
boek, getiteld: Kaleidoscoop.

d
d

Aan M. v. d. H. te Z.
Als ik met jou alleen te doen had, zou
ik je graag helpen. Maar er zijn zooveel
andere inzenders, dat ik daaraan niet
kan beginnen. Want ik moet jullie allemaal over één kam scheren; anders
maak ik zure gezichten. En daar heb ik
't land aan.

~

Vaandel-uitreiking en opening der schietwedstrijden van de Afdeeling Kaatsheuvel.
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(OM TE BEWAREN.)

Regeling betreffende den V rijwilligen Landstorm
(Vervolg)

Verbandakten
MODEL V.

MODEL l.

VERBAND AKTE.

BEWIJS VAN TOESTEMMING.
De ondergeteekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lf .................. ... . verklaart bij dezen
in hoedanigheid van ......... (2) ........ van den minderjarige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)

VRIJWILLIGE LANDSTORM (Vrijwillig landstormkorps . . . . (1) . . . . dienst).
.................................... (2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er in toe te stemmen, dat genoemde minderjarige zich verbindt als
vrijwilliger bij

.........•....•••••.........••.... (4)

en zulks onder al de daarvoor gestelde voorwaarden, bepalingen en verplichtingen.
Te .................. (5)

................ ,

............ (6)

.•...........•...•.• 19 ..

....•.•............• (7)
Bovenstaande handteekening is gesteld in tegenwoordigheid

Door te halen in geval het
bewijs wordt gelegaliseerd.

van

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • (8)

volgens de bestaande bepalingen bevoegd om ten aanzien van het onderwerp
dezer akte het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart te hebben aangenomen
................ (3) ....•••..•..•.•• , geboren te . . . . . . . . . . (4) .•....••.. ,
. . . . . . . . • . (5) . • . . . . • . . • 19 .. , om, overeenkomstig de bepalingen van het
"Vrijwillige landstorm-besluit", en de ter uitvoering daarvan in de "Vrijwillil!e
landstorm-beschikking" gestelde re!,lelen, met inachtneming van de ter zake
betrekkelijke bepalingen van het "Reglement voor de militaire ambtenaren der
Koninklijke landmacht", het Koninkrijk der Nederlanden als vrijwilliger bij den
Vrijwilligen landstorm, met bestemming voor .......... (6) ••.••••••. dienst
bij het Vrijwillig landstormkorps . . . . . . . . (1) ........ dienst, te dienen voor
den tijd van één jaar, ingaande . . . . . . . . . . . . (7) • • • • • • • • • • . . 19 ..

3J

..•...........•••.•. (9)

(1) Geslachtsnaam en voornamen van hem of haar, die de ouderlijke macht of de voogdij
uitoefent.
(2) Vader, moeder, voogd of voogdes.
(3) Geslachtsnaam en voornamen van den minderjarige.
(4) Het geval dienende in te vullen:
het Vooroefeningsinstituut van den Vrijwilligen landstorm ter verwerving van het bewijs
van voorgeoefendheid,
(5) Plaats.
(6) Datum en jaar.
(7) Handteekening van de(n) vader, moeder, voogd of voogdes.
(8) Geslachtsnaam, voorletters en rang van den officier of onderofficier, die bij het sluiten
der verbintenis het Rijk vertegenwoordigt.
(9) Handteekening van den in noot (8) bedoelden officier · of onderofficier.
MODEL IV.

VERBAND AKTE.

(1\ Gesl chtsna m, voornamen
en hoedanigheid
van h m, die bevoegd is om ten
deze het Rijk te
vertegenwoordigen.
(2) Geslachtsnaam en voornamen van den
aangenomene.
(3) Geboorteplaats van den
aangenomene.
(4) Geboortedatum van den
aangenomene.
0

VRIJWILLIGE LANDSTORM (STAF).
. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

volgens de bestaande bepalingen bevoegd om ten aanzien van het onderwerp
dezer akte het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart te hebben aangenomen
. . . . . . . . .. . . . . .. (2) ................ , geboren te . . . . . . . . . . {3) .......... ,
• ••..•••.• (4) •••••..•.. 19 .. , om, overeenkomstig de bepalingen van het

"Vrijwillige landstorm-besluit", en de ter uitvoering daarvan in de "Vrijwillige
landstorm-beschikking" gestelde regelen, met inachtneming van de ter zake
betrekkelijke bepalingen van het "Reglement voor de militaire ambtenaren do.ir,
Koninklijke landmacht", het Koninkrijk der Nederlanden als vrijwilliger bij den
Vrijwillen landstorm, met bestemming voor gewapenden dienst ter handhaving
of tot herstel van de openbare orde en rust te dienen tot den 1sten October
van het jaar, waarin hij 55 jaar oud wordt, ingaande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5)
19 ..

....••.•...•••••••••••......•••••.....•.•..•........•...••.•...•...•••

Contractanten zijn verder overeengekomen:
1°. dat de vrijwilliger verplicht is na oproeping in werkelijken dienst te
komen in geval van staking bij de Nederlandsche spoorwegen of bij het
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie;
2°. dat de verplichting tot opkomst in werkelijken dienst in geval van

oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandighedenj zich voor den
nijwilliger beperkt tot opkomst ter handhaving of tot herstel van de openbare
orde en rust. (8)
Deze verbintenis wordt na afloop van den duur van één jaar stilzwijgend
telkens voor één jaar verlengd, tenzij de vrijwilliger, uiterlijk één maand vóór
het einde der loopende verbintenis, aan den korpscommandant schriftelijk den
wensch te kennen geeft om de verbintenis niet te bestendigen.
Hiervan is te ............ (9) ............ , ........ (10) .......... 19 ..
deze akte in tweevoud opgemaakt, en door . bovengenoemden vertegenwoordiger van het Rijk en den aangenomene onderteekend, zijnde voorts een
exemplaar dezer akte door ieder der contractanten behouden.
• • • • . • . • (11) •.•....•

(5) Datum van
ingang der
vercintenis.

r

a. verklaart bekend te zijn met vorenbedoeld besluit en de ter uitvoering
daarvan gestelde regelen en zich daarop door bovengenoemden vertegenwoordgier van het Rijk te hebben doen aannemen tot gezegd einde;
b. belooft trouw aan de Koningin en onderwerping aan de krijgstucht;
c. verklaart zich te onderwerpen aan alle dienstvoorschriften, voor de
Koninklijke landmacht gemaakt of nog te maken, voor zoover die te zijnen
aanzien van toepassing zullen zijn; en
d. verklaart niet aangesloten te zijn en zich niet te zullen aansluiten bij
of op eenigerlei wijze steun te zullen verleenen aan groepen of vereenigingen
van personen, welker doel of handelingen in strijd zijn met de plichten van
den militair.

........ (12) ....... .

De ondergeteekende .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) ........ , , , , ...... • ,

.j

••••••••••••••••.•..••••.•.....•••.. (2)

Commandant van het Vrijwillige landstormkorps .......• (1) ........ dienst,
verklaart bij dezen vorenstaande verbintenis te bekrachtigen.

r
a

a. verklaart bekend te zijn met vorenbedoeld besluit en de ter uitvoering
daarvan gestelde regelen en zich daarop door bovengenoemden vertegenwoonliger van het Rijk te hebben doen aannem.?n tot gezegd einde;
b. belooft trouw aan de Koningin en onderwerping aan de krijgstucht;
c. verklaart zich te onderwerpen aan alle dienstvoors"hriften voor de
Koninklijke landmacht gemaakt of nog te maken voor zoover die te zijnen
aanzien van toepassing zullen zijn; en
d. verklaart niet aangesloten te zijn en zich niet te zullen aansluiten bij
of op eenigerlei wijze steun te zullen verleenen aan groepen of vereeniging.e n
van personen, welker doel of handelingen in strijd .zijn met de plichten van
den militair.

t
!

Contractanten zijn verder overeengekomen:
1°. dat de vrijwilliger niet verplicht •is in werkelijken dienst te komen tot
deelneming aan oefeningen;
2°. dat de verplichting tot opkomst in werkelijken dienst in geval van
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, zich voor den
vrijwilliger beperkt tot opkomst ter handhaving of tot herstel van de openbare
orde en rust (6) gedurende ten hoogste tien dagen in buitengewone omstandig-

heden, welke daartoe kunnen leiden, dat de Koninklijke landmacht op voet
van oorlog wordt gebracht (6);
3°. dat de verbintenis wordt verbroken, zoodrat de vrijwilliger daartoe aan
den Inspecteur schriftelijk den wensch te kennen geeft.
Hiervan is te ............ (7) •••..•.•...• , ........ (8) ........ , . 19 .. ,
deze akte in tweevoud opgemaakt, en door bovengenoemden vertegenwoordiger van het Rijk en den aangenomene onderteekend, zijnde voorts een
11:xemplaar dezer akte door ieder der contractanten behouden.
(10) ......••

(9) •....•.•

De ondergeteekende ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) ..•........•• • • • • • • • • •,
Inspecteur van den Vrijwilligen landstorm, verklaart bij dezen vorenstaande
verbintenis te bekrachtigen.
Te 's-Gravenhage,

(12)
(13)

19 ..

(14)

Te 's-Gravenhage,

(1) In Ie vullen:
"moto r" of
,,vaartuige fl".
(2) Geslachtsnaam,voornamen
en hoedanigheid
van hem, die hevoegd is om ten
deze het Rijk te
vertegenwoordil!en.
(3) Geslachtsnaam en voornamen van- den
aaogenomene.
(4 ) Geboorteplaats van den
aangenomene.
(5)
Geboortedatum van den
aangenomene.
(6) In te vullen,
"gewapenden" of
.,onge waJJenden'".
(7) Datum van
ingang de" verbintenis.
(8) Het vetgedrukte
door
slaan, indien de
vrijwilliger verplicht is te voldoen aan elke
hem betreffende
oproeping tot op.
komst in werkeHjken dienst in
geval van oorlog,
oorlogsgevaar of
andere buitengewone omstandigheden.
Alsdan
moet de bieroodergcstelde
goedkeurinl! door
beide contractanten worden geparafeerd.
De doorhaling
van het
vet
gedrukte wordt
goedgekeurd.
(9) Plaats .
(10) Datum van
onderteekeniog.
(1 Ï) Handteekeniog van den
vertegenwoordiger van het Rijk.
(1') Handteekenin~ ,·an den
aangeoomene.
(13) Geolachisnaam, voornamen
en rang van den
Commandant van
het Vrijwillig
landstorm korps
motor- of vaartuigendienst.
(14 Datum van
bekrachtitina.
(15 ) Handteekeninll van den
korps·
commandant.

19 ..

(15)

MODEL VI.

VERBAND AKTE.
/6) Het vetgedrukte
doorslaan, indien de
daarin gestelde
beper"ing door
den vrijwil1iger
niet gewensch t
wordt.
Alsdan
moet de hieronder
gestelde
goedkeuring
door' beide con·
tractanten wor"
den geparafeerd.
De doorhaling
van
het
vetgedrukte
wordt
goedgekeurd.
(7) Plaats.
(8) Da turn van
ondertt!ekening.
(9) Handteekening van den vertegenwoordiger
van het RÛk.
(10) P.andteekenini;! van den
aangenomene.
('1) Geslachtsnaam, voornaam
en rang van den
Inspecteur.
(12) Datum van
bekrachtiging.
( 1 3)
Handteekeninl! van den
Inspecteur.

VRIJWILLIGE LANDSTORM (Vrijwillige landstormkorps luchtwachtdienst).
••.•.•.•. : . . • . • . . • • • . • . • . • . . • . • . • • • • ( 1)

.••.••••••••..••••••..•..•••••••••

........................................................... ······· · ·•'\• .....
volgens de bestaande bepalingen bevoegd om ten aanzien van het onderwerp
dezer akte het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart te hebben aangenomen
................ (2) ....•.••......•• , geboren te . . . . . . . . . . (3) .......... ,
. . • • . • . • . • (4) • • • • • • . • . • 19 .. , om, overeenkomstig de bepalingen van het
"Vrijwillige landstorm-besluit", en de ter uitvoering daarvan in de "Vrijwillige
landstorm-beschikking" gestelde regelen, met inachtneming van de ter zake
betrekkelijke bepalingen van het "Reglement voor de militaire ambtenaren der
Koninklijke landmacht", het Koninkrijk der Nederlanden als vrijwilliger bij den
Vrijwilligen landstorm, met bestemming voor ongewapenden dienst bij het
Vrijwillig landstormkorps luchtwachtdienst, te dienen voor den tijd van één
jaar, ingaande ... , .......... (5) .............. 19 ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . • . . . • • • • • • (2)

a. verklaart bekend te zijn met vorenbedoeld besluit en de ter uitvoering
daarvan gestelde regelen en zich daarop door bovengenoemden vertegenwoordiger van het Rijk te hebben doen aannemen tot gezegd einde;
b. belooft trouw aan de Koningin en onderwerping aan de krijgstucht;
c. verklaart zich te onderwerpen aan alle dienstvoorschriften, voor de
Koninklijke landmacht gemaakt of nog te maken, voor zoover die te zijnen
aanzien van toepassing zullen zijn; en
d. verklaart niet aangesloten te zijn en zich niet te zullen aansluiten bij
of op eenigerlei wijze steun te zullen verleenen aan groepen of vereenigingen
van personen, welker doel of handelingen in strijd zijn met de plichten van
den militair.

(1 ) Geslachtsnaam,voornamen
en hoedanigheid
van hem, die bevoegd is om ten
deze het Rijk te
vertegenwoordigen,
12) Geslachtsnaam en voornamen van den
aan ~eoomene.
131
Geboorteplaats van den
aaogenomeoe.
(4) Geboorte·
datum van den
aaogenomene.
(51 Datum van
ingang der ver·
bintenis

12

Nc

Contractanten zijn verder overeengekomen, dat de vrijwilliger niet verplicht
is tot opkomst in werkelijken dienst ter handhaving of tot herstel van de
openbare orde of rust.

3°. dat de vrijwilliger - behoudens zijn eventueel uit de Dienstplichtwet
voortvloeiende verplichtingen - en onverminderd overigens het onder 1°.
bepaalde, niet verplicht is in werkelijken dienst te komen in geval van oorlog,
oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden.

Deze verbintenis wordt na afloop van den duur van één jaar stilzwijgend
telkens voor één jaar verlengd, tenzij de vrijwilliger, uiterlijk één maand vóór
het einde der loopende verbintenis, aan den korpscommandant schriftelijk den
wensch te kennen geeft om de verbintenis niet te bestendigen.
Hiervan is te . . . . . . . . . . . . (6) ............ , . . . . . . . . . . (7) . . . . . . . . 19 .. ,
deze akte in tweevoud opgemaakt, en door bovengenoemden vertegenwoordiger van het Rijk en den aangenomene onderteekend, zijnde voorts een
exemplaar dezer akte door ieder der contractanten behouden.
. . . • . • • • (8) ·....... .

.•...... (9) .......•

De ondergeteekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) ..................... .
Commandant van het Vrijwillig landstormkorps luchtwachtdienst, verklaart bij
dezen vorenstaande verbintenis te bekrachtigen.
(11)

Te 's-Gravenhage,

19"

(12)

(6) Plaats.
(7) Datum van
onderteekeninat.

(8) Handteeke·
ning van den vertegenwoorcliger
van het Rijk.
(9) Handteckening van d .... n
aangenomene.

(10) Gcslachts·
naam, voornamen
en rang van den
Comm ndant
van het Vriiwillia!
landstormcorps
luchtwachtdieost
(11) Datum van
bekrachtiging.
(12) t-r and tee·
kening van den
korpscommandant.

Hiervan is te ............ (7) ••.•••••.•.. , .•••••.••• (8) ..•••..• 19 .. ,
deze akte in tweevoud opgemaakt., en door bovengenoemden vertegenwoo!'diger van het Rijk en den aangenomene onderteekend, zijnde voorts een
exemplaar dezer akte door ieder der contractanten behouden.
...•.... (10) ....... .

(9) ........

De ondergeteekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) .•..••••••.•....•.••..
Commandant van het Vrijwillig landstormkorps spoorwegdienst, verklaart bij
dezen vorenstaande verbintenis te bekrachtigen.
Te 's-Gravenhage, .............. (12)

19"

............ (13)

1

1

(131 Hand tee·
kening van den
korps·
commandant.

MODEL VIII.

VERBAND AKTE.

ONTSLAGBRIEF.

VRIJWILLIGE LANDSTORM (Vrijwillig landstormkorps spoorwegdienst),
.....•.........•...............•..

volgens de bestaande bepalingen bevoegd om ten aanzien van het onderwerp
dezer akte het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart te hebben aangenomen
••..•..•..•••.•• (2) ••••••••.•...••• , geboren te . . . . . . . . . . (3) •.••••••.. ,
. . . . . . • . • . (4) . . . . . . . . . . 19 .. , om, overeenkomstig de bepalingen van het
"Vrijwillige landstorm-besluit", en de ter uitvoering daarvan in de "Vrijwillige
landstorm-beschikking" gestelde regelen, met inachtneming van de ter zake
betrekkelijke bepalingen van het "Reglement voor de militaire ambtenaren der
Koninklijke landmacht'!, het Koninkrijk der Nederlanden als vrijwilliger bij den
Vrijwilligen landstorm, met bestemming voor .......... (5) ••.••••••• dienst
bij het Vrijwillig landstormkorps spoorwegdienst, te dienen voor den tijd van
één jaar, ingaande ............ (6) ............ 19"
. . • . . • • • . . . . • . • • . . . . . . • . . . . . . • • . . . . • (2)

(7 ) Plaats.
(8) Datum van
onderteekeniog.
(9)
Handteekenint van den
verregen~
woordiger
van het Rijk.
(10) Hand tee·
keoing van den
aangenomene.
(11) Geslachtsnaam,vooroamen
en rang ,.,an den
Commandant van
het Vrijwillig
landstormkorps
spoorweadienst.
(12 \ Datum van
bekrachtiging.

MODEL VII.

• . . . • . . . . . . • . . • . • • . . . . • • . • . • . . • • • • . • (1)

1

Deze verbintenis wordt na afloop van den duur van één jaar stilzwijgend
telkens voor één jaar verlengd, tenzij de vrijwilliger, uiterlijk één maand vóór
het einde der loopende verbintenis, aan den korpscommandant schriftelijk den
wensch te kennen geeft om de verbintenis niet te bestendigen.

..............•..•.....•....•.••.•

a. verklaart bekend te zijn met vorenbedoeld besluit en de ter uitvoering
daarvan gestelde -regelen en zich daarop door bovengenoemden vertegenwoordiger van het Rijk te hebben doen aannemen tot gezegd einde;
b. belooft trouw aan de Koningin en onderwerping aan de krijgstucht;
c, verklaart zich te onderwerpen aan alle dienstvoorschriften, voor de
Koninklijke landmacht gemaakt of neg te maken, voor zoover die te zijnen
aanzien van toepassing zullen zijn; en
d. verklaart niet aangesloten te zijn en zich niet te zullen aansluiten bij
of op eenigerlei wijze steun te zullen verleenen aan groepen of vereenigingen
van personen, welker doel of handelingen in strijd zijn met de plichten van
den militair.
Contractanten zijn verder overeengekomen:
1°. dat de vrijwilliger verplicht is na oproeping in werkelijken dienst te
komen, ten einde in militair verband dienst te verrichten op de Nederlandsche
spoorwegen in een werkkring, waartoe hij bekwaam wordt geacht;
2°. dat de vrijwilliger niet verplicht is in werkelijken dienst te komen tot
deelneming aan oefeningen;

(1)

De ondergeteekende
(1) Geslachts·
naam,v"'oroamen
en hoedanigheid
van hem die bevoeatd is om ten
deze het Rijk te
verteatenwoordigen.
(2) Geslach Isnaam en voornamen van den
aangenomene.
(3) Geboorte·
plaats van den
aangenomene.
(4) Geboortedatum van den
aaogeoomene.
(5) In te vullen:
"gewapenden" of
.,ongewabetJden".
(6) Datum van
ingang der
verbintenis.

verleent bij dezen -

.•.......•........•..•...•...•

onverminderd de verplichtingen, welke ingevolge de Dienstplichtwet

eventueel nog op den belanghebbende mochten rusten -

. . . . . . . . . . . . . . (2)

ontslag als vrijwilliger bij den Vrijwilligen landstorm aan .............. (3)
(5) .............. 19 .. , laatstelijk

geboren te . . . . . . . . . . . . (4) ........... .

gediend hebbende als . . . . . . . . . . . . (6) . . . • • . . . . . . . bij . . . . . . . . . . . . . . . . (7)
en zulks om de reden, aangegeven in Artikel . . . . . . . . . . (8) . . . . . . . . . . van het Reglement
voor de militaire ambtenaren der Koninklijke landmacht .
Te

(4) ........ , .............. 19 ..

De ............ (9) ........... .
.......... (10) ......... .
(1) Geslachtsnaam, voorletters en dienstbetrekking van den Inspecteur, den landstormgroeps- of den korpscommandant.
(2) In daartoe dienende gevallen in te vullen "eervol" of "niet-eervol".
(3) Geslachtsnaam en voornamen van den vrijwilliger.
(4) Plaats.
(5) Geboortedatum.
(6) Rang of stand van den vrijwilliger.
(7) Onderdeel van den Vrljwilligen landstorm, waartoe de vrijwilliger laatstelijk behoorde
(8) Artikel, lid en punt van dat lid in te vullen.
(9) Rang en dienstbetrekking van de autoriteit, bedoeld in (1).
(10) Handteekening van de autoriteit, bedoeld in (1).
de kaderopleiding van het Vooroefeningsinstituut van den Vrijwilligen landstorm,
het Vrijwillig landstormkorps motordienst (vaartuigen-, luchtwacht-, spoprwegdienst).
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VERSCHIJNT ELKE MAAND

1 1 E JAARGANG

HElf
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG
ABONNEMENTSPRIJS f1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT

GEWESTELIJKE LANDSTORMC.OMMISSIE 11 VOLLENHOVE".

willigers van het Landstormkorps Motordienst ditmaal geen dienst behoefde
te doen, blijft bereid en paraat, om als
de normale machtsmiddelen te kort
mochten schieten, op het eerste bevel
zijn volle kracht in te zetten.
Vóór alle dingen moet het Gezag ongerept blijven.

TEN VOORBEELD.
Niet colporteeren bij Arbeidsbeurs en
stempellokalen te IJmuiden.
B. en W. van Velsen hebben eenige
maatregelen genomen, die het brengen
van de revolutionaire lectuur onder de
massa belemmert.
Over de geheele plaats is een colportageverbod ingevoerd van 9-17 uur op
alle werkdagen. Ook de huis-aan-huiscolportage is op deze uren verboden.

e

Tot Voorzitter der Gewestelijke
Landstorm Commissie "Vollenhove" is
in de plaats van Ds. G. Hofstede benoemd de heer J. Ph. BACKX1 Burgemeester der gemeente Nieuwleusen.

ONLUSTEN, GEEN REVOLUTIEPOGING.
De communistische raddraaiers hebben kans gezien het gepeupel en een
deel der werkloozen de straat op te
jagen tot het verwekken van onlusHm.
De stelselmatige ophitsing tegen de Regeering, die zich door den nood der
tijden voor den onontkoombaren eisch
zag geplaatst verlaging der steungelden
af te kondigen, heeft bittere vrucht gedragen.
Ook de sociaal-democratie, die zelve
aan dit bedrijf niet openlijk meer durft
meedoen, steunt het indirect door hare
voorstelling alsof de Regeering met de
steungelden te verlagen tegenover de
werkloozen "hardvochtig" opgetreden is.
· Uit alles bleek, dat de actie niet bedoelde te zijn een georganiseerd plan tot
revolutie, doch een poging om door het
verwekken van onlusten - juist in de
droeve dagen van rouw - de Regeering
en de Natie zóó te intimideeren, dat
vrees haar in de toekomst weerhouden
zal dergelijke noodige maatregelen te
nemen.
Dat het gevaar voor intimidatie niet
denkbeeldig is, blijkt wel uit het
adres aan de Regeering van een aantal

LANDDAG OP HUIS TER HEIDE.
(St. Nicolaasga.)
Op initiatief van den Burgemeester
van Doniawerstal wordt 25 Juli a.s. een ·
B.V.L.-Landdag gehouden te Huisterheide, waar eminente sprekers zullen
optreden en Excellentie Mr. de Wilde
aanwezig zal zijn. Medewerking van
de Rijvereeniging van Dokkum en van
de Muziekkorpsen van St. Nicolaasga
en Heeg. Ook een Zangvereeniging
zal enkele nummers ten beste geven.
Allen Landstormers, die eenigszins in
de gelegenheid zijn, wordt aangeraden,
dien dag niet thuis te blijven.
Huisterheide vertoont een prachtige
omgeving te midden der schoone bosschen, alwaar de Landdag wordt gehouden op het aldaar gelegen terrein
voor de vanouds bekende "Stoeterij".
Eveneens een prachtgelegenheid om
per zeilboot te arriveeren via de Langweerderwielen.
SCHIETWEDSTRIJD VOOR
OFFICIEREN VAN DEN B.V.L.
11 GRONINGSCH VERBAND".
Het Landstormkorps "Groningsch
Verband" hield op 28 Juni j.1. op de
schietbanen achter de kazerne aan den
Heereweg te Groningen een schietwedstrijd voor de aangesloten officieren en
wel op het legerpistool M. '25 en het geweer M. '95.
Het maximum aantal te behalen punten op het pistool in 6 schoten bedroeg
72. Voor hen, die een gelijk aantal punten behaalden, besliste een tweetal
series van 5 schoten met het geweer,
maximum aantal punten 80.
De wedstrijd stond onder leiding van
den ten Luitenant Drs. H. Turkstra, bijgestaan door de Luitenants K. Strijker
en P. B. Ornée, terwijl de Kapitein De
Jonge en de Luitenant T. A. Atema,
resp. te en 2e Secretaris van de Ge-

Amsterdamsche predikanten, wien de

westelijke Landstorm Commissie, de

schrik nu al om 't hart is geslagen en
die de Regeering willen bewegen, de
eischen der oproermakers in te willigen.
Het is ook daarom toe te juichen, dat
de Overheid de rollen heeft omgekeerd
en haar gepantserde vuist duchtig heeft
doen gevoelen.
De B.V.L., die behoudens eenige vrij-

bijeenkomst regelden, hetgeen op de
bekende correcte, aangename en kameraadschappelijke manier geschiedde.
De prijzen, bestaande uit kunstvoorwerpen, werden behaald als volgt:
1. Res. 2e Luitenant P. B. Ornée, 72
p. pistool en 72 p. geweer; 2. Res. te
Luitenant v.d. Mil. Adm. N. J. v.d. Wal,

71 p. pistool en 77 p. geweer; 3. Res.
Kapitein P. Pluyter, 71 p. pistool en 74
p. geweer; 4. Res. te Luitenant Drs. H.
Turkstra, 71 p. pistool en 69 p. geweer.
Na afloop van den wedstrijd werden
de deelnemers namens de Gewestelijke
Landstorm Commissie verzameld in het
café "Boschhuis", alwaar het welkomstwoord werd uitgesproken door den 2en
secretaris dier commissie, den Res. 2en
Luitenant T. A. Atema.
De Kapitein De Jonge reikte vervolgens met een geestige toespraak aan
ieder der winnaars de prijzen uit.
Nadat nog de Kapitein Pluyter en de
te Luitenant Turkstra het woord hadden gevoerd, dankte de Kapitein Prins
namens de deelnemende Officieren, de
Gewestelijke Landstorm Commissie voor
dezen wedstrijd.
De prijsuitdeeling werd besloten met
een kameraadschappelijk samenzijn,
waarbij nog verschillende zaken, den
B.V.L. betreffende, werden besproken,
alsmede inlichtingen werden verstrekt.

STELLING VAN AMSTERDAM.
Benoemingen.
Benoemd tot plaatselijk leider voor
Amsterdam West, de heer J. J. Beekman, voor Amsterdam Centrum de heer
S. Jonker, voor Amsterdam Oost de
heer Luurs, voor Oosthuizen de heer R.
van der Wal en voor Edam de heer J.
Klepper.
Gewestelijke Leidersdag.
Aan de op 8 Juni voor het Landstormkorps "Stelling van Amsterdam" gehouden Leidersdag is deelgenomen door
een zestigtal af deelingsleiders. Als gasten waren aanwezig de Commandant
van het Landstormkorps en de Voorzitter van de Centrale· Amsterdamsche
Schietcommissie.
De Alkmaarsche kaasmarkt werd in
bijzonderheden bezichtigd, waarbij op
verzoek van de Gew. Commissie Stelling van Amsterdam, de heer Oolders
uit Alkmaar als gids fungeerde.
Daarna werd in het Gulden Vlies de
Leidersvergadering gehouden ter behandeling van diverse huishoudelijke
punten en ter verkrijging van meer eenheid van handelen in de toekomst.
De daarna gehouden gezamenlijke
koffiemaaltijd verliep zeer geanimeerd.
Tot besluit van den dag werd een bezoek gebracht aan den Onderzeedienst
te Den Helder en andere Marine-inrichtingen.
Het gezelschap was in het bijzonder
getroffen door de allerhartelijkste ontvangst door de Marine in Den Helder.
Het schitterende zomerweer heeft er
eveneens toe bijgedragen den dag in alle
opzichten te doen slagen.
De band van saamhoorigheid tusschen
de leiders is door dezen Leidersdag wederom vernauwd.
In de beste stemming keerde het gezelschap, dat des morgens te acht uur
was vertrokken, des avonds te tien uur
weer huiswaarts.
Schietbijeenkomsten
zijn in de maand Juni in de Stelling van
Amsterdam voor onderstaande afdeelingen georganiseerd, t.w.:
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afdeelingen Amsterdam Oost; Amsterdam Centrum; Amsterdam Zuid;
Amsterdam West; Amsterdam Noord;
Ab koude; Baambrugge; Aalsmeerderdijk; Rijk; Westzaan; Zaandam; Koog
a. d. Zaan; Zaandijk; Vreeland; Landsmeer en Oostzaan.

TILBURG.
Landdag uitgesteld.
In verband met het overlijden van
Z. K. H. Prins Hendrik is de Landdag
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, die te Tilburg gehouden zou worden, uitgesteld.
LANDSTORMKORPS 11 DE MEIJERIJ",
Lag het oorspronkelijk in de bedoeling dat in 1934 voor het Landstormkorps "De Meijerij" een Landdag zou
worden georganiseerd, in verband met
de moeilijke tijdsomstandigheden zijn
deze plannen verschoven tot 1935. De
Landdag zal dan gehouden worden te
Boxtel.
Alleen voor de 45 afdeelingen, behoorende tot de z.g.n. Landstormcompagnie
Tilburg zal aldaar in September een
schietdag worden georganiseer~.
Den plaatselijke leiders, in wier afdeelingen reeds reiskassen waren gevormd
voor het bezoeken van den Landdag
1934, wordt verzocht deze kassen te bewaren voor den Landdag 1935 te Boxtel
en niet voor andere doeleinden te bestemmen.
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HOTEL "TOELAST"

ALKMAAR
RUIME KAMERS MET STROOM. WATER.
HET ADRES VOOR UW MAALTIJDEN.
BILLIJKSTE PRIJZEN. PRIMA KEUKEN.
TELEFOON 441.

Tochten per Luxe Touring-car

dacht. Overste Beets, commandant van het
V.L.S.K. ,,West-Brabant", gaf eenige technische
aanwijzingen in verband met de plichten der
afdeeling; hierna volgde de prijsuitdeeling.

in het buiten- en binnenland

Grave, 14 Juni. Voor het te houden schiet-

FIRMA N. v. OS & ZONEN
DOORN
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concours hebben zich reeds een vijftigtal afdeelingen opgegeven. Het concours zal worden
gehouden op de Contre-escarpe nabij de
Pegelbrug.

Speciale Ambulance-Automobielen

CHE V ROL E T-I MP ORT EUR 5

Grave, 2 Juli. Gisteren heeft de heer L. Ficq,

VAANDELS-VLAGGEN
INSIGNES

FIRMA JANSSEN & Co.
Stationstr. 4, Tel 813, Tilburg
Eigen atelier. - 70-jarige reputatie.
Hoogste tentoon stellingslickroningen.
Prima werk en voordeelige prijzen.

IN MEMORIAM Jhr. TESTA.

J. J. KOOL - WAPENHANDEL
ROTTERDAM
RODENRIJSCHELAAN 27 b

HET VERDWAALDE SCHOT

Schijfbuksen - Bosquette patronen
SPECIALE PRIJZEN -■-
VRAAGT PRIJSCOURANT

Een klein land kan groot zijn~
zooals Kederland op het gebied der wetenschap. Dit bewijst ook Ivorol, de wetenschappelijk bereide tandpasta. Deze wordt
daarom zeer terecht door H.H. Tandartsen
sterk aangeraden.
IVOROL, De Nederlandsche Tandpasta.

LANDDAG TE KOLLUM.
In een gehouden vergadering is definitief besloten tot het houden van een
Landdag in Augustus op het IJ.E.S.-terrein te Kollum, uitgaande van den
B.V.L. in Noordoost Friesland.
Des morgens worden schietwedstrijden gehouden, voor den middag zullen
verschillende sprekers worden uitgenoodigd, die afgewisseld worden door
muziek.
Voor de omvangrijke regeling van een
en ander is een algemeen comité aangewezen.
De medewerking van het Friesch
Nationaal Comité werd toegezegd.

ROTTERDAM.

In verband met het overlijden van
Z. K. H. Prins Hendrik, worden de
schietwedstrijden, welke voor de Vrijwilligers van het Verband Rotterdam
van 7 tot en met 14 Juli a.s. in Huize
Padua, Rechter Rottekade, alhier, zouden worden gehouden, tot nader order
uitgesteld.
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29 Juni j.l. overleed te Houthem Jhr.
Mr. C. M. R. TESTA, in den ouderdom
van 74 jaar. Jarenlang trad hij op als
Voorzitter der Plaatselijke Landstormcommissie te Maastricht, in welke hoedanigheid hij zich onderscheidde door
zijne warme vaderlandsliefde en sympathie voor het Landstormkorps Limburgsche Jagers. Jhr. Testa is 30 jaren
Rechter in de Arrondissementsrechtbank te Maastricht geweest en trad o.a.
op als mede-oprichter en penningmeester van het provinciale comité "Limburg
bij Nederland" (1919-1922). Tengevolge
van zijne vele bemoeiïngen om de integrale souvereine rechten van Nederland
te handhaven, werd hij onderscheiden
met het officierskruis van de Oranje
Nassau Orde.
Met hem ging een trouw dienaar van
den Staat en een krachtig verdediger
van Vorstin en Land heen.
Gr.

1

Wij weten niet, wat de komende jaren ons brengen
gaan. Maar wij weten wel, dat onze tijd den overgang
vormt van een voorbij verleden naar een nieuwe toekomst; en als die nieuwe tijd om nieuwe banen vraagt,
indien die overgang gepaard zou moeten gaan met
grondige veranderingen op menig gebied, dan zal de
B.V. L. er zijn om aan de Regeering zoo noodig de
duurzame rust te verzekeren, die voor het maken
van wijze veranderingen noodzakelijk is.
DE LEIDERS ZIJN ONVINDBAAR.

Dr. 5. F. A. C. M. Baron van Wijnbergen.

Uit de Afdeelingen
Alphen a. d. Rijn, 23 Juni. Priisuitreiking
van den gehouden schietwedstrijd in het Huis
der Gemeente. De voorzitter van de afdeeling
Alphen, de heer W. J. Spreij, en majoor Boots
voerden het woord. Mede waren aanwezig kapt.
Kal en de luitenants Verleun en Karres. Met
dankbaarheid werd op gezellige wedstrijddagen teruggezien.
Andijk-Oost.

In de gehouden vergadering
met de plaatselijke Landstormcommissie te
Andijk-Oost op 12 Juni j.l. zijn als lid toegetreden: dr. C. Berger, K. Nierop Czn., P. Groot
Nzn. en W. J. A. de Kat.

Baflo, 19 Juni. Wedstrijd op den kwelder
bij den heer S. Frieling. Bij de prijsuitreiking
werd gesproken door de heeren Atema en
Van der Zwaag.
Budel, 8 Juni. Huishoudelijke vergadering
onder leiding van burgemeester Van Hout. Na
een dankwoord van den voorzitter voor de
trouwe opkomst en voor de aangename wijze
van vergaderen, werd de bijeenkomst met den
Christelijken groet gesloten.
Cuyk. Door de Gewestelijke Landstormcom-

m1ss1e is als leider van de afdeeling Cuyk c.a.
van den Bijz. Vrijw. Landstorm aangewezen de
heer A. J. A. Martens, aldaar.

Delit, 15 Juni. Onder hartelijke belangstelling
uit de Landstormkringen te dezer plaatse is
heden op Jaffa ter aarde besteld het stoffelijk
overschot van den heer J. N. van Boon, die
vele jaren een actief lid was der plaatselijke
commissie. Ds. Hagen en kapt. Eckebus voerden o.m. het woord.
Dinteloord, 29 Mei. Na het wedstrijdschieten
werden de prijzen uitgereikt door den voorzitter der plaatselijke commissie, den heer Chr.
van der Riet, die eveneens enkele brevetten
voor scherpschutter overhandigde.
Dongen, 16 Juni. De eerste schietoefeningen
van het seizoen op de baan in de Heivelden
werd door 34 B.V.L.-ers bezocht.
Geertruidenberg, 11 Mei. Algemeene vergadering en prijsuitreiking van de afdeeling Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer,
onder leiding van burgemeester J. L. F. M.
Bianchi, die met enkele treffende woorden het
overlijden van H.M. de Koningin-Moeder her-

burgemeester alhier, den schietwedstrijd, georganiseerd door den Bijz. Vrijwilligen Landstorm
te dezer stede, officieel geopend. Hij wees o.a.
op 't nut van den Vrijw. Landstorm en spoorde
alle jongelieden aan toe te treden. Daarna
dankte hij het bestuur voor de zorgen, die zij
aan het organiseeren van genoemden wedstrijd
besteed hadden, en sloot zijn openingswoord
met een driewerf hoera voor H.M. de Koningin. Hierna heeft hij het eerste schot gelost.
De deelname van gisteren was behoorlijk.
Vijf korpsen hebben aan den wedstrijd deelgenomen.

's-Gravenhage, 11 Juni.
Samenkomst van
plm. 200 officieren van het V.L.S.K. ,,ZuidHo11and West", in Zomerzorg. Opgemerkt werden de heeren A. Pieters, referendaris, als
vertegenwoordiger van den minister van Binnenlandsche Zaken; luit.-kol. M. F. J. Phaff,
commandant van het regt. Jagers; voorzitter en
secretaris van de Nat. Landstormcommissie, de
heeren L. F. Duymaer van Twist en G. F. Boulogne; van de Gewestelijke Landstormcommissie de heeren L. G. Royaards, voorzitter, D. J.
Karres, secretaris, overste G. S. Donker, E .

HOTEL POMONA
MOLENSTRAAT 53 DEN
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Kraijenbrink, districtscommandant Motordienst,
en J. Zandberg; de burgemeesters van Hazerswoude, J. Warnaar, van Woubrugge, J. E.
Boddens Hosang, en van Zoetermeer-Zegwaart,
L. R. Middelberg. Voorts was aanwezig de heer
R. J. Meijer, commissaris van politie, als vertegenwoordiger van den burgemeester van
Leiden.
Nadat de commandant van het Landstormkorps "Zuid-Holland West", res.-majoor J. P.
Boots, een openingswoord had gesproken, heeft
de heer G. H. Schollen, le luit. der Jagers,
een inleiding gegeven over tal van technische
aangelegenheden, waarbij de bestaansnoodzakelijkheid van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm sterk naar voren kwam.
De heer Pieters uitte zijn dankbaarheid
over deze kameraadschappelijke samenkomst
en over 't werk van den B.V.L. in 't algemeen.
Gen. Duymaer van Twist sprak over den
band, die alle Landstormers bindt, en over de
belangrijke positie, die de reserve-officieren, die
zich aan het instituut van den B.V.L. hebben
ve,bonden, innemen. Zij zijn in moeilijke tijden
de mannen, aan wier leiding het groote korps
van toegewijde vrijwilligers zich gaarne over~eeft. Spr. besloot met 'n "Leve de Koningin!",
wa arna majoor Boots inzette met een "Leve
generaal Duymaer van Twist!".
De heer Boots heeft hierna een slotwoord
gesproken, waarin hij den heer Scholten dankte
voor zijn instructieve lezing, waarin hij allen
(Vervolg op pagina 11.)
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D~ Mecklenburgsche Vorst, die ruim dertig jaren geleden zijn levenslot
aan het Oranjehuis en aan het N ederlandsche Volk verbond, Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden, Hertog van
Mecklenburg, Vorst van Wenden, Schwerin en Ratzeburg, Graaf van
Schwerin, Heer van de landen Rostock en Stargard, is Dinsdagmiddag
3 Juli om half twee uur in het Paleis Noordeinde overleden en onder
groote droefheid en innig medegevoel der Natie op den llden Juli ten
grave gedragen. Moge God Zijne hand beschermend en vertroostend
uitstrekken over de Koninklijke Vrouwe en Haar doorluchte Dochter,
die andermaal in diepen rouw gedompeld werden.
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BEZOEKT IN ALKMAAR
CAFE-RESTAURANT

PAVILJOEN KINHEIM
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GERENOMMEERDE KEUKEN
GESEPAREERD RESTAURANT
PRIMA CONSUMPTIE
Aanbevelend, P. J. L. JOOSTEN

T ACON IS
Echte Friesche Heerenbaai

LEEUWARDEN

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN ·' MAAR NATUURLIJK ....
BLOEM EN MAGAZIJN
's-GRAVENHAGE

wij op Generaal Duymaer van Twist,
Reeds vanaf 5 cent per half ons
Voorzitter van de Nationale Landstormcommissie, vergezeld van Res.-Kapitein
G. F. Boulogne, Secretaris van de N.L.C.
en van Res.-Majoor K. A. van Schelven,
Secretaris van de Nationale Noodhulporganisatie, · Generaal-Majoor H. de
longh, Inspecteur van den Vrijwilligen
Landstorm, Kapitein ter Zee D. Vreede,
Tusschen 5 en 6000 menschen te Vlissingen bijeen, Commandant der Marine te Vlissingen,
de stad van Michiel de Ruyter Minister Deckers de heeren Ir. H. C. Wesseling, Directeur
de Kon. Maatschappij "lJe Schelde"
en tal van autoriteiten aanwezig. Flinke toespraken en van
te Vlissingen, Prof. Jhr. Mr. B. C. de
vroolijk spel - Overste Bierman en de heer Laernoes Savornin Lohman, lid van de Eerste
te midden van hun Landstormers - Wij blijven ... met Kamer der Staten-Generaal, C. A. van
Woelderen, Burgemeester van Vlissinharten mond, met lijf en ziel: goed Zeeuwsch, goed rond. gen, M. F ernhout, Burgemeester van
Middelburg, G. v. d. Putte, lid van GeDe Walchersche Landdag van den terplaats voor den Landstorm is gewor- deputeerde Staten, W. Moelker, lid van
B.V.L., Zaterdag 30 Juni te Vlissingen den. Er ligt iets aantrekkelijks in de na- Provinciale Staten, G. J. de Jonge, Digehouden op het Sportterrein aan den bijheid der zee. De heer Duymaer van recteur Provinciale Stoombootdienst, de
Koudekerkschen weg, is wel een succes Twist wees er op, dat de Zeeuwen van sprekers Ds. J. A. van Selms, Hervormd
geworden. Aan de koffietafel voor de oudsher als trouwe Oranjeklanten be- predikant te Nijmegen en J. W. Viegenoodigden, die voorafging aan den kend staàn en dat de Regeering op onze nings, Burgemeester van Clinge, R. H.
eigenlijken Landdag in Hötel Britannia, Zeeuwen mag rekenen. Met het uitspre- . Arntzenius, Directeur Ned. Loodswewerd door den Voorzitter der Nationale ken van den wensch, dat het Vlissingen zen, Mr. J. W. Goedbloed, Wethouder
Landstormcommissie, den heer L. F. in de toekomst goed moge gaan, besloot te Goes, J. Padmos, Burgemeester van
Duymaer van Twist, een dronk op de spreker zijn dankwoord, dat door luiden Duivendijke, J. Huizinga, Burgemeester
Koningin ingesteld. Daarna zijn de auto- bijval onderlijnd werd.
van Neuzen, Kapitein J. J. v. d. Slikke,
riteiten ten Stadhuize verwelkomd door
Het défilé. Garnizoenscommandant, Overste H.
den Burgemeester.
Bierman, Commandant van het VrijHierna werd het défilé der LandTen Gemeentehuize. stormers gadegeslagen. De Landstor- willig Landstormkorps "Zeeuwsch Verband", W. P. Edelman, Wethouder van
Hier heette de Burgemeester, de heer mers, die zich verzameld hadden op Vlissingen, P. G. Laernoes, Wethouder
C. A. van W oelderen, allen welkom. In het achterterrein van de Arsenaal- van Vlissingen en Secretaris van de Gede eerste plaats den stichter van de kazerne, trokken in de volgende route westelijke Landstormcommissie "ZeeLandstormbeweging, den Voorzitter van door de stad: Arsenaal-kazerne, Emma- land", A. Smit, onder-Directeur van de
de Nationale Landstormcommissie, den straat, Hendrikstraat, Palingstraat, On- Kon. Maatschappij "De Schelde", Eerste
Generaal L. F. Duymaer van Twist en d~rstraat, Stadhuis, Droogdok, Wilhel- Luitenant van Walt Meyer, Commanden Inspecteur van · den Vrijwilligen mmastraat, Zeilmarkt, Walstraat Bad- dant van de Marechaussee, J. L. BuisLandstorm, Generaal-Majoor H. de huisstraat, Koudekerksche weg. '
sing, lid Gewestelijke Commissie, de
De opstelling was aldus: Marechaus- heer Gasinjet, Commissaris van Politie,
Iongh.
Gaarne zou spr. ook den Minister van see te paard; Vlissingsch Muziekkorps P. Wiss~, lid Gewestelijke Commissie,
Defensie hebben welkom geheeten, "Ons Genoegen"; Korpsvaandel met Res.-Maioor T. Beets, Commandant
maar een oproep voor een bijzonderen Vaandelwacht; Afdeelingen van Walche- V.L.S.K. ,,West Brabant", Overste W.
Ministerraad verhinderde Zijne Excel- ren; Muziekkorps der Marine; Detache- J. M. Linden, Commandant V.L.S.K.
lentie hier tegenwoordig te zijn. De Mi- ment Marine; Afdeelingen van Zuid- en "Dordrecht", J. Dercksen, Voorzitter
nister had echter het plan hedenmiddag Noord-Beveland; Vlissingsch Muziek- Gewestelijke Commissie Gouda, Pastoor
te ko~en. D_e Burgemeester gaf uiting korps "St. Caecilia"; Afdeelingen van J" M. van Genk, Secretaris "West Braaan ziJn groote vreugde tal van autori- West-Zeeuwsch-Vlaanderen; Afdeelin- bant", Majoor Berghuys, Commandant
teiten welkom te mogen heeten; hij gen van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen · School 0.0.-Administrateur te Middelwaardeerde de belangstelling in hooge Middelburgsch Muziekkorps "Oefening burg, Res.-Majoor G. W. Graafhuis, uit
mate. Hij besprak de saamhoorigheid, na den Arbeid"; Afdeelingen van Schou- Middelburg, Kapitein ter Zee b.d. Rühl,
die op dergelijke dagen bleek en die er wen-Duiveland, Tholen en St. Philips- Res.-Eerste-Luitenant J. C. Persant
door werd versterkt en betoogde, dat land. De stoet werd gesloten door Snoep, Commandant van den Motorop dergelijke dagen een gezonde wis- Marechaussee te paard.
dienst in Zeeland, Res.-Eerste-Luitenant
De autoriteiten hadden zich op de
selwerking plaats greep. Spreker gaf
P. A. Geelhoedt, Commandant van de
uiting aan het gevoel, dat hier aan de trappen van het Stadhuis opgesteld, en Vaandel wacht, en Eerste-Luitenant J.
Scheldemonding, zoo economisch als daar trokken ze voorbij "die honderden W. de Feyter, uit Middelburg.
militair, groote belangen lagen. Gaarne en nog eens honderden Bijz. Vrijw.
Toespraak van den Burgemeester
zou hij historische bespiegelingen hier Landst_orme~s", zooals een plaatselijk
van Vlissingen.
aan vastknoopen, maar men had hem blad zich mtdrukte. O.a. uit Schouwen
verzocht kort te zijn, daar buiten hon- en Duiveland waren een 650 man naar
Burgemeester C. A. van W oelderen
derden Zeeuwsche mannen wachtten ~lissingen gek?men, die een eigen muopende
den Landdag met de volgende
ziekkorps
"Witte
van
Haamstede"
uit
voor het défilé. Spreker uitte zijn ge~
noegen, dat in het Zuid-Westelijk deel Haamstede hadden meegebracht. De ge- toespraak:
Op dezen Walcherschen Landdag van
van ons land zoovelen zich bereid toon- heele stoet, afgewisseld door een vierhet
Zeeuwsch Verband van den Bijzontal
muziekgezelschappen
en
het
wapden om hun trouw aan het gestelde gezag tot uiting te brengen en eindigde peren der vaak kleurige vaandels, lever- deren Vrijwilligen Landstorm moge ik U
allen hartelijk welkom heeten, in het bijmet den wensch, dat deze Walchersche de een vroolijken aanblik op ....
zonder
Zijne Excellentie den Minister
Op
het
Landdagterrein
wachtte
een
Landdag de banden van saamhoorigheid
van Defensie, wiens aanwezigheid hier
duizendkoppige menigte.
mocht versterken.
door ons allen op zoo hoogen prijs wordt
Nadat het applaus, dat op deze woorDe Landdag. gesteld, Luitenant-Generaal Duymaer
den weerklonk, was verklonken, trad
Nadat de autoriteiten op het Landde heer L. F. Duymaer van Twist ·naar dagterrein aangekomen waren, ver- van Twist, Voorzitter der Nationale
Landstormcommissie en Generaal de
voren oi_n te bedanken. Hij zei, dat scheen de Minister van Defensie, Mr.
Iongh, Inspecteur van den Vrijwilligen
anders bij Landdagen een Minister der Dr. L. N. Deckers, op het terrein die
Kroon aanwezig was om dank te zeg- per vliegmachine den tocht naar Vlis- Landstorm.
Zeeuwsche Landstormers op Landdagen voor de vriendelijke woorden en om singen gemaakt had.
gen,
zooals gij er heden een in zoo grooten
de blijdschap te vertolken voor zulk
De Minister werd met gejuich ont- getale bijwoont, wordt U de belangsteleen schoone ontvangst. Spreker reken- vangen.
ling der autoriteiten en de band, die ons
de zich de tolk van allen te zijn dank te
allen verbindt tot het krachtig handhaWie
er
waren.
zeggen voor de vriendelijke woorden
ven van het gezag, aanschouwelijk voortot den Landstorm gericht. Ook hij
Behalve Minister Deckers merkten gesteld. Gij ziet het en hoort het en laat
wees op de historische plaats, die Vlishet U daarom heden nog weer eens goed
singen is - spr. denkt aan het standdoordringen hoe eendracht, eensgezindJAN
PEZIE
beeld van M. A. de Ruyter - en acht
heid en saamhoorigheid ons allen samen
ALMELO - DEVENTER
zich gelukkig, dat Vlissingen een pleismachtig en groot maakt.
HENGELO (0.)-LOCHEM
Trouwe Zeeuwen, gij staat hier heden
Een goed adres voor
te Vlissingen op ouden historischen
wij Zeeuwen zijn met Holland
Heeren- en Jongeh. Kleeding bodem,
samen in de eeuwen van onzen groot's-Gravenhage, Tel. 117505 *
Ook naar Maat sten bloei voorop gegaan in onderne-

Walchersche Landdag

(1û/rili~•

HOTEL DE PAUW
ARNHEM

ZOO PRETTIG, ZOO'N GEZELLIGE HUISELIJKE SFEER EN ALLES ZOO MODERN
EN COMFORTABEL INGERICHT!

Kamer met uitstekend ontbijt f 3.- p. p.
mingslust en doorzettingsvermogen en
wij vormden daarbij de krachtigste
steunpilaren voor het gezag en voor
Oranje. Zal onze Bestevaêr Michiel,
Vlissinger van eenvoudige geboorte, niet
altijd ons nationale voorbeeld blijven
van onwankelbaren trouw en treffende
bescheidenheid?
Al heeft Zeeland later tijden van achteruitgang en verval gekend, tegenwoordig zijn onze Zeeuwen aan onze heerlijke Nederlandsche Schelde weer wakker en ondernemend als weleer en bereid de goede oude Zeeuwsche tradities
hoog te houden. Gij kranige Zeeuwsche
Landstormers behoort daarbij mede
voorop te gaan en ik ben er van overtuigd, dat gij pal zuU staan als het moet.
Ik stel U allen voor ten bewijze van
onze trouwe aanhankelijkheid aan Hare
Majesteit onze geëerbiedigde Koningin
het volgende telegram af te zenden:
Aan Hare Majesteit de Koningin,
Het Loo.
Het Zeeuwsch Verband van den
Bijzonder Vrijwilligen Landstorm op
den Landdag te Vlissingen verzameld,
biedt Uwe Majesteit zijne eerbiedige
gevoelens van verknochtheid en onwankelbare trouw.
(Hartelijk applaus.)
En ten slotte gaf Z.E.A. uiting aan de
gevoelens, die allen beheerschten in
verband met de ziekte van Z.K.H. den
Prins.

Generaal Duymaer van Twist
aan het woord. ·
Daarna kreeg de heer L. F. Duymaer
van Twist het woord om namens de Nationale Landstormcommissie een enkel
woord te richten tot de mannen van den
Bijz. Vrijw. Landstorm. Hij greep deze
gelegenheid aan om zijn blijdschap te
betuigen over de opkomst van zoovele
Landstormers naar dezen Walcherschen
Landdag van het Zeeuwsch Verband.
Maar ook veel vrou_wen zijn mee opgekomen, wat hem zeer verheugde, daar
de kracht van ons mooie instituut sterk
daardoor verhoogd wordt. Spr. bracht
een bijzonder woord van dank aan den
heer P. G. Laernoes, die in Zeeland zooveel voor den B.V.L. doet. Ook achtte
spr. zich gelukkig een Minister der
Kroon welkom te mogen heeten, wiens
tegenwoordigheid spr. een bijzonder
voorrecht achtte. De Generaal wekte op
in tijden van nood geen geest van zwakheid te toonen en te gedenken wat het
embleem van den Landstorm te zien
geeft. . . . het geweer bij den voet, en
te allen tijde paraat. ... Als 't moet, zoo
besloot spr., staan wij klaar voor Vaderland, Koningin en Vorstenhuis.
(Applaus.)
Hierna zong het W estkappelsche Dameskoor, onder leiding van den heer P.
de Rooy, uit Vlissingen, het Wilhelmus,
gevolgd door "Bede voor het Vaderland". . . . op waardige wijze ten gehoore gebracht.
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'G°óûMNLEEuw Vertegenwoordigers

DE

gevraagd

0
EERSTE ! ! ~ ~ R PLAATSE
MODERN COMFORT - VERGADERZALEN

De geestelijke achtergrond van
den B.V.L.
Hierover sprak Ds. J. A. van Selms,
Hervormd Predikant te Nijmegen. Wat
wij soms van den Landstorm zien, aldus
de spr., behoort wel bij den Landstorm,
maar het eigenlijke van den Landstorm
zit dieper. Hoe goed schietoefeningen en
schietwedstrijden ook zijn, de Landstorm is geen schiet-vereeniging. De
Landstorm is geen vereeniging, maar
een beweging. Niet mechanisch in elkaar gezet, maar gegroeid in een van de
hachelijkste tijdperken uit onze geschiedenis, in November 1918, toen in ons
vaderland door de S.D.A.P. de revolutie
werd aangekondigd. Ons volk werd toen
voor de keus geplaatst: of de revolutie
met wegjaging van het Huis van
Oranje of openlijk door een daad
toonen, dat het overgroote deel van ons
volk het wettig gezag wilde steunen.
Die · daad werd zichtbaar in een
enthousiasme van Noord tot Zuid en
van Oost tot West.... en uit dat
enthousiasme is de B.V.L. geboren. De
B.V.L., zoo vervolgde spr., kent geen
partijen en stelt zich ook niet tegenover
een partij, maar wil niets anders dan
ons volk beschermen tegen het grootste
onrecht, de revolutie, waardoor geen
enkel maatschappelijk of geestelijk belang gediend wordt.
Spr. wees er op, dat in Rusland de
godsdienst met geweld wordt uitgeroeid,
er ook in ons land personen zijn, die,
wanneer zij de macht in handen hadden,
hier precies hetzelfde zouden willen
doen .... de Kerk weg, het Oranjehuis
weg!. .. .

In alle plaatsen, waar nog niet aanwezig, kunnen vaste
vertegenwoordigers voor het Landstormblad worden
aangesteld. Vraagt inlichtingen aan de Administratie,
Biltstraat 35a, Utrecht.

SCHIETLOKALEN
Gymnastieklokalen,
Landhuizen,

Maar. . . . de B.V.L. waakt! En gezegend is de preventieve kracht, die er van
den B.V.L. uitgaat.
Tachtig duizend B.V.L.-ers, trouwe
vaderlanders, die staan voor hun zaak.
In Holland is het, óók door hun trouw
en toewijding nog niet zoo ver, dat het
revolutionaire lied ons volkslied overstemmen zal. . . . Ons volk, dat zich
evenals op dezen dag, zoo heerlijk één
gevoelt, wanneer daar opklinkt, zooals
we juist mochten beluisteren, ons oude
Wilhelmus. . . . (Applaus).

De B.V.L. en het gezag.
Dan sprak de heer J. W. Vienings,
burgemeester van Clinge, over "De B.V.L.
en het gezag". Na ontleed te hebben wat
gezag is, richtte spr. zich tot de groote
menigte met op te merken, dat zonder
gezag niets kan bestaan, geen school,
geen leger, geen werkplaats; overal moet
hoogere leiding zijn. Met een beschouwing over Alexander den Groote vervolgde hij zijn toespraak, waarin spr. in
de allereerste plaats ,eerbied voor de
Koningin opeischte. Hij liet een waarschuwend woord hooren tegen den roep
dezer dagen om een sterken man, waarbij hij wees op het onmogelijke om op
den Nederlandschen grond een dictatuur à la Italië te doen bloeien. Maar
zoolang de Landstorm er is in Nederland is het land niet verloren. Spr. wekte
ten slotte op te strijden voor Vorstin en

Vaderland. Onze leus is: ,,God zij met
ons, als 't moet, op voor Oranje en Nederland .... " (Applaus).
Het programma
Hierna liet het Zuicl-Bevelandsche a
capella-koor, onder leiding van den heer
S. J. Tamminga te Goes achtereenvolgens hooren het Wilhelmus in marschtempo, een Hollandsch liedje en het guitige Jan Willems Vrijage, terwijl het dit
optreden besloot met den ouden Zeeuwschen dans "Prov. Rei", welke luid toegejuicht werd ....
Voordat de marine een tweetal keurig en correct uitgevoerde nummers
Zweedsche gymnastiek en colonne-geweer te zien gaven, trad het Westkappelsche dameskoor nog eenmaal op met
"Wilt heden nu treden" en "Zeeuwsch
Volkslied".
Het muzikale gedeelte werd besloten
met de nummers Piet Hein; Domine salvam fac Reginam nostram en het
Zeeuwsch Volkslied.
Vaandelwedstrijd.
Aan den landdag was een vaandelwedstrijd verbonden, waarvan de uitslag
werd: 1. St. Maartensdijk, 2. St. Philipsland, 3. Anna Jacoba, 4. Sluis, 5.
Koudekerke.
Tot slot werden twee coupletten van
het Wilhelmus gezongen, begeleid door
het muziekkorps "Oefening na den Arbeid''.

Week-End en Buitenverblijven, enz.
Vraagt inlichtingen.

HAHBO HOUTBOUW - HARDINXVELD
TELEFOON

41

C. M. VAN DIEMEN
.DORDRECHT

VAANDELS
BEKERS
MEDAILLES
VLAGGEN
Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus

Nederlands Beste Adres
Antwoord van H.M. de Koningin.
Bij den burgemeester van Vlissingen
is het volgende telegram ingekomen:
VAN WOELDEREN,
Voorzitter Landdag Zeeuwsch
Verband Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Koningin dankt vriendelijk voor
gevoelens neergelegd in telegram van
hedenmiddag.
De Adjudant van dienst,
DE JONGE VAN DER HALEN.
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APELDOORN

MAASTRICHT

ELSPEET

HOTEL BLOEMINK HoTEL PENSION "DE ZWAAN"

Hotel "HRMIMUS"

RAADSKELDER

UTRECHT

Fraai gelegen aan de Loolaan bij
het Koninklijk Paleis en Bosschen

Stroomend water op alle kamers
BADKAMER AUTOGARAGE
TEL. 10 (doorverb.). Pensionprijs v.af f 3.-

A p EL DOORN

ERMELO

PRIMA KEUKEN

VALKENBURG

HOTEL PENSION

MATIGE PRIJZEN
BEZIENSWAARDIGHEfD

HOTEL
,,ORANJE NASSAU"

RIJKE VERZAMELING ANTIEK EN TEGELS

Eerste klas gelegenheid ter plaatse

MEPPEL

VORDEN

GEVESTIGD SEDERT 1847

H6tel "De l'Europe"
Café-Restaurant _
Ruime. frissche kamers met str. k. en w. w.
Erkende prima keuken. Garage a. h. hótel.
Zalen voor vergaderingen en partijen
Prima consumptie - Billijke prijzen
Aanbevelend, H. STEFFENS - CUISINIER

TELEFOON

EERSTE

20

L.

J.

ROELOFSEN

tegenover het Postkantoor

BILTHOVEN

's-GRAVENHAGE

HOTEL- RESTAURANT "HEIDE PARK"
AAN WEIDE, BOSCH EN HEIDE
TELEFOON 26477 _ _ _ _ _ _

Grand Hotel

Grootste, modernste en
gelegenheid ter plaatse.

*

meest geschikte

KLEINE

"VICTORIA" Café-Restaurant

Telefoon 117707

-

Spuistraat no. 16

Groote en kleine zalen voor
vergaderingen en partijen

Aanvangspunt voor

STAAT

Hotel-Restaurant "N EU F"
v. à v. Station - Telefoon 2322
Warm en koud stroomend
water
AUTOGARAGE

diverse

excursies.

,,'t Wapen van Gelderland"
HoTEL PENSION JANSEN
Café-Rest .. Tel. 2. A.N.W.B. en K.N.M.V. Badkamer. Lommerrijke overtuin m. gez. zitjes.
Garage. Auto's te huur, Pension v.af f 5 p.d.,
voor- en naseizoen reductie. Log. m. ontbijt
v,af f 2.50. Diner v.af f 2.50. Rest. à la carte
den geheelen dag. Het geheele jaar geopend.

EDE (Geld.)

HENGELO (0.)

OLDENZAAL

Hotel-Pension "BUITENZORG"
J. G. PIETERSE

HOTEL
,,DE HALVE MAAN"

TELEFOON INTERC. 4

TELEFOON 3737

Hotel Pension "DE GOUDEN LEEUW"
TELEFOON 32
Bezoekt vanuit Oldenzaal 't mooie Twenteland. Billijke tarieven. Str. w. en k . water.
Garage.
Aanbevelend, B. A. VASTERT

In MONTFERLAND's omg. m. 2000 HA bosch
en hei, bij de Duitsche grens, Hotel "Berg- en
Boschzicht". Bondshótel A.N.W.B. Alle kam,
str. water, koud en warm. Gr. tuin, garage,
ruime serre met 60 zitpl.; 1931, '32, '34 verbouwd. Vr. gratis toez. prosp., gids en fietsk.
Pens.-prijs f 3.50, voor- en naseizoen f 3.-.
J. v. RAAIJ, ZEDDAM (Tel. 6, dag en nacht).

0 MMEN

ZEIST HoTEL "HERMITAGE"

EDE

H6tel "WELGELEGEN", Café-Rest.Pension, Stationstr. 94/96-103, tel 46. LUNTEREN
Centr. verw,, str. w. en k. w., auto-garage
(30 wag.), Bondshötel A.N.W.B. en K.N.M.V.
P ens. f 4.50, log. m. ontb. f 3.-, k. lunch f 1.25,
diner f 1.75. 2 gr. lommerrijke tuinen, in de
Bondshotel A. N.W. B.
nabijheid v. bosschen en heide, centrum v.
mooie uitstapjes. Aanbev., Joh. van den Berg Autoverhuur - Garage - Electr. licht - Tel. 32

HOTEL-PENSION "FLOOR"

Hotel-Café-Rest. ,,DE ZON"

Telefoon 10 (doorverbonden)
Eerste huis ter plaatse
Prachtig gelegen aan de rivier de Vecht.
Centr. verw, Stroom. warm en koud water.
Badkamer. Garage bij het hótel. J. LOKIN

Eerste rangs hótel en restaurant,
wereldbekend door zijn mooie ligging, met
terrassen, goed verz. keuken en schitt. kam.;
geheel gemodernis.; hedendaagsche prijzen.
In Juni, Juli en Augustus orkest op terras.
H. J. v. d. AUWERA, Dir.

1

9

KOK

VAK-kleeding
ROTTERDAM

Beijerlandschelaan 17
Jonkerfransstraat 106
Wij maken iets speciaals
in bedrijfskleeding, o.a.
Overals en Werkpakken
Vraagt U eens bemonsterde offerte aan of
koopt een proefstukje.
Uiterst lage prijzen 1

1:1bi 31J i i-4
•B EZOEKT

Werft abonnê's

DE

•M OOIE

EILANDEN

TERSCHELLING EN VLIELAND!
In het hoogseizoen vanuit Harlingen, DRIEMAAL per

voor het

dag verbinding met snelle, zeewaardige Saionbooten
Retour 1 ste Klasse fl. 2.50

2de Klasse fl. 1 .75

Landstormblad

Op Zondag Retour 1 ste Klasse

VOORSCHOTEN

N.V. Houthandel vh. Fa. J. &G. ALBLAS

GOEDEWAAGEN'S CUBA DOORROOKERS

MEDAiwLES
INSIGNES _ __.

WADDINXVEEN
Telefoon no. 6
Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel. 40891

NEDERLANDSCH
_
FABRIKAAT

1

LEVEREN: Vuren, Grenen, Amer. Grenen
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Sparren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout.
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw.

Î RIP LEX ~E~~~:. :~~~

Inlichtingen: REEDERIJ DOEKSEN

Fa. H. Evenblij
Koog a. d. Zaan

PRACTISCHE
HUISVROUW
KOOPT

BIJ

I

VROOM &
DREESMANN

mm_.,JD

#

PRIJS 45 CENT

DE PIJP VOOR 1 934

V a t e n DVERSTOEP
Kalkkuipen

Laan van Meerdervoort 809

s~:/:~.

A:nneme< van g,ond,,
en betonw«ken
Wegenbouw en waterwerken ,.....
Verhuur van aannemersmateriaal

Watertonnen
Giervaten
(6 à 700 L.)

KISTENHOUT

BETONHOUT

fl. 1.25

1

PRIJZEN S CHE R p CONCURREEREND !
KORTE LEVERINGSTIJD

DE

2de Klasse

GROOTE GEZELSCHAPPEN SPECIAAL TARIEF

N.V. KONINKLIJKE

BEGEER

fl. 2.00

Telefoon Gouda 2352 - Telefoon Den Haag 338501
Voorloopig kantooradres: Graaf Florisweg 30, Gouda

GARAGE
M. HAGENOUW
AFD. TOURINCARBEDRIJF
MOREELSELAAN 37
TELEFOON NO, 13860

UTRECHT

1

Oefen- en Wedstrijdmateriaal

H. W. BLOMJOUS

UTRECHTSCHEWEGS8
TELEFOON No. 408

,i

ZEIST

"•H. LANDsTORMERs

Speciaal adres:

DENNEWEG75-77
TELEF. No.112760
's-GRAVENHAGE
U niform-kleeding
Petten

Drukkerij Ruitenbeek
Telefoon No. 12 5

DOORN

Modellen en prijzen op aanvraag

KENT U DE MILISAFE? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAANDELS-VLAGGEN
MEDAILLES BEKERS
EEREKRUISEN en LINTEN

. Koopt Uwe prijzen bij

L. P. BOSMAN

HOYNG

WESTEINDE 36, DEN HA.AG
Vervaardiger van Regimentsvlaggen en Hofborduursels

U zult tevreden zijn.
~

Av ANGHOYNG J
SCHOENEN
EENS DRAGEN. • • • •
SÎ EED S VRAGEN!!

H. DIEPENBROEK
ZAADHANDEL
DOETINCHEM

VRAAGT PRIJSCOURANT!
PRIMA GROENTE-, BLOEMEN LANDBOUWZADEN

Tev. agenten of depothouders

gevraagd. -

Flinke provisie.

P. N. HEIN S
COEVOR,DEN • TEL. 72
Garage bij het Station

1 e kl. Reparatie1n richting

HEIN S' TAX1-D IE NS T
c NIOD Amsterdam

SPUISTRAAT - PASSAGE - DEN HAAG
KALVERSTRAAT- ROKIN -AMSTERDAM
OUDE GRACHT - UTRECHT
HOYNG-JUNGERHANS - EINDHOVEN

Vraagt prosp. Opgericht 1910

G. J. HOSMAN

Carrosseriebouw
N.V. M.E.G,G,A.

ROTTERDAM,
Boomgaarddwarsstraat 13
SCHIEDAM, Pascalstr. 17
Het adres voor alle handelsen vereenigingsdrukwerk !

CAPELLE a.d. IJSSEL
Telefoon (Rotterdam)

No. 5 3 0 0 9
~--::::--~
Vraagt prijs
1 en beschrijving van onze modellen

1~
ll.

0

::c

BAKOVENB.O UW
v.h. H. P. Den Boer N.V., Dordrecht, Tel. 5241, Postbus 72.

GAS-BAN KETOVENS
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 gasverbruik. Vraagt onze referentielijst Reizigersbezoek gratis.
Uit voorraad leverbaar
Wij wachten uw aanvrage.

N V STOOMBOOT-ONDERNEMING

.•

"CONCORDIA"
HOOFDKANTOOR: ARNHEM

D age l'"k
.
IJ se h e B 00t - en Au t od1ensten
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam,
Delft, Den.. Haag, Amsterdam'
Zaandam, N1Jmegen en omgekeerd
____ ________________

GEBR. VAN OORD

- WERKENDAM
Tel. Nr. 23 door!.

RIJSMATERIALEN - DROOG EN GROEN RIET
UITVOERING van RIJSWERKEN in onder-aanneming.
RIETMATTENF ABRIEK
Eigen cultures
Prima kwaliteit
Lage prijzen

PER1088 Het Landstormblad .

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.

H. RAM BACH
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MOERCAPELLE

r
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in iWiedmessen,
Schoffelmachines
en Stalen Zwingers
Alles Nederl. Fabrikaat

Firma C. en S. VALKENBURG &Co.
SCHERPENZEEL (Gld.)
Tel. 7 -Telegrammen:

EDE

Uw adres
1 ste klas

C

l"1

:0

.J
LLI

MAANDERWEG 10

voor

: K. A. HAVELAAR

civiele

en

mllltalre kleedlng naar maat

SIMON-VALKENBURG

Fabrikanten van:
Diverse soorten Singelband, Touwwerk en Techn. Banden en Weefsels

HOTEL V• ENGELEN SIGAREN
HELLEVOETSLUIS
Telef. 3 (dag en nacht)

Keuken
Pr .ma
I

(fijne kwalitieit): Groote lichte Vorstenlanden
Sigaren, fabr. Hillen's Sigarenfabriek, f30.-

- - - - - per duizend; 100 stuks als proef .... f 3.--.
Tegen toezending postwissel of storting op onze Postgiro
no. 221887 franco huis.
Firma H. BATELAAN, Koudekerk a. d. Rijn, Telefoon 11.

10

ROTTERDAM

GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL

REEDERIJ STÁ-NFRIES.

WERELDREPUTATIE
GEHEEL GEMODERNISEERD
Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3.-. inclusief
uitgebreid Hollandsch ontbijt.

PASSAGIERS DIENST

AMSTERDAM-HARLINGEN

- - - - - - - - A L L E COMFORT

Hotel VERNIMMEN

via

cAFE-REsTAURANT

Heerenveen (t.o. 't station)

'J GOUD[N HOOFD

Stroomend w. en k. water
Centrale verwarming

GROEN,M ARKT 13
DEN HAAG

GARAGE - TELEF. 20

Telef. 117584 (3 lijnen)

"ZUM FRANZISKANER"
BREDA

L E E u wA R D E N

EN KH U IZEN-KOR,NiWERDERZAN,D
met het Salons toom schip

Pilsner Urquell
en Dortmunder Kronenbier.

~

8.30
11.45
1 14.15
't 15.15

Utrecht

Tel. Interc. 54603
Logies m. uitgebr. ontbijt 12.50
Centr. verwarm., badkamers,
stroom. warm en koud water.
C. H. Bergmans.

Groote Vergaderzalen

V
V

A

;\fet het moderne salonstoomschip "BUR1fJ\NIA" maakt men een interessante
bootreis langs de kusten van Xoord-Ilollancl en Friesland. Te Kornwerderzand
wordt de afsluitdijk gepasseerd en in de nieuwe slui s geschut. Aan boord is
een uitstekend buffet.

Reis comfortabel en goedkoop met de "Burmania"

Heeter en veel voordeeliger
dan gas, dus in dezen crisistijd een omwenteling op het
gebied van koken, verwarmen
en verlichting. Precies gewone
gasstellen, doch met krachtiger vlam. 5 uur van 1 liter Tel. 117 - COEVORDEN
petroleum. Binnen 4 minuten
1 liter water aan de kook. UW ADRES voor alle
Prijs .................. f 7.20. Landbouwmachines, Ruwol ie,
Met regelbare vlam . . f 8.40. Benzine en Electromotoren

FIRMA H. H. WIND

Gebrs. v. LEUSDEN
EDE

G. M. A. STEIJLEN
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LOOSDUINEN
BOUW-

EN GEWAPEND iVraagt prijs
BETONWERKEN
per stuk

Thermosflesschen,

ROTTERDAM. Tel.11645
..

j

S

Per K •G •

· 1
pecia e Afdeeling

1F I J N G O E D

en

Rug-

zakken, enz.

één der weinigen die werkelijk chemisch reinigen

:ïiïiïiïiïiïiïiïiïiïiïiïiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
, .... ,,
.
CAlfElifS ~OLEN~A..-El

Naar Brielle?

l>E · W!lES·.SFECIAllU·

dan naar

Y.l>'w'EIRFSTIU IEl.~697.
. .,: .
LEIDEN

MET ZIJN LAGE
BELASTINGEN! 1
Kruiwagenfabriek "DE BEER"
Zoo kunnen wij U aanbieden,
SLIEDRECHT
hetzij voor huur of koop, in 't
TURFMARKT 24-26
mooiste gedeelte gel. villa's en
TELEFOON 2001 - GOUDA grond. Nadere inl.: Bouw- en
Verhuur - Stalling - Reparatie Woningbur. ,,Onze Woning",
De technische vindinDir. H. G. Sliedrecht, te Zeist,
Off. Agent:
gen gaan voort, ook in
Nash - Singer - International
crisistijd!

•

:;ti;n;~i;.E succEs

Houd U op de boogte
van Uw vak door het
schriftelijk onderwijs van

NassauTax

PBNA
HET NEDERL. TECHNICUM
ARNHEM

4-p.-wagen naar buiten

STUDEER TECHNIEK
THUIS'

7 et. per K.M.

•

6-p .-wagen naar buiten

BURGERBOUWKUNDE
WATERBOUWKUNDE
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELECTROTECH NIEK
C
H
E
M
I
E

•

e

zelf •t studietempo
Uitvoerige correctie
U krijgt de lessen,
die Juist aansluiten,
bij Uw vooropleiding
Vraag het kosteloos prospectus No. 10 eens aan!

W ef ft

Ab Ü n n €>,

hebt U met onze overbekende

GELUKSBAANSCHIJF
(tel1. 1-100)
Geen lastig zoeken meer. Met
de cijfers om den zwarten
rand kunt U gemakkelijk contl'oleeren, welk cijfer geschoten is. Levering franco huis,
door geheel Nederland.

8 et. per K.M.

0 De cursist bepaalt

en

ZUIDBLAAK No • 22

Veld-

't Bekende Café- Restaurant

STOOMWASSCHERIJ

J. P. v. EESTEREN GEBR. BOEK

Tenten,

HOEVELS!

't Hotel "De Nymph"
GARAGE ''LUXE " ZEIST

HARDERWIJK

N. v. AANNEMING MIJ.

OOSTERBEEK

Jacht- en Toeristenartikelen,
Amun itie,

TEN BRUGGENCATE's Oliehandel,
Broek op Langendijk. Tel. 48.

Dames- en Heerenrijwielen
met kettingkast, bag.-drager,
remnaaf, tasch met sleutels,
DONKERSTRAAT 50
achterl_icht, met volle
75
garantie ........... .
Bestelt direct of vraagt gratis
franco prijscrt. no.3, m. groote
Tel. 141 - Giro 119428
kortingsbonnen. - Verzending
cl. geh. Ned.; conc. uitgesloten.
UNIFORM-KLEERMAKERIJ
Rijwielfabriek "DE HAAS"
Maassluis • Telefoon no. 168 Coupeur steeds te ontbieden.

Tweede Kajuit
enkel retour
1.35
2.10
0.90
1.40
0.70
1.10

Retours geldig tot en met 3 September.
Kinderen t.m. 3 jaar vrij; van 4 t.m. 9 jaar halve prijs der enkele-reistarieven.
Rijwielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cent

VOLKOMEN GEVAARLOOS-ABSOLUUT REUKLOOS.
ZINDELIJK EN GOEDKOOP.

A. J. DE B00 & ZN.

A 17.15 A-V 14.00 1
V 11.30
V 10.30 ~

Eerste Kajuit
enkel retour
1.90
3.00
1.25
2.00
1.00
1.60

AMSTERDAM-HARLINGEN
HARLINGEN~ENKHUIZEN
AMSTERDAM'-ENKHUIZEN

PETROLEUM.

BENZINE - PETROLEUM - OLiëN EN VETTEN
MACHINEKAMER-BEHOEFTEN
MOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM v. v.
TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 ICG.
DELFT · HOOIKADE 30 . TELEFOON 457
ROTTERDAM · WIJNHA VEN t.o. 105 • TELEF. 13820

AMSTERDAM
ENKHUIZEN
RORNWERDERZAND
HARLINGEN

rem, freewheel, kast, drager,
geheel compleet f 22.50. Hetzelfde rijwiel met terugtrapnaaf f 23.50. Twee jaar gar.
Vraagt prijscourant.
Goedk.ioper behoeft niet!
Beter kan niet!
Niet goed, uw geld terug!
Zending rembours naaste
station. Adres: W. v. Heerdt,
Fabrikant, Lunteren.

Tarief wederom sterk verlaagd !

Hoogstraat 173, Rotterdam

Vreeburg - Tel. 12836

V

Aanslui,tend op de boot van Amsterdam vertrekt om 14.30 uur van Kornwerderzand een speciale boot naar Terschelling en Vlieland. De boot van Harlingen
sluit aan op de des morgens van Vlieland en Terschelling vertrekkende postboot.

Hotel Noord-Brabant :otcOMMiRëË~:
P. Mulders & Zn.

,,COSMOS'' -Rijwielen
l 1Iceren of Dames, met band-

van AMSTERDAM iederen Dinsdag, Donderdag en Zaterdag
De Ruyterkade, Steiger 13 - Telefoon 32884
Postbootsteiger
van HARLINGEN iederen Maandag, Woensdag en Vrijdag

Vergaderzalen
U ITST • KEUKEN

. . - PRIMA KEUKEN.._

(500 passagiers)

ZOMERDIENSTREGELING 1934, van 30 Juni tot en met 3 September,

Hotel " De Kroon"

Logies en ontbijt f 2.50

,,BURMANIA"

purgeer- en BIoed•
zuiverende Pillen
van

H. VAN AKEN,

Apotheker ~ Specialist
te SELZAETE.
Het beste en doelmatigste
purgeermiddel, veroorzaken
geen buikpijn of krampen,
zuiveren het bloed en geven
het nieuwe kracht.

NASSAUPLEIN 1

Prij,s: f 0.60 per doos

ALKMAAR

Verkrijgbaar bij Apothekers
en Drogisten.

TELEFOON No. 257

Importeur:

SCHULTE & THIEME

VOOR

Postbox 55 - Middelburg

KO NIN GSSCHUTTERS

van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm beschikbaar
tegen betaling van f 1.- :
1
INSIGNES van het Koningsschutterskruis. als Dasspeld
1 en als reversknoop.
Bij postwisselzending aan de
S Administratie van "Het Landstormblad" te vermelden hetgeen men wenscht.

I

Vraagt onze uitgebreide prijscourant met modellen.

N.V. vh. fa. Groenendijk
SLAGHEKSTRAAT Nos. 90-94
TELEFOON Nos. 11386-11209
Rotte,r dam-Zuid.
Leverancier voor schijven v.
Landstorm en Burgerwacht.

r:'oo?s~?e~~~!~uderl
domsdoofheid. oorverkalking, loop. ooren, brommen, suizen, fluiten, geraas in het hoofd, enz.
Vraagt kosteloos broch.
no. 2 omtrent genezing.
S. WIJNBERG,
Oosterpark ,5 - A'dam

11

""'

,,C IT AX'' N.V. INGENIEURSBU~~AulPANDBRIEVEN·
,,EKSTEEN
1 1 - 56 - 46 *
GOUDA

ACCOUNTANTSKANTOOR

H. Me VAN TRIET

der N.V. INSULAIRE IIYPOTIIEEKBANK te ZIERIKZEE /

Geen Fooien! Den Haag
Sigaren-Tabak-Sigaretten
H. G. J. WOLF
LEIDEN

n

lr,
t-

948 TELEFOON

948

88 BREESTRAAT 88

ALKMAAR

tl

DINEERT IN

't GULDEN VLIES
EN GE ZULT
TEVREDEN ZIJN

Van -ltersonlaan

EEN VEILIGE BELEGGING
SPECIAAL-BUREAU VOOR
Verkrijgbaar:
WATERREINIGING
li pCt. Pandbrieven à 100 pCt.
EN
Aangesloten bij de controle -T-U-IN_H.i..:U~I-=S::.:JE:_,_S:_v_a...:..n-af_f.:..:-.:_27-.~=--o \
W ATERTECHNIEK der Rijkspostspaarbank.
WEEKEND-HUISJES

--·-- -__. ..·, GOUDA

A. Drüghorn SJOELBAKKEN
v.h. L. W. BRONKHORST
Javastraat 57 - Den Haag
Opgericht anno 1873
Telefoon no. 113290
Postgiro no. 163395
Sigaren-, Sigarettenhandel

1

MILITAIRE- EN
BURGERKLEERMAKERIJ
TEL. 287 - OUDESTRAAT 114
KAMPEN

Vraagt onze prijzen en kwaliteiten en U slaagt ! - Door
1 't geheele land te ontbieden.

WINDMOTORENFABRIE~

met kamer, keuken en slaapkamer . . . . . . . . . . . . . . f 250.Keuze
uit meer dan 100 modellen.
Tevens Autogarages v.af f 59.Bezoekt onze terreinen of
zendt 20 cent aan porti voor
teokeningen:

Rfjebr.s. Balrlîer j/lsl·{lr)

prima eiken, keurig. afg-ew.,
prachtig gebeitst, 200 x 40 cM.,
m. ao beuken schijven in larle,
mot spelreglement. Prijs f 8.2j,
franco huis.
M. Kool, Broek op Langendijk DE GROOT'S HOUTBOUW
Telefoon 243, Postgiro 69502. VROOMSHOOP • TELEF. 18

S. RUDELSHEIM & ZN.

Telefoon no. 2204

.RECORD'WINDMOTOREN
1 H.H.

LANDSTORMERS !

N.A.L. Garage

Werft Abonné's

P. LANGHOUT

B i 11 ijk e
1

TER AAR

pr ijzen voor

Auto's en Touringcars

luxe

GARAGE v. BERKUM
Coevorden
1 e klas
Reparatie-1 n richting

Official Ford-Dea Ier

Wijnbelt en Co.
Vischhandel
Woudrichem
Telefoon No. 6 ·
Onder de aanwezige autoriteiten werden opgemerkt: kapt. Boulogne, secretaris van de
Nat. Landstormcommissie; kapt. H. C. la Roi,
commandant van het Landstormkorps "Friesch
Verband"'; voorts de heer L. Heukels, secretaris van het Friesch Nationaal Comité, en de
edelachtb. heer Weerstra, burgemeester der gemeente Wonseradeel. Alles te zamen genomen,
kan de commissie met groote voldoening op
dezen zoo schitterend geslaagden wedstrijddag
terugzien.

Oldenzaal, 2 Juli. Maandagavond hield de
afd. Oldenzaal van den B.V.L. onderlinge
schietwedstrijden. Door de plaatselijke Landstormcommissie waren hiervoor prijzen beschikbaar gesteld.

AUDEL5

ACi(iEn
1

HEDAILLES
BEt\EAS
INSIGNES

Ufnn~!~

,'
LEVERANClrn
AVAAADIGEA VAN

KON.HU\.LANDSTOAMVAANDELS.

Rheden-De Steeg, 13 Juni. In lunchroom
Benvenuto had de installatie plaats van de
plaatse!. commissie van den Bijz. Vrijw. Landstorm, afd. Rheden-De Steeg. De heer Van
Ingen Schouten dankte den heer Goedhart Sr.,
wien het in korten tijd gelukte een afdeeling
met ongeveer 60 leden in het leven te roepen.
Als voorzitter der plaatselijke commissie had
zich bereid verklaard baron Van HeeckerenVan Keil, als plaatselijk leider en le secretaris
de heer Schipper, als 2e secretaris de heer
Boender en als penningmeester de heer Goedhart Sr.
Baron Van Heemstra was onder de aanwezigen. Binnenkort beginnen de schietoefeningen.

1

Roelofarendsveen, 6 Juni. Onder voorzitterschap van den burgemeester van de gemeente
Alkemade, mr. J. W. Peek, is een plaatselijke
commissie gevormd, die voorts bestaat uit de
heeren dr. P. C. Q. van Doornen, H. J. de
Jong, wethouder P. de Jong, pastoor J. One!
en J. E. Spierenburg, die plaatselijk leider der
afdeeling is.

1

EEN ONBETROUWBAAR FUNDAMENT

(Vervolg van pagina 2.)
dankte voor de betoonde groote medewerking
en waarin hij de verzekering gaf, dat "ZuidHolland West", dat thans 6666 vrijwilligers telt,
te allen tijde bereid en paraat is.

's-Gravenhage, 21 Juni. Samenkomst van het
district Centrum in het Korpsbureel, waarbij

res.-majoor G. F. van Hoogenhuyze, plaatselijk
leider van dit district en luit. Scholten het
woord voerden. Enkele mooie films werden
voorts gedraaid.

's-Gravenzande, 9 Juni. Op de banen voor
scherp te Monster hield onze afdeeling een
wedstrijd, waaraan 33 schutters deelnamen.

Café-Restaurant
MIDDELHARNIS - TELEFOON 4

Hoog-Halen, 26 Mei. Na afloop van den
wedstrijd had ten huize van den heer P. Timmerman 'n gezellige bijeenkomst plaats, waarin
bij monde van den voorzitter der plaatselijke
commissie, den heer H. Oostijen, de prijzen
werden uitgereikt.

Centrale verwarming
Stroomend water, warm en koud

Lunteren. Door de op 9 Mei 1934 benoemde
vaandelcommissie werd een schietwedstrijd georganiseerd, die gehouden is op 19, 21, 23 en

HOTEL MEIJER

26 Juni 1934. Deelnemers: leden B.V.L. en
Burgerwacht. Vele prijzen en geldelijke bijdragen werden ter beschikking gesteld. Eindresultaat van den wedstrijd is, dat in de e.v.
jaarvergadering van den B.V.L. het vaandel
zal worden aangeboden.
Uitreiking schietwedstrijdprijzen geschiedde
op 27 Juni in hotel Floor, aan 43 winnaar~.

Makkum, 6 Juni. Bij de R.-K. school alhier
werden schietwedstrijden gehouden door de
afdeelingen van den Bijz. Vrijw. Landstorm in
Wonseradeel. De wedstrijden, waaraan ongeveer 120 vrijwilligers deelnamen, stonden onder
leiding van luit. Reinders, bijgestaan door de
plaatselijke leiders Bergsma van Makkum,
Edens van Witmarsum en Zoodsma van Idsegahuizen.

De Steeg, 15 Juni. Alhier is een ni~uwe
afdeeling van den Bijz. Vrijw. Landstorm opgericht met een sterkte van 60 leden. Als
plaatselijk leider zal optreden de heer L.
Schipper, hoofd der Chr. School, en als voorzitter de heer mr. A. baron van Heeckeren
van Keil, te De Steeg.
Uithuizermeeden, 31 Mei. Na afloop van een
schietwedstrijd bij den watermolen Goliath
deelde kapt. De Jonge in hotel Van Dijk met
een toepasselijk woord de prijzen uit.
Wateringen, 27 Juni. Alhier worden pogingen gedaan om een eigen vaandel te verkrijgen.

H. A. SMIT
NIEUWE GRACHT 51
UTRECHT

UITGEVER SCHIETSCHIJVEN

No
12

Mond, neus, ooren loopen vol
Bij het worstelen, woest en dol;
En hij ploetert, plonst en puft,
Proestend, hijgend, half versuft.

Voor Jong Nederland
JONGENS EN MEISJES.
Elke maand worden onder de beste
en trouwste oplossers twaalf prachtige
boeken verdeeld. Dit wil dus niet zeggen, dat een nieuwe inzender den eersten den besten keer al een prijs ontvangt.
Jan Kegel! Zeg eens tegen je Moeder,
dat zij 't plankje bijna raak geslagen
heeft; heel vernuftig heeft zij alles bif
elkaar gesponnen. Alleen heeft je Moeder den zoon voor den vader aangezien.

,,Moeder, Moeder! Help! ik zink!
,,Vader, Vader! Ik verdrink!" ....
Ha! daar wuift een wilgekop;
Fluks hijscht hij zich daaraan op.

rebussen weer eens een mooie beurt.
Kijk maar!
Kinderen uit één gezin mogen samendoen met één brief:

Bibberend als een juffershond,
Stamelt dan z'n wijze mond:
,,Of ik gauw weer zwemmen ga? - Niet, voordat ik: 't goed versta!"

van
6

cent

OOM BERTUS.

AAN OOM BERTUS,
p/ a Bureau van Het Landstormblad,

Dezen keer krijgen de liefhebbers van

Koninginnegracht 50,
'S-GRAVENHAGE.

EEN BUITENKANSJE.
Lustig peddelde mevrouwtje
Met een tipsie*) aan een touwtje
Langs den stillen landweg voort;
,,Hè, wat mooie, rooie vruchten!"
Zei ze met zoetsappig zuchten,
Door haar aardbeischat bekoord.

GROEP A.
(Beneden de 10 jaar.)

Maar, o wee! daar knapt het touwtje;
Luidkeels gillend springt mevrouwtje
In een wip van 't rijwiel af;
,,Ach, hoe jammer van m'n vruchten!"
Zegt ze met tien kilo's zuchten;
,,Da's nou voor m'n haast de straf!"

6 8 c.m.

O[OS

En ze wrijft van haar japonnetje
Dat zoo fleurig blinkt in 't zonnetje,
Zenuwachtig 't parelend sap;
En ze staart met droevig zuchten
Op den grintweg naar de vruchten,
· Voor de helft geplet tot pap,
Joelend springen enkele knapen
(Groot verschil met makke schapen!)
Na een poosje langs dien weg;
,,Kaik, daar leggen arebeien!"
Roept er eentje vol verblijen;
,,Da's een boffie effen, zeg!"

+g
De komma vooraan beteekent weglating der voorste letter.
GROEP B.
(Boven de 10 jaar.)

DE UITNOODIGING.
Wie kan onderstaand briefje ontcijferen? De komma vooraan beteekent
weglating van de voorste letter. De komma tusschen-in wijst op weglating
van een tusschenletter.

Eén, twee, drie gaat 't op een pikken,
Op een smullen, op een likken
Van hun vingers, druipend nat;
Zonder aarzelen of bezinnen
Zuigt er heel wat zand naar binnen
Met hun rijken, zoeten schat.
Van de handjes in de tandjes
Glijden lustig tal van zandjes
In de plaats van suiker mee;
Moet de snoeplust 't niet bezuren?
,,Zand dient om de maag te schuren!"
Zoo besluiten zij tevreê.
*) Spanen hengselmandje.

Allemaal een prettige vacantie toegewenscht!
OOM BERTUS.

DE EERSTE ZWEMOEFENING.
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,,Zwemmen!" pochte Gijsje Piek,
In z'n tricot, luchtig, kwiek,
,,Da's een kunstje, klein en licht,
,,Dat je speelsgewijs verricht!
,,Kijk maar naar een jonge kat,
,,Die terecht komt in het nat;
,,Netjes zwemt zoo'n beestje rond,
,,Tot het komt op vasten grond."
Gijs stapt dapper in de sloot,
Beurtelings bleek en purperrood;
Armen, beenen slaat hij uit,
Dat het schuim in 't ronde spuit.

+

1

Kopjen-onder! Brr, hoe eng!
Een kabouter, sterk en streng,
Pakt hem schijnbaar bij z'n kraag,
En trekt nijdig hem omlaag.

"IK MAG DE BOCHT NAAR LINKS
NIET TE KLEIN NEMEN!"
Een jongetje van tien jaar vertelde
een dezer dagen aan zijn onderwijzer,
dat hij voor een verkeersagent honderd
strafregels moest schrijven: ,,Ik mag de
bocht naar links niet te klein nemen".
,,Maar hoe komt dat dan, ventje?"
vroeg de onderwijzer.
"Mijnheer, ik was op mijn fiets en
toen nam ik een bocht naar links te
klein en dat zag een verkeersagent. Ik
moest bij hem komen en toen zag hij
aan mijn verkeersinsigne · op mijn jas,
dat ik van Veilig Verkeer ben en toen
zei hij: ,,Maar, wat zie ik, jij van Veilig
Verkeer en je neemt je bocht naar links
te klein".
"Ja, mijnheer, maar ik dacht er niet
aan. "
"Ja, dat is het juist, je moet er wel
aan denken en om je dat te leeren, moet
jij voor mij honderd strafregel schrijven:
"ik mag de bocht naar links niet te klein
nemen" en je levert morgenmiddag om
twee uur de regels bij mij in op het posthuis, daar en daar, want dan ben ik
daar. Goed begrepen?" ....
,,Ja, mijnheer".
En het jongetje vertelde het aan zijn
ouders en aan zijn onderwijzer en deze
groote menschen dachten alle goeds
van dezen verstandigen verkeersagent
en zij zorgden, dat de strafregels prompt
op tijd afgeleverd werden.
BOEKEN, BROCHURES, ENZ.
Bij F. H. Ebbink, Obrechtstraat 424,
's-Gravenhage, is uitgegeven een serie
van 25 afbeeldingen naar de origineele
aquarellen van den Oud-Reserve-Kolonel van den Generalen Staf J. W. van
Oorschot.
Deze serie vormt een mooie verzameling, uitbeeldende de verschillende
rangen en uniformen van de Staven,
Wapens, Korpsen, Dienstvakken, enz.
van de weermacht hier te lande.
De heer Van Oorschot is een leerling
van den onlangs overleden kunstschilder J. Hoynck van Papendrecht en is
bovendien een uitnemend uniformdeskundige.
De kaarten zijn allerwege bij den
boekhandel verkrijgbaar in mapjes van
25 stuks, tegen den prijs van f 1.20 per
mapje.
In de verschillende militaire cantines
worden de kaarten ook per stuk verkocht, tegen den prijs van 5 cent per
kaart, waardoor zoo goed als ieder
dienstplichtige in staat is, zich één of
meer kaarten aan te schaffen.
Met groote waardeering maken wij
van deze uitgave melding.
Van de Drukkerij N.V. v/h Firma
Groenendijk, Slaghekstraat 90-94 te
Rotterdam, ontvingen wij ter beoordeeling een model van de door deze firma
ontworpen Geluksbaanschijf.
De schijf voldoet zeer goed in de practijk, daar de cijfers, welke worden weggeschoten, in dezelfde volgorde voorkomen in den rand buiten de schijf, dus
goed te contröleeren.
Wij kunnen dan ook bedoelde schijf
voor de schietwedstrijden van den
B.V.L. ten zeerste aanbevelen.
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VERSCHIJNT ELKE MAAND
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LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG
ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT
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STEUN VOOR DE OVERHEID.
In landen, waar despotisch of door

31 Augustus 1934 .

middel van dictatuur wordt geregeerd,
heeft de Overheid aan steun uit het volk
weinig behoefte. De regeermacht wordt
daar uitgeoefend met het kromzwàard
of het concentratiekamp op den achtergrond en zoo noodig wordt het volk met
kracht van wapenen gedwongen zich onder het gezag te buigen.
In ons land staat sinds vier eeuwen de
zaak anders. Al dien tijd heeft ons volk
onder vele vormen de gelegenheid gehad grooten invloed te oefenen op het
staatsbeleid.
Onze Natie heeft al dien tijd de rechten der mondigheid genoten en zelfs als
't noodig was ook tegenover de Overheid van zich af gesproken door middel
van de Staten-Generaal.
Het is noodig dat dit zoo blijve.
De Staten-Generaal zijn de mond des
volks om bij de Overheid voor de Natie
het pleit te voeren. Gelijk een mondige
tegenover zijn ouders rechtens een
woord spreken mag, dat behoort te worden aangehoord en dat op ernstig bescheid kan rekenen.
Onder de voorwaarde evenwel, welke
in eiken huiselijken kring stilzwijgend
geldt, nl. dat degeen, die spreekt, bereid
zij mede de verantwoordelijkheid te
dragen.
De moeiten van onzen tijd worden
zeer vergroot door de omstandigheid,
dat zoo talloos velen, die op publieke
posten zijn gesteld, wel willen meepraten, doch geen medeverantwoordelijkheid willen dragen voor hetgeen de hoogere Overheden moeten doen. En men
verontschuldigt zich bij het publiek door
te zeggen: wij kunnen er niets aan doen,
de Regeering wil het nu eenmaal zoo.
Dit is een houding, welke lijnrecht
tegengesteld is aan moedig.
Laten zij, die daartoe geroepen zijn,
spreken, desnoods van zich af spreken,
't zij binnenskamers of in het openbaar,
doch begin met mede de verantwoordelijkheid te willen dragen voor wat de
Overheid in onzen tijd moet doen.
En laten wij denken aan het woord
van den oud-Minister Aalberse, dat het
beter is voor de Overheid te bidden, dan
haar te critiseeren.
Wij brengen een woord van hulde aan
den wakkeren Burgemeester van de gemeente Velzen, die niet schroomde,
in het openbaar al te scherpe critiek
op de Regeering in te trekken en
bereid bleek aan de Regeering den moreelen steun te verleenen, waarop de
Overheid recht en waaraan de Natie behoefte heeft.
Wij kennen hem als een man, die naar
een vaste overtuiging handelt en het
verdient waardeering dat hij zich durfde
openbaren als iemand, die zijn verantwoordelijkheid en den nood der tijden
begrijpt.

GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE "VOLLENHOVE".
Als lid der Gewestelijke Commissie
ter vervulling van de vacature Ds. Hofstede is benoemd de heer R. de Groot,
Hoofd der Bijzondere School te Genemuiden.

ZELFS IN HET BAD

ZOOALÇ MEN ZIET
IS STER-TABAK

DE FAVORIET

J\oninginne()ag 193lf ·
We wiHen naar 't 1Coorê)einê)e gaan,
füj 't gofven ê)er Oranjevaan,
'Cerwijf we 't noofê) ontófooten
\Joor Wifnefmina van 1Cassau,
\Jereen3aamê) ê)oor ê)en ê)uöf>efen rouw,
Waarmee Z'is overgoten.
We wiff en 3acnt ter f>eevaart gaan,
\Jerê)oe3efenê) ê)eernis' warmen traan
<Bij 't sen ouwen van JSaar smarte;
JSeif ! WHnefmina van 1Cassau
Op ê)ees liw 3aarê)ag, waar ê)e rouw
c.De feestvreugê) ê)ompt in 't narte.
We wiCfen saam om 't stanMee(ê) gaan;
JSoor! \Jaê)er WHfem vuurt ons aan:
,,0, \Jof.R ê)er 1Ceê)erfanê)en !
,, Stut WHl'>e(mina van 1Cassau,
,,1nijn 1Ca3aat, met verpficnte trouw,
,,met toegewijê)e nanê)en !"
We wiffen stifmoeê)s nenengaan ;
c.Docn ófijven om liw :Rijkstroon staan,
<Bij oproers gramme !'>aren,
l(, WHl'>efmina van 1Cassau,
11 en liw c.Docöter fijfsgetrouw,
Wij, Uwe eanê)stormscöaren !
Foto van een schilderij van den Haagschen Kunstschilder J. C. A. Goedhart,
voor het Gemeentehuis te Enschedé.

DE JUISTE LANDSTORMHOUDING.
Steunt het Wettig Gezag met uw
welwillendheid en met uw woord.

Uit een rondschrijven van den heer
F. Borghouts, plaatselijk leider van de
afdeeling Aalst (gemeente Waalre) aan
zijn vrijwilligers, nemen wij met instemming het volgende gedeelte over:
En is het niet waar, dat wij, den nood
der tijden ten spijt, toch trotsch moeten
zijn op ons Wettig Gezag? Inderdaad, welk
land wordt beter geregeerd dan het onze?
Waar is er grooter vrijheid van geweten,
waar is de vrijheid zoo juist binnen de goede
perken gehouden! Waar elders wordt zoo
krachtig en zoo veelzijdig gesteund? En
denken wij daarbij eens aan de uitzonderlijk moeilijke positie waarin ons land verkeert, daar wij in zoo velerlei opzicht zoo-

zeer van het buitenland afhankelijk zijn.
Ja toch, ons kleine Nederland is internationaal beroemd en wordt op allerlei gebied
als voorbeeld genomen, hoewel vaak de
strekking der regeeringsmaatregelen in
breeden kring niet wordt begrepen, ja zelfs
door vele groepen wordt miskend. Gij, als
vrijwilligers van den B.V.L., die de beschermers zijt van het Wettig Gezag, behoort in
de eerste plaats te begrijpen, dat de tegenwoordige toestanden in eigen land zeer
zeker niet aan ons staatsbeleid zijn te
wijten, - dat zij zijn van internationalen
aard, en dat onze Regeering zich voor de
zware taak ziet geplaatst de moeilijkheden,
waarmede ons land heeft te kampen, te
keeren .. ..
Ik ben overtuigd, dat het U ernst is het
Wettig Gezag "als 't moet" met kracht
van wapenen te steunen. Welnu, weet dan,
dat het t h an s mede uw taak is, dat
Gezag, waar noodig, te stutten door uw
woord ....

PROPAGANDA VOOR DEN LUCHTWACHTDIENST.
Het Vrijwillige Landstormkorps Luchtwachtdienst heeft thans ook de propaganda ter hand genomen van de luchtbescherming en de luchtverdediging van
Nederland. Gepoogd wordt een zoo
sterk mogelijke bezetting te krijgen van
de wachtposten. In verband hiermede
heeft de commandant van het Vrijwillige
Landstormkorps Luchtwachtdienst een
specialen propagandadienst georganiseerd onder leiding van den heer G.
Woltman.
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FRIESCHE LANDDAG TE HUIS TER HEIDE

vertegenwoordiger der Regeering, welkom.

Gij zijt mannen - aldus Minister de Wilde
tot de Landstormers - die staan voor de
zaak van de vrijheid van het geheele volk.

Ds. G. Brinkman, uit Idskenhuizen,
koos tot onderwerp: de B.V.L. en de
vrijheid. We moeten allereerst nagaan,
aldus spr., wat de ware vrijheid is. Vrijheid is geen bandeloosheid. Het eigen
dwaas vernuft spiegelt ons een beeld
van vermeende vrijheid voor. Men
denke aan het vrijheid, gelijkheid en
broederschap van de Fransche revolutie ...
De B.V.L. daarentegen heeft de vrijheid opgevat zooals zij opgevat moet
worden. Toen in 1918 de nood aan den
man kwam, waren de Friesche landstormers gereed; niet Troelstra met zijn misgreep naar de macht, doch de landstormers hadden de teekenen der tijden verstaan. Dit is het ware vrijheidsideaal,
zijn eigen leven te geven voor de natie.
Tegenover den revolutionairen geest,
die staat uit te breken, willen de landstormers een tegenwicht vormen. Het
gist aan alle kanten, we leven op een
vulcaan. De B.V.L. is uit nood geboren,
maar hij moet ook uit nood worden gehandhaafd. Wij willen onszelf zijn, aldus
de Koningin. Wij willen de vrijheid op
elk gebied handhaven. De B.V.L. is een
middel in Gods hand. Daarom is ook de
roepstem zoo vol beteekenis: terug tot
God. In dien weg zullen wij den zegen
van den Almachtige deelachtig worden.
Dit middel, de B.V.L., moet worden gehandhaafd, om iedere revolutionnaire
poging te stuiten. Dan alleen zal het mogelijk zijn de vrijheid, ons liefste goed,
te handhaven.

Woensdag 25 Juli werd te St. Nicolaasga een Landdag gehouden op het
terrein voor de voormalige stoeterij te
midden der bosschen van Jhr. van
Eijsinga te Huis ter Heide.

Openingswoord,
Om 11 uur sprak de heer P. C. Put te
St. Nicolaasga, voorzitter van het Landdag-Comité in Doniawerstal, het openingswoord.
Hij richtte een woord van welkom tot
de aanwezigen en wel in 't bijzonder tot
den Commissaris der Koningin in Friesland, Mr. P.A. V. baron van Harinxma
thoe Slooten, kolonel H. de Iongh, inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, kapitein G. F. Boulogne, secretaris der Nat. Landstormcomm. en T.
Nauta, voorzitter v. h. Friesch Nat. comité van den B.V. L. Spreker behandelde de vraag: ,, Waartoe deze land da gen?"
Wij, B.V. L.-ers zijn er en blijven er.
Deze en volgende landdagen worden gehouden, om dat te demonstreeren. Ze
bedoelen te zijn een waarschuwing voor
rood en bruin.
De voorzitter deed mededeeling dat
bericht van verhindering was binnengekomen van de ministers Colijn en
Deckers.
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Van Dr. Mr. J. J. Croles, Eere-voorzitter van het Friesch-Nationaal Comité,
ontving de landdagvoorzitter het navolgende telegram :
Aan den Voorzitter Friesch Nationale
Landstorm.
Landdag Huis ter Heide
St. Nicolaasga.
Tot leedwezen verhinderd. Beste wenschen en groeten voor en aan bestuur
en landstormers. Het Instituut voor den
burgervrede onder het gezag bij de
gratie Gods van ons geliefd Oranjehuis.
Dr. CROLES, Eere-voorzitter.

De B.V.L. en de Nederlandsche vlag,
Pater A. de Hart, uit Drachten, sprak
over den B.V.L. en de Nederlandsche
vlag. Spr. schetste de symboliek van het
oude: rood, wit en blauw. De B.V.L.
moet voller worden van het rood der
Christelijke liefde. Het fundament daarvan is de godsdienst. Wij buigen onze
knieën voor den potentaat der potentaten, die onze Vader is. Wat wij willen
is - in tegenstelling van fascisten, communisten en socialisten - de christelijke
liefde.

De B.V.L. moet voller worden in het
begrip der reinheid. De hoogste reinheid
vindt men in het gezin, dit kleine paradijs in de groote wereld.
Het gezinsleven kwijnt, maar kan het
anders als men dag aan dag wringt aan
het huwelijk? De B.V.L. is geen vereeniging maar een beweging, die de verworden mentaliteit van het gezin moge verbeteren. Als de 80.000 B.V.L.-ers dat
doen, is spr. niet bang voor een revolutie; geeft acht op uw gezin.
De B.V.L. moet voller worden van het
blauw van de openlijke blijmoedigheid
der hope op God en het door God gestelde gezag ...
Laat de B.V.L. het hoofd koel houden.
Laat het bidden niet vergeten worden.
· Spr. herinnerde aan het voorbeeld
van H. M. de Koningin, die na de zware
slagen, welke Haar dit jaar troffen,
zeide: het heeft Gode behaagd ...
Laat werkeloosheid en rampspoed ons
niet ontmoedigen. Laten wij dapper aanvaarden, niet met ballende vuisten,
maar met biddende handen!. ...

De B.V.L. en de Overheid.
Ds. F. H. Plooy, uit Langweer, sprak
over B.V.L. en Overheid. Over dit onderwerp, dat rustige bezinning eischt,
wil spr. een paar groote lijnen geven, in
den vorm van commando's: ,,Op de
plaats rust" - het geweer bij de voet,
doch waakzaam. Wij zijn dankbaar voor
de tegenwoordige sterke regeering,
doch daarmede is het bestaansrecht van
de B.V.L. nog niet vervallen. Wij moeten paraat blijven; de overheid kan ons
niet missen. Houdt u rustig, maar houdt
u ook gereed in vertrouwen op God.
"Presenteert 't geweer". De B.V.L. is
de schildwacht, die de wacht heeft betrokken voor land en Koningin. Volstrekt vrijwillig en belangeloos stelt de
B.V.L. zich in dienst van de overheid.
Die belangeloosheid waarborgt de betronwbaa rheid van de B.V.L. De B.V L.
is principieel van het fascisme gescheiden. De landstormers mogen n ·.et grijpen
naar de macht. De B.V.L. stelt zich in
dienst van de wettige regeering. Meer
dan ooit is het gevaar der revolutie aanwezig en daarom is mijn laatste commando "voorwaarts marsch". Laat men
voortgaan de overheid vrijwillig en
daadwerkelijk te steunen. Overheid en
B.V.L. blijven op elkaar aangewezen in
dezen donkeren tijd.
Voorwaarts marsch, voor Koningin en
vaderland! ...

Defilé en demonstraties.
Dan volgde een defilé van de Landstormmannen uit Friesland, onder commando van den Res. len Luitenant Mr.
A. W. Haan, dat een goeden indruk
maakte.
Na de pauze werd een demonstratie
gegeven door de Landelijke Rijvereen~ging Dokkum en Omstreken onder leiding van den instructeur G. Lutter, opperwachtmeester der koninklijke marechaussee te Dokkum. Acht deelnemers
gaven mooie staaltjes van kunstrijden en
hoogspringen.
De voorzitter heette mr. J. A. de
Wilde, minister van Binnenlandsche Zaken, die inmiddels was aangekomen, als
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De B.V.L. en de vrijheid.

Rede minister de Wilde.
Minister de Wilde, die daarna het
woord voerde, deelde mede, dat Dr.
Colijn en Dr. Deckers verhinderd waren den landdag bij te wonen. Intusschen moet men met spr. maar genoegen nemen. Spr. acht den B.V.L.
een instituut van groote beteekenis,
vooral in moreelen zin. Wij zijn hier
bij elkander als Nederlanders, aan
elkander verbonden door een eigen
historie en een eigen karakter, een
eigen Koningin. Wij_ zijn een vrij e~ 01;1-afhankelijk volk. Hier bestaat vnJhe!?
van geloof, vrijheid van gedachte, vnJheid van organisatie. Dat is een kostbaar goed. Als wij onze onafhankelijkheid zouden hebben verloren, zouden
wij deze vrijheid eerst recht waardeeren. In ons land zijn wij niet van plan
iemand te onderdrukken, doch evenmin
zullen wij ons laten onderdrukken, noch
door een binnenlandschen, noch door
een buitenlandschen vijand. Voor onze
vrijheid, voor onzen staatsvorm staan
wij pal. Wij leven in een tijd van veel
woorden, maar onze vrijheid is niet te
handhaven met woorden. Ik veracht het
woord niet, doch vaak is er een tegenstelling tusschen woord en daad. Wij
moeten ook zijn mannen van de daad.
Eerbied moet er zijn voor het gezag en
eerbied voor de vrijheid van het volk.
Die vrijheid kan alleen tot ontwikkeling
komen bij een sterk gezag. Als het mo~t
is er bij de B.V.L.: de daad. Maar no<:nt
eigenmachtig. Ook voor den coI?-mumst
komen wij op om hem zoo nood1g tegen
zichzelf te beschermen. Gij zijt mannen,
die staan voor de zaak van de vrijheid
van het geheele volk. Het is den B.V.L.
om ideëele goederen te doen. Geen
strijd tegen personen, doch tegen de
anti-sociale machten, die werkzaam
zijn. De regeering voelt zich veilig,_ óók
door u. Ook bij mogelijke fouten 1s de
bedoeling der regeering toch het welzijn
van het volk te verzekeren. De regeering kan alleen sterk staan als zij rust op
een moreele basis. Het gezag mag niet
en kan niet rusten op de bajonetten,
doch het gezag kan het geweld noodig
hebben om zich te handhaven. Het aanwezig zijn van 80.000 landstormers is
een voorbehoedende kracht. Het is als
een bordje: ,,Wacht U voor den hond".
Spr. bracht een woord van hulde aan

$ENORITA$
generaal Duymaer van Twist. Weest
B.V.L. ondeelbaar één, in het belang
van Vaderland en Oranje!

Rede fen 'e hear Santema.
De hear J. W. Santema, fen Easterein,
seit, dat dizze dei in great plak
ynnimt yn 'e biweging fen 'e B.V.L.
Dizze dochs bifoardert de ienheit. Wy
witte wer mids wylde wieling fen it libben skouder oan skouder to stean. Spr.
sjucht hjir de hege autoriteiten, folle
boargemasters, mar ek de ienf aldig~n f~n
it lan. Hjir sprekke tal fen dommJs, Ja,
sels in minister en derby ek hy, de boer
fen Easterein. En allegearre ien yn
tinken en wollen. It regear kin op us
stipe rekkenje. Wy ha us leden net fen
ien groep, party ef rjuchting, mar dochs
ek binne wy net netrael as it nasjonale
dingen jildt. It is spr. noflik tsjûgje !e
kinnen fen it lihben fen 'e B.V.L. Hy km
net litte it wird to wijen oan de warbre
frjeonen yn Doni?-werstal, oan dit ~oa~je
sté op Husterhe1de. Hy scoe wmsk1e,
dat dizze dei noch lang yn tankbre oantinken blieuwe mei. Spr. sjocht yn tinzen in hield ut it fier lorline, do 't us
foralden gear kamen yn it skead fen 'e
Upstalbeam om it wol en wé en ek it
drügjend ûnk to bisprekkei:_i. Al binn~ de
omstannichheden oars er 1s ek oenenkomst, wy komme hjir byelkoar en fiel_e
de frjeonskipsbannen bisterke. Ek it
great gefoel fen frijheid is bleon. Spr.
tsjut de wiere demokratsije oan en de
plicht om te hoedzjen de kostbre skat
dy us oerbleau. De forgiftige amme fen
komminisme en fascisme moa t keart
wirde.
Men moat de wierheit ynsjen fen it:
sûnder gesach gjin frijheit en sûnder
frijheit gjin gesach.
Spr. giet nei de swiere driging dy'.t der
is for it Kristendom. De lytse dmgen
slane us faken del, it gelove, it let fen
'e klok, hweryn wy it gloria yn ekselsis
bilusterje, tilt us omheech. Earm de
minske for hwa't dat net bistiet, hwaens
libben inkel boarterij en spul is. Spr.
trunet oan lid to wirden fen 'e B.V.L.,
de revolusjegeast to bistriden, pal to
stean for Keninginne en regear.

Rede dr. K. Dijk.
Daarna besprak dr. K. Dijk, uit Den
Haag, de schijnbare tegenstelling, die er
is tusschen evangelie en B.V.L. Het
Evangelie brengt de boodschap van
vrede. Velen bepleiten dan ook ontwapening in naam van kerk, democratie en
christendom. Spr. waarschuwt tegen
deze voorstelling. God gaf ons Vaderland en Vorstin en onze vrijheid.
Dit te handhaven, als 't moet met het
wapen in de hand, is een heilige
plicht. Het is een zaak van het hoogste
belang. Ook vrouwen en meisjes dienen
dit in te zien, hun mannen aan te sporen zich aan te sluiten bij den B.V.L.,
die zich schaart om den troon van
Oranje. Men moet tot het hoogste offer
bereid zijn, het leven veil hebben voor
Vorstin en Vaderland en nooit en te
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nimmer het oor leenen aan de richting,
die ontwapening wil.
Slotwoorden.
De heer L. Heukels, secretaris van
het Friesch Nationaal Comité, sprak
woorden van vertrouwen in den B.V.L.
De B.V.L. staat klaar, spr. vernam dit
in de laatste dagen van oproer te Amsterdam. De Friesche B.V.L. belooft een
schuts te zijn voor Volk en Vaderland
en zal ook thans niet achterblijven bij
1918.
Spr. brengt dank aan leiders, sprekers, autoriteiten en verdere medewerkenden, waarna pastoor Elberssen nog
spreekt van zijn trots en dankbaarheid
voor dezen welgeslaagden landdag. Hij
stelt den B.V.L. als voorbeeld de nagedachtenis van den heer Wijbrandi. In

onze eenheid ligt onverwinbre kracht ...
De Landdag werd door plm. 4000 personen bezocht.

Wie er waren.
Onder de aanwezigen werden nog
opgemerkt de heeren G. C. D. d'Aumale
baron van Hardenbroek, burgemeester
van Doniawerstal, majoor K. A. van
Schelven, de legerpredikant ds. P.
Bootsma, de burgemeesters van Gaasterland, IJlst, Lemsterland, Oost-Dongeradeel, Weststellingwerf, Haskerland, Opsterland, Sloten, Hennaarderadeel, Dantumadeel en Wijmbritseradeel, Majoor
Dingemanse, van de Inspectie van den
Vrijw. Landstorm, de leden van Gedeputeerde Staten B. W. Okma, M. Oostwoud
en S. W. de Jong, de districtscommandant
der Marechaussee Luitenant van de
Kroon, de districtscommandant der Rijksveldwacht Seesink, de Hoofdredacteur
van het Friesch Dagblad D. van der Meulen, de Luitenant J. Kleuver van den
Motordienst, Pastoor Overmeer uit Heeg.
Het Friesch Nationaal Comité was vertegenwoordigd door de leden Nauta,
Sytsma, Ok,ma, Heukels, Frankena,
Pater Strijbos en Pater De Hart.

Uit de Afdeelingen
Aagtekerke, 22 Juli. Hedenavond hield de

Hijken. Alhier is een nieuwe afdeeling opge-

Bijz. Vrijw. Landstorm afd. Aagtekerke haar
jaarlijksche prijsschietwedstrijd. Maximum 100
punten (KSO). le pr. L. Bosselaar 99 pt., 2e pr.
P. Maljaars Sz. 96 pt., 3e pr. P. de Visser Pz.
94 pt., 4e pr. C. Minderhoud 94 pt., Se pr. A.
Provoost 93 pt., 6e pr. H. Peper 93 pt., 7e pr.
A. de Lange 92 pt., Se pr. A. Dekker 91 pt.,
9e pr. A. Verhage 90 pt., 10e pr. J. Vos 90 pt.

·icht. Twintig leden hebben zich reeds aange;Joten. Plaatselijk leider dezer afdeeling is de
1eer J. W. Bouwman te Beilen.

Arnemuiden, 23 Juni. Tot secretaris-penningmeester van de plaatselijke commissie is
benoemd de heer P. Janse.
Beugen, 18 Juli. Er namen 32 leden aan den
gehouden schietwedstrijd deel.
Boxtel, 29 Juni. Binnenkort wordt een begin
gemaakt met
schietbaan.

den aanleg

van

een nieuwe

Den Hoorn-Schipluiden, 12 Juli. In begin
Augustus wordt de wisselbekerwedstrijd gehouden tusschen de afdeelingen Den Hoorn en
Schipluiden.
Doesburg, 7 Juli. Schietwedstrijd met scherp
bij de Vestingwerken. De heer Van Loon veroverde den wisselbeker.
Domburg, 12 Juli. Bij de opening van den
onderlingen schietwedstrijd heeft burgemeester
L. J . van Voorthuijsen het woord 'gevoerd.
Goirle, 16 Juni. De wekelijksche schietoefeningen zijn weer begonnen op de baan der
gemeente aan den Nieuwkerkschen Dijk.
's-Gravenhage, 6 Juli. Door het dagelijksch
bestuur van de Gewestelijke Landstormcommissie "Zuid-Holland-West" is heden een krans
ten paleize afgegeven. Het eert daarmee den
overleden Prins der Nederlanden, die steeds
zoo bijzonder zijn belangstelling aan het werk
in "Zuid-Holland-West" heeft geschonken.

Grave, 25 Juli. Na afloop van het schietconcours had de prijsuitreiking plaats ter sociëteit "Tot Nut en Vermaak". Na een rede van
den heer Van Beek reikte burgemeester L. Ficq
de prijzen uit. De zilveren médaille, aangeboden
door den minister van Defensie voor het verst
komend gezelschap, werd toegewezen aan den
B.V.L. Borkel en Schaft. De zilveren médaille,
aangeboden door den commissaris der Koningin in Noord-Brabant, voor het korps dat met
het grootst aantal vijftallen aan de wedstrijden
heeft deelgenomen, aan den B.V.L. Velp (N.Br.)

Hedel, 29 Juni. De
waar onze afdeeling
De schietoefeningen
res. 1e luitenant H.

banen op 't fort te Orthen,
schiet, zijn weer hersteld.
staan onder leiding van
B. Hendriks.

Herkingen, 21 Juli. Kolonel Van Hoogenhuyze, commandant van het verband "Monden
der Maas", bracht een bezoek aan de schietoefeningen alhier.

JAN PEZIE
ALMELO· DEVENTER
HENGELO (0.)-LOCHEM
Een goed adres voor

Heeren- en Jongeh. Kleeding
Ook naar Maat

Kampen, 27 Juli. Heden vergaderde de afd.
Kampen onder leiding van haar voorzitter, den
heer W. de Vries Dzn. De plaatselijk leider,
res. 1e luit. G. van den Oever, zette doel en
beteekenis uiteen van den bewakingsdienst
door de leden van den 2en Ban, waarop nog
eenige leden deze verbintenis teekenden. Hierna

Te Peize en Rolde worden pogingen aan(ewend om tot het oprichten van een afdeeing te geraken.

Roden. Tot plaatselijk leider dezer afdeeling
is ingevolge het aftreden van den heer J. B.
Scharft benoemd de heer W. Winter te Roden.
De plaatselijke commissie dezer afdeeling is
als volgt samengesteld: eerevoorzitter burgemeester mr. Bloemers; voorzitter G. D. Boswijk,
notaris te Roden; secretaris B. J. Scharft te
Roden; leden: P. Apotheker, St. Br. Luitjens
en R. Aukema, allen te Roden.
Roermond, 16 Juli. De B.V.L.-afdeeling alhier
hield heden een algemeene vergadering in de
bovenzaal van "De Prins", onder voorzitterschap van ir. H. H. Ruyten. De voorzitter
opende de vergadering en memoreerde het
overlijden van H.M. de Koningin-Moeder en
Z.K.H. Prins Hendrik. De diepe rouw, waarin
het vaderland is gedompeld, aldus de spr., doet
ons met te meer trouw · scharen om onze Koningin en Prinses Juliana.
Dan werden de prijzen uitgereikt, door de
leden behaald gedurende het schietjaar 19331934. De wisselbeker werd na loting tusschen
de drie beste schutters gewonnen door den
heer Deckers, die tevens in het bezit kwam
van de médaille .
Vervolgens werden uitvoerige mededeelingen
gedaan over het schiettournooi, dat in September op het terrein van de voetbalclub R.F.C.
zal worden gehouden.

Leunen, 25 Juli. Op 16, 23 en 30 Sept. a.s.
zullen door den B.V.L. Leunen schietwedstrijden
worden georganiseerd voor B.V.L. en Burgerwacht.

Loon op Zand, 21 Juli. Tusschen de Burgerwachten van Loon op Zand en Kaatsheuvel en
de afd. van den Bijz. Vrijw. Landstorm te Kaatsheuvel, Loon op Zand, Berkdijk _e n De Moer
is besloten jaarlijks terugkeerende wis5elorijswedstrijden te organiseeren. De wedstrijden
zullen worden gehouden aan het eind van het
seizoen, n.l. op de laatste twee Zaterdagen
van September, één keer op de Kaatsheuvelsche en den daarop volgenden Zaterdag op de
Loon-op-Zandsche baan.

Loosduinen. Met toe~ezegde goedkeuring van
de Gew. Landstormcommissie Z.-H. West zal
de Plaats. Landstormcommissie Loosduinen een
schietwedstrijd organiseeren, van 13 Oct. tot
en met 27 Oct. a.s., voor afd. B.V.L. en B.W.

f.assenheim, 23 Juni. Plaatselijke schietwedstrijd. De wisselbeker voor het hoogste aantal
punten in twee sedes (95) werd toegekend aan
C. Staring. De wisselmédaille voor het hoogste
aantal punten in één serie (49) won M. J. van
Breda. Tevens werd deze definitief gewonnen,
daar deze médaille thans driemaal achter elkaar
in handen kwam van den heer Van Breda. De
prijzen zullen worden uitgereikt op een nader
te bepalen avond.
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Mr. J, G. A. van
Geldorp Meddens,
Secretaris der Gew.
Landstorm-Commissie
"Nieuwe Hollandsche
Waterlinie".

W. v. Ingen Schouten,
Secretaris der Gew.
Landstorm-Commissie
,,Veluwzoom",

Smilde, 26 Juni. Burgemeester Gerrits reikte
de prijzen uit van den gehouden schiedwedstrijd, waarbij hij in het bijzonder dank bracht
aan de heeren Oosterwijk en Tingen voor het
vele werk, dat zij bij de voorbereiding van
dezen wedstrijd hebben verricht.
Vries. Tot plaatselijk leider dezer afdeeling
is wegens vertrek van den heer J. F. Vennema
naar Appingedam benoemd de heer Jobs. Offereins te Ter Aard.
Waddinxveen. Uitslag van den gehouden
schietwedstrijd van de afdeeling Waddinxveen
van den Bijz. Vrijw. Landstorm:
1. J. Verkade; 2. C. Kroon; 3. C. J. Jaspers;
4. M. Jaspers; 5. A. Wagensveld; 6. H. Gerts;
7. L. v. Bergeijk; 8. J. v. Gils; 9. H. Jansen;
10. I. B. v. Rhijn; 11. P. Bakker; 12. Jac. Hogebrug; 13. C. J. v. Os; 14. H. v. Harn; 15. M. Roos;
16. G. M. G. Kwaak; 17. C. P. v. Os.
De prijzen werden met 'n toepasselijk woord
uitgereikt door .mr. J. van Mechelen, secretaris
van de Gew. Landstormcommissie "Gouda", die
dank bracht aan allen, die een prijs voor deze
wedstrijden beschikbaar hadden ~esteld, doch
inzonderheid aan de N.V. Kon. Plateelbakkerij
"Zuid-Holland" te Gouda, die een keur van
fraai aardewerk beschikbaar had gesteld.

won voor de tweede maal den wisselbeker, die
door den burgemeester beschikbaar was gesteld. De heer Hoedeke is thans eigenaar van
dezen beker geworden.

Zuidwolde (Dr.). Tot plaatselijk leider dezer
afdeeling is benoemd de heer Kl. Hoorn, wonende te Hoogeveen, Wilhelminastraat 21.
Zwaagwesteinde, 13 Juli. In de heden gehouden vergaderini!, onder leiding van ds. A.
Gruppen, werden de jaarverslagen uitgeby1.cht,
waaruit bleek, dat de afdeeling 17 leden telt.

ClûltA~ 's-Gravenhage. Tel. 117505
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Joh. Wynne,

Mr. E. 1. F. de Bruyn,

Secretaris der Gew.
Landstorm-Commissie
.,Veluwe".

Secretaris der Gew.
Landstorm Commissiën
"Drenthe
en Vollenhove".
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F. Jalink,

Wolphaartsdijk, 26 Juni. De heer A. Hoedeke

Numansdorp zal vanaf heden optreden A. Vos,
Voorstraat A 137, alhier.

ONZE GEWESTELIJKE SECRETARISSEN.

z

Moercapelle. Voor den gehouden plaatse-

Numansdorp. Als plaats. leider van de afd.

"

w

Wateringen, 16 Juli. Het ligt in het voor•
nemen van de plaatselijke commissie in October een plaatselijke landdag te organiseeren.

Noordeloos. Benoemd als lid der Gew. Landstormcommissie Dordrecht dr. A. A. Weenink,
arts alhier. Dr. W eenink is een heel oude bekende in de Landstormbeweging en vooral de
ouderen uit den tijd der oefeningen in den
wapenhandel en Kaderlandstorm zullen zich
dien naam nog wel herinneren.

Stationstr. 4, Tel 813, Tilburg
Eigen atelier. - 70-jarige reputatie.
Hoogste tentoonstellingsbekroningen.
Prima werk en voordeelige prijzen.

H

Mierlo-Hout, 10 Juli. Tot plaatselijk leider
is benoemd de heer Frans Coolen.
lijken wedstrijd bestond zeer veel belangstelling. De prijzen werden als volgt behaald:
1. R. Luitjes; 2. W. v. Helden; 3. F. Hertog;
4. Joh. Brouwer; 5. D. Bac ; 6. L. Lievaart.
Met een toepasselijk woord werden de prijzen
uitgereikt door mr. J. van Mechelen, secretaris
van de Gew. Landstormcommissie "Gouda".

FIRMA JANSSEN & Co.

Ruurlo, 23 Juni. Districtsschietwedstrijd, waaraan door plm. 100 Landstormers werd deelgenomen. Na afloop werden de prijzen uitgereikt,
die bestonden uit médailles en kunstvoorwerpen. Kapitein Goedhart, uit Amsterdam, bracht
vóór de uitreiking dank aan de opgekomenen
en aan de plaatselijke afdeeling, terwijl ook de
organisator, de heer Jalink, uit A,peldoorn, een
extra woord van dank ontving.
De uitslagen van de korpswedstrijden zijn
als volgt: groep I: 1e pr. afd. Zutphen; 2e pr.
afd. Zelhem; groep II: 1e pr. afd. Groenlo;
2e pr. afd. Ruurlo; 3e pr. afd. Zelhem.

De Groote Klankfilm
,,Sluit de Gelederen"
komt!
werden door hem de nieuwe legitimatiebewijzen
uitgereikt en voorts aan 20 leden een brevet
voor scherpschutter en aan den heer I. Sollie
het brevet en de médaille voor koningsschutter.
Vervolgens reikte de voorzitter met een toepasselijk woord de prijzen uit van de op 17 en
24 Juli gehouden schietwedstrijden.

VAANDELS
-VLAGGEN
INSIGNES

*

Propagandist der Gew.
Landstorm Commissiën
,,De IJ~sel"
en "Veluwzoom".

STELLING VAN AMSTERDAM.
In memoriam,
In Maurits Cornelis Kroon, óp 48-jarigen leeftijd aan zijn gezin ontvallen, verliest de Bijzondere Vrijwillige Landstorm een van zijne meest toegewijde
plaatselijke leiders.
In hem ontvalt der Afdeeling Abbenes een ijverig en nauwgezet leider, een
man, die ten allen tijde gereed stond
waar het betrof de belangen van den
B.V.L. te dienen.
Kroon behoorde tot de eerste leiders
en was reeds sedert November 1918
aangesloten.
Hij was een oprecht vaderlander en
door zijn eenvoud bij de leden zeer gezien.
Zijne nagedachtenis zal door ons
dankbaar worden geëerd.

Schietbijeenkomsten
zijn in de maand Juli voor de volgende afdeelingen gehouden: Vreeland, Amsterdam Noord I en II, Landsmeer, Oostzaan, Rijnsaterwoude, Bilderdam, Leimuiden, Purmerend, Oosthuizen, Jisp,
Ilpendam, Wijde Wormer, Huygsloot,
Oude Wetering, Weesp, Weesperkarspel, Nederhorst den Berg, Ankeveen, Sloterweg Noord, Abkoude en
Baambrugge.

Landstorm-Geluidsfilm.
De nieuwe Landstorm Geluidsfilm zal
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Wijnbelt en Co.
Vischhandel
Woudrichem
Telefoon No. 6
in de Stelling van Amsterdam op de volgende plaatsen worden vertoond:
in Amsterdam op 22 October 1934;
idem
op 23 October 1934;
idem
op 24 October 1934;
in Hoofddorp op 25 October 1934;
in Leimuiden op 26 October 1934.
In begin 1935 zal de film vermoedelijk
worden vertoond te Purmerend, Zaandam, Uithoorn, Nieuw-Vennep, Halfweg
en in die plaatsen waar zalen van voldoende capaciteit zijn te verkrijgen.

LEXMOND.
Vrijdag 27 Juli vingen de schietwedstrijden, uitgaande van de Lexmondsche
afdeeling van den Bijz. Vrijw. Landstorm aan om tot Zaterdagnamiddag
voortgezet te worden. 72 afdeelingen
namen hier aan deel. In tegenwoordigheid van tal van genoodigden sprak in de
lokalen van de Chr. School burgemeester J. Pot een inleidend woord, waarna
het openingswoord werd gesproken door
den eere-voorzitter J. R. Snoeck Henkemans, lid van de Tweede Kamer. Spr.

wees daarbij op de taak die de B.V.L.
zich stelt.
Een telegram werd verzonden aan
H.M. de Koningin. De Chr. Zangvereeniging van Lexmond zong verschillende
liederen, terwijl door alle aanwezigen
staande twee coupletten van het Wilhelmus werden aangeheven.
Onder de aanwezigen merkten wij
o.m. op den korpscommandant Overste
Linden, kapitein Boulogne en luitenant
Groenendijk.

SCHIETLOKALEN
Gymnastieklokalen,
Landhuizen,
Week-End en Buitenverblijven, enz.
Vraagt inlichtingen .

HAHBO HOUTBOUW

HARDINXVELD
TELEFOON 41

Officierendag,

e

KENNEMERLAND.
De schietoefeningen met longrifflepatronen op de schietbanen te Overveen, die dit jaar voor het eerst konden
worden gehouden, mochten zich in groote belangstelling verheugen. Van alle afdeelingen kwamen zich schutters aanmelden.
Ter aanmoediging waren door den
Korpscommandant 3 prijzen beschikbaar
gesteld, die respectievelijk werden behaald door de vrijwilligers S. van Asten,
J . van Andel, J . van Kesteren, respectievelijk met 140 en 139 punten.
Ter voorkoming van misverstand zij
nog vermeld, dat deze oefeningen niet
bedoeld waren als vervanging van de bij
het Korps gebruikelijke 6 schietavonden
die voor alle afdeelingen dus weder zul~
len aanvangen omstreeks half Oct. a.s.
Aan de Officieren van het Korps zal

Het voornemen bestaat om bij voldoende deelneming in de maand Augustus voor de Officieren van het Landstorm Korps "Stelling van Amsterdam"
een Gewestelijke Officierendag te doen
houden.

Amsterdam.
De jaarlijksche Sint-Nicolaaswedstrijden zullen reeds in de maand September
a.s. aanvangen.
Als prijsuitreikavonden zijn vastgesteld Woensdagavond 12 December en
Donderdagavond 13 December a.s. in de
nieuwe groote zaal van Krasnapolsky.
De bekende folklorist D. J. van der
Ven heeft voor die avonden bereids
medewerking toegezegd. Zeer interessante folklore zal worden behandeld,
door film en muziek geïllustreerd.

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN

Het lid der Nationale Landstorm-Commissie J. R. Snoeck Henkemans opent den
schietwedstrijd te Lexmond.

BLOEMENMAGAZIJN
's-GRAVENHAGE

ROTTERDAM.

·e

n

d
n

s

De Gewestelijke Schietwedstrijden,
welke van 28 Juli t/m 4 Augustus in
Huize "Padua" gehouden zijn, zijn 1.1.
Zaterdag geëindigd.
Bij afwezigheic! van den Voorzitter,
heeft de Secretaris een woord van dank
gebracht aan den heer D. Coumou, leider
van den schietwedstrijd en zijn staf van
trouwe helpers.
Een bijzonder woord van dank werd
gericht tot den heer J. Horbach, Directeur van Huize "Padua", voor zijn welwillende medewerking, waardoor alles
een vlot verloop kon hebben.
Alle Afdeelingen van het Verband
namen aan dezen wedstrijd deel en werd
er over het algemeen goed geschoten,
vooral de vijftallen die voor hunne Afdeelingen uitkwamen, hebben een vinnigen, doch fairen strijd gevoerd.
De uitslag van den Korpswedstrijd
was als volgt:
Afdeeling Rozenburg 1ste prijs met
244 punten.
Afdeeling Rotterdam R.M.O. 2e prijs
met 243 punten.
Afdeeling Zwijndrecht 3e prijs met
237 punten.
Afdeeling Rotterdam (Charlois) 4e
prijs met 237 punten.
Afdeeling Rotterdam (Hillesluis) Se
prijs met 234 punten.
Zaterdag 1 September om 19½ uur zal
in Gebouw "Voor Kunsten en Wetenschappen" te Rotterdam, de prijsuitrei. king gehouden worden.

LANDSTORMKORPS MOTORDIENST
AFDEELING LIMBURG.
Oefening in de omgeving van Venlo.
Maandag 30 Juli hield de afdeeling
Limburg van het Landstormkorps Motordienst, waaraan de sectiën Venlo,
Roermond, Sittard en Maastricht deelnamen, een gezamenlijke oefening in de
omgeving van Venlo.
Om 9 uur v.m. verzamelde de sectie
Venlo op den Hamburgersingel met hare
auto's en motoren, teneinde olie en benzine in te nemen, terwijl zich daarbij de
overige genoemde secties weldra aansloten.
Hierna werd een oefening tusschen
een Oost en West partij gehouden. De
Oost-partij stond onder leiding van den
Luitenant van Gorkum uit Venlo, terwijl de West-partij onder bevel stond
van Luitenant Hiegertlich uit Roermond.

De West-partij had een stelling bezet
in de lijn Sevenum-Horst Peelrand,
waartegen de Oostpartij met de noodige
voorzorgsmaatregelen op moest rukken.
Dit geschiedde door het uitzenden van
patrouilles langs verschillende wegen,
terwijl de hoofdmacht zich nabij Californië bevond.
De oorlogstoestand trad tegen half
twaalf in. De oefening verliep evenwel
zeer vlot, zoodat deze tegen twee uur
reeds was geëindigd, waarna nog een
andere onderstelling werd uitgevoerd.
Aan de oefening namen een zestigtal
automobielen en 20 motorrijwielen deel.
De oefening werd bijgewoond door Majoor Nijland en Kapitein Meijer.
Na afloop verzamelden de deelnemers
zich in Hotel Verheugen te Venray, alwaar den deelnemers een echte Limburgsche koffietafel werd aangeboden.
Het korps mag op een bij uitstek geslaagden dag terug zien.

op de Zaterdagmiddagen 15, 22 en 29

September a.s. van 3-5 uur nam. gelegenheid worden gegeven zich te oefenen
in het schieten met pistool No. 2 op de
schietbanen te Overveen.

MAAR NATUURLIJK ....

HOTEL DE PAUW
n

ARNHEM
ZOO PRETTIG, ZOO'N GEZELLIGE HUISELIJKE SFEER EN ALLES ZOO MODEHN
EN COMFORTABEL INGEnICHT !

Kamer met uitstekend ontbijt f 3.- p. p.

Schietwedstrijd van den Bijz. Vrijw. Landstorm te Grave.

WERFT ABONNl::'S
VOOR HET

LANDSTORMBLAD

UIT HET LEVEN VAN PRINS
HOTE~RESTAURANT
HENDRIK.
Welk een groot leed is de vorige
maand over ons Koninklijk Huis gekomen door den plotselingen dood van
ALMELO
Prins Hendrik!
EERSTE
HUIS
TER PLAATSE
Wij allen gevoelen deernis met onze
Koningin en ook met Prinses Juliana, àie MODERN COMFORT - VERGADERZALEN
zooveel hield van haar Va<ler.
Prins Hendrik had zich door z'n eenvoudige hartelijkheid en zijn meeleven Door al dit rumoer was de hertog intusmet ons volk veel vrienden verworven. schen wakker geworden. Hij stond op,
En daarom laat zijn plotseling vcrschei- maakte den weerbarstigen gevangene
Jen een groote leegte achter, niet enkel los en nam hem mee naar binnen. Maar
in het Vorstelijk Paleis, maai ook in ons waar moest het dier nu blijven? De
Vadedand.
lakèien bestierven het van angst, dat ze
Prins Hendrik was ook een groot die- hun kamer met dat beest zouden moerenvriend. Toen hij nog el?a kind was. ten deelen.
hield hij reeds veel van dieren, die hij
"Dan maar naar mijn kamer!" beval
in allerlei hokken en kooien zeH ver- de hertog. Eerst spartelde de geleider
zorgde. Hij had vooral een bijzondere wel tegen, maar in 't eind zei hij: ,,Laat
lief de voor Guineesche biggetjes, konij- mij 't dier dan toch tenminste aan de
nen, bunsings en witte muizen, die hij kachel vastbinden!"
vaak op zijn kamer nam. De geur, die
Nauwelijks was dit geschied, of het
deze lievelingetjes verspreidden, was nu gejank en gekerm begon opnieuw, totjuist niet altijd aangenaam voor de dat de hertog hem losmaakte en toen
reukorganen. Als zijn leermeesters hem zich gerust op z'n bed te slapen lei. De
telkens betrapten in gezelschap van die wolf snuffelde nog een beetje om 't lediHET LANDSTORMKORPS "ZUID-HOLLAND: WEST" BIJ DE VIERDAAGSCHE
beesten, dan toonden zij wel eens hun kant van z'n barmhartigen meester en
Het detachement van opgemeld korps, dat heeft deelgenomen aan de Vierdaagsche misnoegen en gelastten den prins, die lei zich vervolgens in een hoek der kaAfstandsmarschen te Nijmegen van 24 tot en met 27 Juli j.L, heeft zijn pogen met succes kwalijkriekende vriendjes te verwijde- mer ter ruste.
ren. Maar dit vlotte niet altijd even gebekroond gezien. Zonder uitvallers heeft het 25 man sterke detachement, samengesteld uit
Den heelen langen nacht bleven de
makkelijk.
Soms antwoordde hij met lakeien in hevige spanning. Af en toe
vrijwilligers van den B.V.L. uit Den Haag, Delft en Schiedam, onder commando van den res.
een gebiedende stem: ,,Ze blijven vante Luit. H. A. C. van Lent, iederen dag in volledig veldtenue het 40 K.M. lange parcours nacht op m'n kamer; ik wil ze in den openden zij de kamer, om zich te overtuigen, dat de hertog nog niet verafgelegd, waardoor de lang begeerde korpsprijs ditmaal in 't bezit van Z.H.W. is gekomen. stal geen kou laten lijden!"
scheurd was. Ze hielden hun wapens geToen de Prins op lateren leeftijd stu- reed, om desnoods den wolf neer te
dent werd, bleef hij nog de dierenvriend schieten. Hun vrees werd echter bevan vroeger. Op zekeren keer ontving schaamd, want toen de Prins den volhij van een bloedverwant uit Rusland genden morgen ontwaakte, lag de wolf
een jongen, vrijwel getemden wolf. Wat nog rustig in z'n hoekje te dommelen.
was de Prins gelukkig! Maar z'n miliOOM BERTUS.
taire geleider dacht er een beetje anders over. Hij vertrouwde de tamheid
van het wilde dier maar half en bond het
voor alle gevaren 's avonds in den stal
aan een stevigen ketting. Zulk een Een nieuwe uitvinding voor
strenge behandeling scheen den wolf
de Goudsche Pijp.
slecht te bevallen en daarom begon hij
Nu het gebruik van de bekende steeerbarmelijk te huilen. Laat in den avond
kwamen een paar· buren hun beklag nen Goudsche pijp weer hand over hand
doen, dat "die hond" van den hertog hun toeneemt, heeft de Firma Goedewaagen
den slaap benam en vroegen wat dit een aardige uitvinding in toepassing
's nachts worden moest. In hun toorn gebracht.
Om het mondstuk is een stukje schacht
begonnen ze reeds te dreigen met de
ken kunt krijgen . . . Ze zaten gezellig politie. De bedienden waren onthutst en van een veer geschoven - zoo als zich
JONGENS EN MEISJES.
bij elkaar te praten. Nieuwsgierig braook aan de kartonnen sigarenpijpjes beWanneer jullie dit nummer van Het ken de knapen de doos open. Jan is probeerden vergeefs met allerlei lek- vindt - waardoor het zoo hinderlijk
kere
beetjes
het
dier
in
z'n
humeur
te
Landstormblad leest, is voor de meesten blijkbaar sterk; toch zal men hem nooit
brengen. Omdat hun meester al naar kleven aan den lip geheel wordt voorde vacantie weer voorbij.
iets zwaars zien optillen. Lust je een bed was, wisten ze niet wat te doen. komen.
We beginnen dus weer met nieuwen, paar druiven, Meeuwis? De oude klok
frisschen moed ook met onze raadsels. laat een elftal slagen hooren. Wat zulVoor degenen, die het nog niet weten, len we spelen, Koen? Haastige spoed is
zeg ik het nog eens, dat twaalf van de zelden goed. Bah! wat smaakt dat spek
beste oplossers elke maand een fijn sterk! Door dien doolhof liepen wel honboek als prijs ontvangen. Doe dus je derd verschillende paden. Die baal
best maar, dan kom je vroeg of laat vast wordt met een katrol opgeheschen.
voor een prijs in aanmerking.
Opoe staat in zomertij geregeld om zes
uur
op. Die groote slakrop is verwelkt.
Aan de drie zusjes Aarnoutse. 'k Zou
Iedereen
kent Smirnoff, den beroemden
het erg leuk gevonden hebben, als ik
naar het model van
dezen zomer jullie weer eens had kun- vliegenier. Mijn Vader behoort bij den
Landstorm.
Lust
je
een
dropje,
Bram?
d e n B ee ldhouw e r
nen opzoeken. Maar dezen keer kon het
De
Engelschman
is
lang
en
slank.
Het
tot m'n spijt niet, omdat ik niet op Walcheren geweest ben. Anders was ik ook werk gaat hoe langer hoe vlotter.
eens aangestapt bij de drie Boontjes in
GROEP B.
Veere en bij andere neefjes en nichtjes
Zeer geschikt voor Schietprijzen!
(Boven de 10 jaar).
in het schoone Zeeuwsche land.
AARDRIJKSKUNDIG
RAADSEL.
Later dan maar 's, zullen we hopen!
- een dorp op de Veluwe. H et Bestuur van h 0t TEHUIS VOOR MILITAIREN te DEVENTER roe pt sollicitanten op
En nu aan den slag met de raadsels! xxxxxx
xxxxxxxxx - een fabrieksstad in N.B. voor de betr ek king van
'!
'
Kinderen uit één gezin mogen samen- xxxxxxx
- een zuidelijke provincie .
doen met één brief :
xxxxxxx
- een dorp op Z.-Bev.
xxxxxx
- een stad in Overijsel.
Refl ectanten moeten zijn van positief Christelijke levensopva ttin g.
xxxxxxx
- een Waddeneiland.
Sollicitaties in te zenden vóór 10 Sept. a .s. bij den Secr etaris, Tesschenmachers,t raat 6,
xxxxxxx
- een stad in N.-H.
Deven ter.
xxxxxxx
- een stad aan de Waal.
Volstrek t geen bezoek dan nà oproe ping.
De
acht
beginletters
vormen
samen
AAN OOM BERTUS,
den naam van een bekenden, uitheemp/a Bureau van Het Landstormblad,
schen vogel.
Koninginnegracbt 50,
voor den verkoop van koffie, thee, cacao, margarine en nog plm. 50 andere
OPLOSSING DER VORIGE
'S-GRAVENHAGE.
verpakte levensmiddelen op provisiebasis.
REBUSSEN.
Lever in g rech tstreek s aan particulieren ; ook aan gestich ten en instellingen t er
Oom Bram te Vlissingen is handelaar
plaatse, zéér sch erp gestelde prij zen, zoodait men ook tegen de groot st e firma's
GROEP A .
in oesters en garnalen.
goed kan con curreeren.
(Onder de 10 jaar) .
Een zeer geschikte positie voor ieder, o.a. ook voor serieuze jon gelui, di e zich m et
Waarde vrind kom je voor vijven bij
h ard werken een toekomst will en scheppen.
DE DIERENTUIN.
ons even inwippen?
Brieven met uitvoerige gegeven s, loopbaan, huidige w er k kring, afschriften getuigschriften en r efer entiën onder No. 4012 aan h et Bureau van di t bln,d.
De onderofficier bracht aan den geneHierin zitten 30 verschillende dieren.
Probeer eens, of je ze allemaal te pak- raal zijn eerbiedigen groet.

DE GOUDEN LEEUW

Bezoekt den Landdag

TE KOLLUM

[l

op 29 Augustus 1 934

voor Noord-Friesland

E

Voor Jong Nederland

1

'\J

vl

Beelden:

''

ALS 'T MOET"

ALJGLJST FALISE

OUDERS

dat ·Tehuis

Gevraagd Plaatselijke Agenten

u

0

I<

V

7

KOK ROTTERDAM

MAAN DERWEG 10

Uw adres

1:1bi 31J i i-4

voor

Prima Keuken

1 ste klas clviel

mllltalre kleedlng naar maat

AVANG

opgericht te VEENDAM in 1890

N.V. Eerste Ned. Hyp. Briefbank, 's-Gravenhage

SCHOENEN

gefusioneerde bedrijven
Directie : Mr. M. J. BOS en Mr. J. WILKENS.
Kapitaal f 5.750.000, waarop gestort f 1.143.800.
Hypotheken f 85.000.000.
Pandbrieven f 81.000.000.
4 pCt. Pandbrieven met verplichte uitloting à toot pCt.
(Omwisselingskoers 99¾ pCt.)
Reserves f 3 800.000.

1

N.V. KONINKLIJKE

AFD. TOURINCARBEDRIJF

VOORSCHOTEN

MOREELSELAAN 37
TELEFOON No. 13860

CADEAU

1H.DIEPENBROEK

Telefoon

nsc

h

28

T I f
2813
ZAADHANDEL
e e oon
---------DOETINCHEM Landstormers

UTRECHTSCHEWEG58
TELEFOON No. 408

KROON KOFFIE EN JHU

H. H. LANDSTORMERS
Fa.
H.
Evenblij
HOYNG
Koopt Uwe prijzen bij

PRACTISCHE
HUISVROUW
KOOPT

BIJ

U zult tevreden zijn.

HOYNG

I

J

SPUISTRAAT - PASSAGE • DEN HAAG
KALVERSTRAAT- ROKIN -AMSTERDAM
OUDE GRACHT - UTRECHT
HOYNG-JUNGERHANS EINDHOVEN

VROOM &
DREESMANN

"DAVO"-HAARDEN

Koog a. d. Zaan

Vaten

Vraagt monsters en prijsopgaaf

AMST.VERKOOPKANTOOR
Prinsengracht 680
Telef. 33863 - Amsterdam C.

FIRMA H. H. WIND
Tel. 117 - COEVORDEN

UW ADRES

voor

alle

Landbouwmachines, Ruwolie,

VOOR

KO NIN GSSCHUTTERS

,,EKSTEEN"
GOUDA

van den Bijzonderen Vrijw:11ligen Landstorm beschikbaar
tegen betaling van f 1.- :
SPECIAAL- BUREAU VOOR INSIGNES van het KoningsPrijzen vanaf f 88.schutterskruis, als Dasspeld
WATERREINIGING
en als reversknoop.
EN
WATERTECHNIEK Bij postwisselzending aan de
ROTTERDAM,
Administratie van "Het LandBoomgaarddwarsstraat 13
Telef. 4272 - Deventer
stormblad" te vermelden hetgeen men wenscht.
SCHIEDAM, Pascalstr. 17
Het adres voor alle handelsen vereenigingsdrukwerk I COEVOR,DEN - TEL. 72

MEDAILLES BEKERS
EEREKRUISEN en LINTEN

N

----------

L. P. BOSMAN

NV~rnri,ÖÀ'ió~";HAAR"ó[NFABRîEK

WESTEINDE 36, DEN HAAG
Vervaardiger van Regimentsvlaggen en Hofborduursels

G. J· HOS MA

P. N. HEI NS

,,COSMOS'' -Rijwielen
(N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Mij.)

Heeren of Dames, met bandrem, freewheel, kast, drager,
geheel complf'et f 22.50. Hetzelfde rijwiel met terugtrapHoogstewaarborgen~~a::~:r~miën -Agenten gevr.
naaf f 23.50. Twee jaar gar.
Vraagt prijscourant.
UNIFORM-KLEERMAKERIJ
Goedkooper behoeft niet!
Coupeur steeds te ontbieden.
Beter kan niet!
Niet goed., uw geld terug!
Zending
rembours naaste
H. W. BLOMJOUS v.h. H. P. Den Boer N.V., Dordrecht, Tel. 5241, Postbus 72. station. Adres:
W. v. Heerdt,
DENNEWEG75-77
GAS-BANKETOVENS
Fabrikant, Lunteren.
TELEF. No.112760
's-GRAVENHAGE in verschillende grootten, met 2, 3, 4 en 5 bakruimten. Voor
Uniform-kleeding elke bakkerij zeer geschikt. Deze nemen weinig plaats in,
Petten
hebben een groote capaciteit en zijn geweldig zuinig in gasKENT U DE MILISAFE? verbruik. Vraagt onze referentielijst. Reizigersbezoek gratis.
Wij wachten uw aanvrage.
Vraagt prosp. Opgericht 1910 Uit voorraad leverbaar

~e~~? _EG!~~!!

PANDBRIEVEN

Garage bij het Station

1 e kl. ReparatieInrichting

der N.V. INSULAÎRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE
EEN VEILIGE BELEGGING
Verkrijgbaar:
4 pCt. Pandbrieven à 100 pCt.
Aangesloten bij de controle
. der Rijkspostspaarbank.

HEINS' TAXI -DIENST
----------

BAKOVEN BOUW

.

BURGERKLEERMAKERIJ
TEL. 287 - OUDESTRAAT 11'
KAMPEN
Vraagt onze prijzen en kwali-.
teiten en U slaagt! - Door
't geheele land te ontbieden.

Kalkkuipen
Benzine en Electromotoren
Watertonnen
Giervaten N.V. INGENIEURSBUREAU
(6 à 700 L.)

Zeer zuinig kolenverbruik en
gegarandeerd kolendampvrij. C

VAANDELS-VLAGGEN

DONKERSTRAAT 50

v.h. L. W. BRONKHORST
Javastraat 57 - Den Haag
Opgericht anno 1873
Telefoon no. 113290
Postgiro no. 163395
Sigaren-, Sigarettenhandel

d , s RUDELSHEIM & ZN
e e · MILITAIRE- EN •

VRAAGT PRIJSCOURANT!
ZEIST
PRIMA GROENTE-, BLOEM- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EN LAND BOUWZAD EN
Tev. agenten of depothouders Levering dir. aan particulieren
gevraagd. - Flinke provisie.

DE

A. Drüghorn

N.V. DrentschEENS DRAGEN. . . . .
STEE DS yRAGEN!! Overijselsche Houthandel
Coevorden

UTRECHT

1

MEDAILLES
INSIGNES

Sigaren-Tabak-Sigaretten
H. G. J. WOLF
-

LEIDEN

-

948 TELEFOON 948

88 BREESTRAAT 88

ACCOUNTANTSKANTOOR

GEBR. VAN OORD - WERKENDAM

H. M. VAN TRIET

Tel. Nr. 23 doorl.

Van~Itersonlaan 1

RIJSMATERIALEN - DROOG EN GROEN RIET
van RIJSWERKEN in onder-aanneming.
RIETMATTENF ABRIEK
Eigen cultures
Prima kwaliteit
Lage prijzen
UITVOERING

■

GARAGE LUXE"

TURFMA:;T 24-26
TELEFOON 2001 - GOUDA
rijwielplaatje 2.50
electr. lamp 4.95
Verhuur - Stalling - Reparatie
Alleen de maand Augustus.
Off. Agent:
RijwieHabriek "DE HAAS"
Nash - Singer - International
Maassluis
Direct af fabriek. Vraagt prijscourant no. 3. Conc. uitgesl.

GARAGE M. HAGENOUW - - - - - E

BEGEER

®

Telef. 3 (dag en nacht)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - HAAS' RIJWIELEN
N.V. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK

p

HELLEVOETSLUIS

EDE

Beljerlandschelaan 17
Jonkerfransstraat 106
Wij maken iets speciaals
in bedrijfskleeding, o.a.
Overals en Werkpakken
Vraagt U eens bemonsterde offerte aan of
koopt een proefstukje.
Uiterst lage prijzen 1

NEDERLANDSCH
_
FABRIKAAT

OTEL v. ENGELEN

H. RAMBACH

VAK-kleeding

C I T A X,,

H.H. LANDSTORM ERS i

N.A.L. Garage ''
P. LANGHOUT
B il I ijk e

-

TER AAR

pr ijzen voor

1 Auto's en Touringcars

I uxe

11 -56-46 -)<
Geen Fooien! Den Haag

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.

GOUDA
Telefoon no. 2204

Fa. JOHs. v. d. ANDEL 11111m111111111111m1m1m111111111
- -b
k Bevoordeelt
B ran d -en 1n raa 1

Verzekering

de
Adverteerders

N.Z. VOORBU-;GWAL No.156
- - AMSTERDAM - - lllllllllllfllllllllllllllllllllllllllll,

8

ROTTERDAM

PETROLEUM ■ GRAND HOTEL COOMANS-BRJSTOL

HOEVELS!
één der weinigen die wer-

WERELDREPUTATIE kelijk chemisch . reinigen
GEHEEL GEMODERNISEERD
Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3.---, inclusief
Heeter en veel voordeeliger
dan gas, dus in dezen crisis• uitgebreid Hollandsch ontbijt.
tijd een omwenteling op het - - - - - - - - A L L E COMFORT
____,,,. gebied van koken, verwarmen
meer dan ooit hebben
en verlichting. Precies gewone
alleen de best ondergasstellen, doch met krachlegden kans, om te
cAFE-REsTAURANT
werk gesteld te word en!
tiger vlam. 5 uur van 1 liter
petroleum. Binnen 4 minuten
1 liter water aan de kook. Heerenveen (t.o. 't station)
STUDEER TECHNIEK
Prijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 7.20.
THUIS,
GROENMARKT 13
llet regelbare vlam . . f 8.40. Stroomend w. en k. water

1

VOLKOMEN GEVAARLOOS -ABSOLUUT REUKLOOS.
ZINDELIJK EN GOEDKOOP.

NU

Hotel VERNIMMEN

Centrale verwarming
TEN BRUGGENCATE's Oliehandel,
Broek op Langendijk. Tel. 48.
GARAGE - TELEF. 20

D. VERSJOEP t::n ~::gMeerdervoort 809

"ZlJM FRANZISKANER"

Aannemer van grond-, spoor-, hei- en betonwerken
Wegenbouw en waterwerken Verhuur van aannemersmateriaal

Logies en ontbijt f 2.50

Telefoon Gouda 2352 - Telefoon Den Haag 338501

Pilsner Urquell
en Dortmunder Kronenbier.

Voorloopig kantooradres: Graaf Florisweg 30, Gouda

BREDA

w- PRIMA KEUKEN-..

'T GOUDEN HOOFD

•

DEN HAAG Telef. 117584 (3 lijnen)

p B NA,

HET NEDERL.
TECHNICUM, ARNHEM
geeft schriftelijke
opleiding voor alle
LAGERE en MIDDELBARE technische
beroepen.
Ook voor de N. 0.en andere RIJKSEXAMENS

LE E Uw AR D EN

Hotel
De Kroon"
. "

Vergaderzalen
U ITST • KEU KEN

P. Mulders & Zn.

WADDINXVEEN
Telefoon no. 6
Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel. 40891

Vreeburg - Tel. 12836

Utrecht

Rijswijk (Z.-H.)

Groote Vergaderzalen - - - - - - - - Naar Brielle?

Individueel onderwijs,

(

(

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING

,,CONCORDIA"
HOOFDKANTOOR: ARNHEM

Dagelijksche Boot- en Autodiensten
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam,
Delft, Den Haag, Amsterdam,
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd

Vraag het kosteloos prospectus No. 1 0 eens aan.

111111111111
WJNDMOTORENFABRJE~

ll !Jcbrs. Bolr/rer j/lsl·(fr)

dan naar

(fijne kwaltieit): Groote lichte Vorstenlanden
Sigaren, fabr. Hillen's Sigarenfabriek, f 30.- - - - • per duizend; 100 stuks als proef . . . . f 3.-.
Tegen toezending postwissel of storting op onze Postgiro
no. 221887 franco huis.
Firma H. BATELAAN, Koudekerk a. d. Rijn., Telefoon 11.

DE PIJP VOOR 1 934

BENZINE - PETROLEUM - OLiëN EN VETTEN
MACHINEKAMER-BEHOEFTEN
MOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM v. v.
TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G.
DELFT - HOOIKADE 30 - TELEFOON 457
ROTTERDAM • WIJNHAVEN t.o. 105 • TELEF. 13820

N. v. AANNEMING MIJ.

STOOMWASSCHERIJ

J.P.v.EESTEREN GEBR.
BOUW- EN GEWAPEND
BETONWERKEN

Vraagt prijs
per stuk
en

ZUIDBLAAK No. 22

per

K.G.

ROTTERDAM. Tel. 11645 Speciale Afdeeling

FIJNGOED

ZEIST

CAltEN'S ICOLENNA-El
~E WAlES·.SFECIAlUI
V.~WEIRF"11l.-t IEl.~6. 97.' .
LEIDEN

Telefoon (Rotterdam) - - - - - - - - - -
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Kruiwagenfabriek "DE BEER"
SLIEDRECHT

1//:

Purgeer- en Bloedzuiverende Pillen

K.A.HAVELAAR
MOERCAPELLE
SPECIALITEIT

van H. VAN AKEN,
Apotheker ~ Specialist
te SELZAETE.

in 1W iedmessen,

l"'I
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Schoffel machines

Het beste en doelmatigste
purgeermiddel, veroorzaken
geen buikpijn of krampen,
zuiveren het bloed en geven
het nieuwe kracht.

en Stalen Zwingers

(0

-.i

Alles Neder!. Fabrikaat

Firma C. en S. VALKENBURG &Co.

Prij,s: f 0.60 per doos

SCHERPENZEEL (Gld.)

BOEK

LOOSDUINEN

.RECORD"WINDMOTOREN

Carrosseriebouw
N.V. M.E.G,G,A.

(1)

A. J. DE B00 & ZN.

N.V. vh. fa. Groenendijk
SLAGHEKSTRAAT Nos. 90-94
TELEFOON Nos. 11386-11209
Rotterdam-Zuid.
Landstorm en BurgerwachL

MET ZIJN LAGE
BELASTINGEN 1 1
Zoo kunnen wij U aanbieden,
hetzij voor huur of koop, in 't
mooiste gedeelte gel. villa's en
grond. Nadere inl.: Bouw- en
Woningbur. ,,Onze Woning",
Dir. H. G. Sliedrecht, te Zeist,
CAPELLE a.d. IJSSEL Stationsplein.

.J
l&.I
ll.
ll.

PRIJS 45 CENT

Vraagt onze uitgebreide prijscourant met modellen.

Leverancier voor schijven v.

SIGAREN

No. 5 3 0 0 9
Vraagt pr IJs
GOEDEWAAGEN'S CUBA DOORROOKERS en beschrijving van onze modellen

mm_JD

(

1

't Hotel "De Nymph"

KISTENHOUT

'

resultaten.

PRIJZEN s CHE R p :oE:!E:R::;~!~
't Bekende Café- Restaurant Hotel ., .Terminus", Utrecht
KORTE LEVERINGSTIJD

BETONHOUT

SJOELBAKKEN

SIMON-VALKENBURG

prima eiken, keurig afgew.,
Importeur:
prachtig gebeitst, 200 x 40 cM.,
m. 30 beuken schijven in lade, SCHULTE & THIEME
met spelreglement. Prijs f 8.25, Postbox 55 ~ Middelburg
franco huis.
M. Kool, Broek op Langendijk
Telefoon 243, Postgiro 69502.

OEFEN- EN WEDSTRIJDMATERIAAL
Speciaal adres:

Drukker ij RUITEN BEEK
DOORN

Verkrijgbaar bij Apothekers
en Drogisten.

Tel. 7 - Telegrammen:

Fa b r i ka n te n van:
Diverse soorten Singelband, Touwwerk en Techn. Banden en Weefsels

TELEFOON No. 125

[

gericht op de examenen practijkelschen.

Uitstekende

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

1

C

Ver gade r z a Ie n
Uitstekende Keuken

OREGON PINE

(tel1. 1-100)
Geen lastig zoeken meer. Met
de cijfers om den zwarten
rand kunt U gemakkelijk controleeren, welk cijfer geschoten is. Levering franco huis,
door geheel Nederland.

•

Tel. lnterc. 118893

··

GELUKSBAANSCHIJF

• •

Hotel Noord-Brabant Hote I Leeuwendaal

N.V. Houthandel vb. Fa. J. &G. ALBLAS

'N REUZE SUCCES
hebt U met onze overbekende

r:-

~o~brs. v.

~~~T;!!;E~

Jacht- en Toeristenartlkelen,
Amun ltie, Tenten,

Veld- en

Thermosflesschen,

Modellen en prijzen op aanvraag zakken, enz.

Rug-

oo?s~?e~~~!~u:,
domsdoofheid, oorverkalking, loop. ooren, brommen, suizen, fluiten, geraas in het hoofd, enz.
Vraagt kosteloos broch.
no. 2 omtrent genezing.
S. WIJNBERG,
Oosterpark ,5 • A'dam

No. 9 - SEPTEMBER 1934

VERSCHIJNT ELKE MAAND

1 1 E JAARGANG

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

3,

s-

DE NIEUWE SPELLING.
De Ministerraad heeft de verandering in onze spelling vastgesteld en H.M. de Koningin heeft
de Koninklijke Besluiten, waarbij
de n ie uwe s p e 11 i n g voor de
onderwijsinrichtingen en examens
wordt verplichtend gesteld,
ondertekend.
Het Landstormblad zal derhalve
voortaan in de nieuwe spelling
verschijnen.
ROEMRUCHTE DADEN.

94
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De gelegenheid voor de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm om zich door
grote daden een naam te maken, is uitgebleven.
Gelukkig, zo voegen wij eraan toe.
Want al wordt er tegenwoordig in de
wereld een verlangen openbaar, om
door klinkende daden en door geruchtmakende handelingen iets tot stand te
brengen - waarbij de vraag of het
goed is, wat verricht wordt, eerst in de
laatste plaats wordt bezien, de
B.V.L. is geroepen tot arbeid van hoger
gehalte. De taak van de B.V.L. is die
van den trouwen wachter.
Niemand zegge, dat deze geen arbeid
verricht. Het geduldig, trouw en waakzaam wachten is veelal zwaarder werk
dan het stellen van daden, waarvan
dikwijls de draagwijdte niet kan worden overzien.
De arbeid van den trouwen schildwacht, die nauwkeurig z'n consignes
kent en zicth daaraan houdt, vereist een
man van hoge kwaliteit.
Zelfbeheersing, activiteit, trouw, inzicht, moed en volharding zijn de eigenschappen, welke daartoe nodig zijn.
De parate wachter werkt weinig opvallend, heeft zo goed als geen gelegenheid zich door daden te onderscheiden,
doch èn preventief èn beveiligend is
zijn arbeid van de hoogste waarde.
Zo is het ook met de B.V.L.
Buiten de consignes doet de B.V.L.
niets.
Paraat en waakzaam staat hij en
wacht.
En hij is tevreden met de wetenschap, dat onder Gods zegen Vorstenhuis en Vaderland daardoor worden beveiligd.
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HET ZWAARD AAN DE ZIJDEN
DRAAD.
Wie opmerkzaam de houding van de
Nederlandse sociaal-democraten bij de
jongste woelingen heeft gadegeslagen,
is getroffen geworden door hun tamme
en voorzichtige houding.
Minister Colijn's verklaring, dat de
S.D.A.P. bij het eerste deelnemen aan
verzet onder het verbod zal vallen,
schijnt zo ongemerkt gunstig door te
werken.
Het zwaard van Damocles hangt nog
steeds boven hun hoofd.
En getuige de diverse voorbereide
wetsontwerpen, heeft de Regering voor

Ieder, die geroepen is verantwoordelijk werk te doen, heeft, als 't gaat spannen, aan meer armslag behoefte.
Ook een regering.

DE MODEVORM VAN HET
SOCIALISME.

Onze eeuw is de eeuw van het socialisme. Wie het woord socialisme gebruikt, loopt gevaar misverstaan te
worden. Er zijn er, welke ieder een socialist noemen, die nog enig hart voor
den arbeider of voor den werkloze
heeft. Weer anderen zijn er, die menen,
dat slechts zij socialisten zijn, die lid
zijn van de S.D.A.P.
Om niet misverstaan te worden, noemen wij socialisten hen, die menen een
in de studeerkamer uitgedachte maatschappijvorm dwingend aan het leven
te kunnen opleggen en dan mag met
recht gezegd worden, dat onze eeuw
de eeuw is van het socialisme.
De communist in Rusland en de socialist in Weenen, beiden hebben de
handen vrij gehad om het met het "internationaal" socialisme te proberen.
De Internationale zou heersen op
d' aard.
't Is op een volslagen fiasco uitgelopen en de wereld heeft een hele
reeks van probeersels, welke voor alle
landen geschikt heetten, zien mislukken.
Thans maakt men zich allerwege op
om het nu met een "nationaal" socialisme te wagen.
Het socialisme moet genationaliseerd
worden, zo lezen wij in het blad van Ir.
Mussert.
Wilde de socialist komen tot een wereld van marxistisch geluk, waarbij de
grenzen waren uitgewist en de wereldkaart kon gedrukt worden met één
kleur, n.l. het rood der Internationale,
, de fascist ziet zijn ideaal in de Chinese
muur en wil trachten daarbinnen de
boom met z'n wortels omhoog te laten
de communisten nog een en ander in groeien.
Ook hij wil een in de studeerkamer
het vat, dat dezen mogelijk minder goed
- wij laten in 't midden of dat studeersmaken zal.
Wie daarnaast de ongebreidelde de- vertrek gevonden wordt in Italië of in
magogie ziet, welke onze nationaal-so- Duitschland - uitgedachte maatschapcialisten over ons volk uitstorten, kan pijvorm met dwang aan het nationale
·
moeilijk volhouden, dat zij met hun leven opleggen.
eigen munt betaald worden. Vergeleken
En daarom is de fascist in werkelijkmet het nabuurland, welks dwangsys- heid niet het tegendeel doch een eventeem zij zo verheerlijken, leven zij hier beeld van den socialist.
in een weelde van vrijheid, waarvan zij
De fascist ook is van huis uit een redan ook voor hun oogmerken een zeer volutionair; in z'n wetenschappelijk denruim gebruik maken.
ken evenzeer als in de practijk van z'n
Die vrijheid zij hun en een ieder ge- handelen.
gund. Vrijheid moet er wezen. Doch het
Het leven van Mussolini heeft dit zo
is vanzelfsprekend, dat de kapitein op de goed bewezen als dat van Hitler.
brug, - nu ons schip van staat nog
Van den marxist tot den fascist is
steeds gevaarlijk in de mist vaart, slechts één stap.
zo nu en dan de lastige en luidruchtige
De millioenen communisten en sociapassagiers wel tot enige kalmte zal listen in Duitschland, die met pak en
manen en indien de hinder àl te groot zak naar het nationaal-socialisme zijn
wordt, hun wellicht zal bevelen zolang overgelopen, bewijzen dit evenzeer als
benedendeks te gaan, totdat voor een in ons land de Frenay's, de Van Buveilige vaart weer de nodige opklaring rinks en het pleidooi van Mr. Duys
is gekomen.
voor den N.S.B.-er Roelofsen. En wie
Dit ligt geheel in de natuur der din- op hun demagogische methoden let,
gen en heeft met fascistische of natio- zegt, 't is alles volgens een oud recept.
naal-socialistische stelregels niets uit te
Zelfs in de bestrijding van de Bijzonstaan.
dere Vrijwillige Landstorm is er geen
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verschil. Een artikel in het blad van
den heer Mussert, waarin de B.V.L. een
partijleger genoemd wordt en wordt
vergeleken met de Oostenrijkse Heimwehren, kan men voor wat de strekking betreft, geheel en voor wat de
woorden aangaat grotendeels terugvinden in. . . . het wetsontwerp van den
heer Albarda, waarbij de afschaffing
van de B.V.L. werd geëist. Vreemd is
dit niet. In beider woordenboek zoekt
men tevergeefs naar "steun wettig gezag".
En daarom is in de B.V.L. voor beiden
ook geen plaats.

ROTTERDAM.
Zaterdagavond 1 Sept. zijn in een
feestelijke bijeenkomst van het Verband
,,Rotterdam" van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm de prijzen uitgereikt,
welke waren behaald op de door de vrijwilligers van dit verband gehouden
schietwedstrijden.
Onder de zeer talrijke aanwezigen
merkten wij o.a. op Luit.-Generaal L. F.
Duymaer van Twist, voorzitter; res.
Kapitein G . F . Boulogne, secretaris der
Nationale Landstorm Commissie; res.
Kolonel H. C. van Cappelle, Commandant van het Landstormkorps "Rotterdam"; res. Majoor K. A. van Schelven;
Mr. L. Enthoven, Hoofdcommissaris van
Politie; L. G. Rooyaards, Voorzitter en
D. J . Karres, Secretaris van de Gewestelijke Landstormcommissie "Zuid-Holland : West"; de bestuursleden van de
Gewestelijke Landstormcon\missie "Rotterdam"; de heren F. D. van der Mast,
P. v. d. Steeg, Jhr. V. P . Beelaerts van
Blokland, Burgemeester van Heerjansdam; A. J. L. Hoevels, (mede namens
den Commandant van het V.L.S. Motordienst); F . H. van Kempen, Burgemeester van Hillegersberg ; Prof. Mr. J. A.
Eigeman; Ds. N. Buffinga. Verder de
Garnizoenscommandant, Majoor E. T .
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C. T. Motké; de le Luitenant pl.-Adjudant P. Vrij en de res. le Luitenant P.
C. Versloot, Voorzitter van de afd. Rotterdam van de Alg. R.K. Officierenvereniging.
De Voorzitter van de Regelingscommissie, de heer H. G. J. de Monchy,
heette de aanwezigen hartelijk welkom.
Spr. herinnerde aan de droevige omstandigheid van het overlijden van Z. K. H.
Prins Hendrik, welke oorzaak was geweest van het uitstellen van de wedstrijden. Deze wedstrijden, zo zeide hij, hebben een bijzonder groot succes gehad,
niet alleen door de bereikte resultaten,
doch ook door de versteviging van de
goede geest onder de vrijwilligers,
Nadat het Wilhelmus was gezongen,
verkreeg Ds. N. Buffinga als eerste
spreker het woord, die zeide, dat de
landstormers zeker niet het scheldwoord 11 moordenaars" verdienen, dat
hen wordt nageroepen als zij terugkeren van hun oefening, maar dat zij
redders en vaderlanders zijn, die slechts
als 't moet gereed staan om de Overheid
te dienen. Zij zijn de verdedigers van
nationale vrijheid en zelfstandigheid,
van een eenheid, die meer is dan vals
nationalisme, maar die steunt op historie, taal en bloed.
Het Nationalisme van N.S.B. en
andere fascisten beoogt niet anders dan
een golfslag te verwekken, die in
machtsusurpatie ons volk moet overstromen en het buitenland geeft te zien,
dat de ordeloze hoop, die daarin meedrijft geen eerbied heeft voor verkregen cultuurgoederen.
Mocht ten onzent ooit het Nat. Soc.
door een staatsgreep willen trachten
zich van de macht meester te maken,
dan zal het de B.V.L. evenzeer met het
geweer aan de voet tegenover zich zien
als wanneer Marxisten een nieuwe
aanslag zouden willen doen. Indien echter wordt vastgehouden door de meerderheid van ons volk aan onze nationale tradities, zal het zover nooit
komen. Maar dan moet gehandhaafd
worden het aloude drievoudig snoer en
een sterke macht als de B.V.L. gereed
staan ons Oranjehuis en kroon te beschermen.
Na de rede van Ds. Buffinga werden
de scherpschutters voor het front geroepen en op hartelijke wijze door den
heer De Monchy gehuldigd. Vervolgens
gaf deze het woord aan 11 den vaderlijken voorzitter en vriend van de
B.V.L." Gen. Duymaer van Twist, die
met luid applaus werd begroet.
Spr. huldigde de landstorm-vrouwen,
hier in zo groten getale tegenwoordig,
omdat zonder haar medewerking moeilijk een korps van 84.000 man paraat
zou staan om als het moet orde en gezag te handhaven.
Nu heeft de B.V.L. na 15 jaar nog
haar élan behouden en groeit deze nog
met de dag. Wij mogen daar dankbaar
voor zijn juist in deze moeilijke tijd, nu
overal de vrijheid en andere cultuurgoederen, die onder de schutse van de
oranjestam konden opbloeien in gevaar .
worden gebracht. Wij wensen niet de
dictatuur van het Marxisme, wij wensen ook niet de dictatuur van het nationaal-socialisme, als goede Nederlanders wensen wij slechts te dienen onder
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het regiment der Oranjes. (Daverend
applaus). ·
De tijden zijn voor de B.V.L. veel ernstiger dan in 1918. Toen was er éénheid
in het bestrijden van de revolutiepoging
van één revolutionaire groep, nu weten
we vaak niet, wat we aan de ander
hebben. Dit alles behoeft echter niet te
verontrusten, indien de B.V.L. maar zijn
oorspronkelijke betekenis behoudt: de
verdediging tegen elke aantasting van
het wettig gezag en het huis van Oranje.
Spr. besloot met een 11 Leve de Koningin! Leve de B.V.L.!"
Na deze toespraak werd overgegaan
tot de prijsuitreiking.
De voornaamste uitslagen luiden:
Korpswedstrijden. I. Afd. Rozenburg
met 244 punten.
II. Afd. Rotterdam RMO met 243
punten.
III. Afd. Zwijndrecht met 237 punten.
IV. Afd. Rotterdam Charlois met 237
punten.
V. Afd. Rotterdam Hillesluis met 234
punten.
Erebaanwedstrijd. I. Afd. Rotterdam
RMO met 243 punten.
II. Afd. Rozenburg met 241 punten.
III. Afd. Bergschenhoek met 238
punten.
Hoogste korpsschutter: S. Voor berg
en Y. Koornneef beiden afd. Rozenburg;
G. F. Vogels en C. Thoutenhoofd beiden
afd. Rotterdam RMO en C. Mosterd
afd. Bergschenhoek (loting) allen met 50
punten.
Hoogste schutter erebaan: J. J. van
Kan, afd. Schiebroek met 50 punten.
Personele Baan Officieren: 1. J. Voorrips RMO 49-44 p.; 2. D. Coumou idem
48-47 punten.
Personele Baan: Hoogste schutter C.
W. van der Poel, afd. Zwijndrecht
50-50 punten; 2. C. J. C. de Veer, afd.
Hillesluis 50-49 punten. ·
Vrije Baan: 1. W. E. Pols, afd. Rozenburg, 30, 30, 30, 29, 29, 29; 2. S. van
Proosdij, 30, 30, 30, 29, 29, 27.
Na een korte pauze heeft het lid van

de Tweede Kamer, Dr. I. H. J. Vos een
belangrijke rede gehouden.
Spr. zeide, dat een volk, dat vrij wil
zijn, iets voor die vrijheid over moet
hebben. Willen anderen respect voor
ons hebben, dan moeten we ook respect
voor ons zelf hebben en bereid zijn ons
land te beschermen tegen eventuele
agressiviteit van anderen. Wij verkeren
in deze dagen in een toestand, waarvan
niemand heeft gedroomd. Had men gedacht boven de middeleeuwen verheven
te zijn geraakt, toen knots en vuist
regeerden boven recht en menselijkheid, thans zien we in verschillende landen de beschaving weer plaats maken
voor barbarisme. Wij mogen God dan-

ken, dat we, bij alle zorgen, toch nog
leven in een land, welks toestand gunstig afsteekt bij die van andere landen.
Devaluatie en valutaschommelingen mogen landen als Amerika zich permitteren, wij zouden er door in het ongeluk worden gestort. Wij kennen hier ook
nog niet de toestanden als in Rusland,
waar een hoofd heel los op de romp kan
zitten, of als in Oostenrijk, waar men
uit z.g. vaderlandsliefde een stervende
medische en geestelijke hulp onthoudt.
Er is hier een zekere stabiliteit in het
staatkundig, cultureel en economisch
leven, welke we naast Oranje in de eerste plaats mogen danken aan de tegenwoordige krachtig geleide regeringColijn.
Het feit, dat Colijn het aangedurfd
heeft, trots alles de valuta op peil te
houden, is een bewijs van zo grote
geestkracht en inzicht in de behoeften
van onze tijd, dat men er niet dankbaar
genoeg voor kan zijn en ieder weet ook,
dat het gezag met straffe hand wordt
gehandhaafd en dat heeft het vertrouwen teruggebracht in de rijen van hen,
die waren gaan wankelen.
Op economisch gebied is er critiek
genoeg op de regering, maar niets is
moeilijker dan juist gezonde critiek te
oefenen.
Indien er een zieke in huis is, wil men
graag, dat er "iets gebeurt" en als de
dokter het dan juist beter acht om voorlopig niets in te geven, wordt hij maar
half vertrouwd. Roosevelt is populair,
omdat hij wat doet, maar spr. meent,
dat men ,er in het buitenland vrij algemeen over eens is, dat zijn experimenten meer schaden dan baten. De verdienste van Colijn is, dat hij zich niet
laat verleiden tot onrust, maar rustig
zijn program afwerkt.
Wat nodig is in deze tijd dat is: Godsvertrouwen, rust, stabiliteit en wanneer
de tegenwoordige regering niet anders
doet, dan te midden van de onrust om
ons heen het vertrouwen in de kracht
van de natie te versterken en het gezag
te handhaven, zal zij zich een onvergankelijke erezuil oprichten. (Luid applaus.)
Groter nog dan de betekenis van de
huidige regering voor deze tijd is die
van het Huis van Oranje voor ons land.
Vier eeuwen van Oranje-regering
hebben haar stempel op ons volk gedrukt en het is niet alleen de staatkundige vrijheid, die wij er aan te danken
hebben, maar vooral ook de culturele
opgang van ons volk, die het mogelijk
maakte, dat wij voor ons kleine Jand
ver uitsteken boven anderen in het
leveren van kunstenaars en Nobelprijswinnaars.
Het Oranjehuis is nooit onderhevig
geweest aan de degeneratie, die zoveel
adellijke huizen heeft getroffen en Koningin Wilhelmina kan zich zo nauw
verwant voelen aan den Zwijger, omdat
zij zo volkomen diens tradities handhaaft. Ook zij zoekt haar steun bij den
,,alleroppersten Potentaat der potentaten". Als landsmoeder is zij een hoog
voorbeeld van plichtsbetrachting, die
tegenover al haar onderdanen dezelfde
is, zelfs tegenover hen, die de grootheid
van deze vrouw niet willen begrijpen.
De zegen van Oranje voor onze volksziel is van onschatbare betekenis voor
ons volk. Het absolutisme moge overal
zijn weggevaagd, Oranje zal blijven, omdat het al te zeer leeft in het hart van
het volk. De B.V.L., welke geen partijcorps is, maar een nationale instelling,
moet blijven een factor van stabiliteit in
ons staatsbestel.
Hechter dan ooit bloeit in onze dagen
de nationale eenheid op, juist nu het
donker wordt. Het is ook niet goed, dat
een volk altijd in welstand leeft: de
moeilijkheden stalen het karakter en
met God zullen wij die moeilijkheden
ook nu te boven komen, vooral nu
Oranje ons nog behouden blijft als factor van stabiliteit, energie, vastberadenheid en nationale eenheid.
Strijden zullen wij, maar niet vertwijfelen. Wij bidden God, dat Hij onze
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Koningin en Haar Dochter moge behouden. Wij willen ons zelf zijn en blijven
als natie. Daarom ook zal de B.V.L.
voortgaan met God voor vaderland en
volk, met en voor Oranje. (Langdurig
applaus.)
Nadat Pater Verhagen nog in een
korte, sympathieke rede de vergadering had toegesproken, werden een
tweetal films vertoond, waarvan die
van de uitvaart van Z. K. H. Prins Hendrik diepe indruk maakte.
Tot slot heeft de voorzitter allen dank
gezegd voor hun medewerking.

DE LUCHTWACHTDIENST.
Amsterdam.
Door reorganisatie van de Luchtwachtdienst kunnen nog enige vrijwilligers geëngageerd worden. Hiervoor
komen in aanmerking zij, die vrij van
militaire dienstplicht, doch niet afgekeurd en niet ouder dan 40 jaar zijn.
Een verband wordt aangegaan voor 1
(één) jaar en wordt, zonder opzegging,
telkens stilzwijgend verlengd.
Zij, die hierover meer willen weten,
kunnen zich wenden tot den commandant van de Luchtwachtpost Amsterdam van het Vrij willig Landstormkorps
Luchtwachtdienst, Frederik Hendrikstraat 1301 te Amsterdam (W.). Voorts
zal de Res. 1e Luitenant voor Speciale
Diensten der Luchtwacht, G. Woltman,
lezingen houden over het doel en het
goed functionneren van een Luchtwachtpost en eventuele vragen beantwoorden.
Elke goed werkende Luchtwachtpost heeft, wanneer gevaren uit de
lucht mochten dreigen, een belangrijk
aandeel in de beveiliging van stad en
land.
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STELLING VAN AMSTERDAM.

d

Gewestelijke Officierendag.
Voor de Officieren van het Landstormkorps "Stelling van Amsterdam" is
op Woensdag 29 Augustus 1934 een Officieren dag gehouden.
De deelneming aan deze voor het eerst
georganiseerde Officierendag is niet zo
groot geworden als aanvankelijk mocht
worden verwacht uit de ingekomen bereidverklaringen van de leden, zodat de
Gewestelijke Commissie zich de vraag
stelt of aan een dergelijke dag wel behoefte bestaat en of de bijeenkomsten
van Officieren zich niet moeten blijven
beperken tot samenkomsten van enkele
uren, zoals tot dusverre het geval is geweest.
Even voor negen uur verzamelden
zich in de Oranje-Nassau-kazerne een
veertigtal deelnemers. De Gewestelijke
Commissie is vertegenwoordigd door het
lid, den burgemeester Straman en door
den secretaris den Majoor Schell. De
Voorzitter Dr. Vos bleek verhinderd.
Per touringcar is gereden door het
Gooi, Amersfoort, Ede naar Arnhem,
waar in Musis Sacrum een korte rust
is gegeven.
Hierop volgt de bezichtiging van het
Kasteel Doorwerth en de belangwekkende verzamelingen van het Nederlands Leger Museum.
De Generaal-Majoor der Artillerie b.d.
F. A. Hoefer, Directeur van het Museum,

~
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is zo vriendelijk de groep persoonlijk
rond te geleiden, bijgestaan door den
Onder-Directeur.
Met veel belangstelling volgt het gezelschap de zeer interessante uiteenzettingen van den generaal en betreurt het
dat het bezoek maar van korte duur
kan zijn.
Het pas ingerichte atelier van den
overleden schilder van militaire onderwerpen, Hoinck van Papendrecht, is
eveneens bezocht.
Een Gelderse koffie taf el verenigt het
gezelschap in Hotel "de Duno", waarna
onder leiding van den Commandant, den
Overste Donck , een vergadering plaats
heeft.
De luitenant der Jagers, de heer
Scholten, behandelt in deze vergadering
het onderwerp "Communisme", ,.Organisatie .enz.", waarvoor hem na afloop door
den Commandant dank wordt betuigd.
Te ruim vijf uur wordt de terugtocht
over Renkum, Wageningen en Doorn
aanvaard. Na een oponthoud te Amersfoort wordt te ruim acht uur het uitgangspunt weer bereikt.
De dag is goed geslaagd, de afwezigen
hebben, om een geijkte term te gebruiken,
ongelijk gehad.

INLEVERING VAN GOEDEREN DOOR
DIENSTPLICHTIGEN, DIE NAAR DE
AANVULLINGSRESERVE
OVERGAAN.

2. De Inspecteur van de vrijwillige
landstorm draagt zorg, dat de inlevering, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tijdig geschiedt, dat van de inlevering een aantekening in het zakboekje
wordt gesteld e11 dat de goederen worden verzonden m,et inachtneming van het
bepaalde in § 18.
3. Komen de fn het eerste lid, eerste
volzin, bedoelde vrijwilligers in zodanige
omstandigheden te verkeren, dat een behoorlijke opberging of behoorlijk onderhoud van de aan hen verstrekte rijksgoederen hun niet of niet meer mogelijk is,
dan kunnen zij, indien zij naar de aanvullingsreserve zijn overgegaan, een verzoek tot inlevering van die goederen richten aan den commandant van het verband of korps, waarvoor zij zijn geregistreerd. Deze beslist dan op dat verzoek
en deelt zijn beslissing mede aan den
verzoeker en aan den districtscommandant. Wordt het verzoek toegestaan, dan
neemt laatstg~noemde commandant de
goederen in ontvangst.
(Ministeriele beschikking van 2
Augustus 1934, VIide Afd., nr.
209 0).

BENOEMINGEN EN
BEVORDERINGEN.
Benoemd tot Kapitein bij de Generale
Staf de te Luitenant P. M. H. Tielens,
Adjudant van den Minister van Defensie
Benoemd tot Reserve-Kapitein bij de
Schoolcompagnie van de Motordienst:
de Res. te Luitenant Mr. J. G. A. van
Geldorp Meddens, Secretaris der Gewestelijke Landstormcommissie "Nieuwe Hollandse Waterlinie".

---,

Lichting 1919.
Dienstplichtigen tot inlevering verplicht.
De rijksgoederen, verstrekt aan de gewone dienstplichtigen der landmacht, die
op 1 October 1934 naar de aanvullingsreserve overgaan, worden - met uitzondering van schoenen, haarkam, roskam
en spons - in October 1934 ingeleverd,
voor zover de inlevering van deze goederen niet reeds eerder heeft plaats gehad. Indien nodig, kan met het in ontvangst nemen van de goederen worden
begonnen op een der laatste 6 werkdagen
in September.
Van de in § 2 bedoelde inlevering zijn
vrijgesteld:
a. de dienstplichtigen, die als "bijzonder
vrijwilliger" zijn geregistreerd (zie
L. 0. 1932, no. 167);
b. de dienstplichtige vrijwilligers van de
Vrijwillige Landstormkorpsen Motordienst en Vaartuigendienst.
,,Bijzondere Vrijwilligers".
1. De rijksgoederen, verstrekt aan de
in § 3, a, bedoelde dienstplichtigen worden - met uitzondering van het zakboekje - ingeleverd zodra de registratie
als "bijzonder vrijwilliger" van deze
dienstplichtigen een einde neemt, hetzij
ten gevolge van het bedanken als zodanig vóór het einde van de dienstplicht,
hetzij door 't eindigen van de dienstplicht.
Verbinden zij zich in aansluiting aan het
einde van hun dienstplicht overeenkomstig het bepaalde in § 9, eerste lid, van
de Vrijwillige - Landstorm - Beschikking
(L.O. 1933, nr. 248), dan geschiedt de
inlevering overeenkomstig de in het algemeen voor vrijwilligers geldende bepalingen.

JAN PEZIE

Res. Kapt. Mr. J. G. A. van Geldorp Meddens.
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Met het schieten van de plaatselijke wedstrijd zijn thans de oefeningen voor het jaar
1934 geëindigd.
De afdeling Schinveld kan op een schitterend oefenjaar terug zien. Met circa 50 per-

sonen werd aan de oefeningen deelgenomen,
waarvan 1 Koningsc'mtter, 23 sch~ rpscht:tters
en de overigen schutters 1e klasse, zodat wij
dit jaar geen enkelen schutt2r 2e !dasse hebben.
Uit deze indeling zien we dat alle deelnemers
ctit jaar hun uiterste best hebben gedaan.
.
Aan de plaatselijke wedstrijd werd met bmtengewone spanning deelgenomen, hetgeen
hoofdzakelijk te wijten is aan het feit dat de
schutters dit jaar om zo te zeggen allen aan
elkander gewaagd zijn.
•
De prijzen, bestaande uit kunst- en huishoudelijke voorwerpen, werden behaald als volgt:
Scherpschutters
1e pr. Gerards N. J, (96 I_>,); 2e pr. Pagen Fr.
(95 p.); 3e pr. Benders W. (95 p.); 4e pr. Scheeren J. C. H. (95 p.); Se pr. Quadackers J. L.
(94 p.); 6e pr. Janssen J, (93 p.); 7e pr. Cremers
J. (93 p.); Se pr. Mevissen J. (93 p.); 9e pr.
Stevens L. (93 p.)
Schutters 1e klasse:
1e pr. Theunissen M. J, H. (91 p.); 2e pr.
Reynders J. (89 p.); 3e pr. Joosten J, J.
(89 p.); 4e pr. Peters J. J. (88 p.)
Na afloop van de wedstrijden dankte de leider, W. Nelissen de kranige Landstormers voor
de buitengewone activiteit, welke zij in 't afgelor,en seizoen aan de dag hadden gelegd en
sprak de vurige wens uit dat deze activiteit
nog steeds meer moge groeien, opdat de Limbur~se Jagers van Schinveld een sprekend
voorbeeld zullen zijn voor de overige afdelingen in ons gewest,
Een bijzonder woord van dank dient nog gebracht aan de leden van de prijzencommissie,
n.l. de heren Janssen, Mevissen en Pagen,
welke op de bekende wijze zorgden voor een
aantal schitterende prijzen. Bravo!!
Onder een toepasselijk woord werden vervolgens door den leider de prijswinnaars bekend
g,maakt en zochten deze achtereenvolgens de
r- iizen uit en togen de Landstormers in blijde
stemming huiswaarts,

AFFERDEN (Gld.)
Begunstigd door schitterend weer,
had Zaterdag 1 Sept. j.l. alhier plaats
een grote schietwedstrijd voor de leden
van de B.V.L., behorende tot de kringen Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen.
Onder de aanwezige autoriteiten
merkten wij o.m. op: Zijne Excellentie Luitenant-Generaal Duymaer van
Twist, vergezeld door de heren Majoor
van Schelven en Kapitein Boulogne; de
voorzitter van de Gewestelijke Commissie "de Meijerij", Burgemeester van
Beek, van Boxtel, alsmede diens secretaris, de heer L. B. M. van Agt, uit
Waalre; Burgemeester Bruineman van
Druten, de heren Pastoors uit Afferden
en Maasbommel, enz., terwijl in de loop
van de middag ook de korpscommandant Kolonel Lütz op het terrein aanwezig was. Het tot schietterrein ingerichte voetbalveld zag er keurig uit.
De van alle zijden wapperende oranje- en rood-wit-blauwe vlaggen, onderling verbonden door honderden meters
sierlijke vlaggenguirlandes, vormden met
het heldere wit der opgeslagen tenten
een fleurig-kleurrijk geheel, terwijl de
practisch ingerichte schietbanen in
strak gerichte lijnen opgeslagen, het
oog in een weldadige rust aangenaam
aandeden.
Na een rondwandeling over de banen,
worden de verschillende autoriteiten en
genodigden door den voorzitter van de
Regelingscommissie · welkom geheten.
Op diens verzoek worden daarna door
Generaal Duymaer van Twist de eerste
vijf schoten gelost, waarmede de wedstrijden voor geopend worden verklaard en al spoedig heerst op de verschillende banen een echt gezellige
wedstrijdsfeer.
Omstreeks 4 uur zijn honderden
B.V.L.-ers van diverse afdelingen aanwezig en wordt er op alle twintig banen
druk geschoten. Ook de nieuwe soort
geluksbanen met draaiende schijf mogen
zich in een druk bezoek verheugen en
blijken erg in de smaak te vallen.
Om 6 uur wordt de kaartverkoop
stopgezet. Automatisch sterft de drukte
op de schietbanen uit, en omstreeks
half zeven kunnen de diverse wedstrijdcommissies zich terugtrekken in de
stille tentensfeer, om de rangorde van
de prijswinnaars te bepalen.
Om 8 uur werd begonnen met een
grote propagandavergadering in het St.
Victorgebouw. Voor een tjokvolle zaal
(,,als een busje sardines" merkte Pater
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Otten op), die de belangstellende menigte lang niet kon bevatten, werd ach-tereenvolgens door Burgemeester van
Beek en Prof. Felix Otten O.P. gewezen op de absolute noodzakelijkheid
van het instituut B.V.L" waarbij de
aanwezige oud-militairen wordt gewezen op hun zedelijke plicht zich bij deze
organisatie aan te sluiten.
Nadat vervolgens door den voorzitter
van de Regelingscommissie dank was gebracht aan de beide sprekers, aan alle
autoriteiten en genodigden, en verder
aan allen die op enigerleiwijze tot het
welslagen van de wedstrijd hebben meegewerkt, werd overgegaan tot het uitreiken van de prijzen.
7 schitterende medailles en een groot
aantal kunst- en gebruiksvoorwerpen
werden naar rangorde van de punten
over de schutters verdeeld.
Ondanks het vlotte verloop was het
toch nog ongeveer half twaalf eer de
laatste prijs was uitgereikt. Doch toen
kon de regelingscommissie dan ook terugzien op een buitengewoon succesvolle dag, want volgens de verschillende autoriteiten waren èn de organisatie
van de wedstrijden èn de algemene inrichting voorbeeldig in orde.

LANDSTORMKORPS TWENTS
VERBAND.
Evenals voorgaande jaren zal voor
de schutters in het Twents Verband
een schietwedstrijd worden gehouden
om de zilveren wisselbeker. Voor dit
jaar worden de wedstrijden gehouden
op de barien te Enschedé, Almelo en
Hardenberg op Zaterdag 29 September,
aanvang namiddag twee uur.
Aan deze wedstrijd mogen alleen die
schutters deelnemen die bij de gewone
oefeningen in twee series van vijf schoten minstens 90 punten hebben behaald.
Men wordt eigenaar van de beker
door deze tweemaal achter elkaar of
driemaal in totaal te winnen.

KORPSSCHIETWEDSTRIJD
LIMBURGSE JAGERS.
Begunstigd door warm zomerweer,
werd 8 Sept. j.l. op de Melickerheide
bij Roermond de jaarlijkse korpsschietwedstrijd der Limburgse Jagers onder
grote deelneming der opgeroepenen gehouden. Tijdens de wedstrijd werd een
gedeelte van de nieuwe landstormklankfilm opgenomen.
Van de prijswinnaars noemen wij de
volgende:
Groep A. Scherpschutters. 1. Reynen
van Blitterswijk.
Schutters te kl. 1. Wismans van Arcen; 2. van Riswick van Swolgen; 3.
Harmsen van Tegelen; 4. Seelen van
Maasbree; 5. Smeets van Schimmert;
6. J enniskens van Horst.
Schutters 2e kl. 1. Opstals van Helden; 2. van Soest van Helden; 3. Jeuken
van Horst; 4. Peters van Venlo.
Groep B. Koningschutters. 1. Klab-
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,,Wat Mijnhardt maakt is goed."

Korps Limburgse Jagers. Korpswedstrijd te Roermond (Melickerheide), 8 September.

Van links naar rechts: G. van Kruchten, administrateur; Quaedvlieg, oud-administrateur;
Kol. J . E. L. Haenecour, commandant; Jhr. J. A. I. H. Graafland, secretaris.

hers van Well; 2. Peeters van Baarlo;
3. Aengevaeren van Stramproy.
Scherpschutters. 1. Pagen van Schinveld; 2. Jacobs van Ospel; 3. Ruyters
van Roggel; 4. Hendriks van Merkelbeek; 5. Erens van Stramproy; 6. Nelissen van Schinveld.
Schutters le kl. 1. Vissers van Haelen; 2. Bertjens van Haelen; 3. Beurskens van Haelen; 4. Breels van Tungelroy; 5. Dieteren van Schinnen; 6. Welzen van Spaubeek.
Schutters 2e kl. 1. Derks van Venlo;
2. Breuren van Baarlo.
De schietwedstrijd werd geleid door

den Korpscommandant, den Res. Kolonel L Haenecour en geassisteerd door
den Secretaris der Gew. Landstormcommissie. Bij de prijsuitdeling nam de
Korpscommandant in hartelijke bewoordingen afscheid van den oud-administrateur van het Korps, Quaedvlieg,
die nog steeds belangeloos werkzaamheden ten voordele van het Korps blijft
verrichten en begroette den nieuwen
administrateur G. van Kruchten.
Wederom was deze Korpswedstrijd
een aangename dag met een vlot verloop, veel schietanimo en grote opgewektheid.
Gr.

Landdag te Kollum
Uit de Noord-Oost-hoek kwamen de Friese vrijwilligers
bijeen. - Leek het weer des morgens triest te worden,
des middags klaarde het geheel op. - Generaal Duymaer
van Twist aanwezig.
Goede toespraken. Vele
mensen. - Meisjes in oud Fries costuum.
Voor Noord-Oost-Friesland is op
Woensdag 29 Augustus een districtslanddag te Kollum gehouden, op het
IJ.E.S.-terrein.
Des morgens waren er schietwedstrijden, waarvoo'r afdelings- en individuele
prijzen ter beschikking stonden, bestaande uit medailles en luxe voorwerpen.
Onder veel belangstelling had 'smiddags eerst een défilé plaats voor de aanwezige autoriteiten, die op het bordes
van 't gemeentehuis stonden en onder
wie opgemerkt werden de voorzitter
van de N.L.C., Luit-Generaal Duymaer
van Twist, de Inspecteur van de Landstorm, Generaal-Majoor H. de Iongh,
burgemeester J. J. Woldringh, de heer
M. Dijkstra, lid van Ged. Staten en vele
anderen.

Op het IJ.E.S.-terrein.
De middagsamenkomst op het IJ.E.S.-

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN
BLOEMEN MAGAZIJN
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terrein werd vervolgens met een gepast woord geopend door Burgemeester J. J. Woldringh, voorzitter van de
plaatselijke landstormcommissie in de
gemeente Kollumerland, die autoriteiten, sprekers, landstormers en belangstellenden een hartelijk welkom toeriep en vervolgens doel en betekenis
van de B.V.L. in 't kort uiteenzette.
Nadat het eerste couplet van het
Wilhelmus was gezongen, was het woord
aan Ds. I. Voorsteegh, uit Den Haag,
voorzitter van de bond van Christelijke
Oranjeverenigingen in Nederland.
Wij bezitten - aldus Ds. Voorsteegh
-kostelijke goederen en voorrechten als
in geen ander land ter wereld. Die goederen te bewaren is de heilige plicht
van de B.V.L. Daarin zijn stad en platteland één. In het verleden was het 't
Oranje, dat naast God als redder des
lands optrad. En nog hebben we een
nazaat der Oranjes op de troon. Thans,
vlak voor Haar verjaardag, gedenken
we met lief de en trouw onze geëerbiedigde Vorstin en Haar Dochter.
Spreker besloot zijn vurige rede met
een driewerf hoera voor de B.V.L.
Telegrammen van hulde en trouw

werden verzonden aan H. M. de Koningin en Dr. H. Colijn..
Hierna sprak Generaal Duymaer van
Twist, voorzitter van de Nationale
Landstormcommissie.
Spr. constateert me~ genoegen, dat
Friesland "paraat" is, ook in deze
sombere tijd. Spr. schetste de sombere
toestanden op maatschappelijk gebied,
maar ook - aldus vervolgde de Generaal - is er reden tot danken voor vele
zegeningen.
Er is een tijd geweest dat onze vrijheid gevaar liep; daardoor is de B.V.L.
geboren. Het ging om vrijheid, godsdienst en gezin. Diezelfde reden wettigt
1110g heden ten dage ten volle het bestaan
van de B.V.L.
Wij willen geen ondermijning van ons
volksbestaan, noch van communisten,
noch van nationaal-socialisten, geen
dictatuur, maar een regering door het
Oranjehuis. (Applaus.)
Daarvoor wil de B.V.L. zorg dragen!
Spreker eindigt met een: leve de Koningin, leve de B.V.L.
Burgemeester Nauta, voorzitter van
het Fries Nationaal Comité zeide o.m.:
De Friese B.V.L.-ers zijn gaaf, zodat
in de ure des gevaars op hen gerekend
kan worden. Dat komt mede daardoor,
dat zij voor het merendeel uit een hoger
beginsel leven. Zij geloven dat het God
is die de geschiedenis schrijft, ook van
Nederland, en hun vertrouwen is in alle
omstandigheden dan ook op Hem alleen. Namens het Fries Comité brengt
spr. nog een woord van warme hulde
aan de plaatselijke leiders, die geen tijd
en moeite te groot achten, om de zaak
van de Landstorm goed te doen
marcheren.
De Inspecteur van de Landstorm, Generaal-Majoor H. de Iongh, zeide, dat
zijn indruk, die hij in zijn diensttijd van
de Friezen gekregen heeft, bizonder
goed is. Spr. is overtuigd, dat de Friese
landstormers, als het moet, een rots van
graniet zullen zijn, waartegen het revolutionnair geweld te pletter zal lopen.
Leve daarom de Friese B.V.L.
Nadat twee coupletten van Da Costa's strijdlied waren gezongen, trad als
spreker op
Pater de Hart, van Drachten, die
de symboliek schetste van 't al-oude
rood-wit-blauw. Naast rood, de kleur
der Christelijke liefde, en wit, de kleur
der reinheid, is blauw de kleur van
hoop en trouw en godsvertrouwen.
Het is een bange tijd. God spreekt in
de crisis. Houdt echter moed, Gods hand
is niet verkort.
Onze geliefde Vorstin gaf een welsprekend voorbeeld van Godsvertrouwen bij de diepe rouw die over Haar
huis kwam. Gelukkig een volk, dat zulk
een Vrouwe als Koningin heeft.
Ten slotte vergelijkt spr. de B.V.L.
met een grote boot. Op de voorsteven
waait de Nederlandse vlag. Aan boord
bevinden zich 80.000 B.V.L.-ers. Op de
brug staat "onze Generaal Duymaer
van Twist". Hij kent de zee, en stuurt
de boot kalm door de woedende wateren. Want ook hij kent zijn bemanning,
en op zijn oproep zal het antwoord
volgen: Alles is wel aan boord!"
(Applaus.)
Nadat gezongen was "Wij willen Holland houden" betrad
de heer J. Bakker, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal het spreekgestoelte, die met applaus begroet
werd.
Als Fries onder de Friezen wil spr.
in "us meinmetael" enkele woorden
spreken. Van de Friese B.V.L. is veel
goeds gezegd, dat spr. uit het hart gegrepen is. In 1918 zaten vele Hollanders - Generaal Duymaer van Twist
uitgesloten - in de war. Toen de Friezen kwamen en het Volkslied gezongen werd, kwam de moed er weer in.
De Friezen laten zich niet aan kant
zetten. Dat komt, omdat hun leven diepgang heeft. Zij zijn nazaten van Gemma
van Burmania, die zeide: ,,de Friezen
knibbelje allinne foar God". Dit beamen
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zij ten volle, en daarom zullen zij als
trouwe wachters de kroon beschermen.
Spr. eindigde met een: Leve het
Heitelän!
Ter afwisseling gaf nu de Rijvereniging, bestaande uit 5 heren en 1 dame,
enkele demonstraties, die een luid applaus van de belangstellende toeschouwers oogstten.
Na afloop was het woord aan Mr. J.
W. Tijsma, die er op wees, dat de tijd
voor ontbinding van de B.V.L. nog niet
gekomen is. Met de beste wensen voor
de bloei van dit nuttig instituut, eindigde spreker.
De Voorzitter deelde de uitslag der
schietwedstrijden mede.
Volgende spreker was Ds. D. van
Dijk, uit Groningen.
Met klem zette spreker uiteen, waarom het met de B.V.L. in de diepste
grond gaat, n.l. tot behoud der geestelijke en culturele goederen, door de vaderen met goed en bloed verworven.
In een slotwoord dankte de heer
Heukels, Burgemeester Woldringh voor
zijn leiding. Voorts werd dank gebracht
aan de commissie van voorbereiding in
Kollumerland, de baancommandanten,
de muziek- en rijvereniging, de bedienende meisjes, enz. Spr. eindigde met
een krachtige opwekking tot waakzaamheid.
De Voorzitter sloot zich bij de woorden van dank aan, in het bijzonder aan
de heren Timmer, Kruizinga en Ozinga,
die zeer veel arbeid hebben verricht.
De muziekvereniging "Wilhelmina"
van Kollum en "De Bazuin" te Kollumerpomp verleenden hun medewerking.
De bedienende meisjes waren in oud
Fries costuum.

S. DE BOER

t

Maandag 20 Augustus deed het ontstellende bericht de ronde, dat sergeant-majoor Sipke de Boer door een
plotseling ongeval - een aanrijding bij
Breda - om het leven was gekomen.
Sergeant-majoor de Boer, die in ZuidHolland de propaganda voor de Motordienst voerde, was in Zuid-Holland :
West, ook op de Landstormsamenkomsten een goede bekende. Hij was vrolijk
van aard, had een opgeruimd humeur,
en "stond" voor zijn werk.
Wat in hem verloren wordt, werd bij
zijn begrafenis te Enkhuizen wel tekenend geschetst door Majoor Nijland,
commandant van het V.L.S.K. ,,Motordienst", en door den heer Royaards,
voorzitter van ·de gewestelijke commissie "Zuid-Holland: West". Tekenend
was ook de belangstelling uit Den Haag,
Delft, Bodegraven, 's-Gravenzande.
God trooste weduwe en wees.
Ks.
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Landstormkorps "De Meijerij". Schietwedstrijd te Afferden.

De grote klankfilm
,,SLUIT DE GELEDEREN!"
vervaardigd door "Havo-Film" Voorburg, zal voor het eerst uitkomen op 19 October a.s.
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De film "Sluit de Gelederen!" komt in
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Apeldoorn, 13 Aug, Uitgaande van de afd.
Apeldoorn van de B.V.L. zijn in het gebouw
Patrimonium schietwedstrijden gehouden voor
leden van de B.V.L., burgerwachten, schietverenigingen, politie, rijksveldwacht en marechaussee. De wedstrijd heeft twee dagen geduurd.
Borger, Na de zomerschietoefeningen had
Zaterdag 1 September de jaarlijkse algemene
schietwedstrijd plaats.
Van de pl. · afd. van de B.V.L. waren de
schutters met de hoogste aantallen: J. Eisses
97 punten; L. Huisjes (Vrijw. Motorcorps) 97 p.;
J. Blok 94 p.; Res. 2e Luit. N. A. Renkema 92
p.; W. Eisses 92 p. en Jac. Morissen 88 p. De
overigen behaalden minder punten. Ook de
Vrijw. Burgerwacht had vrij goede rsultaten.
De wedstrijd had een gezellig verloop en heeft
in de beide Anti-Revolutie-instituten de onderlinge vriendschapsbanden versterkt tot heil
van Vorstenhuis en Vaderland.
Breda, Door onze afdeling werd op 17 Juni
j.1. met 5 vijftallen deelgenomen_ ~an de sc~ietwedstrijden van
de Veremgmg
"Prinses
Juliana" te 's-Hertogenbosch, waarheen de
reis gemaakt werd per autobus.
Het 5-tal, gevormd door W. C. Rilt, H. Maanders, P. Brooymans, L. Embregts en L. Morre,
bleek zich dermate te hebben geweerd, dat behalve personele prijzen, beslag gelegd werd op
de zilveren beker in de Kampioen-Korpswedstrijd met het maximum aantal punten, benevens een zilveren medaille in de Korpswedstrijd.

C. M. VAN DIEMEN
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Met een dertig-tal B.V.L.-ers werd op _12
Aug. j.l. ter viering van d~~ ~ucc~s e~n uitstapje gemaakt naar de pnJsmtdelmg m Den
Bosch.
Tot slot van het zomerseizoen hadden op 2
September de plaatselijke wedstrijden plaats.
Deventer, 22 Aug, In het clubgebouw in de
Kerkstraat werden de prijzen uitgereikt aan
de prijswinnaars op de zomerbaan. Door kolonel
Bessem werd, na een woord van opwekking tot
trouw bezoek, dank gebracht aan het bestuur
van het Parochiehuis en aan de familie Jansen,
de huisbewaarders, voor de goede verzorging,
welk dankwoord van een bloemstuk vergezeid
ging.

Loosduinen, 8 Sept, Van Zaterdag 13 tot en
met Zaterdag 27 October wordt alhier een
K.S.O.-wedstrijd gehouden, in het schietgebouw
aan de Houtweg, waaraan alle afdelingen uit
Zuid-Holland: West kunnen deelnemen. Men
wende zich tot den heer J. W. Kempff, Paulus
Potterstraat 57 te Loosduinen. Onder de vele
prijzen noemen we die der Gewestelijke. Co_mmissie, die een fraaie beker ter besch1kkmg
stelde.

Dongen, 3 Sept. In de lopende maand wordt
een vriendschappelijke wedstrijd gehouden tussen de afdelingen Dongen en Oosterhout van
de B.V.L.
Garijo, 8 Sept. Onder grote belangstelling van
jong en oud hield de plaatselijke afdeling van
de B.V.L. heden haar jaarlijkse schietwedstrijd.
De uitreiking van de prijzen zal D.V. plaats
hebben op een in dit najaar te houden vergadering.
Grave, 16 Aug. In een bijeenkomst van
leiders en afgevaardigden uit Grave, Velp, Reek,
Escharen en Gassel heeft de heer Rabou, uit
Den Bosch, het woord gevoerd.
's-Gravenhage, 31 Aug. De afdeling organiseerde een welgeslaagde boottocht naar Schiphol. Enkele officieren hadden de leiding; op de
ene boot de majoors Boots en Van Hoogenhuyze, op de andere kapitein Leistikow en
luitenant Karres. Bij het passeren van de
sluizen te Leidschendam werd het gezelschap
begroet door burgemeester Keijzer. Op Schiphol hebben 30 leden van het gezelschap gevlogen. De prijzen voor de boottocht waren niet
duur: volwassenen 75 et., kinderen 38 et.;
werklozen 38 et. en kinderen van werklozen
19 et. Het was een voorbeeld van goede organisatie, dat zeker nagevolgd zal worden en
waarvan de organisatoren, de heren Jansen,
Van Lummel en Zandberg, alle eer hebben.
's-Hertogenbosch, 10 Sept. De zomerschietoefeningen op de banen van het fort Orthen
zijn met een onderlinge wedstrijd besloten.
Hoogerheide, 3 Aug, De schietbaan van de
B.V.L., die in de wintermaanden in vervallen
toestand was geraakt, is thans geheel hersteld.
Langenboom, 4 Sept. De afdeling beschikt
thans over een eigen schietbaan.
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KENT U DE MILISAFE?

De technische vindingen gaan voort, ook In
crisistijd!
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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!

AVANG

ROTTERDAM,
Boomgaarddwarsstraat 13
SCHIEDAM, Pascalstr. 17
Het adres voor alle handelsen vereenigingsdrukwerk 1

GARAGE V. BERKUM

BURG E RBOUW KUNDE
WATERBOUWKUNDE
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELECTROTECHN I EK

Veld- en

Thermosflesschen,

1

Auto-, W.A.-, Ongevallen-,
Ziekten-. Glas-, Brand- en
Transportyerzekeringen.

Op plaatsen, waar nog niet
vertegenwoordigd, agenten
gevraagd.

STUDEER TECHNIEK
THUIS'

OOSTERBEEK

EDE

Directie : R. MAAS Rzn.
Comm.:

Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
Mr. J. Oranje.
S. Zeijl Wzn.

HET NEDERL. TECHNICUM
ARNHEM

Uw adres

't GULDEN VLIES

H. G. J. WOLF

•

PBNA

LEIDEN

DINEERT IN

Sigaren-Tabak-Sigaretten

één der weinigen die werkelijk

chemisch reinigen.

Houd U op de hoogte
van Uw vak door het
schriftelijk onderwijs van
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HOEVELS!

Jacht- en Toerlstenartlkelen,

~-Yl)WÊRFSTl{.f Ul.~69?

Strijp, 26 Juli. Ledenvergadering onder leiding
van den heer Ten Berge, die op bevattelijke
wijze doel en streven van de B.V.L. uiteenzette.
De gestelde vragen werden door den heer Ten
Berge tot genoegen beantwoord.

SPECIAAL-BUREAU VOOR Rotterdam. Telefoon 45980.
WATERREINIGING
EN
WATERTECHNIEK

1

N.V. KONINKLIJKE

Schipluiden, De gehouden wisselbekerwed·
strijd op 1 en 2 Aug. j.l., tussen de twee afdelingen van Schipluiden van de B.V.L., n.l.
Schipluiden (Dorp)-Schipluiden (den Hoorn)
en de B. W. van beide gedeelten, had tot uitslag dat zij werd gewonnen door de B. W. met
238 punten, Schipluiden (Dorp) 236, Schipluiden
(den Hoorn) 228. Vorig jaar was Schipluiden
(Dorp) winnaar met 236 punten.
Na afloop heeft onze Com. Majoor Boots de
beker uitgereikt met een korte toespraak,
waarin hij zijn blijdschap uitsprak over de goede verstandhouding van B.V.L. en B.W. te
dezer plaatse.
Aan de drie hoogste schutters van ieder
korps werd een zilveren medaille uitgereikt.
De wedstrijd, waaraan een geluksbaanwedstrijd was verbonden, mocht zich in zeer veel
belangstelling verheugen.

Oosterhout, 8 Sept. Heden had hier een
kringschietwedstrijd plaats, waaraan werd deelgenomen door de afdelingen Oosterhout, Teteringen, Den Hout, Oosteind en Geertruidenberg.
Oosterland, 24 Aug, Na een gehouden schietwedstrijd heeft de burgemeester de prijzen uitgereikt.

MILITAIRE- EN
BURGERKLEERMAKERIJ
TEL. 287 - OUDESTRAAT 11'
KAMPEN
Vraagt onze prijzen en kwaliteiten en U slaagt ! - Door
't geheele land te ontbieden.

d

Scharnegoutum, De hier gevestigde afd.
heeft gedurende de maand Augustus een serie
schietoefeningen gehouden, welke gekenmerkt
werden door een uitstekende deelname. Tot
besluit hiervan werd een wedstrijd georganiseerd en ook deze slaagde naar wens. Ongeveer 75 % van de leden namen deel, terwijl
mede de Pl. Comm. aanwezig was.

Montfoort, 31 Augustus. Heden en op 8 September a.s. worden door de plaatselijke afdeling
schietwedstrijden gehouden. De prijzen zullen
op Maandag 17 September door Mr. J. G. A.
van Geldorp Meddens, secretaris der gewestelijke commissie, worden uitgereikt.
Noorddijk (Gr,), 6 Sept. Onder leiding van
luitenant v. d. Zee werd een schietwedstrijd
gehouden. De opkomst, die trouwens nog groter
moet worden, was zeer goed te noemen.
Nuland, 14 Aug, Alhier zijn kringschietwedstrijden gehouden, in samenwerking met Geffen,
Rosmalen en Vinkel. De pastoor had een zilveren beker ter beschikking gesteld; de burgemeester een zilveren lauwerkrans.

S. RUDELSHEIM & ZN.

t

Poeldijk, 24 Aug. In een ledenvergadering,
waarin de heer Van Holst het werkprogram
voor de a.s. winter heeft uiteengezet, heeft
luitenant Karres sergeant-majoor Sipke de Boer
herdacht, die ook in het Westland welbekend
was door zijn propaganda voor de motordienst.

Markelo, 4 Sept. Op Koninginnedag werd
door de afdeling Markelo een geanimeerde
schietwedstrijd gehouden, waarbij o.m. oudburgemeester P. H. baron Taets van Amerongen
en overste Tücker van hun belangstelling
deden blijken. Des avonds werden de prijzen
uitgereikt. Burgemeester Korthals Altes sprak
hartelijke woorden in verband met de verjaardag van de Koningin.

DE

BIJ

Ouderkerk a/d IJssel. Zaterdag 11 Augustus
j.l. hield de afd. van de B.V.L. alhier in het
Gymnastieklokaal van de 0. L. School I onder
leiding van den Pl. Leider, den heer J. Meijer,
de plaatselijke wedstrijd om fraaie prijzen. Er
werd door 55 schutters deelgenomen. Het
lokaal was voor deze gelegenheid feestelijk versierd, terwijl de deelnemers en gasten een
attractie ontvingen in de vorm van limonade
en sigaren. De prijzen, welke door de pl_aatselijke Landstormcommissie werden beschikbaar
gesteld, zullen in een in de maand October te
beleggen feestelijke vergadering van Afdeling
en Commissie worden uitgereikt.

Leunen, 7 Aug, Alhier wordt' in de loop van
September een streekwedstrijd gehouden voor
Noord-Limburg, voor Landstorm en Burgerwacht. De wedstrijd wordt verdeeld in een
korpswedstrijd, een personele wedstrijd, een
behendigheidswedstrijd en een wedstrijd op _de
windbuks. Fraaie prijzen werden ter beschikking gesteld, o.m. een lauwerkrans door den
commandant van de Limburgse Jagers en
een gouden médaille door Dr. Poels.

SCHOENEN
EENS DRAGEN. . . • .
STEEDS VRAGEN!!

A. Drüghorn
v.h. L. W. BRONKHORST
Javastraat 57 • Den Haag
Opgericht anno 1873
Telefoon no. 113 2 9 0
Postgiro no. 163395
Sigaren•, Sigarettenhandel

ZEIST

MET ZIJN LAGE
BELASTINGEN 1 1
Zoo kunnen wij U aanbieden,
hetzij voor huur of koop, in 't
mooiste gedeelte gel. villa's en
grond. Nadere inl.: Bouw- en
Woningbur. ,,Onze Woning",
Dir. H. G. Sliedrecht, te Zeist,
Stationsplein.

FIRMA H. H. WIND
Tel. 117 - COEVORDEN

UW ADRES

voor

alle

Landbouwmachines, Ruwol Ie,
Benzine

en

Electromotoren
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GOEDEWAAGEN'S CUBA DOORROOKERS

ROTTERDAM

Oefen- en Wedstrijdmateriaal

GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL

llllli_!D

Speciaal adres:

Drukkerij Ruitenbeek

WERELDREPUTATIE
GEHEEL GEMODERNISEERD
DE PIJP VOOR 1 934
PRIJS 45 CENT Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3,-, inclusief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - uitgebreid Hollandsch ontbijt.

Telefoon No. 125
DOORN
Modellen en prijzen op aanvraag

N.V. Houthandel vh. Fa. J. & G. ALBLAS _ _ _ _ _ _ _ _A_L_LE_co_M_F_oR_T GEBR. VAN OORD - WERKENDAM
WADDINXVEEN
Telefoon no. 6 Hotel VERNIMMEN CAFE-RESTAURANT
Opslagplaats Rotterdam, Zwitanshals 203-205, tel. 40891
'T GOUDEN HOOfD RIJSMATERIALEN - DROOG EN GROEN RIET
Heerenveen (t.o. 't station)
Tel. Nr. 23 door!.

UITVOERING

LEVEREN: Vuren, Grenen, Amer. Grenen
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Spar- Stroomend w. en k. water
ren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout.
C
I
•
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw.
entra e verwarmmg

GROENMARKT 13

TRIPLEX

OREG ON PINE GARAGE - TELEF. 20

Telet. 117584 (3 lijnen)

PRIJZEN S CHE R P

CONCURREEREND !

,,ZlJM FRANZISKANER"
BREDA
Logies en ontbijt f 2.50

L E E U WAR D E N

BERKEN en EUEN

KORTE LEVERINGSTIJD

BETONHOUT - - - - - KISTENHOUT

PETROLEUM.
VOLKOMEN GEVAARLOOS -ABSOLUUT REUKLOOS.
ZINDELIJK EN GOEDKOOP.
Heeter en veel voordeeliger
dan gas, dus in dezen crisis•
tijd een omwenteling op het
gebied van koken, verwarmen
en verlichting. Precies gewone

~ PRIMA KEUKEN - Pilsner Urquell
en Dortmunder Kronenbier.

Hotel ,,De Kroon"
Vergader z a Ie n
UITST. KEUKEN

P. Mulders & Zn.

HELLEVOETSLUIS
Telef. 3 (dag en nacht)

..

l
Kruiwagenfabriek "DE BEER"
SLIEDRECHT

Prima Keuken
Groote Vergaderzalen - - - - - - - -

't Hotel "De Nymph"
't Bekende Café- Restaurant Hotel "Terminus", Utrecht
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N.A.L. Garage
LANGHOUT
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TER AAR

Billijke prijzen voor luxe
Auto's en Touringcars
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COEVORDEN - TEL. 72

Vreeburg - Tel. 12836

Naar Brielle?

Firma C. en S. VALKENBURG &Co.

Lage prijzen

Prima kwaliteit

DEN HAAG -

gasstellen,
tiger vlam. doch
5 uur met
van krach1 liter
petroleum. Binnen 4 minuten _ _ _ _ _ _ _ _ __
1 liter water aan de kook.
Prijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 7.20.
Het regelbare vlam . . f 8.40.
dan naar

TEN BRUGGENCATE's Oliehandel,
Broek op Langendijk. Tel. 48.

Eigen cultures

Hotel Noord-Brabant HOTEL v. ENGELEN •.
Utrecht

van RIJSWERKEN in onder-aanneming.
RIETMATTENFABRIEK

Fa. H. Evellblij

Garage bij het Station

Koog a. d. Zaan

HEINS' TAXI-DIENST

1 e kl. Reparatie-

1nrichting

V a t e n.H. DIEPENBROEK
ZAADHANDEL

DOETINCHEM

SCHERPENZEEL (Gld.)

Zeer zuinig kolenverbruik en

Tel. 7 - Telegrammen:

gegarandeerd kolendampvrij.

SIMON-VALKENBURG

Prijzen vanaf

f 88.-

waarnletverkrijgb.schrijve men aan:

G i er vat e n
(6 a" 700 L.)
;;.

VRAAGT PRIJSCOURANT !
PRIMA GROENTE-, BLoEMEN LANDBOUWZADEN
Tev. agenten of depothouders
gevraagd. - Flinke provisie.
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'N REUZE SUCCES hebt U met
onze overbekende GELUKS·
BAANSCHIJF (tel1. 1-100).
Geen lastig zoeken meer. Met de
ciifers om den zwa:r,ten rand
~. :f_::_/.J.~~ ~
kunt U gemakkelijk controlee• •1, :,'. ~· :; .~ ,.-·--·, •;. •: ·• ., " •·•., ren,
welk cijfer geschoten is.
1
~ ... '.'.- 1 • •· •:. , • ,i :; " ·• ,, ~. Levering fra nco huis, door geheel
•.• , ~. ~ ~,. ·~. ,,_,._,,"~ .:· ,.~ .. ., ..,, Nederl a nd. Vraagt onze uitgebr.
•~· " ","' .. ,. •~,, •"" ..
'\ _p rijscourant met modellen.
,": ,o" ,, " , ,. ,, ",.
N.V. v.h. Firma GROENENDIJK
P
''
SLAGHEKSTRAAT Nos. 90-94
Rotterdam-Zuid - Tel. 11386-11209
Lev erancier van schijven voor
Landstorm en Burgerwacht.

A. J. DE B00 & ZN.
BENZINE • PETROLEUM • OLiëN EN VETTEN
JrlACHINEKAMER-BEHOEFTEN
MOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM v. v.
TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G. ~
DELFT • HOOIKADE 30 - TELEFOON 457
ROTTERDAM - WIJNHAVEN t.o. 105 • TELEF. 13820

N. v. AANNEMING MIJ.

STOOMWASSCHERIJ

J. P. v. EESTEREN GEBR. BOEK
LOOSDUINEN
BOUW- EN GEWAPEND
BETONWERKEN

per

Aannemer van grond-, spoor-, hei- en betonwerken
Wegenbouw en waterwerken ,_
Verhuur van aannemersmateriaal

van den Blfzonderen Vrlfwtl•
ligen Landstorm beschikbaar
tegen betaling van f 1.- :
INSIGNES van het Koningsschutterskruis. als Dasspeld
en als reversknoop.
Bij postwisselzending aan de
Administratie van "Het Landstormblad" te vermelden hetgeen men wenscht.

van H. VAN AKEN,
Apotheker - Specialist
te SELZAETE.

Telefoon Gouda 2352 - Telefoon Den Haag 338501
Voorloopig kantooradres: Graaf Florisweg 30, Gouda

Het beste en doelmatigste
purgeermiddel, veroorzaken
geen buikpijn of krampen,
zuiveren het bloed en geven
het nieuwe kracht.

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING

,,CONCORDIA"
HOOFDKANTOOR: ARNHEM

VAANDELS-VLAGGEN Prij-s: f 0.60 per doos

Dagelijksche Boot- en Autodiensten
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam,
Delft, Den Haag, Amsterdam,
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd

MEDAILLES BEKERS
EEREKRUISEN en LINTEN Verkrijgbaar bij Apothekers
en Drogisten.

•

K.G.

ROTTERDAM. Tel.11645 Speciale Afdeeling

F IJ N G O E D

KONINGSSCHU'ITERS

Purgeer- en Bloedzuiv er ende Pillen

D. VERSTOEP t::n ~::gMeerdervoort 809

Vraagt prijs Carrosser1ebouw
er stuk N.V. M.E.G,G,A.
P
CAPELLE a.d. IJSS,EL
en

ZUIDBLAAK No. 22

prima eiken, keurig afgew.,
prachtig gebeitst, 200 x 40 cM.,
m. 30 beuken schijven in lade,
v.h. H. P. Den Boer N.V., Dordrecht, Tel. 5241, Postbus 72. met spelreglement. Prijs f 8.25,
franco huis.
GAS-BANKETOVENS
M. Kool. Broek op Langendijk
in verschillende grootten, met 2, 3, 4 en 5 bakruimten. Voor Telefoon 243, Postgiro 69502.
elke bakkerij zeer geschikt. Deze nemen weinig plaats in,
hebben een groote capaciteit en zijn geweldig zuinig in gasverbruik. Vraagt onze referentielijst. Reizigersbezoek gratis.
Uit voorraad leverbaar
Wij wachten uw aanvrage.

en beschrijving van

L. P. BOSMAN SCHULTE & THIEME
Importeur:

WESTEINDE 36, DEN HAAG
Vervaardiger van Regiments- Postbox
vlaggen en Hofborduursels

55 •

Middelburg

PANDBRIEVEN r: oo?a~?a~~o~!~uder-1

Telefoon (Rotterdam) der N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE
BELEGGING
No. 5 3 0 0 9 EEN VEILIGE
Verkrijgbaar:
pCt. Pandbrieven à 100 pCt.
Vraagt pr1Js 4Aangesloten
bij de contr6le
onze modellen der Rijkspostspaarbank.

domsdoofheid, oorverkalking, loop. ooren, brommen, suizen, fluiten, geraas in het boofd, enz.
Vraagt kosteloos broch.
no. 22 omtrent genezing.
S. WIJNBERG,
Oosterpark ,5 • A'dam
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De eerste vertoning van de grote landstormklankfilm "Sluit de Gelederen"
heeft onder grote belangstelling te
's-Gravenhage plaats gevonden.
Thans gaat deze film het land in, waar
ze met grote spanning wordt verwacht.
De eerste honderd vertoningen in de
centrale plaatsen van onze Landstormgewesten zijn al geboekt.
Het is te begrijpen, dat de totstandkoming en de waardering, welke
deze film reeds bij publiek en pers
mocht vinden, voldoening heeft gewekt
bij de Nationale Landstorm C_ommissie,
inzonderheid bij haar Voorzitter, den
nog zo kloeken Generaal Duymaer van
Twist, in wiens handen de koorden van
de organisatie samenkomen.
Voldoening heeft begrijpelijkerwijze
het welslagen van deze klankfilm ook
gewekt bij allen, die aan1eel hebb~n
gehad in haar totstandkommg, van wie
wij thans volstaan met te noemen den
Administrateur der Nationale Landstorm Commissie, den Res. Kapitein
G. van Sitteren, die van den beginne a1:n
met waarlijk stuwende kracht den arbeid
heeft geleid.
Wij hopen in ons volgend nummer
voldoende ruimte te kunnen vinden, om
aan deze nationale film de aandacht te
geven, die zij verdient.
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VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS
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Een oefening van de afd. Zuidholland.

de
1nd-

De 26ste September werd door de
afdeling Zuidholland van de LandstormMotordienst een oefening gehouden,
waaraan ruim 180 vrijwilligers met ongeveer 60 auto's en ruim 30 motorrijwielen deelnamen. De veronderstelling,
welke aan de oefening ten grondslag
lag was een troepenvervoer ter versterking van een eigen strijdmacht tegen
een uit 't Noorden oprukkenden veronderstelden·vijand. Het vervoer, dat plaats
vond van Den Haag naar Vogelenzang,
zou waarschijnlijk onderweg worden
verhinderd door partijgangers in hinderlaag.
Aldus is ook geschied: de colonne stond onder bevel van Res.
Majoor Geldens; compagniescommandanten waren de Res. Kapiteins Hoevels en van Sitteren. Teneinde aan zoveel mogelijk officieren en kaderleden
gelegenheid te geven tot het beoefenen
der mars-commando's was door den
afdelingscommandant bepaald, dat de
secties in plaats van uit het reglementaire aantal uit slechts 7 wagens zouden bestaan, waardoor 8 secties (2
compagnieën, elk min 1 sectie) konden
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EEN WAARDEVOLLE KORPSPRIJS IS EEN ARTISTIEK

HOUTEN WANDBORD
ONTWORPEN DOOR DEN
SIERKUNSTENAAR

WIM ABELEVEN - WALCHEREN
Vervaardiger der borden Landdag te Hulst

worden gevormd en aangevoerd door
resp. 2 officieren en 6 onderofficieren.
Commandant van de voorhoede was de
sergeant de Geus, die zijn ve~ant~oo~delijke taak weer met omzichtigheid
volbracht.
De "vijand" vormde Res. Luit. Gijsberti Hodenpijl met een tiental gewapende vrijwilligers, die, zich snel voortbewegende op een grote vrachtauto en
zich behendig in hinderlagen verbergend, bij nadering der colonne deze herhaaldelijk moedig aangreep om daarna
weer snel een andere hinderlaag op te
zoeken.
De oefening is volkomen naar verwachting uitgevoerd, al waren er ~atuurlijk weer kleine fouten en vergis.:
singen op te merken, welke echter _biJ
oefeningen van even vóór de oefenmg
uit de opgekomen vrijwilligers gevormde auto-treinonderdelen zich steeds zullen voordoen.
De Inspecteur van de Vrijwillige
Landstorm, Generaal Majoor H. de
Iongh volgde met grote belangstelling
en - naar wij mochten vernemen_ ook met ingenomenheid de oefenmg,
waaruit wederom veel werd geleerd:
o.a. dat de voorbereiding tot de afmars
zo veel mogelijk moet worden bekort
en versneld, dat de marscommando's
nog niet muurvast alle vrijwilli~ers bekend zijn en dat de voorhoede zich moet
beperken tot haar taak, d.i. beveiliging
der colonne tegen overvallen en deze
niet moet uitbreiden tot het vervolgen
van den vijand, wijl zulk een vervolging
ten slotte de auto-trein-colonne met
haar zeer belangrijke lading feitelijk
tijdelijk onbeschermd laat.
Maar - oefeningen zijn er nu eenmaal - niet om fouten te maken, maar
om ze te ontdekken en bij volgende
malen te verbeteren en te vermijden.
Ook in dat opzicht was de oefening van
26 September, welke door prachtig
herfstweer begunstigd werd, wederom
nuttig. . . . en aangenaam tegelijkertijd.

LANDSTORMMOTORDIENST.
LEUNEN.
De afdeling Leunen van het V.L.S.K.
Limburgsche Jagers organiseerde onder
de uitstekende leiding van den heer P.
J. Arts, voorzitter, J. Arts leider en A.
Vissers secretaris in de maand September gedurende 3 dagen streekwedstrijden voor afdelingen van de B.V.L. en
voor Burgerwachten.
Deze wedstrijden hadden een vlot
en aangenaam verloop en bestonden uit
korpswedstrijden voor B.V.L. ~n Burgerwachten, wedstrijden voor wmdbuks
en op de geluksbaan.
..
Tal van medailles en kunstpnJzen,
neschonken door verenigingen en par6
ticulieren kon d en in h e t B oerenb on d S6,; ebouw door Pastoor Strijkers worden
t
an
k O k d B "
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o
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v
Venray,
de Loo, ersprak
daarbij een hartelijk woord van opwekONZE
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king tot de weerbare mannen dezer
Peelstreek.
De afdeling Leunen kan trots zijn op
deze schietdagen en op de organisators
van de wedstrijden.

NIEUWE HOLLANDSCHE
WATERLINIE.
Prijsuitreiking in het Gebouw
voor K. en W. te Utrecht. ,,Sluit de gelederen!"
Op de schietbanen in het fort aan de
Biltstraat te Utrecht zijn twee Zaterdagen achter elkaar schietwedstrijden
gehouden door het Lands~o~mkorps
Nieuwe Hollandsche Waterhrne; ook
voor leden van de Vrijwillige Landstormkorpsen Motordienst, Spoorwegdienst
en Vaartuigendienst waren deze wedstrijden opengesteld.
Zaterdagavond had in het Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen te
Utrecht de uitreiking der prijzen plaats.
Onder het spelen van het Wilhelmus
werd Luit.-Generaal L. F. Duymaer
van Twist die als voorzitter van de
Nationale ' Landstorm-Commissie
de
hoofdprijzen zou uitreiken, door den
aangewezen Commandant Res.-Majoor
M. Barrik Bles ontvangen.
.
Het was de heer J. H. Th. 0. Ketthtz,
die daarop als voorzitter van de C<;JI1;1missie Nieuwe Hollandsche Waterhrne
de avond opende, waarbij hij de hoop uitsprak dat de heer Du,:maer van Twi.~t
nog lange jaren voorzitte~ mocht b~~Jven van de Landstorm, die onder ziJn
leiding een korps was geworden van
grote nationale betekenis.
Na deze woorden speelde het orkest
wederom het Wilhelmus, waarop de
heer Duymaer van Twist zijn rE:de aanving. Hij wees op de ongunstige toestanden, die in ons land heersen, op de
donkere toekomst, die voor ons staat.
Gelukkig, zo vervolgde spr., gaat er
van ons Instituut een grote preventieve kracht uit; daarvoor is het ook
opgericht in de moeilijke dagen van '18.
Veel ernstiger echter zijn de toestanden
van nu. Toen stond een heel volk tegenover de Marxistische elementen, nu
staan behalve zij duizenden anderen
eveneens tegenover ons. Daarom k?,n ik
U maar één consigne geven: .,simt de
gelederen!"
Nadat de storm van bijvalsbetuigingen, die op deze woorden volgde, wat
geluwd was, ging Luit_.,-G~n. _D~ymaer v.
Twist over tot de pnJsuitreikmg.
De uitslag van de korpswedstrijden
was:
Afdeling scherp geoefend: 1e prij~,
zilveren beker, Veenendaal; 2e pnJS
Baarn; 3e prijs Hilversum.
Afdeling niet scherp geoefe°;~: 1e
pri1's zilveren beker, Soest; 2e pnJS Culemborg· 3e prijs Leerdam.
De he~r Tb, F. M. Schaepman, lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
nam daarop het woord.
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Spr. nam ook de woorden van Mini~ter Colijn over: sluit de gelederen. Dit
woord past voor deze tijden. De regering is waakzaam, doch zij zal in haar
streven niet kunnen slagen, als zij niet
onvoorwaardelijk kan rekenen op de
hulp en trouw van de B.V.L. Dit instituut moet er een zijn, uitsluitend ter beschikking van de Overheid. (Langdurig
applaus.)
Na deze toespraak werden de prijzen
van de personele wedstrijden uitgereikt,
waarvan de uitslag was:
Pistoolbaan (max. 72 p.):
1. Res. 2e Luit. P. W. Visser, 70 p. 2.
Res. te Luit. J. Loggers, 69 p. 3. Res. te
Luit. A. Slager, 67 p. 4. Res. 2e Luit. D.
L. Kedde, 67 p. 5. Res. 2e Luit. H. H.
Veder, 65 p. 6. Res. 2e Luit. J. W. K.
Bruins, 64 p. 7. Res. Kap. F. J. v. Dunnenwold, 63 p. 8. Res. te Luit. B. Verhoeven, 63 p. 9. Res. 2e Luit. J. A. Ruys,
61 p. 10. Res. 2e Luit. A. F. W. Saatrübe, 60 p.
Personele baanwedstrijd (scherp geoefend):
Scherpschutters: 1. J. L. Overtoom,
Baarn. 2. A. J. Gorkum, Driebergen. 3.
P. H. Klaarwater, Baarn.
1e klas: 1. T. Bolderman, Veenen daal.
2. D. Binklar, Utrecht. 3. H. v. d. Grift,
Utrecht.
2e klas: 1. H. J. Boers, Veenendaal.
2. B. Knieriem, Utrecht. 3. H. v. Dijk,
Hilversum.
Personele baanwedstrijd (niet scherpgeoefend):
Scherpschutters: 1. C. Pannekoek,
Leerdam. 2. A. v. Soest, Leerdam. 3. G.
J. Bremen, Utrecht.
te klas: 1. Van der Heuvel, Leerdam.
2. Dingemanse, Doorn. 3. Calis, Laren.
2e klas: 1. De Haan, Linschoten. 2.
Van Maren, Haaften. 3. C. A. Klein,
Asperen.
Vrije baan (max. 90 p.):
1. J. Bosch, de Bilt, 89 p. 2. J. H. v.
Lunzen, Utrecht, 88 p. 3. G. Koek, Soest,
88 p. 4. P. Vasmel, Utrecht, 88 p.
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LANDSTORMSCHIETDAG TE TILBURG

J. J. KOOL - WAPENHANDEL

Massale demonstratie van trouw aan het wettig gezag

Schijfbuksen - Bosquette patronen

"Je voelt op zulke ogenblikken eerst goed, dat je
Nederlander bent en 'n warm gevoel doorstroomt
je, als je die ferme kerels ziet voorbijtrekken, die
geestelijk gedragen worden door éénzelfde idee,
éénzelfde gedachte, éénzelfde wil: de handhaving
van het wettig gezag", aldus het Nieuwsblad van
het Zuiden.
De oorspronkelijk op 7 Juli bepaalde
landstormschietdag te Tilburg, die wegens het overlijden van Z. K. H. Prins
Hendrik moest worden uitgesteld, is
Zaterdag 22 September te Tilburg gehouden.
De schietwedstrijden werden gehouden
op de terreinen van het Tilburgs
Sportpark aan de Goirlescheweg; zij
vingen des morgens om negen uur aan.
De deelname aan deze schietdag was
buitengewoon groot, in het geheel kwamen ongeveer 2500 landstormers van het
verband "De Meierij" er aan deelnemen.
Intussen had deze dag wel een bizonder cachet door de aanwezigheid van
den Minister van Defensie, Zijne Exc. mr.
dr. L. N. Deckers, die met andere militaire en burgerlijke autoriteiten tot de
aanwezigen behoorde.
Tegen elf uur arriveerde de minister
per trein. Zijne Exc. kwam, in gezelschap van Z.Exc. Generaal Duymaer van
Twist, voorzitter en kapitein G. F. Boulogne, secretaris van de Nationale Landstormcommissie, alsmede van den adjudant van den minister, luitenant M. P.
H. Tielens.
De autoriteiten werden aan de uitgang
van het station begroet door den voorzitter van de Landstormcommissie "De
Meierij", den heer F. W. van Beek, burgemeester van Boxtel en diens echtgenote.
Op het Sportpark werden de autoriteiten verwelkomd door den plaatselijken leider, luitenant A. Bax. Bij hun
aankomst klonk door de luidsprekers het
,,Wilhelmus".
Onder de op het Sportpark aanwezige
autoriteiten merkten wij op generaalmajoor de Iongh, inspecteur van de
Vrijw. Landstorm, vergezeld van zijn
adjudant, eerste luitenant H. J. Koning,
en res. kolonel J. G. Lutz, aangewezen
commandant van het Landstormverband
,,De Meierij".
Officiële ontvangst ten
gemeentehuize.
Om half een werden de minister en
de andere autoriteiten officiëel door het
gemeentebestuur ten stadhuize ontvangen. Behalve de reeds genoemde autoriteiten waren bij deze receptie nog tegenwoordig: mr. dr. Vonk de Both, burgemeester van Tilburg; C. V. B. Kevenaar,
wnd. secretaris gemeente Tilburg; de
wethouders van Tilburg, de heren J. v.
Rijswijk, J. v. Oudenhoven, dr. H. Möller en mr. J. v. d. Mortel; voorts de heren J. A. Blomjous, lid der Eerste Kamer Staten-Generaal; P. W. de Jong,
Lid der Eerste Kamer Staten-Generaal;
L. van Agt, secretaris van de gewestelijke
Landstormcommissie "de Meijerij"; de
leden van de plaatselijke Landstormcommissie te Tilburg, de heren ds. J.
de Vries, J. A. van lersel, S. Majoie; de
heren A. van Rijen, Lid Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant; mevr. F. W.
van Beek; mevr. H. Verbunt van Lier,
voorzitster Vaandelcomité; mevr. A. en
mej. T. Enneking, leden Vaandelcomité;
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de leden van de gewestelijke commissie
de heren P. J. van Haaren, uit Tilburg
en D. Jonker, uit 's-Hertogenbosch; pastoor Jos. van Genk, secretaris Gewestelijke Landstorm Commissie West-Brabant; kapitein J. J. N. de Bruin, adjudant aangewezen commandant L. S.
Korps de Meijerij, en kapitein Le Heux,
Commandant Paardendepöt, Tilburg.

Rede van den Burgemeester.
De burgemeester, mr. dr. F. L. G. Z.
M. Vonk de Both, herinnerde in de
aanvang van zijn begroetingsrede aan het
overlijden van Z. K. H. Prins Hendrik,
waardoor het Koninklijk Huis ten tweede male dit jaar zwaar werd getroffen.
Spr. wees er vervolgens op, dat Tilburg door innige banden aan het Vorstenhuis is verbonden en dit is dan ook
de reden, waarom men hier buitengewoon sympathiek staat tegen een instituut als de Bijz. Vrijw. Landstorm, welks
enig doel het is het wettig gezag te steunen en te schragen.
Spr. wees op het bekende adres van
de burgemeesters uit het Zuiden aan de
Regering gericht, waaruit te meer blijkt,
dat de Zuidelijke provincies zich met
geheel Nederland één weten, en niets liever willen dan dat een onafhankelijk
volksbestaan ten volle verzekerd is. In
dat onafhankelijk volksbestaan ligt besloten het geluk en de vrijheid van het
Zuiden.
Spreker heette den Minister van Defensie van harte welkom. Hij is ervan
overtuigd, dat bij dezen minister de
handhaving van ons onafhankelijk volksbestaan verzekerd is.
Ook heette spreker generaal Duymaer
van Twist welkom, dien hij prees voor
het vele, dat hij voor de Bijz. Vrijw.
Landstorm heeft gedaan.
Spreker hoopte, dat deze landstormschietdag niet enkel voor de landstormers een goede oefening zou zijn, maar
dat deze dag tevens een demonstratie
zou worden van wat het instituut wil en
kan. (Applaus).
Minister Deckers aan het woord.
Minister Deckers zeide, dat het instituut van de Bijz. Vrijw. Landstorm de
steun en de sympathie van de gemeentelijke leiders verdient. De Bijz. Vrijw.
Landstorm is immers een vredesinstituut
bij uitnemendheid en zijn preventieve
werking is niet te onderschatten. Dat het
instituut in Tilburg de steun van de gemeentelijke overheid heeft, heeft spreker uit de woorden van den burgemeester tot zijn grote voldoening kunnen
vernemen. Wij kennen de geest van het
volk van het Zuiden, aldus de minister,
wij kennen ook de innige banden, die de
stad Tilburg aan het Huis van Oranje
binden. Hier aan de wand hangt het portret van Koning Willem II, den vorst,
die hier zo lange tijd heeft vertoefd en
die zoveel voor het volk van het Zuiden
gedaan heeft. Dit is zeker: in andere
streken van Nederland kunnen wel even
goede Nederlanders wonen, maar betere
Nederlanders dan in het Zuiden vindt
men nergens.
Spreker dankte den burgemeester voor
zijn nadere toelichting op het adres van
de zuidelijke burgemeesters. Voor hem
was deze nadere toelichting wel niet
nodig, omdat de minister de goede intenties, die aan het adres ten grondslag
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liggen, kent, maar het was zeker goed,
dat deze dingen op deze dag nog eens
in het openbaar gezegd werden.
De minister uitte tenslotte de beste
wensen voor de groei en bloei van de
nijvere industriestad Tilburg.

Een nieuw vaandel.
Mevrouw Verbunt van Lier bood hierna met enige zeer wel gekozen woorden
het nieuwe vaandel aan de afdeling Tilburg ten geschenke aan.
Luitenant-kolonel Lutz sprak een
dankwoord en reikte het vaandel over
aan den plaatselijken leider luitenant
Bax, die op zijn beurt weer 'n hartelijk
dankwoord sprak.
Hierna gingen verversingen rond.
De landstormers défileren
voor de autoriteiten.
Na afloop van de schietwedstrijden
op het Sportpark trokken de Landstormers met hun vaandels in optocht, begeleid door drie muziekkorpsen (de
Nieuwe Kon. Harmonie, het Tilb. Politiemuziekcorps en de harmonie "Ons
Genoegen" naar het Marktplein, voor
het defilé voor de autoriteiten, die zich
op het bordes van het gemeentehuis hadden opgesteld.
De belangstelling van de zijde van
het publiek was groot. De politie zorgde
voor de afzetting, terwijl verkenners assistentie verleenden bij de regeling van
het defilé.
Het was een indrukwekkend gezicht,
aldus het voortreffelijk verslag uit het
"Nieuwsblad van het Zuiden", die lange
rijen van Landstormers in militaire pas
langs het stadhuis te zien trekken.
"Je voelt op zulke ogenblikken eerst
goed dat je Nederlander bent en 'n warm
gevoel doorstroomt je, als je die ferme
kerels ziet voorbijtrekken, die geestelijk
gedragen worden door éénzelf de idee,
éénzelfde gedachte, éénzelfde wil: de
handhaving van het wettig gezag ....
De avondbijeenkomst.
Ofschoon de regen bij vlagen neerplaste was de belangstelling voor de
slotbijeenkomst, die des avonds om acht
uur in de tuin van de N. K. Harmonie
werd gehouden, buitengewoon groot.
Ook de minister en de andere autoriteiten behoorden tot de aanwezigen.
Toen zij binnentraden weerklonk een
krachtig applaus, gevolgd door het Wilhelmus, dat geestdriftig gezongen werd.
Na een welkomstwoord van den voorzitter van de Landstormcommissie "De
Meierij", burgemeester Van Beek uit
Boxtel, die over de geschiedenis van
Tilburg sprak en dankwoorden richtte
tot allen, die aan het welslagen van deze
dag hun krachten leenden, voerde de
voorzitter van de Nationale Landstormcommissie het woord.
Rede Voorzitter N.L.C.
In een geestdriftige rede dankte generaal Duymaer van Twist den minister
voor zijn tegenwoordigheid, de gewestelijke landstormcommissie voor de organisatie van deze schietdag en het Tilburgse gemeentebestuur voor de officiële ontvangst. Vooral echter dankte de
generaal de Landstormers zelf, die in
zo groten getale waren opgekomen ....
Wij willen, zo vervolgde de voorzitter van de N. L. C., geen dictatuur, noch
een Russische, noch een Italiaanse of
Duitse, wij zijn en blijven een vrij volk
op de vrije bodem van Nederland. Onze
verwachtingen zijn op u gesteld, vrijwilligers, als de schennende hand zou dreigen te worden geslagen aan de vrijheid
van ons volk, de vrijheid van de staat
of de ere van onze Koningin. Als een
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grote phalanx zult gij dan oprukken en
gij zult de vijanden van de staat toeroepen, een krachtig en massaal "Tot
hier toe en niet verder'', (Toejuichingen)
Spr. zeide zeer getroffen te zijn door
het defilé, en eindigde met een geestdriftig "Leve de Meierij en de vrijwilligers uit Noord-Brabant". (Hernieuwde
langdurige toejuichingen).

Prijsuitreiking.
Na de rede van generaal Duymaer van
Twist vond de uitre~king der bij de
schietwedstrijden behaalde prijzen plaats
Wij laten de voornaamste uitslagen
hieronder volgen:
Afdeling A. (scherp).
(De prijzen werden behaald in volgorde als hieronder vermeld, gemakshalve
lieten wij de nummering achterwege).
J. de Bree, Tilburg, 50 punten; H.
Schoenmakers, Oisterwijk; B. Schippers,
's-Bosch; J. Blatter, 's-Bosch; A. C. Ansems, Vessem; L. Pijnenburg, Oisterwijk;
W. J. H. Loonen, Overloon, allen 49 p.;
C. Bloemen, Overloon; M. Vissers, Herpen; Th. Pijpers, Chaam; P. H. Verwegen, Volkel; C. G. v.d. Heijning, BaarleNassau; P. C. v. Tilburg, Chaam; F. van
Vugt, Tilburg; M. A. van Opbergen,
Overloon; W. F. Boeren, Den Bosch; W·.
M. van Opbergen, Overloon; F. Batens,
Den Bosch; F. W. Creemers, Overloon;
A. Geerts, Chaam; W. Dirks, Den Bosch;
W. v. d. Rijt, Volken, allen 48 punten.
Af deling B. (K.S.O .-patronen).
H. Elemans, Duisseling; J. H. Lepoutre, Niftrik; J. van Beek, Oirschot; J.
Roelofs, Huisseling; A. van der Krabben,
Ammerzoden H. P. Cop, Haps; C. R.
Mien de Klein, Niftrik, allen 50 punten;
C. van Geffen, Ammerzoden; W. H. F.
Kok, Oostelbeers; J. Goesten, Ammerzoden; F. Kraaienvanger, Bladel; J. de
Groot, Alphen (G.); F. Kruyssen, Escharen; E. v. d. Dungen, Vlijmen; J. van
Wijchen, Huisseling; A. de Myer, Niftrik, allen 49 punten.
Afdeling C. (Engelse patronen).
Th. de Rooy, Goirle; W. v. d. Voort,
Udenhout, beiden 50 punten; A. Grutters, Oeffelt; J . Vertogen, Zeeland; J.
v. d. Heuvel, Deurne; C. Verhoeven, P.
Brabers, beiden Udenhout, allen 49 p.;
W. v. d. Hoven, Udenhout; H. J. van
Amelsvoort, Kaatsheuvel; H. Vekemans, Goirle; C. v. d. Aken, Helvoirt;
L. van Mensvoort, Leende; W. J. Klerks,
Zeeland; J. C. Coppens, Liempde; W.
J. Smetsers, J. Smits, Moergestel, allen
48 punten.
Afdeling D. (Officieren).
1. G. M. Wijtvliet, reserve 2e luitenant, Loon op Zand; 2. J. H. Engels,
res. 1e luit., Tilburg; 3. G. L. A. Copal,
res. 1e luit. Goirle, allen 46 punten en
4. P. V. H. J. Hamburg, res. 2e luit.,
Tilburg, 45 p.
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FIRMA JANSSEN & Co.
Stationstr. 4, Tel 813, Tilburg
Eigen atelier. - 70-jarige reputatie.
Hoogste tentoonstellingsbekroningen.
Prima werk en vourdeelige prijzen.

STELLING VAN AMSTERDAM.
Mutaties:
Cruquius.
In de Plaatselijke Landstorm subCommissie Cruquius en Bennebroekerbrug is alsnog als lid opgenomen de
heer Jac. Clay te Vijfhuizen.
Rijk en Aalsmeerderdijk.
De samenstelling van de Plq.atselijke
Landstorm sub-Commissie voor Rijk en
Aalsmeerderdijk is thans als volgt:
Voorzitter: Ds. P. van Strien; Secretaris: J . C. Hulsbos; Leden: F. A. Dol;
J. L. van der Zon; Th. P. Melman; J.
Meyer.

KLANKFILM
,,SLUIT DE GELEDEREN".
Het aantal aangevraagde plaatsbewijzen voor de vertoning op 25 October 1934 te Hoofddorp overtreft derma te de beschikbare plaatsruimte (550
plaatsen) dat tot een herhaling op Donderdag 10 Januari 1934 is besloten.
Voorts zal de klankfilm worden vertoond op:
Dinsdag 8 Januari te Zaandam.
Woensdag 9 Januari te Uithoorn.
Donderdag 10 Januari te Hoofddorp.
Met andere centra wordt nog overleg
gepleegd.

SCHIETBIJEENKOMSTEN
zijn in de maand September voor de
volgende afdelingen gehouden, t.w. Amsterdam Oost, Zuid, Noord, West en
Centrum (alle afdelingen), Abbenes,
Jisp, Purmerend, Oosthuizen, Wijde
Wormer, Ilpendam, Landsmeer, Oostzaan, Westzaan, Koog a/d Zaan, Zaandijk, Zaandam, Muiden, Uithoorn, Buurt
over Uithoorn, Rijk, Aalsmeerderdijk en
Vijfhuizen.
·

Uit de Afdelingen
Alphen a. d. Rijn, 22 Sept. In de Trouwzaal
van het huis der gemeente reikt~ burgemeester
Colijn een B.V.L.-wisselbeker uit aan de Alphense Burgerwacht, die reeds vier keer deze
beker gewonnen heeft,
Alphen (N.Br.), 18 Sept. Prijsuitreiking van
de gehouden schietwedstrijd, onder leiding van
kapitein Smit. Na de uitreiking werd de komende Tilburgse Schietdag besproken. De heer
Timmermans stelt zijn auto's beschikbaar tegen
zeer billijke prijs. Voorlopig gaven zich 17
leden op.
Brouwershaven, 28 Sept. Door den burgemeester heeft ten stadhuize de prijsuitreiking
plaats gehad van de schietwedstrijden van de
B.V.L. te dezer plaatse. J. Koopman was de
winnaar van de eerste prijs.
Bruinisse, 1 Sept. Jaarlijkse schietwedstrijd,
De eerste schoten werden gelost door den heer
F. D. van Vessum, voorzitter van de plaatselijke
landstormcommissie, en door den burgemeester,
erevoorzitter van deze commissie. Eerste-prijswinnaar werd M. Aarnoudse, met 95 punten. Na
afloop van de wedstrijd reikte de burgemeester
de schietprijzen uit.

Zittend v. 1. n. r.: Burgem. van Bruinisse,
ere-voorzitter; F. D. van Vessem, voorzitter;
J. J. Boot, pl. leider.

Buitenpost, 1 Oct. Voor de gemeentelijke
schietwedstrijd van de B.V.L. gaven zich niet
minder dan 160 schutters op. In afd. A verkregen D. Adema en D. J . Beerda, die beiden
48 schoten, de eerste prijzen.
Capelle, 28 Sept. De afdeling hield een wedstrijd op de schietbaan te Kaatsheuvel. Afstand
100 meter. De eerste drie prijzen werden gewonnen door D. v. d. Werken, J. Zegers en H.
van Vuuren,
Chaam, 24 Sept. In de onderlinge wedstrijd
tussen landstorm en burgerwacht ter plaatse

BEZOEKT IN ALKMAAR

won ditmaal de burgerwacht de wisselbeker met
595 tegen 544 punten.

Dinteloord, 22 Sept. Heden werd op de weide
in de Postbaan een grote kringschie•wedstrijd
gehouden van de B.V.L., waaraàn d~~:tnamen
de afdelingen Dinteloord, Stampers at, Fijnaart.
Klundert, Nieuw-Vosmeer, Kruisland en.Willemstad. Totaal waren 120 schutters opgekomen.
In de korpswedstrijd behaalde Fijnaart de eerste prijs met 290, Stampersgat de tweede prijs
met 282 en Nieuw-Vosmeer de derde prijs met
275 punten.
Dordrecht, 13 Sept. Bijna op de kop af een
jaar geleden was Hr. Ms . .,Douwe Aukes" aan
de Dordtse wal om de burgers en buitenlui, die
naar de stad gekomen waren om een Landdag
van het Verband Dordrecht van de B.V.L. mee
te maken, in de gelegenheid te stellen het intérieur van een mijnenlegger te bekijken en te
vergasten op het speels werken met zoeklichten
in het duister. Bij die gelegenheid, aldus de
"Dord. Crt.", heeft jhr. J. F. W. de Jong van
Beek en Donk, de commandant van de "Douwe
Aukes", verrast als hij was door de charmante
ontvangst door het bestuur van de B.V.L., beloofd eens om en bij Dordt een demonstratie
"mijnenleggen" te komen geven. Dit is thans
geschied. Tal van gasten uit de landstormkringen uit Dordrecht hebben deze bizonder
interessante demonstratie medegemaakt, die op
het Hollands Diep gegeven werd.
's-Gravenhage, 6 Oct. Voor de reserve-officieren van het Landstormkorps Zuid-Holland:
West en voor de reserve-officieren van de
Landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigendienst en Spoorwegdienst, voor zover woonachtig in het district van de gewestelijke landstormcommissie Zuid-Holland: West, is hedenmiddag een pistoolwedstrijd gehouden op de
pistoolbanen te Waalsdorp. Op de banen was
een sterke zijwind; het maximum, 6 schoten
rechts en 6 schoten links, zonder proefschoten,
was 144; de afstand was 25 meter.
De voornaamste uitslagen zijn: kapitein W.
F. Dekker, Rijswijk, 130; le luit. B. Tesink,
Voorburg, 127; 1e luit. W. J. H. Salet, Delft,
126; le luit. K. H. Buitendorp, Haag-Sportkwartier, 126; le luit. W. L. van Fürth, HaagCentrum, 124; 2e luit. mr. H. W. J. Bosch,
Haag-Boschkwartier, 123; le luit. P. A. vao
Daalen, Haag-Sportkwartier, 122; 1e luit. jhr. L.
E. D. S. von Bönninghausen tot Heringhaven,
Haag-Centrum, 120.
Oud-reserve-kapitein J. J. Eckebus (Delft),
die buiten mededinging meeschoot, behaalde
het belangrijke puntenaantal van 129.
Direct na afloop van de wedstrijd was de
uitslag bekend en ging majoor Boots over tot
de prijsuitreiking, waarbij hij warme dank bracht
aan de organisatoren van deze wedstrijd, die
het mogelijk maakten, dat de wedstrijd, op vier
banen gehouden, zulk een vlot verloop kon
hebben, en dat de uitslag direct na het lossen
van het laatste schot volkomen gereed was.
Na afloop van de wedstrijd was er een kameraadschappelijk samenzijn in de officierskantine
te Waalsdorp, waar de heren Boots, Eckebus
en Karres nog even het woord hebben gevoerd.
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's-Gravenhage, 6 Oct. Op de schietbanen voor
scherp te Waalsdorp, Katwijk, Delft, Voorburg,
Alphen a. d. Rijn en Monster zijn de jaarlijkse
wedstrijden gehouden, waaraan 51 Landstormafdelingen uit Zuid-Holland: West hebben deelgenomen, geweer model '95, scherp op 100 M.
Uitslag korpswedstrijd: 1e prijs, afd. Katwijk,
met 233 punten. Plaatselijk leider de heer F. W.
de Vries. Schutters de heren: J. Imthorn 50,
T. Imthorn 47, K. Meijvogel 46, L. Dompeling 46
en M. Ouwehand 44 punten. - 2e prijs, Scheveningen, met 227 punten. Plaatselijk leider res.kapitein Th. L. S. Leistikow. Schutters de heren:
K. M. Thomas 48, dr. J. F. van der Vliet 46,
J. M. Bakker 45, H. Rutgers 44 en A. Westerduin 44 punten. - 3e prijs, Den Haag-Sportkwartier, met 224 punten. - 4e prijs, Den HaagCentrum, met 222 punten. - Se prijs, Naaldwijk,
eveneens met 222 punten.
Uitslag wisselbekerwedstrijd : de heer J.
Imthorn schoot het maximum, 50 punten, waardoor hij voor de afd. Katwijk de wisselbeker
verwierf, ter\vijl de heer Imthorn zelf op de
zgn. ,,grote gewestelijke", die in Februari 1935
te Delft zal worden gehouden, de wisselbekerprijs in ontvangst zal mogen nemen. - Eerste
prijzen, met 49, wonnen de heren L. Haaring
te Monster en A. K. Franchimon te Loosduinen.
Groningen, 27 Sept. Heden vond een schietwedstrijd plaats voor de bij het Gronings Verband aangesloten officieren, op de schietbanen
van de Rabenhaupt-kazerne. Geschoten werd
met het geweer M. 95, eventueel gesteund door
een serie op het pistool M. 25.
De voornaamste prijswinnaars waren: 2e luit.
R. Sikkens, 77 71, le pr.; le luit. J. Dijksterhuis, 76 51, 2e pr.; kapt. J. J. Woldendorp,
76 45, 3e pr.; 2e luit. J. R. Luth, 75 67, 4e pr.;
2e luit. H. 0. G. v. d. Kooi, 75 28, Se pr.; 1e
luit. K. v. d. Laan, 74 68, 6e pr.; kapt. J. J. G.
Boon, 74 59, 7e pr.; 2e luit. J. A. Lotgering,
73 68, Se pr.; 1e luit. J. M. v. d. Zee, 73 76,
9e pr.; kapt. L. J. Prins, 73 63, 10e pr.; 1e luit.
J. Cappon, 72 71, 11e pr. Kapitein De Jonge
reikte na afloop de prijzen uit.
Haarlem, 6 Oct. Heden vond de reume der
.,veteranen" van de B.V.L. van 1914-1915 plaats,
welke reünie als zeer geslaagd mag worden beschouwd. Om half vijf vertrok men, onder begunstiging van prachtig herfstweder, van de
oude verzamelplaats van de Julianalaan voor
een rit per rijwiel naar de schietbanen te
Overveen en verder door Kennemerland, waarna te 7.30 uur een !!ezamenlijke maaltijd werd
gebruikt in het restaurant "Van Ouds het
Raadhuis". Door diverse "veteranen" werd het
woord gevoerd; in een toespraak van den voorzitter van het comité, jhr. F. Teding van Berkhout Jr., werden de sinds 1914 overleden kame1aden herdacht.
Als blijk van belangstelling was door de Nationale Landstormcommissie een bloemstuk gezonden, hetgeen door de aanwezigen op hoge
prijs werd gesteld. Na de maaltijd bleef men
nog geruime tijd gezellig bijeen.
Havelte, 29 Sept. Op de schietbaan te Holtinge, alhier, werd heden een schietwedstrijd
gehouden van de compagnie "Meppel", bestaande uit de afdelingen Meppel, Havelte,
Nijeveen, Koekange, Ruinerwold, Ruinen, Dwingelo en Diever. A. Vierhoven te Havelte behaalde in de klasse konlhgsschutters de eerste
prijs met 94 punten. Overste Van den Nieuwenhuizen heeft de schutters nog enkele woorden
toegesproken. De prijsuitdeling had plaats in
café Götz door mr. De Bruijn van Steenwijk,
Koudum, 12 Sept. Heden werd een schietwedstrijd gehouden in de zandgráverij bij de
Chr. School. Vertegenwoordigd waren de afdelingen Workum, Heidenschap, Ferwoude, Koudum, Warns, Bakhuizen en Oudega-Nijega.
Nadat een telegram aan H.M. de Koningin
was verzonden, werd door burgemeester Krol
het eerste schot gelost. In de korpswedstrijd
won de afd. Warns met 229 punten de eerste
prijs; in de personele wedstrijd kreeg de heer
A. K. Bajema de eerste prijs met 93 punten.
De prijzen werden uitgereikt, nadat burgemeester Krol een woord van dank had gebracht aan
kapt. La Roy en den heer Heukels, resp. commandant en secretaris van het Fries Landstormverband, voor hun aanwezigheid.
Leunen, 17 Sept. De schietwedstrijden, waarvoor grote belangstelling bestond, zijn op
enigszins feestelijke wijze geopend. Men trok
van het bondsgebouw met de fanfare voorop
naar het mooi ingerichte en feestelijk versierde
terrein op de Steeg, waar reeds vele belangstellenden tegenwoordig waren.
De voorzitter van de afd. Leunen, de heer
P. J. Arts-Poels, sprak hier een welkomstwoord
tot kapt. jhr. Graafland en tot pastoor Strijkers
voor de welwillende medewerking, zomede tot
de raadsleden. Het is vandaag hier, aldus spr.,
geen gouden, geen zilveren, ook geen lustrumfeest wat onze plaatselijke commissie heeft doen
besluiten een schietwedstrijd te doen houden;
het is een gewone streekwedstrijd, waaraan niet
alleen leden van de B.V.L., maar ook leden van
de Burgerwacht kunnen deelnemen. Sinds 1918,
toen onder rector Nabben de afd. Leunen van
de B.V.L. is opgericht, heeft deze onafgebroken
onder leiding gestaan van den heer Arts, wien
geen moeite te veel was in het belang van de
Landstorm, ook, als het moet, paraat te zijP
met zijn leden om te beschermen: Koningin en
Vaderland, Kerk, Troon en eigen haard.
Nadat spreker nog heeft medegedeeld, dat
d~ burgemeester verhinderd was deze opening
b1J te wonen, nam kapt. Graafland het woord.

I
Deze deelde mee, dat overste Hanecour door
een lichte ongesteldheid verhinderd was de
opening bij te wonen. Dan wees hij er op, hoe
de voorzitter in zijn openingsrede het jaar 1918
heeft aangeroerd, toen de landstorm werd opgericht. De Limburgers hebben toen mede het
wettig gezag in Den Haag helpen steunen, dit
moge den jongeren een voorbeeld zijn.
Het eerste schot werd hierna gelost door jhr.
Graafland, die echter voor zijn opvolger, pastoor
Strijkers, het onderspit moest delven. Hierna
vingen de wedstrijden aan.

Lochem-Laren, 15 Sept. Wedstrijd van de
afdeling, met scherpe patronen, op 100 meter.
De eerste prijs in de scherpschuttersklasse verwierf H. de Greef. Van de plaatselijke commissie hadden blijk van belangstelling gegeven de
burgemeesters van Laren en Lochem en de
heer Klomp. De heer F. Jalink, uit Apeldoorn,
heeft met een toepasselijk woord de prijzen
uitgedeeld.
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Moergestel, 7 Sept. Bij de schietwedstrijd op
de Kerkeindsche Heide verwierf J. van Gelderen Azn. de eerste prijs.
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Montfoort, 22 Sept. In de Kolfbaan van Hotel
"De Zwaan" hield de plaatselijke afdeling haar
jaarlijkse samenkomst, mede het slot van de
gehouden schietwedstrijden. De plaatse!. leider,
de heer B. A. Blankers, heette allen welkom,
in het bizonder den secretaris van de Gewest.
Landstormcommissie, kapt. mr. J. G. A. van
Geldorp Meddens, uit Utrecht, die de prijzen
uitreikte. In de wedstrijd 5-tal Burgerwacht en
5-tal B.V.L. werd een gelijk aantal punten, n.l.
235, behaald. Bij kampen viel de medaille ten
deel aan de Burgerwacht.
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Oldenzaal, 6 Oct. Nadat enkele afdelingen uit
de omgeving van Oldenzaal een wandeltocht
gemaakt hadden, kwam men in café Wissink
(Bosch) bijeen. Hier werd het woord gevoerd
door den heer Bloemen, voorzitter van de afd.
Oldenzaal. Na den overleden secretaris van het
Verband, den heer Wynia, nog als 'n haast niet
te vervangen persoonlijkheid voor de B.V.L. te
hebben herdacht, gaf spr. het woord aan den
nieuwen secretaris, burgemeester Banning, van
Weerselo.
Burgemeester Banning be!!on zijn maidenspeech voor de B.V.L. met er op te wijzen, hoe
hij sinds 1920 met wijlen den heer Wynia had
mogen samenwerken en zijn voorganger als
secretaris dus voor hem geen onbekende was.
Spr. ontveinsde zich echter niet, dat het voor
hem zeer moeilijk zou zijn een waardig opvolger van den heer Wynia te worden, die over
buitengewone gaven beschikte. Spr. wist vooruit, dat hij na zijn speech door de landstormers
zou worden beoordeeld en men misschien tot
elkaar zou zeggen: ,,En toch is 't Burgemeester
Wynia niet!", doch hij riep de clementie en de
medE\werking van de toehoorders in, de verzekering gevende, dat hij niets zou nalaten om
te trachten de voetsporen van zijn voorganger
zo goed mogelijk te drukken. In één opzicht
verklaarde spr. niet bij den heer Wynia achter
te staan, n.l. in zijn liefde voor het instituut
van de B.V.L. Spr. beloofde alle medewerking
te zullen verlenen, wanneer zijn hulp door de
afdelingen zou worden ingeroepen.
Een hartelijk applaus volgde op deze korte
toespraak.
Oosterbeek, 28 Sept. Ledenver!!adering onder
leiding van den heer W. Bijlstra, die in zijn
openingswoord stille hulde bracht aan den overleden kameraad Böcker. Luit. Van Lent heeft
hierna een leerzame causerie gehouden over
Ned.-Indië.
Oude Niedorp, 12 Sept. Tot plaatselijk leider
is aangewezen de heer G. Veldman Czn. te
De Weel.
Soest, 13 Sept. Gisteren en heden werden
schietwedstrijden gehouden op de mooie banen
van "Oranjehof" aan de Spoorstraat. Onder de
belangstellenden merkten wij o.a. op kapt. Reimerse, wnd. commandant van de N.H. Waterlinie; luit. Visser, van de B.V.L. afd. Amersfoort; serg.-maj. Visser, van de motordienst te
Amersfoor~; den heer Slager, Oost-Ind. kapt.
b.d., voorzitter van de plaatselijke commissie;
en vele anderen. De wedstrijd had een zeer geanimeerd verloop. De heren H. M. Kemp, J.
Montfoort, G. de Haan en J. Kaldeway, uit de
koningsschuttersklasse, behaalden ieder het
aantal van 145 punten.
Wassenaar, 20 Oct. Nadat des middags een
wedstrijd was gehouden op de banen voor
scherp te Katwijk, werden des avonds in "Het
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In deze film wordt het woord gevoerd door: (van boven
naar beneden) Mr. W. C. WENDELAAR, Generaal
L. F. DUYMAER VAN TWIST, Z.Exc. Dr. H.
COLIJN, J. R. SNOECK HENKEMANS, Z.Exc. Mr,
J. A. DE WILDE, en Z.Exc. Mr. Dr. L. N. DECKERS
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DISTRICTSCHIETWEDSTRIJDEN KORPS VELUWZOOM.
Wapen van Wassenaar" de prijzen door den
voorzitter van de plaatselijke commissie, den
heer Th. H. Ruys, uitgereikt, die in het bizonder majoor Boots hartelijk verwelkomde. In zijn
openingswoord wees de heer Ruys op het besluit van het gemeentebestuur van Wassenaar,
om een stuk grond bij de noodslachtplaats ter
beschikking te stellen voor het stichten van
een schietloods, waardoor aan ee.n lang gekoesterde wens van een eigen gebouwtje kan
worden voldaan.
Majoor Boots sprak met geestdrift over de
B.V.L., als het beste deel van ons mooie Hollandse leger. De voorzitter van de Burgerwacht, jhr. Von Weiler, sprak over de niets te
wensen overlatende samenwerking tussen de
beide korpsen. Bij de sluiting dankte de voorzitter den res. 1e luit. Houbolt voor de uitstekende organisatie van de zo geslaagde wedstrijd.

EERSTE HUIS TER PLAATSE
MODERN COMFORT - VERGADERZALEN

enigszins tegemoet komen door deze
keer voor de oplossingen inplaats van
12 mooie boeken er 24 uit te loven. Zo
wordt voor ieder de kans verdubbeld.
Dus allemaal flink je best gedaan. Wie
weet, of je ditmaal niet tot de gelukkigen behoort!
Of je de oude spelling nog volgen
moet? Ga gerust je gang, als je dat wilt!
Maar je mag ook de nieuwe spelling gebruiken. Je doet het maar precies
eender als op school. Dit heeft helemaal geen invloed op het verkrijgen van
een prijs.
OOM BERTUS.

Winschoten, 20 Sept. In hotel "De Nederlanden" werd een schietwedstrijd gehouden. Uit
het verslag van deze wedstrijd in de "Nieuwe
Winsch. Crt." knippen we deze aardige passage:
Luitenant Spaanstra sprak een kort openingswoord, waarbij hij bizonder verwelkomde kapt.
De Jonge, den secretaris van het Gewestelijk
Landstormverband. Hij sprak er z'n blijdscha.:i
over uit, den kapitein na zo'n lange afwezigheid
weer hersteld te mogen begroeten. Een warm
applaus volgde daarop van de vergadering. Het
bewijst, hoezeer deze beminde officier leeft in
de harten van alle Landstormers.

Aan nieuwelingen. Alle Landstormerskinderen van 7 tot 70 jaar mogen
aan de oplossing van de raadsels meedoen; broertjes en zusjes kunnen samen
van één brief gebruik maken.
Het adres is:
Een kijkje op de "scherpe baan" op 6 October 1934 te Arnhem.

Wirdum (Fr.), 23 Sept. Prijsuitreiking. De
eerste prijs in de scherpschuttersklasse verwierf
G. de Jong. De heer J. Leutscher, voorzitter
van de plaatselijke commissie, reikte de prijzen
met een toepasselijk woord uit.
Zeist, 22 Sept. Hedenmiddag is een onderlinge schietwedstrijd gehouden op de baan
"Tannenberg" te Bosch en Duin, die gedurende
het zomerseizoen welwillend beschikbaar werd
gesteld voor de schietoefeningen van de B.V.L.
O?k nu weer werd de Gerritsen en v. Kempenwisselbeker verschoten, welke wederom in het
bezit kwam van den heer A. Woudenberg, na
gekampt te hebben met den heer C. E. Stormbroek. De aanwezigheid van overste A . Captijn
en jhr. G. J. M. Huydecoper, leden van de
plaatselijke commissie, werd door de schutters
zeer op prijs gesteld.

AFDELING WAGENINGEN.
Het was voor onze afdeling een vererend feit om van Z.E. Prof. Mr. J. C.
Kielstra, Gouverneur van Suriname,
een brief te mogen ontvangen, welke
wij hierbij opnemen.
Onze afdeling is haar oud-voorzitter
nog niet vergeten, het was van haar een
daad van dankbaarheid om spontaan
het beeld "Als het moet" in bronzen
uitvoering te schenken aan hem, waaraan onze afdeling zoveel dank verschuldigd is.
Nietwaar, de ouderen onder ons
weten het wel, dat er pionierswerk is
verricht om in Wageningen een behoorlijke afdeling van de B.V.L. te
stichten en te bevestigen.
De Kroon op zijn werk was, toen hij
geroepen werd, de hoge post in Suriname te bekleden; juist in dagen van
geestelijke verwarring en revolutiegevaar met de economische depressie is
het van groot belang mannen op de
verantwoordelijke posten te hebben,
waar w1j "als het moet" op kunnen
rekenen.
Moge hij worden gesterkt in deze
moeilijke tijd, om pal te staan voor het
gezag, hetwelk hem door H. M. over
Suriname op de schouders is gelegd.
Namens de Afdeling D. B. Pl. L.

MAAR NATUURLIJK ... .

HOTEL DE PAUW
ARNHEM

20 Juni 1934.

Paramaribo, Gouvernementshuis.
Aan de Af deeling Wageningen
van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm.
Wageningen.
Mijne Heeren!
Met de jongste mail mocht ik het geschenk ontvangen, dat Uw afdeeling
mij aanbood bij mijn vertrek uit Wageningen naar Suriname. Ik haast mij U
daarvoor nogmaals mijn bijzonderen dank
te betuigen. Het beeld heeft in zijn
waarlijk keurige bronzen uitvoering
een goede plaats gekregen in mijn werkkamer, zóó, dat ik er voortdurend als
het ware de blik op kan richten. Op die
wijze zal het mij een herinnering zijn
niet alleen aan U en de af deeling Wageningen, maar vooral aan de bereidheid
van haar leden om onder de moeilijkste omstandigheden pal te staan voor
ons Vorstenhuis en voor de hoogste goederen van ons Nederlandsch volk, die
door revolutionnairen zouden worden
bedreigd. Ik behoef daar wel niet bij te
voegen, dat het mij tevens versterken
zal in de wijze van vervulling mijner
taak, wanneer ik er ooit hier - wat
God verhoede - voor mocht worden
gesteld het gezag tegen revolutionnaire
elementen te moeten handhaven.
Het moge Uw afdeeling en haar leden
in ieder opzicht wel gaan.
Onder herhaling van mijn dank, verblijf ik hoogachtend,
Uw oud-voorzitter
(w.g.) KIELSTRA,
Gouverneur van Suriname.

BOEKEN, BROCHURES, ENZ.
"Menvoorschrift", uitgegeven door de
Nederlandse Federatie van Landelijke
Rijverenigingen.
Een handig practisch werkje voor
ieder, die in goed mennen belang stelt.
Het is verlucht met vele foto's en tekeningen.
ONZE GEWESTELIJKE SECRETARISSEN
IN HET NOORDEN.

L. Heukels Nzn.,
Secretaris der Gew.
Landstorm-Commissie
"Friesland" (Friesch
Nationaal Comité).

D. de Jonge,
le Secr. van de Gew.
Landstorm-Commissie
,,Groningen".

"

6.

(Boven de 10 jaar.)

EILANDEN.
T. A. Atema,
2e Secr. der Gew.
Landstorm-Commissie
,,Groningen".

J. W. Katerberg,
Propagandist derGew,
Landstorm-Commissie
,,Twente".

Nu, dat begrijp ik heel goed. Ik vond

P. VINKE - OOLTGENSPLAAT
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GROEP B.

Toch wil ik de teleurgestelden hierin

Kamer met uitstekend ontbijt f 3.- p. p.

GROEP A.

Dit laatste kun je lezen op 2 verschillende manieren; en dan nog eens van
achteren af.

daarover al uit.

HOBBEL"

Iedere maand worden op z'n minst
twaalf mooie boeken als prijzen uitgereikt.

L
2.
3.
4.

De vorige maand was er voor ons in
Het Landstormblad geen ruimte over.
Enkele jonge lezers drukten hun spijt

Hotel

'S-GRAVENHAGE.

WIE KAN DIT LEZEN?

het zelf ook jammer. Maar dat wij er
eens een keertje bij inschieten, is niet
zo heel vreemd: de kleinen moeten in
't leven dikwijls opzij gaan voor de
groten, al is dat niet altijd even prettig.

ZOO PRETTIG, ZOO'N GEZELLIGE HUISELIJKE SFEER EN ALLES ZOO MODERN
EN COMFORT ABEL INGERICHT !

p/a Bureau van Het Landstormblad,
Koninginnegracht 50,

(Onder de 10 jaar.)

Voor Jong Nederland
JONGENS EN MEISJES.

AAN OOM BERTUS,

H.A. SMIT
NIEUWE GRACHT 51
..... UTRECHT .....

UITGEVER SCHIETSCHIJVEN

NERKAM
TELEX
LEAB
VAAJ
L I BA
TALMA
RUSPYC
BOERON
MABOES

MELADAN
CAROCIS
LIESIIC
BELECSE
ORGELNALD
MUSAART
DARLIEN
VA O N-Z AL B E M
CAÇAORU

Fa. ANDR. VISSER, Steenwijk

F

1e kwaliteit

GROENTE-BLOEM- EN
LANDBOUW ZADEN
Vraagt geïllustreerde prijscourant

'

N

7

BUITENMODEL UNIFORM ZEIST

TE KOOP AANGEBODEN :

KOK

VAKkleeding
· Speciaal zaak

Beijerla ndschelaan 17
J on kerfr an sstr aat 106
Oude Binn enweg 100
ROTTERDAM
Ons s peciaal-artikel is
~ OVERALLS -W
in àlle kleuren en
in à ll e m a ten ,
reeds va n af f 1.69.

(Inf. of Genie) m et beenwindsels, in pr ima staat. Br ieven
met u it. pr ij s en gewich t aan
n o. 27 bureau van dit bla d.

VELER VERLANGEN
gaat uit naar een goed
en mooi fornuis

PELGRIM FORNUIZEN

MET ZIJN LAGE
BELASTINGEN 1 1
Zoo kunnen wij U aanbieden,
hetzij voor huur of koop, in 't
mo oiste gedeelte gel. villa 's en
gr on d. Nadere inl. : Bouw- en
Woningbur. ,,Onze Woning",
Dir. H. G. Sli edrecht, te Zeist,
St ations plein.

Gebrs. v. LEUSDEN
EDE
OOSTERBEEK
Jacht- en Toeristenartikelen,
Amunltie, Tenten, Veld- e11

•
-

1:1bi 31J i i-4

GARAGE "LUXE"

TURFMARKT 24-26
TELEFOON 2001 • GOUDA
The r mosflesschen , RugVerhuur - Stalling - Reparati e
zakken, enz.
Off. Agent:
Nash - .Singer • International
WINDMOTORENFABRIE~

ll.§cbr.s. Ba/r/rcr ,Ylsl·{Fr)

NEDERLANDSCH
FABRIKAAT

N.V. KONINKLIJKE

BEGEER

kunnen waarlijk voldoen aan

VELER VERLANGEN
N.V. ,,PELGRIM"

VOORSCHOTEN
MEDAILLES
INSIGNES _ __

Nede~:~~~:R~E:!rikaat

CONSERVEN

B LOM
PRIMA KWALITEIT

.

1SCHOENEN

HUISVROUW
KOOPT
BIJ

VROOM &
DREESMANN

NU

..

Vraagt pnJsopgaaf van

CONSERVEN
bij de Flakkeesche
Conservenfabriek

INGENIEURSBU~~AU

SPECIAAL- BURRAu
WATERREINIGING

vooR

88 BREESTRAAT 88

A. Drüghorn
v.h . L. W . BRONKHORST
Javastraat 57 • Den Haag
Opgericht anno 1873
Telefoon no. 113290
Postgiro no. 163395
Sigaren-, Sigarettenhandel

MILITAIRE- EN
BURGERKLEERMAKERIJ
TEL. 287 • OUDESTRAA'l' 11'
KAMPEN
Vr a agt onze prijzen en kwaliteiten en U sla agt ! - Door
't geh eele land te ontbieden.

H. W. BLOMJOUS

ACHTHUIZEN (Z.-H.)
Telefoon No. 1

DENNE WEG 75-77
TELEF. No.112760
's-GRAVENHAG&
Uniform-kleeding
Petten

DE MILIS,AFE?
Vraagt prosp. Opgericht 1910

lndlvldueel onderwijs,

•

Uitstekende resultaten.

Vraag het koste I oos prospectus No. 1 0 eens aan.

111111111111

Fa. JOHs. v. d. ANDEL
---

Flink e provisie,

v raagt v oorwaard e n

VOOR EERSTE KLAS VERPAKTE

ROOMBOTER
Fa. B. BRINKERS
AFDEELING ROOMBOTER

ZOETERMEER

LEVERING UITSLUITEND AAN DEN HANDEL
TELEFOON ZOETERMEER 12 · DEN HAAG 390538

DOORN

I\WALlltlT FIRMA H. H. WIND
Tel. 117 - COEVORDEN

VERSCHENEN:

,,DE VERRADER"

gericht op de examenen practijkelschen.

Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden

Drukker ij RUITEN BEEK

HET NEDERL.

• •

ZOEKT soliede AGENTEN
voor den v e r k o o p van

Speciaal adres:

•
TECHNICUM, ARNHEM
geeft sch r lftel ijk e
opleiding voor alle
LAGERE en MIDDELBARE technische
beroepen.
Ook voor de N. 0.en andere RIJKSEXAMENS

OOLTGENSPLAAT

OEFEN- EN WEDSTRIJDMATERIAAL

STUDEER TECHNIEK
THUISf

p B N A'

zaadteelt en
zaad hand e 1

S. RUDELSHEIM & ZN.

HOLLE,MAN & Co.

meer dan ooit hebben
alleen de best onderlegden kans, om te
werk gesteld te worden!

FIRMA A. VA N ROssuM

~TERTECHNIEK

948 TELEFOON 948

111111 111111 Il 111 111111111111111111 11111

PRACTISCHE

v.

EENS DRAGEN ••••• Sigaren-Tabak-Sigaretten
J. WOLF
STEEDS VRAGEN!! -H. G.LEIDEN
--

BLIKGROENTEN

DE

N.

AVA NG "EK~!lEN
~ECORD"WINDM0roREN

BEVOORDEELT DE
ADVERTEERDERS

G. J. HOSMAN
ROTTERDAM,
Boomgaarddwa rsstraat 13
SCHIEDAM, P a scalstr. 17
Het adres voor alle handels•
en vereenigingsdrukwerk 1

1

•

Historisch s pel u it d e geschiedeni s van Zui d-Afrika, door
Bram van Leij den (schrij ver
van " In een bla u wgeruiten
k iel"). Bovenstaan d stu k w erd
met groot su cces te Zwolle
gespeeld. Het is b ij zonder geschikt voor uw feest a vond
van den B.V.L.
Buiten de ze h ebben w ij n og
een prach tcollectie.
Vraagt zich tzen ding bij
E. WESTERHOF Azn.,
Melkmarkt 30, Zwolle.

UW ADRES

voor

alle

Landbouwmachines, Ruwolie,
Benzine

en

Electromotoren

----------

H.RAMBACH
MAANDERWEG

10

EDE

Uw adres
voor 1 ste klas clvlele en
militaire kleedlng naar maat

l>E WAlEl·.$FECIAlUt

N.Z. VOORBURGWAL No. 156
- - AMSTERDAM _ _

LEIDEN

Vl)W(RfSTll.-4

rn A6 97

Auto-, W.A.-, Ongevallen•,
Zeikten•, Glas•, Brand- en
Transportverzekeringen.

Op plaatsen, waar nog niet
vertegenwoor digd, agenten
gevr aagd.
-

TELEFOON No. 125

M o d e 1 1 e n e n p r ij z e n o p a a n v r a a g

ZADEN I

N.V. A. HOBBEL
1 OOLTGENSPLAAT

Uitsluitend
het beste
Overal
vert egen woordigd.

-:«-:«w

Werft abonné's

N.V. DrentschOverijselsche Houthandel

CAlfEN'S
t:OLENlt.&NDll
.
.

ScheepsVerzekering

Verzekering Maatschappij
Sneek
Directie : S. ZE IJL W zn .
Comm.:
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
Mr . J . Oranj e.
H. M. Martens,
Burgemeester Sneek.

Coe~~-~o~ne2~

voor het

Landstormblad

Enschedé
Telefoon 2813 :,.:.:.:.:.:-:

8

NV H th d I h F J &GALBLAS
GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL · • OU w:o::ix~;N a. _:_ r:lefoon no. 6

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING ROTTERDAM

"CONCORDIA" .

WERELDREPUTATIE
GEHEEL GEMODERNISEERD

HOOFDKANTOOR: ARNHEM

OpslagpIaats Rotterdam, zwaansha1s 203-205, te.1 40891

Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3.-, inclusief
Dagelijksche Boot- en Autodiensten uitgebreid
Hollandsch ontbijt.
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, - - - - - - - - A L L E COMFORT
Delft, Den Haag, Amsterdam,
cAFE-REsTAURANT
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd

LEVEREN: Vuren, Grenen, Amer. Grenen
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Sparren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout.
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw.

Hotel VERNIMMEN

PETROLEUM.
VO.LKOMEN GEVAARLOOS -ABSOLUUT REUKLOOS.
ZINDELIJK EN GOEDKOOP.

Heer~nveen (t.o. 't station)
Stroomend w. en k. water
Centrale verwarming

GROENMARKT 13

GARAGE - TELEF. 20

Telef. 117584 (3 lijnen)

Heeter en veel voordeeliger
dan gas, dus in dezen crisistijd een omwenteling op het
gebied van koken, verwarmen
en verlichting. Precies gewone
gasstellen, doch met krach- Logies en ontbijt f 2.50
tiger vlam. 5 uur van 1 liter ~ PRIMA KEUKEN . . _
petroleum. Binnen 4 minuten
Pilsner Urquell
1 liter water aan de kook.
en Dortmunder Kronenbier.
Prijs .. .. . .. . .. . . . . . .. . f 7.20.
Het regelbare vlam . . f 8.40.

"ZUM FRANZISKANER"

BREDA

TEN BRUGGENCATE's Oliehandel,
Broek op Langendijk. Tel. 48.

Hotel Noord-Brabant
P. Mulders & Zn.

Utrecht
Carrosseriebouw
Vreeburg - Tel. 12836
N. V . M . E. G"G 'A. CAPELLEa.d. lJSS.EL GrDQ t e Verga derza 1en
~ ; : o o i ;o~er~a;

Vraagt prijs
en beschrijving van onze mod e 11 en
---------------------

Naar Brielle?

TRIPLEX

'T GOUDEN HOOFD
DEN HAAG -

LE E uw AR D EN

Hotel ,,De Kroon"

OREGON PINE
BERKEN en EUEN

PRIJZEN S C H ER P CONCURREEREND !
KORTE LEVERINGSTIJD

11-v
L M -~
1 •• • 1
KISTENHOUT

BETONHOUT

-------------------(N.V. VeenkolonivalEeELNevDeAnsMverzekering Mij.)
Hoogstewaarborgen -Laagste premiën-Agenten gevr.

V e r ga d e r z a I e n
UITST.

KEUKEN

PANDBRIEVEN

der N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE
EEN VEILIGE BELEGGING
Verkrijgbaar:
4 pCt. Pandbrieven à 100 pCt.
Aangesloten bij de contr6le
der Rijkspostspaarbank.
Hotel "Terminus", Utrecht Jaarlijksche uitloting 4 pCt.

HOTEL v. ENGELEN KONINGSSCHUTTERS

/f~~
--

,

/,jtl'

I5MAAR~

KAREL I

van de Bijzondere Vrijwillige
Telef. 3 (dag en nacht)
Land_storm beschikbaar tegen - - - - - - - - - "
betalmg van f 1.-:
't Bekende Café-Restaurant
INSIGNES van het Koningsschutterskruis. als Dasspeld
- - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - en als reversknoop.
VAANDELS VLAGGEN Bij postwisselzending aan de
Administratie van "Het LandMEDAILLES
BEKERS stormblad" te vermelden hetEEREKRUISEN-en LINTENg_e_e_n_m_e_n_w_en_s_t._ _ __

't Hotel De Nymph"
dan naar

HELLEVOETSLUIS

Prima Keuken

'N REUZE SUCCES hebt U met
onze overbekende GELUKSBAANSCHIJF (tel1. 1-100).
Geen lastig zoeken meer. Met de
cijfers om den zwarten rand
•· , • •., '' ~ ,. ,.
kunt U gemakkelijk controleef-----.._C. __,_....,...._,...,,._..- ••• •;. •: ,,
"",, r en, welk cijfer geschoten is.
· i :; ,. ·• ~ " " Levering fr anco huis, door geheel
~,. "· / ./,;' ~" "..,, Nederland. Vraagt onze uitgebr.
Rijswijk (Z.-H.)
•
•
" " "., ;•~; " " ·· '\\ prijscourant met modellen.
Tel. lnterc. 118893
N.V. v.h. Firma GROENENDIJK
WESTEINDE 36, DEN HAAG
SLAGHEKSTRAAT Nos. 90- 94
Vervaardiger van RegimentsRotterdam-Zuid - Tel. 11386-11209
vlaggen en Hofborduursels
Leverancier van schijven voor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:....__ _ _ _ _ _ _ __
Landstorm en Burgerwacht.

Hotel

LEE uw END AAL

L p BosMAN SJOELBAKKEN

VERGADERZALEN

D. VERSTOEP

"DAVO"-HAARDEN

Zeer zuinig kolenverbruik en

t::n~==gMeerdervoort 809

gegarandeerd kolendampvrij .

Aannemer van grond~, spoor~, hei~ en betonwerken
Wegenbouw en waterwerken ...Verhuur van aannemersmateriaal

gefusioneerde bedrijven
Directie : Mr. M. J. BOS en Mr. J. WILKENS.
Kapitaal f 5.750.000, waarop gestort f 1.143.800.
Hypotheken f 85.000.000.
Pandbrieven f 81.000.000.
4 pCt. Pandbrieven met verplichte uitloting à 100¼ pCt.
(Omwisselingskoers 100 pCt.)
Reserves f 3.800.000.

N. v. AANNEMING MIJ.

STOOMWASSCHERIJ

I

PRIMA GROENTE-, BLOEMTelef. 4272 - Deventer EN LANDBOUWZADEN

1

f 88.-

Waarnietverkrijgb.schrijvemenaan:

VRAAGT PRIJSCOURANT!

N.V. ,,DAVO" HAARDENFABRIEK

Voorloopig kantooradres: Graaf Florisweg 30, Gouda

N.V. Eerste Ned. Hyp. Briefbank, 's-Gravenhage

H. DIEPENBROEK
ZAADHANDEL
DOETINCHEM

Prijzen vanaf

Telefoon Gouda 2352 - Telefoon Den Haag 338501

N.V. NEDERLANDSCHE
HYPOTHEEKBANK
opgericht te VEENDAM in 1890

prima eiken, keurig afgew.,
prachtig gebeitst, 200 x 40 cM.,
m. 30 beuken schijven in lade,
met spelreglement. Prijs f 8.25,
franco huis.
M. Kool. Broek op Langendijk
Telefoon 243, Postgiro 69502.

Tev. agenten of depothouders
gevraagd. - Flinke provisie.

A. J. DE B00 & ZN.
BENZINE - PETROLEUM - OLiëN EN VETTEN
MACHINEKAMER-BEHOEFTEN
MOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM v. v.
TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G.
DELFT · HOOIKADE 30 - TELEFOON 457
ROTTERDAM - WIJNHAVEN t.o. 105 - TELEF. 13820

H. H. LANDSTORM ERS!

N.A.L. Garage
P. LANGHOUT

B i 11 ijk e

-

TER AAR

pr ijzen voor

luxe

Auto's en Touringcars

van H. VAN AKEN,
Apotheker - Specialist
te SELZAETE.
Het beste en doelmatigste
purgeermiddel, veroonaken
geen buikpijn of krampen,
zuiveren het bloed en geven
het nieuwe kracht.

GOEDEWAGEN'S VEERDOETELS

G

Purgeer- en Bloedzuiverende Pillen

PriJs: f 0.60 per doos
aw

i•,111·

JJI

Verkrijgbaar bij Apothekers
en Drogisten.

a

Importeur:

2

J. P. v. EESTEREN GEBR. BOEK

Iets nieuws - Zacht in den mond - 6 et. per stuk

Loos 0 u 1~~N

Firma C. en S. VALKENBURG &Co.

SCHULTE & THIEME

SCHERPENZEEL (Gld.)

r: oo?s~?e~o~!~uder-l
oorverkal-

BOUW- EN GEWAPEND
BETONWERKEN

Vraagt prlJS
per stuk
en

ZUIDBLAAK No. 22

per K.G.

ROTTERDAM. Tel.11645 Speciale Afdeeling

F IJ N G O E D

Postbox 55 - Middelburg

Tel. 7 - Telegrammen:
SIMON-VALKENBURG

Fabrikanten van:
Diverse soorten Singelband, Touwwerk en Techn. Banden en Weefsels

H O EVEL S

y
• \

één der weinigen die werkelijk

chemise h reinigen.
Rotterdam. Telefoon 45980.

domsdoofheid,
king, lO?P· oore~, brommen, suizen, fluiten, geraas in het hoofd, enz.
Vraagt kosteloos broch.
no. 22 omtrent genezing.
S. WIJNBERG,
Oosterpark ,5 . A'dam

'I
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No. 1 1 - NOVEMBER 1934

VERSCHIJNT ELKE MAAND

1 1 E JAARGANG

HET
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG
ABONNEMENTSPRIJS /1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT

DE SPELLING.

ABONNEMENTSGELDEN

Met ingang van de maand September
heeft het Landstormblad de nieuwe
spelling aangenomen. Nu evenwel de
Regeering daarna heeft beslist, dat
voor de Rijksdiensten de oude spelling
zal worden gevolgd, achten wij het
beter, dat ook het Landstormblad zich
dienovereenkomstig gedraagt.

1

We schrijven November en de aanvangsdatum van den twaalfden jaargang van
"Het Landstormblad", 1 Januari 1935, komt al in zicht. Abonné's, die het
abonnementsgeld per postwissel of per giro wenschen te betalen, verzoeken wij
beleefd dit zoo spoedig mogelijk te doen, liefst vóór 10 December 1934, aan:

,,HET LANDSTORMBLAD"
Biltstraat No. 35a - Utrecht - Po'Strekening 192757

OP HOOG PEIL HOUDEN.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm
voert zijn propaganda op zijn eigen
wijze. Daarbij wordt nauwlettend toegezien op wat vereent, en weggelaten
wordt, al wat beneden de waardigheid
van dit nationale instituut is.
Al wie voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm iets wil doen, houde
twee richtsnoeren vast, n.l. bevorder
de saämhoorigheid en houd al het
banale verre.
De kostelijke vrijheden, die ons volk
eigen zijn, bewaart men niet met
feestjes, komiekengrappen en dilettanten-tooneel-vertooningen.
Alles, wat niet tot het wezen van den
Bijzonderen V rijwilligen Landstorm behoort, zooals dans- en tooneelavonden,
welke ieder die wil, buiten den B.V.L.
voldoende kan vinden - houde men
verre van het instituut!
Het brengt in onze gelederen slechts
onnoodige splitsing en verwijdering.

1

Wie vóór 10 December a.s. gireert of postwissel zendt, bespaart de noodzakelijke incassokosten ten bedrage van 13 cent en bezorgt ons groot gemak.
Wie na 10 December a.s. gireert of postwissel zendt, loopt veel kans, dat
onze kwitantie zijn betaling kruist. Dat is onprettig en schadelijk; we hopen
daarom, dat dit zooveel mogelijk wordt voorkomen.
DE ADMINISTRATIE.

beslissing worde genomen en aan dat
personeel worde bekend gemaakt.
Ik zou het voorts op prijs stellen, indien Uw College tevens een overeenkomstig verzoek · zou willen richten tot
de besturen der tot Uw gewest behoorende gemeenten, Waterschappen,
Veenschappen en veenpolder!/ ,"
Hiermede heeft de Minister aan een
lang gekoesterden wensch van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm voldaan en voor tal van vrijwilligers
een onaangename onzekerheid weggenomen.

DE BIJZ. VRIJW. LANDSTORM EN
HET RIJKSPERSONEEL.

Bij oproep is het in wettig verzuim.
DeMinistervanBinnenlandsche Zaken heeft
tot de colleges van
Gedeputeerde Staten
in de onderscheidene
provinciën een schrijven gericht van den
volgenden inhoud:
,,Hierbij heb ik de eer,
Uw college mede te
deelen, dat door de
Mr. J. A. de Wilde Regeering is bepaald,
dat Rijkspersoneel, hetwelk lid is van
den Bij zonderen V rijwilligen Landstorm
en dat gevolg zou geven aan een eventueelen oproep der Regeering om vrijwillig onder de wapenen te komen, geacht zal worden zijne ambtelijke werkzaamheden op wettigen grond te verzuimen.
Tevens werd daarbij bepaald, dat het
vorenstaande niet zal gelden voor hen
die behooren tot een categorie van
dienstplichtigen, die in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenge-

wone omstandigheden niet of voorloopig niet aan een buitengewone oproeping in werkelijken dienst, behooren te
voldoen.
Ik moet Uw College verzoeken, te
willen bevorderen, dat voor het personeel in dienst Uwer provincie eenzelfde

GEEN PARTICULIERE MILITIES.

In de Memorie van Antwoord, behoorende bij Hoofdstuk I, deelt de Regeering mede, dat de Ministers van
Justitie en van Binnenlandsche Zaken
een wetsontwerp voorbereiden, houdende verbod van oprichting van en deelneming aan particuliere milities.
Bij het optreden van het huidige
Kabinet werd zulk een verbod in uitzicht gesteld, teneinde het voorgoed
onmogelijk te maken, dat politieke
partijen er een militair georganiseerd
partijkorps op na zouden houden.
Uit den aard der zaak hebben dergelijke korpsen een meer of minder geheim karakter.
Toch waren wij in staat indertijd de
zgn. eed van trouw van den Communistischen Roodfrontstrijdersbond af te
drukken.
In bovengenoemde Memorie van
Antwoord publiceert de Regeering
thans en zulks in antwoord op een door
de Staten-Generaal gedane vraag
de belofte van trouw, welke de
weermannen der Nationaal-Socialisti-

ONZE

VLAGGEN

Schriftelijke garantie

,,JA,CEAÇAR
BUITEN MIJNGEWEER
EN TE RTABAK

f

~KAN Il( NIET MEER"

sche Beweging aan hun Leider moeten
afleggen, n.l.:
Ik geloof in het leidend beginsel der

N.S.B.
Ik beloof mijn volk, mijn Koningin,
mijn Vaderland steeds te dienen.

Ik beloof trouw en gehoorzaamheid
aan den Leider.

SENORITAS

Ik beloof mij te allen tijde te zullen
gedragen als een weerman betaamt.

In het reglement voor de weerafdeelingen (W. A.) van de N.S.B. wordt omtrent deze belofte de navolgende toelichting gegeven:
,,Een leider, van welken rang in de weerafdeeling ook, kan vanzelfsprekend niet elk
bevel nader verklaren of uitleggen. De ondergeschikte moet er van overtuigd zijn, dat zijn
meerdere weloverwogen redenen zal hebben
voor een bevel, ook al kent hij deze niet of al
heeft hij daarover, oppervlakkig gezien, een
andere meening. Zwijgend gehoorzamen is voor
ee:n weerman geen zgn. cadaver-discipline, maar
een vrijwillig zich opgelegde ondergeschiktheid
in den dienst van een groot ideaal."

De invoering van het uniformverbod
had de actie voor particuliere milities
feitelijk al voor driekwart lamgelegd,
doch het is goed, dat roodfrontstrijdersbond, arbeidersmilities, fascistische
weer-afdeelingen en dergelijk onkruid
in ons land geheel onmogelijk gemaakt
worden.
Het in voorbereiding zijnde wetsontwerp richt zich rechtstreeks tegen de
oprichting en instandhouding van zulke
korpsen.
Niemand heeft, om propaganda te
makèn voor zijn gedachten, dit gevaarlijke speelgoed noodig.

TROTSEREN

,D E

TROUW, GEHOORZAAMHEID,
ONDERWERPING.
De drie elementen, waaruit de officierseed bestaat, vinden in deze drie
woorden een treffende omschrijving.
De Officier zweert:
trouw aan de Koningin;
gehoorzaamheid aan de wetten;
onderwerping aan de krijgstucht.
De samenstelling van deze eedsformule vertoont de voor de krijgstucht
onontbeerlijke opklimming van de
trouw (die een vrije overgave der persoonlijkheid beteekent), tot de gehoorzaamheid (waarin het klare begrip van
bewust dienen tot uiting komt) naar de
onderwerping (welke op zich neemt
zelfs onder onbegrepen voorschriften
zich te zullen buigen).
Zonder deze drie elementen kan geen
weermacht bestaan, noch in vredestijd,
allerminst ten tijde van den krijg.

KAMERAAD HELLWIG
EN ZIJN EED.
Het nationaal - socialistische blad
"Volk en Vaderland" wijdt roerende en
suggestieve artikelen aan "Kameraad
Hellwig".
Zoo betitelt het blad een reserveofficier, die geweigerd heeft zich te
onderwerpen aan het legervoorschrift,
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Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus

·Nederlands Beste Adres
waarbij het verboden is, lid te zijn van
de N.S.B.
Het voorschrift was klaar en duidelijk. De eed, die "Kameraad Hellwig"
vrijwillig heeft afgelegd was evenzoo
klaar en duidelijk. Desniettemin meende de Res. Luitenant Hellwig, dat al
had hij gezworen, zich aan de krijgstucht te zullen onderwerpen, te mogen
weigeren het gegeven voorschrift op te
volgen.
Hij werd derhalve als ongeschikt om
verder in de weermacht te dienen,
ontslagen.
Het is mogelijk, dat de Heer Hellwig
niet beseft, wat een eed is, doch dat
neemt niet weg, dat zijn gedragingen
met zijn eigen eed in lijnrechten strijd
zijn.
En op zulke personen kan de Overheid, kan de weermacht, kan ons volk
in de ure des gevaars zeker niet
bouwen.

WIJZIGING DRAGEN UNIFORMKLEEDING.
Bij L.O. 1934 No. 297 zijn meerdere
wijzigingen in het Boekwerk Uniformen
vastgesteld
O.a. blz. 124 te lezen: Grenadiers en
Jagers.
Gekleede tenue, bestaande uit:
Kepi, gekleede tenue; jas, gekleede
tenue; met schouderbedekkingen, jas,
gekleede tenue; pantalon, gekleede
tenue met schoenen (beredenen: rijbroek, gekleede tenue met rijlaarzen;
dan wel pantalon, gekleede tenue met
schoenen) beredenen: sporen, c.q. overkleeding; wandelsabel; zilveren dragon;
bruin of wit lederen handschoenen.
Blz. 130 te lezen:
,,d. Het dragen van het draagriemenstel":
1. Het draagriemenstel wordt steeds
gedragen bij de grijze kleeding, ongewapend zijnde zonder den drager.
2. Bij gebruik van de overjas of den
jekker wordt, bij diensten in troepenverband, het draagriemenstel daarover gedragen; in alle andere gevallen onder de overjas of den jekker.
Blz. 134:
In het gestelde "ag. Diversen" te
lezen:
In uniform wordt geen gebruik gemaakt van parapluie; het dragen van
wit boord (hoogstens 2 m.m. boven den
kraag uitstekend), manchetten (in ceremonieele en gekleede tenue witte),
overschoenen bij lange pantalon (doch
niet bij den troep), bril of lorgnet,
rouwband (zonder roset; om den linkerbovenarm) is geoorloofd.

HET ANTWOORD VAN EX-OFFICIER
HELLWIG.

Overgenomen uit het "Nieuwsblad
van het Noorden", dd. 29-9-1934.

Hoezeer alle besef van zijn positie bij
den heer Hellwig is teloorgegaan, blijkt
wel uit het navolgende antwoord.
Hem werd bij de procedure de vraag
gedaan:

SCHIETWEDSTRIJD OFFICIEREN
LANDSTORMKORPS
GRONINGSCH VERBAND.

ol hij, als ollicier onder de wapenen
geroepen, daadwerkelijk tegen zijn geestverwanten zou optreden, gesteld, dat de
N.S.B. met revolutionair geweld te,gen
de wettige Overheid in opstand zou
komen.
De heer Hellwig gaf ten antwoord:
1. Als de N.S.B. daartoe overging,
zou de leiding mij buitengewoon teleurstellen;
2. In dat geval zou ik mij in mijn hart
van haar hebben afgewend;

3. Maar zelfs afgezien daarvan zou
mijn eed als officier mij verplichten de
bevelen mij gegeven te gehoorzamen.
Als officier doen mijn sympathieën niet
terzake; in VOLSTREKTE GEHOORZAAMHEID heb ik als werktuig der
Overheid haar bevelen op te volgen.

Op Donderdag 27 September 1934
vond een schietwedstrijd plaats voor de
bij het Groningsch Verband aangesloten
Officieren op de schietbaan van de
Rabenhauptkazerne te Groningen.
Geschoten werd met het geweer M.
95, eventueel gesteund door een serie
op het pistool M. 25.
Na afloop van den wedstrijd, waaraan
een groot aantal Officieren deelnam,
verzamelde men in het "Boschhuis".
Namens de Gewestelijke Landstormcommissie, waarvan ook aanwezig
waren de Vice-Voorzitter, de heer T.
Krol, lid van Gedeputeerde Staten en
de penningmeester, de heer F. Bontkes
Gosselaar, werden de deelnemers welkom geheeten, door den 2en Secretaris,
Luitenant Atema.
Deze richtte een apart woord van
begroeting tot den waarnemend Commandant den Res. Luit.-Kol. C. van den
Nieuwenhuizen, die voor het eerst aanwezig was.
Verder werden verschillende mede-

deelingen gedaan en inlichtingen verstrekt, o.a. ook betreffende de Landstorm-klankfilm en andere bijeenkomsten in het komend winterseizoen.
Vervolgens had de uitreiking plaats
van de prijzen voor den schietwedstrijd.
Op de hem eigen karakteristieke wijze
reikte Kapitein de Jonge, le Secretaris
der Gewestelijke Commissie, de prijzen,
die uit gebruiks- en kunstvoorwerpen
bestonden, aan de winnaars uit.
Nadat door den heer T. Krol nog een
hartelijk en opwekkend woord was gesproken, werd door een der oudste Officieren een woord van dank gebracht
aan de Gewestelijke Landstormcommissie voor de keurige organisatie van
deze bijeenkomst en was het officiëele
gedeelte van dezen wedstrijd geëindigd,
waarna men nog eenigen tijd te zamen
bleef.
De prijswinnaars waren:
2e Luit. R. Sikkens, 77 71, le prijs;
le Luit. J. Dijksterhuis, 76 51, 2e prijs;
Kap. J. J. Woldendorp, 76 45, 3e prijs;
2e Luit. J. R. Luth, 75 67, 4e prijs; 2e
Luit. H. 0. G. v. d. Kooi, 75 28, Se prijs;
le Luit. K. v. d. Laan, 74 68, 6e prijs;
Kap. J. J. G. Boon, 74 59, 7e prijs; 2e
Luit. J. A. Lotgering, 73, 68, 8e prijs;
le Luit. J. M. v. d. Zee, 73 67, 9e
prijs; Kap. L. J. Prins, 73 63, 10e prijs;
le Luit. J. Cappon, 72 71, 11e prijs; le
Luit. H. M. Nanninga, 72 60, 12e prijs;
2e Luit. C. S. Barkema, 71 71, 13e
prijs; le Luit. R. de Poel, 71 69, 14e
prijs; le Luit. H. Turkstra 71, 68, 15e
prijs.
K. V. N. S.
WINTER-SCHIETWEDSTRIJD.
De Koninklijke Vereeniging van Nederlandsche
Scherpschutters organiseert een winterwedstrijd,
waaraan alle organisaties, die het schieten beoefenen, ongeacht of zij lid zijn van de Kon.
Ver. v. Ned. Scherpschutters, kunnen deelnemen.
De wedstrijd wordt gehouden in twee ronden,
t.w. le ronde van 1 November 1934 tot en met
5 Januari 1935, 2e ronde van 12 Januari tot
en met 16 Maart 1935.
Deze ronden worden gehouden onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van plaatselijke vereenigingen, waarvan men lid of gast is.
Voor wat betreft afdeelingen van den B.V.L. is
toezicht en leiding toevertrouwd aan de plaatselijke commissie en (of) aan den plaatselijken
leider.
De inschrijvingen tot deelname aan deze wedstrijden moeten vanwege de afdeelingen van den
B.V.L. uiterlijk 8 dagen na verschijnen van dit
Landstormblad zijn ingekomen bij het Administratiebureau van de K. V. v N. S., Nieuwe
Gracht 51, Utrecht, onder vermelding van de
afdeeling, c.q. afdeelingen, van den wedstrijd,
waaraan wordt deelgenomen, de juiste namen,
voorletters en adressen der deelnemers, de
houding waarin zal worden geschoten, alsmedP
de plaats waar de schietbanen gelegen zijn, een
en ander onder gelijktijdige storting der verschuldigde inleggelden op de postrekening no.
51681 van den penningmeester, den heer A.
Verburgt, Utrechtscheweg 329, De Bilt.
. Inschrijving~n, waarvan de verschuldigde
mleggelden met door den penningmeester zijn
ontvangen, zullen onherroepelijk ter zijde worden gelegd.
Alle flobert buksen cal. 6 m.M., K.S.O.-geweren
en Petite Carabine (waaronder mede wordt verstaan K. S. 0. - geweren, Hindenburg-geweren,

Een prachtig antwoord, doch in den
mond van den heer Hellwig volstrekt

waardeloos.
Dit kloeke antwoord had de heer
Hellwig zijn militairen chef moeten
geven, toen deze hem de lijst der verboden vereenigingen voorlegde.
Die in het kleine niet getrouw is, hoe
zal hij het in het groote zijn?
Er is slechts één conclusie mogelijk,
n.l. dat personen met dergelijke kompaslooze mentaliteit ongeschikt zijn, om
in de weermacht een vertrouwenspositie in te nemen.
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Mauser-buksen enz. enz.), voorzien van vrije
richtmiddelen - mits geen telescopische - zijn
toegestaan.

Munitie.
Iedere deelnemer zorgt voor eigen munitie.
Voor de afdeelingen A en B zijn alleen flobertpatronen 6 m.M. toegelaten.
Voor de afdeeling C munitie Z patroon cal. 22.

Schijven en afstanden.
Er zal worden geschoten voor de afdeeling A
op 12 M. afstand op schijf K. V. v. N. S., knielend c.q. staand met 5 of 6 visuëls, telling 1-10.
Voor de afdeeling B op 12 M. afstand op
schijf K.M.A. met 3 of 5 visuëls, telling 8-12.
Voor de afdeeling C op schijf Oranje-Nassau,
met 5 visuëls, telling 1-10.

Houding.
Voor de afdeelingen A, B en C 1 staande of
knielende houding.
Voor de afdeelingen C 2, 3 en 4 staande, knielende en liggende houding.

Schietkaarten.
De voor iedere ronde benoodigde schietkaarten en -schijven zullen door het Administratiebureau der K. V. v. N. S. tijdig worden toegezonden.

Pî'ijzen.
Voor de personeele wedstrijden zullen kunstvoorwerpen beschikbaar worden gesteld.

D

Wedstrijdbepalingen.

s

Er wordt geschoten onder de bepalingen,
vervat in de Regeling voor het Schietwezen
van de K. V. v. N. S., voor zoover in onderstaand
reglement niet anders is bepaald.
Alle correspondentie, den wedstrijd betreffende, te richten aan het Administratiebureau
Nieuwe Gracht 51, Utrecht. (Zie art. 9 van het
Reglement.)

Indeeling der wedstrijden.
Buks (afstand 12 M.).
Korpswedstrijd.
Personeele wedstrijd.
Meesterflobertschutterwedstrijd (tevens kampioenswedstrijd).
4. V rijebaanwedstrijd.

A.
1.
2.
3.

B.
1.
2.
3.
4.
C.
1.
2.
3.

K.S.O.-geweer (afstand 12 M.).
Korpswedstrijd.
Personeele wedstrijd.
Meester K. S. 0. schutterwedstrijd (tevens
kampioenswedstrijd).
Vrijebaanwedstrijd.
Petite Carabine (afstand 12 M.).
Korpswedstrijd.
Meester Petite Carabine schutterwedstrijd
(tevens kampioenswedstrijd) .
Vrijebaanwedstrijd.

Voor de omschrijving der wedstrijden wordt
verwezen naar de programma's, welke opgenomen zijn in "De Scherpschutter" no. 10, van
October 1934, welke op aanvraag gratis verkrijgbaar is bij het Administratiebureau van de
K. V. v. N. S., Nieuwe Gracht 51, Utrecht.
Men leze daarin ook vooral hetgeen vermeld
is omtrent het kampioenschap voor Nederland,
waartoe de beste vijf scherpschutters zullen
worden uitgenoodigd, te kampen op een nader te
bepalen dag en plaats, waarbij reiskosten worden vergoed.
Een reglement omvat bepalingen omtrent de
indiening der schietkaarten, de regeling voor de
meesterkaarten en o.a. de indeeling van het land
in vijf districten, te weten:
Tot district I behooren: Groningen en Friesland; tot district II: Drente, Overijse! en OostGelderland (scheidingslijn Rijn en IJsel)· tot
district III: Utrecht en West-Gelderland.' tot
district IV: Noord- en Zuid-Holland; tot di~trict
V: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
De afdeelingen, die geoefende schutters omva!ten, zul\en zeker gaarne van deze gelegenheid gebruik maken om zich eens met andere
schutters te meten.
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GESEPAREERD RESTAURANT
PRIMA CONSUMPTIE
Aanbevelend, P. J. L. JOOSTEN

Officierenbijeenkomst "Groningsch Verband".
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Districtsschietwedstrijden te Doetinchem. Zittend op den voorgrond van links naar rechts: W. Charbo, voorz. Pl. Comm.; Overste Van Ingen Schouten,
secr. Gew. Cie. ,,Veluwzoom"; Overste Baron Van Heemstra, Comm. ,,Veluwzoom". Daarachter staande: Kapt. Goedhart te Arnhem en D. Horst, algem.
leider van den wedstrijd.
(Foto welwillend in bruikleen afgestaan door "De Graafschapbode".)

LANDSTORMKORPS "VELUWZOOM".

DE LUCHTWACHTPOST.
17 October heeft in de raadszaal de
heer G. Woltman van Rijswijk, Res. 1e
Luit. van het Vrijwillig Landstormcorps
Luchtwachtdienst een uiteenzetting gegeven van doel en werkwijze van een
luchtwachtpost in deze gemeente. Onder de aanwezigen waren Burgemeester M. P. van Wettum, de heer Deenik,
Commandant van den plaatselijken
luchtbeschermingsdienst, Luitenant H.
Heinz en de heer P. Leebeek, Commandant van den luchtwachtpost alhier.
De heer G. Woltman begon zijn rede
met op te merken, dat een luchtwachtpost in deze plaats, welke zoo goed uit
de lucht waarneembaar is, een eerste
vereischte is. In elke gemeente bestaat
een luchtbeschermingsdienst, welke men
niet verwarren moet met luchtwachtdienst; de eerste bestaat uit politie,
brandweer, gemeentereiniging, maar de
luchtwacht is geen vereeniging, doch
een militair korps.
De luchtwacht dient om de inwoners
te beschermen tegen luchtaanvallen.
Elke luchtwachtpost bestaat uit een
commandant, drie Ploegcommandanten
en achttien vrijwilligers; bovendien
kunnen nog drie reserves bijgevoegd
worden. Spr. zette hierna uitvoerig
uiteen wat de taak van den post in
vredes- en oorlogstijd is.
Op het verzoek van den heer Woltman om zich in dienst te stellen van den
luchtwachtdienst, gaven zich 16 nieuwe
vrijwilligers op; 9 vrijwilligers waren
reeds aanwezig, zoodat een voldoend
aantal verkregen is.
Burgemeester van Wettum dankte
namens de aanwezigen den heer Woltman voor zijn uiteenzetting.

MODERNE TORENWACHTERS.

Officierenbijeenkomst te Velp.
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,,DE VELUWZOOM".
De districtsschietwedstrijden van het
L.S.K. ,,De Veluwzoom" te Doetinchem
waren druk bezocht, mede dank zij het
schoone weer. Verschillende militaire en
burgerlijke autoriteiten van den B.V.L.
waren tegenwoordig. Wij noemen
Overste Van Ingen Schouten en Over-
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ste Baron van Heemstra, resp. secretaris van de Gewestelijke Commissie
en Commandant van het Korps. Kapitein Boulogne, secretaris van de Nationale Landstorm Commissie. De burgemeesters van de gemeenten Doetinchem
en Hummelo-Keppel, de heeren Duval
Slothouwer en Cordes; resp. Eerevoorzitter van de Pl. Comm. te Doetinchem
en Voorzitter van de Pl. Comm. te Hummelo-Keppel. De heeren W. Charbo en
D. Horst, resp. voorzitter van de Pl.
Comm. en Pl. Leider te Doetinchem.
Kapitein Goedhart te Arnhem en de
heer F. Jalink, propagandist van den
B.V.L. te Apeldoorn.
De wedstrijden hadden een zeer vlot
en geanimeerd verloop, mede dank zij
de voor dit doel zeer geschikte terreinen van het park "Groenendaal", welwillend afgestaan door den eigenaar
van het Hotel-Pension "De Vijverberg".

Luchtwachtpost te Rijswijk signaleert een vijandelijk vliegtuig. Het Landstormkorps
Luchtwachtdienst heeft een net van dergelijke posten over het geheele land opgericht,
die telefonisch met elkander en met het hoofdkwartier van het leger verbonden zijn.

4

,,Sluit de Gelederen"

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN

Wat zegt de Pers?

's-GRAVENHAGE

Een Landstorm-samenkomst is heel
iets anders dan welke andere samenkomst ook, en zoo 1s een Landstormfilm, en dan nog wel een sprekende
film heel iets anders dan welke rolprent ook ....
Onze Landstormers vatten dit best.
Zoo'n film kan uit vele oogpunten bezien worden, en de film kan beoordeeld
worden op haar informatorische en
propagandistische waarde, op haar
waarde voor de consolidatie van ons
Instituut, op haar waarde ter versterking van de preventieve kracht en van
de saneerende werking, die er van
onzen B.V.L uitgaat. ... en zeker ook
op haar filmische waarde, de film dus
bezien als kunst-film.
Natuurlijk zijn ook de hooge normen
van den laatstgenoemden beoordeelingsfactor allerminst verwaarloosd;
toch mocht ze niet het laatste woord
hebben ....
In den. Landstorm gaat het - zooàls
een redacteur van de "N. R. Crt." het
zoo geestig genoemd heeft in de
eerste plaats om den "familieband".
Volkomen juist. En juist daarom zouden onze Landstormers niet gaarne in
deze film missen de toespraken b.v.
van Minister Colijn en van Minister
Deck~rs ....
Ondanks het feit, dat misschien de
filmische waarde er iets minder door
wordt.
Maar zeker niet de waarde van de
film als Landstorm-film. Integendeel!
geen "filmhelden" voeren hier het
woord, maar mannen, die in zwaren tijd
hun Landstormers toespreken, als mannen, als "persoonlijkheden".

mooie, historische momenten in het bestaan
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, waaraan zij hun sympathie gegeven
en hun krachten gewijd hebben.
.,Sluit de gelederen!" zal door tienduizenden Nederlanders met groote waardeering en dankbaarheid worden genoten.

Uitstekend van bouw.
Uit de "Limburger Koerier" streepten
wij aan:
De film, ongeveer 2000 meter lang, is
inderdaad uitstekend gebouwd en knap gemaakt. Zij bestaat uit de deelen "Alarm",
een herinnering aan de oorlogsjaren, een
aansporing tot waakzaamheid tegen gevaren
van buiten en gevaren van revolutie; ,,De
Daad", ee<n levendige en suggestieve heelding van de grootsche huldiging der Koningin op het Haagsche Malieveld in 1918;
"Opbouw en consolidatie", een geslaagde
teekening van den groei en den uitbouw van
den B.V.L. en van diens preventieve vredestaak ; ,,Oranje en Nederland", het korte,
maar indrukwekkende verhaal van wat
Oranje voor Nederland deed en beteekende.
We spraken boven van levend zichtbare
redenaars. Met opzet. Want we hooren ook
alleen in beeld zichtbare sprekers. Na
iedere acte - 't is heel goed bedacht! ~
komt namelijk een spreker op het doek,
terwijl de geluidsinstallatie voor zijn hoorbaarmaking zorgt. Zoo krijgen we korte
toespraken van mr. Wendelaar, den heer
Snoeck Henkemans, minister Colijn, generaal Duymaer van Twist en minister De
Wilde, die dus nu allen zich zelf hebben
zien en hooren redevoeren.
Wij twijfelen er niet aan, dat deze film
overal groote belangstelling en waardeering zal ontmoeten en aan haar doel zal
beantwoorden. 't Is een boeiende propagandafilm. En dat wil heel _wat zeggen.

Geen lapwerk. Fijn van
compositie en schitterend
van fotografie.
Uit het film-verslag van "De Standaard" knippen we:

H. A. SMIT

De leider van den B. V. L., generaal
Duymaer van Twist, laat zijn bekend geluid
hooren.
Na 15 jaren van eendrachtige samenwerk ing is de B.V.L. uitgegroeid tot meer dan
80.000 leden.
Prachtige momenten zijn op het celluloid
vastgelegd.
We zien gezichten van onze groote
staatslieden, nu reeds allen tot hun volken
verzameld: Treub, Nolens, Heemskerk.
Doch anderen hebben hun taak overgenomen. Landstormdagen uit alle deelen van
het land demonstreeren het kunnen en
willen van onze jongens.
De stoere kop van Colijn verschijnt op
het linnen venster.
Op fiere wijze bepleit hij eveneens het
goed recht van den Bijz. Vrijw. Landstorm.
Hij wijst er op, dat de eendracht van een
volk - een kostelijk bezit - alleen uit het
volk zelf kan voortkomen. Een prachtig
bewijs wordt daarvan gegeven door den
B.V.L., die zijn bekroning vindt in het gemeenschappelijk optreden van Regeering
en Volk.
Moge uw roep "Sluit de gelederen!" ook
op ander terrein doordringen. Een extra
applaus begroette zijn verschijning ... .

NIEUWE GRACHT 51
..... UTRECHT .....

UITGEVER SCHIETSCHIJVEN
Wij zijn de Nederlandsche Pers
dankbaar voor de groote belangstelling,
die "Sluit de gelederen" mocht ondervinden. Eenige beoordeelingen mogen
hier volgen:

Een ware zegetocht.
Een kritische beschouwing m de
"Maasbode" brengt in het bijzonder de
eerste twee afdeelingen naar voren:
Daarin trof men scènes aan, die pakten,
de beteekenis van den B.V.L. voor land en
volk even in een fel licht plaatsten en zelfs
ontroerden, wanneer 't oog van de camera,
bijna onopzettelijk, maar daardoor de verbeelding nog meer prikkelend, gleed langs
het offer, dat de Vrijwillige Landstormer
met de eerlijkheid van zijn eenvoudig hart
bereid is te brengen, wanneer hij de heiligste goederen van zijn volk bedreigd weet.
Wij hebben daarbij bovendien opnamen
gezien, die getuigden van een goeden filmischen kijk op de dingen, zooals bijvoorbeeld het af- en aanwinden van de puttees.

Maar de "Maasbode" blijft niet bij
kritiek:
Straks zal deze film op een honderdtal
plaatsen in ons land vertoond worden. Men
behoeft er niet aan te twijfelen, of deze
tocht door de verschillende gemeenten zal
een ware zegetocht worden.
.,De meer dan 80.000 landstormers wachten met verlangen op het oogenblik, dat
de film in hun midden zal verschijnen" ,
zei de luitenant-generaal L. F. Duymaer
van Twist in zijn inleidend woord bij de
eerste openbare vertooning.
Met enthousiasme zal de film in hun
midden worden ontvangen. Zij zullen daarin
terugvinden wat in hun aller harten leeft,
hun liefde voor Koningin en Vaderland zal
er door verlevendigd worden en de film
zal herinneringen oproepen aan tal van

~~·
's-Gravenhage. Tel. 117505
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Golven van geestdrift sloegen bij herhaling uit de samenkomst op en als het einde
komt, vertolkt zich aller gevoelen in het
Wilhelmus.
Over de film slechts een enkel woord.
Die is prachtig geslaagd.
Ditmaal eens geen lapwerk.
Fijn van compositie en schitterend van
photographie, kort en krachtig, met suggestieve muziek en geestdriftig doorvoelde
toespraken; in één woord, een film, zooals
we niet hadden durven hopen.
.,Sluit de gelederen" gaat door het land.
Wij zijn overtuigd, dat niet alleen het
instituut van den B.V. L., doch dat Nederland en Oranje, dat de nationale zaak,
er door bevorderd zal worden.

BLOEMEN MAGAZIJN

INSIGNES

De stemming in de zaal was bizonder
warm, elk van de sprekers, zoo die op het
doek als de anderen, werden hartelijk toegejuicht en toen generaal Duymaer van
Twist zijn filmtoespraak beëindigde met de
woorden: Leve de Koningin, heil den B.V.L.!
werd deze kreet door allen met uitbundige
instemming overgenomen.

FIRMA JANSSEN & Co.
Stationstr. 4, Tet 813, Tilburg

Het was, zonder twijfel, een avond van
buitengewonen aard voor den B.V.L., niet
in de laatste plaats ook door de film.

Eigen atelier. 70-jarige reputatie.
Hoogste tentoonstellingsbekroningen.

Prima werk en voordeelige prijzen.

En over de film (avondblad 20 Oct.):
Naar het einde toe wordt de film steeds
beter. Dat er verschillende sprekers in
voorkomen, hebben wij in het Ochtendblad
reeds vermeld. Ons leek dit nu juist niet
zoo gelukkig, maar het schijnt voor de
propaganda noodig te zijn. En men kan zich
ook eigenlijk wel denken, dat de menschen
in kleine plaatsen, die nooit een echten
minister te zien krijgen - al reizen onze
ministers meer dan hun voorgangers - , het
interessant zullen vinden de mannen van
den dag, ofschoon maar door middel van
de sprekende film, voor oogen te krijgen
en zelfs te hooren praten. Van de gefilmde
sprekers zijn minister Colijn en mr. Wendelaar de beste. Dr. Colijn is zeer indrukwekkend, de heer Wendelaar uiterst photogénique!

Het doel in aanmerking genomen, waarvoor deze (film) vervaardigd is, n.l. om in
de eerste plaats aan de Vrijwilligers van
den B.V.L. te laten zien het ontstaan en
het nut van dit instituut en verder den band,
welke onmiskenbaar bestaat tusschen vorstenhuis, regeering, land en volk en den
B.V.L., mag deze film in menig opzicht uitstekend geslaagd genoemd worden. De opgave, waarvoor de heer W. P. Schefer van
de Havo zich gesteld zag, was niet gemakkelijk. De taak van den B.V.L. is een preventieve, zijn bestaan is thans slechts van
moreelen aard. Dit in de film tot uitdrukking te brengen, is ongetwijfeld bijzonder
moeilijk. Dat ze niettemin vrijwel voortdurend boeit, is dus een des te grooter verdienste.

Dat de film den "familieband" in den
B.V.L. zal versterken, daarvan zijn wij
overtuigd. Men mag hopen, dat zij ook
menigen nieuwen volgeling zal aanbrengen!

"Het Handelsblad" vervolgt met een
uitnemend overzicht van den inhoud
der film, waaruit we (omdat deze regels
zoo volkomen juist het doel van den
B.V.L. aangeven) overnemen:

Diepe indruk.
Uit het fascineerend-beeldende verslag over de film in "De Rotterdammer"
trof ons het volgende gedeelte:
Het is 1914.
Europa staat in vuur en vlam.
Duitsche soldaten .. Fransche soldaten ..
Engelsche soldaten .. loopgraven .. prikkeldraad. . cavalerie.. artillerie.. zwaar geschut. . verstikkende rookwolken .... puin.
Gewonden. . zwaar gewonden. . lijken ..
massagraven, van onafzienbare lengte ....
De meest afschuwelijke beelden uit den
grooten wereldoorlog trekken aan het oog
voorbij.
Zullen ook wij in dezen ontzettenden
volkerenkrijg worden meegesleurd?
Er is niemand, die het weet. Al is de
Regeering van goeden wille om onze neutraliteit strikt te handhaven, dat neemt niet
weg, dat eiken dag de strijd kan worden
opgedrongen.
Iedereen voelt dat. En velen beseffen
eerst nu de waarde van een weermacht.
Vier jaren achtereen houden Hollands
zonen trouw de wacht. Zie ze daar staan,
onze jongens; daar aan de grenzen. De
bajonet op het geweer en het magazijn gevuld. Wat zal de dag van morgen brengen?
Onze marine is evenzeer op haar hoede.
Torpedobooten patrouilleeren voor de kust.
Watervliegtuigen verkennen op hun wijze
den toestand.
Hoe lang nog?
Het is deze vraag, die heel Nederland op
de lippen brandt. Geen wonder, dat men
haar niet tevergeefs zoekt op de ba.rakken
van de militairen. De planken zijn geduldig,
krijt is er altijd wel te vinden, en leege
uren heeft men in overvloed.
1915 .. 1916 .. 1917 .. hoe làng nog .... ?
Op het doek wordt 'n sabel in de scheede
gestoken. Het geweer gaat uit den aanslag.
En het foudraal wordt om den vuurmond
geschoven.
Wapenstilstand!
Afzwaaien.
Kameraden nemen afscheid met opgeluchte harten.
Ongekende vreugde thuis.
Weer terug bij vrouw en kinderen.
Langzaam rolt vader de puttees van zijn
beenen. De schoenen uit, en de klompen
aan. Even aan wennen ....
Maar hij is er nauwelijks aan gewend, of
de toestand wordt wederom kritiek.

De filmbeschrijving vervolgt dan met
de dagen van November 1918.
"De Rotterdammer" eindigt met de
mededeeling, dat de filmvertooning
,,een diepen indruk" heeft gemaakt.

Een film, die het "doet",
In het "Handelsblad" streepten we
een drietal gedeelten met blauw aan:

De familieband in den B.V.L.
De "Nieuwe Rotterdamsche Courant" zeide over de samenkomst (ochtendblad 20 Oct.):

VAANDELS -VLAGGEN

De film gaat dan verder met een fragmentarisch overzicht van de wijze, waarop
de landstormers vrijwillig optrokken, ten
einde het revolutiegevaar te keeren. Dat
gevaar is bezworen, maar wie garandeert,
dat het niet zal terugkeeren? Het TweedeKamerlid de heer Snoeck Henkemans geeft
daarop dan het antwoord. In het instituut
van den B.V.L. heeft de regeering een
blijvende garantie voor de bestrijding van
het revolutiegevaar.

Het Amsterdamsche blad wijst ten
slotte op de propagandistische en informatorische waarde van de film:
Beziet men deze B.V.L.-film uitsluitend
uit een oogpunt van propagandistische en
informatorische waarde, dan dient men tot

Hotel

"

HOBBEL"

P. VINKE - OOLTGENSPLAAT
de erkenning te komen, dat de vervaardigers het gestelde doel hebben bereikt. Dat
de film het in ons land zal "doen", daaraan
behoeft o.i. intusschen geen oogenblik te
worden getwijfeld. Dat bewees trouwens
ook wel de gunstige ontvangst, welke de
film bereid werd, en de wijze waarop de
vele honderden toeschouwers instemden
met het Wilhelmus, waarmede de film
eindigt .. . .

Enthousiasme laait op.
Uit "De Nederlander":
Vervolgens zal dit filmwerk zijn tournee
door ons land houden en het lijdt geen
twijfel of dat zal een zegetocht worden.
Want dat is juist de sterke zijde van de
film: ze weet enthousiasme te wekken door
oude beelden weer opnieuw voor den geest
te brengen; ze brengt het enthousiasme
van vroeger dagen over op den dag van
vandaag; maar boven alles geeft zij het
beeld van saamhoorigheid en één-van-willezijn van allen, die zich onder het vaandel
van den B.V.L. schaarden.
Men kent het beeld van Aug. Falise: den
landarbeider met de spade in de hand en
het geweer op den rug.
Het is het beeld van den man, die steeds
paraat is en, als het moet, zijn spade wegwerpt en optrekt om de vijanden van zijn
land, zijn gezin, zijn rust en zijn geluk te
gaan bestrijden.
Dit beeld, het is het "Leitmotiv", dat
telkens weer naar voren komt en als het
ware uit den achtergrond van elke scène
op ons toetreedt ....

En het hoofdorgaan van de C.-H.-pers
vervolgt:
Geschaard om den troon van ons geliefd

Fa. ANDR. VISSER, Steenwijk
1e kwaliteit

GROENTE- BLOEM- EN
LANDBOUWZADEN
Vraagt geïllustreerde prijscourant

Probeerze ....en ook Gij zult zeggen:
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HOTEL-RESTAURANT

$_:

DE GOUDEN LEEUW
ALMELO
EERSTE HUIS TER PLAATSE

Een documentair werk.
De "Gooi- en Eemlander":
Naar bekend werd, zal de film op ongeveer honderd centrale plaatsen van ons
land vertoond worden. Ongetwijfeld zal
men binnenkort ook in het Gooi van het
documentaire werk kennis kunnen nemen.
Het is de moeite waard!

MODERN COMFORT - VERGADERZALEN

Vorstenhuis, zullen die tachtigduizend mede
helpen versterken de drie peilers, waarop
ons volksbestaan rust, opdat zij onwrikbaar
blijven in stormgetij en felle branding.
Daarvan wil de film ons een blijvenden
indruk geven. Of de film als filmkunst
waarde heeft? Wat doet het er toe? Ligt
het op den weg van den B.V.L. om ons
volk filmkunst te geven?
Een belangrijke vraag is: heeft ze propagandistische waarde?
En dat zal straks blijken, als ze overal
in den lande het enthousiasme doet oplaaien, en de banden nog hechter aanéén
knoopt, opdat, wanneer het eens noodig zou
moeten zijn, niet uit 80 duizend, maar uit
120 duizend monden zal klinken: Present.
Wij komen!

De film werd met groote aandacht gevolgd, menigmaal weerklonken er tijdens
de vertooning geestdriftige toejuichingen.
Zij mag voor het beoogde doel alleszins
geslaagd heeten, Het ontstaan en de ontwikkeling van ons nationaal veilig-instituut,
den B.V.L., wordt er op vaak suggestieve
wijze door in beeld gebracht. Verdeeld over
vier afdeelingen: het alarm, de daad, opbouw en consolidatie, Oranje en Nederland,
weet deze geluidsfilm van begin tot eind
de aandacht gespannen te houden, met een
overvloed van goedgevonden beelden, die
alle te zamen een stevige propaganda vormen voor het door den B.V.L. beoogde doel:
paraat en waakzaam te blijven ter handhaving van gezag en vrijheid.

Verzekerd van een
stormachtig succes.
Het "Utrechtsch Dagblad" heeft filmische bezwaren tegen het optreden
van enkele sprekers in "Sluit de gelederen", ,,hoe groot van kwaliteit als
staatsman of burger of militair zij ook
mogen zijn". Intusschen vervolgt het
blad:
Toch zal het merkwaardige feit zich
voordoen, dat de rolprent in kleinere
plaatsen een stormachtig succes zal oogsten, aangezien men daar niet zoo veel
speeches te hooren krijgt als in de grootere
steden."

Technisch uitnemend verzorgd.
,,De Goudsche Courant":
De eerste vertooning van deze propagandafilm, die technisch uitnemend is verzorgd,
mag, hoewel ze niet zonder feilen is, een
groot succes worden genoemd. Ongetwijfeld

Wegens plaatsgebrek moet de rubriek
,,Uit de Afdeelingen" ditmaal overstaan.

BURGEMEESTER H. A. C. BANNING.

JONGENS EN MEISJES!
Voor dezen keer komen er weer
enkele rebussen. De komma vooraan
beteekent weglating van den voorsten
letter; de komma meer naar 't midden

STELLING VAN AMSTERDAM.
Mutaties.

de
d
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Cornelis de Bree

t

Wederom is ons een van de beste
plaatselijke leiders ontvallen. In geduldig gedragen lijden is toch nog plotseling de heer C. de Bree uit zijn
familie weggenomen.
In Cornelis de Bree, in leven hoofd
van de Chr. Nationale School te Nederhorst den Berg verliezen wij een oprecht vriend, wiens plaats moeilijk zal
zijn aan te vullen. Hij was een vriend
in den besten zin des woords. Niemand
kwam tevergeefs bij den overledene,
met zijn warmvoelend hart, hulp, troost
of opbeuring zoeken.
En het was lang niet altijd de materieele hulp alleen, die hem zoovele
vrienden bezorgde, doch vooral zijn
hartelijk en oprecht medeleven met
ieder, die om raad bij hem aanklopte.
De plaatselijke landstormafdeeling
Nederhorst den Berg heeft veel aan
meester de Bree te danken. Hij was de
spil, waarom de activiteit in de afdeeling
draaide en tevens de man, die den stoot
gaf tot de oprichting van een zelfstandige afdeeling in de naburige gemeente
Ankeveen.
Wij zullen hem in groote dankbaarheid blijven gedenken.
Moge zijn rust zacht zijn.

GEÏNSTALLEERDE COMMISSIE.
In de laatst gehouden vergadering der Gewestelijke Landstorm Commissie "De IJssel"
zijn als leden der Commissie geïnstalleerd de
heeren:
J. W. ARRiëNS, Burgemeester van Diepenveen
en Lettele.
L BESSEM, Kolonel der Artillerie b.d.
U. P. CAVALJé, Burgemeester van Zwollerkerspel.
H. A. LEENSTRA, Burgemeester van Wijhe.
Ds. H. A. MUNNIK, Ger. Predikant te Zwolle.
Mr. L. A. OKMA, Burgemeester van Kampen.
R. TELLEGEN, Wethouder van Zwolle.
<q'•'if"
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BOEKEN, BROCHURES, ETC.

t
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In verband met het vertrek uit de
gemeente is aan den heer J. Schutter
te Aalsmeer Dorp eervol ontslag verleend als plaatselijk leider der afdeeling Aalsmeer Dorp.

NEDERHORST DEN BERG.

wijst op weglating van den tweeden
letter; en de komma achteraan beteekent, dat de slotletter wegvalt.

I.

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS
MOTORDIENST.
Tot Districtscommandant van het
Vrijwillige Landstormkorps Motordienst
voor het district Dordrecht, is benoemd
de Reserve-Eerste-Luitenant W. de
Boer, Hooftstraat 97r, Dordrecht.

Alleszins geslaagd.
De "Nieuwe Delftsche Courant":

Voor Jong Nederland

zal de vertooning daarvan overal in den
lande - ze zal in ca. 100 plaatsen op het
doek worden gebracht - groote belangstelling wekken en haar doel niet missen.

reis

De rebus van groep B is nogal een
beetje ingewikkeld. Maar je kunt er 14
dagen over nadenken. En wanneer 't
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En dan nog wat: eenige oplossers
willen wel een mooi boek als prijs ontvangen, maar dan verzuimen ze in een
volgenden brief er voor te bedanken. Ik
vind dat niet erg fatsoenlijk. En zoo-

doende blijf ik ook in het onzekere, of
de prijzen wel allemaal op hun bestemming komen.
Beterschap dus toegewenscht aan die
tragen van pen!

DE STOFZUIGER.
,,'k Wou, dat ik 'n stofzuiger had!" Dit
had Kareltje z'n Mammie wel 's hooren
zeggen; ,,dat aanhoudend bukken om
den vloer schoon te vegen, is zoo vermoeiend en tijdroovend!" Maar omdat
'n goeie stofzuiger nogal in de papieren
loopt, kwam er voorloopig niets van.
Daarover zat Kareltje telkens te piekeren, als hij z'n auto'tje over 't karpet
liet tuffen.
Eens mocht hij met Oom Frederik naar
Artis, den mooien Amsterdamschen dierentuin. Dit was voor den kleinen baas
een feest en een glorie. Hij kwam oogen
te kort bij het zien van al die vreemde
beesten. Ze kwamen ook langs de stal,
waar een paar reusachtige olifanten
stonden. Met groote verbazing keek
Kareltje naar die geweldige dieren.
Juist kwam er een dame langs, die door
de dikke tralies enkele apenootjes
wierp. Eén van de olifanten stak z'n
slurf naar voren, en de apenootjes

waren in een ommezientje verdwenen.
Kareltje stootte z'n geleider zachtjes
aan, en riep met een kleur van opwinding: ,,Toe, Oompie! wilt U voor
Mammie ook zoo'n stofzuiger koopen?"
OOM BERTUS.

De nieuwbenoemde secretaris van de Gewestelijke Landstormcommissie ,,Twente", H. A. C.
Banning, Burgemeester van de gem. Weerselo.

FIRMA N. v. OS & ZONEN

UIVERPIJP.

HOTEL MEIJER

Verwacht mocht worden, dat de
Goudsche Pijpenfabriek van Goedewagen met een Uiverpijp zou uitkomen.
Deze verwachting is vervuld. 't Is een
aardige pijp geworden.

Café-Restaurant
MIDDELHARNIS - TELEFOON 4

TELEFOON 1 13

Tochten per Luxe Touring-car
In het bulten- en binnenland
Speciale Ambulance-Automobielen

CHE V ROL E T-1 MP ORT EUR 5

'

meeo

Onder redactie van oud-Gouverneur
G. F. E. Gonryp zal verschijnen bij
N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij
de geïllustreerde Encyclopaedie van
Nederlandsch-Indië. Prijs f 4.95 geb.

DOORN

niet al te goed vlot, klop je één der
oudere familieleden maar eens vriendelijk op den schouder.

Centrale verwarming
Stroomend water, warm en koud

THANS DE POPULAIRE HOED

THE
CLOCK

HAT
VANAf

6.~

MAAR NATUURLIJK ....

HOTEL DE PAUW
ARNHEM
ZOO PRETTIG, ZOO'N GEZELLIGE HUISELIJKE SFEER EN ALLES ZOO MODERN
EN COMFORTABEL INGERICHT!

Kamer met uitstekend ontbijt f 3.- p. p.

7
B.V.L.-er, Res.-Off. d. Inf., 23 j.,
H jaar pra k tijk a ls volontair,
a nders fin. gedwongen studi e
op t e gev en, zoekt plaats. als

Ambtenaar ter Secretarie
Briev en on d er letter s A S aan
het bureau va n dit blad.

2/3 CAND. NOTARIS,
op geweest voor deel 111, in
be-zit van rijbewijs, zoekt betrekking. Brieven letters C N
aan het bureau van dit blad.

•

A. J. DE B00 & ZN.
BENZINE - PETROLEUM • OLii!N EN VETTEN
IIACHINEKAMER-BEHOEFTEN
MOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM v. Y.
TRAN S PORT NAAR ALLE PLAATSEN
Ingericht voor zwaar h ijschwer k tot 7000 K.G.
DELFT · HOOIKADE 30 - TELEFOON 657
ROTTERDAM • WIJNHAVEN t.o. 105 • TELEF. 13820

Sigaren-Tabak-Sigaretten I GARAGE

Firma C. en S. VALKENBURG &Co.
SCHERPENZEEL (Gld.)

KOK

VAKkleeding
Speciaal zaak

Beijerla ndschelaan 17
Jonkerfra nsstraat 106
Oude Binnenweg 100
ROTTERDAM
Ons speciaal-a rtikel is
- - - OVERALLS . . .
in àlle kleuren en
in àlle maten.
reeds vanaf f 1.69.

1:1bi 311i i-4

H. G. J. WOLF
-

LEIDEN

948 TEL E f

948

88 BREESTRAAT 88 Nash. Si~~~/.g~i~rnational
Tel. 7 - Telegrammen:

SIMON-VALKENBURG

WINDMOTORENFABRIE~

Gebrs. v. LEUSDEN

'R.§ebrs. Ba/rlrer j/lsl·{fi)

EDE

F a b r i k a n t e n van :
Diverse soorten Singelband, Touwwerk en Techn. Banden en Weefsels

Jacht- en Toerlstenartikelen,

FIRMA H. H. WIND

N.V. KONINKLIJKE

H. F. C. ENNEKING
Fabrikanten van

BEGEER

WOLLEN STOFFEN

VOORSCHOTEN
MEDAILJLES
INSIGNES

TILBURG

Verzekert

SCHOENEN

UIVER

UW ADRES

v. d. verkoop zijner artikelen

voor

alle

Landbouwmachines, Ruwol ie,
Benzine

en

Electromotoren

v.h. L . W. BRONKHORST
Javastraat 57 • Den Raag
Opgericht a nno 1873
Telefoon no. 113290
P ostgiro n o. 16339 5
Sigaren-. Sigarettenhandel

Reparatie-Inrichting

Official Ford-Dealer

De t ech n l sche vindingen gaan voort. ook In
crisistijd!
Houd U op de hoogte
van Uw vak door het
schriftelijk onderwijs van

PBNA

N.V. INGENIEURSBUREAU

1

,,EKSTEEN"

HET NEDERL. TECHNICUM
ARNHEM

STUDEER TECHNIEK
THUIS'

VELER VERLANGEN
gaat uit naar een goed
en mooi fornuis

H. DJEPENBROEK
ZAADHANDEL
DOETINCHEM
VR AAGT P R IJSCOURANT !
PRIMA GROENTE-, BLOEMEN LANDBOUWZADEN
Tev. agenten of depothouders
gevraagd. - F lin ke pr ovisie.

VELER VERLANGEN
,,PELGRIM"

KONINGSSCHUTTERS

MET ZIJN LAGE
BE~~STING~N 11
Zoo kunnen WIJ U aanbieden,
hetz~j voor huur of k O?P, in 't
momste gedeelte gel. vi lla's en
grond. Nadere inl. : Bouw - en
W oni ngbur . ,,Onze W oning",
st
~::tra~~l~~~drecht, t e Zei '

H. H. LANDSTORM ERS !

e

0 NZE
DE VERRADER" ZEEUWSCHE ZADEN
"
EN VRUCHTBOOMEN
Historisch sp el uit de geschieMUNTEN UIT!
denis van Zuid-Afrika, door
VRAAGT PRIJSKRANTEN !

N.V. Zaadh. en Boomkweek.
Wed. P. DE JONGH, GOES

PANDBRIEVEN

d er N .V. INSULAIRE, HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE
EEN VEILIGE BELEGGING
Verkrijgbaar:
4 pCt. Pandbrieven à 100 pCt.
Aangesloten bij de contr&le
der Rijkspostspaarbank.
Jaarlijksche uitloting 4 pCt.

KREUZEN 's
Kolen handel
Verzekering Maatschappij
Sneek
Directie : S. ZEIJL Wzn.
Comm. :
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
Mr. J. Oranje.
H. M. Martens,
Burgemeester Sneek.

N• A• L• Garage

Auto-, W.A.-, Ongevallen-,
Zeikten-, Glas -, Brand- en
Transportverzekeringen.

P . LANGHOUT - TER AAR
Billijke prijzen voor luxe

Op plaatsen, waar nog niet
verteg enwoordigd, agenten
gevraagd.

Auto's en Touringcars

0 De cursist bepaalt
zelf 't stud i etempo
• U i tvoerige correctie
U krijgt d e lessen,
die Juist aansluiten,
bij Uw voorople iding
Vraag het kosteloos prospectus No. 10 eens aan!

De ideale warmtebron

VOOR

···w"x ,:':::-:''''"""'''"'"''"''·'·'·'·'·'·'··"'c'·········

BURGERBOUWKUNDE
WATERBOUWK UNO-E
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELECTROTECHNIEK
C
H
E
M
I
E

VERSCHENEN :

kunnen waarlijk voldoen aan

PLATEELPIJPEN

van de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm beschikbaar tegen
betaling van f 1.-:
INSIGNES van het Kon ingsschutterskr u is. als Dasspeld
en a ls reversknoop.
Bi.i postw isselzen ding nan dr
Administratie van "Het Lan d 1 ;~~~m~:: '~t:n:rmelden h et-

•

SPECI AAL- BUREAU VOOR
WATERREINIGING
EN
WATERTECHNIEK

Bram van Leijden (<ichrijver
van "In een blauwgeruiten
kiel"). Bovenstaand stuk werd
WESTEINDE 36, DEN HAAG
met groot succes te Zwolle
OCT. 'Y-1
Vervaar diger van Regiments- Neder Ia n d se h Fabrikaat gespeeld. Het is bijzonder geschikt voor uw feestavond
f0.50 vlaggen en H ofb orduurs els
van den B.V.L.
GOEDEW AAGEN'S
Buiten deze hebben wij nog
KONINKLIJKE FABRIEKEN
een prachtcollectie.
Vraagt zichtzending bij
E. WESTERHOF Azn.,
Melkmarkt 30, Zwolle.

GARAGEV BERKUM ZEIST
Coevorden
1 e kla s

G. J. HOSMAN
ROTTERDAM.
Boomgaarddwarsst r aat 13
SCHIEDAM. P asca ls tr. 17
Het adres voor alle handelsen vereenigingsdrukwerk 1

A. Drüghorn

L. P. BOSMAN N. v.

S. RUDELSHEIM & ZN.

•

VAANDELS-VLAGGEN
ME DAILLE S
BEKERS
EEREKRUISEN en LINTEN

EENS DRAGEN. . . . .
STEEDS VRAGEN!!

MILITAIRE- EN
BUR GERKLEERMAKERI J
'TEL. 287 - OUDESTRAAT 116
KAltlPEN
Vraagt on ze prijzen en kwaliteiten en U slaagt ! - Door
't geheele land te ontbieden.

vraagt in plaatsen, waar
nog niet vertegenwoordigd,

flinke, werkzame agenten

Billijke Tarieven

BIJ

AVANG

EDE

Uw adres

Opgericht in 1809 en gevestigd te Zwolle

VROOM &
DREESMANN

MAANDERWEG 10

voor 1 ste klas clvlele en
militaire kleedlng naar maat

üverij sselsche PELGRIM FORNUIZEN
Onderl. Brandwaarborg Mij.
PRACTISCHE
HUISVROUW
KOOPT

De Winschoter Zaadhandel

Sweelincklaan te Bilthoven
Uw G e b o u w e n en
Roerende Goederen bij de

DE

KAREL I

Tel. 117 - COEVORDEN

KOFFERKLUIS

SAFE DEPOSIT

15 MAAR~

H.RAMBACH Firma F. Jager

1

1

Rug-

zakken, enz.

HANDEL-MAATSCHAPPIJ,N.V.

ALLE BANKZAKEN

Tenten , Veld- en

Thermosflesschen,

NEDERLANDSCHE
Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAG E

"i'/

OOSTERBEEK

Amunltle,

.RECORD"WINDMOTOREN

AMSTERDAM

NEDERLANDSCH
FABRIKAAT

"LUXE"

TURFMARKT 24-26
TELEFOON 2001 • GOUDA
Verhuur - Sta lling - Reparatie

-

ooN

•

T E LE F OON 241 2 - MEP P EL

W.Woittiez &Zonen
Handel in Bouwmaterialen

BRESKENS
Telefoon 19

HO EVELS!
éé n der we inige n d ie werke lijk

chemisch reinigen.
Rotterdam . Telefoon 45980 .

"DAVO" -HAARDEN
Zeer zuinig kolenverbruik en
gegarandeerd kolendampvrij.
Prijzen vanaf

f 88.-

Waar nietverkrijgb. schrijve men aan:

ROTTERDAM

GRAND HOTEL COOMANS-BRJSJOL
WERELD REPUTATIE
GEHEEL GEMODERNISEERD
Onze prijzen zijn thans : Kamers vanaf f 3.-, inclusief
uitgebreid Hollandsch ontbijt.

N.V. Houthandel vh. Fa. J. & G. ALBLAS
WADDINXVEEN
Telefoon no. 6
Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel. 40891
LEVEREN : Vuren, Grenen, Amer. Grenen
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Sparren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout..
Gesch. en geploegd hout v. d . woningbouw.

N.V. ,.DAVO'' HAARDENFABRIEK - - - - - - - - A L L E COMFORT
Telef. 4272 - Deventer - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - -

FIRMA A. VAN ROSSUM
Zaadteelt en
Zaad hand e 1
ooLTGENsPLAAT

Hotel VERNIMMEN cAFE-REsTAURANT
Heerenveen (t.o. 't station) 'T GOUDEN HOOFD

Stroomend w. en k. water
Centrale verwarming

Telef. 117584 (3 lijnen)

"ZUM FRANZISKANER"
BREDA

LE E uw AR D E N

Hotel ,,De Kroon"
Logies en ontbijt f 2.50

Tuin-' Bloem- en Landbouwzaden
Flinke provisie, vraagt voorwaarden

PRIMA KEUKEN

---w

en Do~~sii~e~rk~~l!enbier.

PRIJZEN SCHERP CONCURREEREND t
KORTE LEVERINGSTIJD

PETROLEUM.
VOLKOMEN GEVAARLOOS-ABSOLUUT REUKLOOS.
ZINDELIJK EN GOEDKOOP.

lll~J~fJf~,~;~:J

Vergaderzalen
UITST. KEUKEN

•

HotelNoord-Brabant - - - - - - P. Mulders & Zn.

VOOR EERSTE KLAS VERPAKTE

Utrecht
Vreeburg - Tel. 12836

ROOMBOTER Groote Vergaderzalen
Fa. B. BRINKERS
AFDEELING ROOMBOTER

Naar Brielle?

Hotel "Terminus", Utrecht

HOTEL v. ENGELEN

'tHotel "De Nymph"

LEVERING UITSLUITEND AAN DEN HANDEL

nd
t
a_urant
_ •Be_ke
t
-e
Ca-fé-R-eS

TELEFOON ZOETERMEER 12 - DEN HAAG 390538

HOTEL BLOEMINK

voorheen

GEVESTIGD SEDERT 1847

STATION STRAAT

bij het Kon. Paleis en Bosschen

Het meest comfortabel
ingericht Hotel terplaatse

Oefen- en Wedstrijdmateriaal
Speciaal adres:

APELDOORN

Drukkerij Ruiten beek

Fraai gelegen aan de Loolaan

Telefoon No. 12s

Café-Restaurant Suisse

oooRN
Modellen

en

prijzen

op aanvraag

Heerestraat 26

Groningen

1

ZADEN

'i·ts lui·tend
het beste

T
U;

1

N.V. A. HOBBEL

Overal

3

'i6 7<,

00

Prima consumptie - Prijzen billijk

·

N. v. AANNEMING MIJ.

•

STOOMWASSCHERIJ

J.P.v.EESTEREN GEBR. BOEK

Voorloopig kantooradres: Graaf Florisweg 30, Gouda

KISCH

GRONINGEN

Net iets v. d. B.V. L.

DINEERT IN

't GULDEN VLIES

(fselJ. eeJ
111et E:JirnPle etJ

f

EN GE ZULT
TEVREDEN ZIJN
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BETONWERKEN
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N.V. Eerste Ned. Hyp. Briefbank, 's-Gravenbage
gefusioneerde bedrijven
Directie: Mr. M. J. BOS en Mr. J . WILKENS.
Kapitaal f 5.750.000, waarop gestort f 1.143.800.
Hypotheken f 85.000.000.
Pandbrieven f 81.000.000.
4 pCt. Pandbrieven m et v erplichte uitloting à 100½ pCt.
(Omwisselingskoers 100 pCt.)
Reserves f 3.800.000.

per K.G.

ROTTERDAM.Tel.11645 Speciale Afdeeling

F IJ N G O E D

levert U de m eest oordeelkundig sam engestelde pluimvee- en kuikenvoeders. Door
't gebruik van onze artikelen
krijgt ge een antwoord op de
vele vragen, w elke zich voordoen op dit gebi ed.

1

. . . . . .

,/~lf:i
U
~oo Purgeer- en Bloed-

en

opgericht te VEENDAM in 1890

Terschuur - Barnevelt

0/)1 f~ en ge wordt o.vertuigd !

HOOFDKANTOOR: ARNHEM
L,
lloJJe
•
m~;'
Dagelijksche Boot- en Autodiensten "-a 111 IJe,- rsaralJ.ti e. ""- [.
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, f . J
Straat
De lf t, De n Haag, A m s te r d a m ,
· V. EIJSS[[
S
ST[/JN
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd Da 111

N.V. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK

Granen en Pluimveevoeder
te

3o O ~ =
Zëe1,_ . o : Î Neemt proef
f

Of

l[
Z'Wo1..
eerelJ ,. .
, ,/..~
1lJWieJ
Ze]fde
Pl'iJs.
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CONSERVEN

BLOM
Prima kwaliteit

zuiverende Pillen
van H. VAN AKEN,
Apotheker - Specialist

te SELZAETE.
Het beste en doelmatigste
purgeermiddel, veroorzaken
geen buikpijn of krampen,
zuiveren het bloed en geven
het nieuwe kracht.

Prij-s : f 0.60 per doos
Verkrijgbaar bij Apothekers
en Drogisten.
Importeur:

APPELMOES SCHULTE & THIEME
Postbox 55 - Middelburg

Vraagt prijs Carrosseriebouw
per stuk N.V. M.E.G"G,A_
en

ZUIDBLAAK No. 22

~~

~ 7_ cfrisch. e L

'1

Dir. B. HOMAN

De Firma
W. H.H. v.d. Born & C0

1

~1~N014
ALKMAAR
1ê '-€/V ~ ;f

LOOSDUINEN
BOUW- EN GEWAPEND

t::n~::gMeerdervoort 809

Telefoon Gouda 2352 - Telefoon Den Haag 338501

HOTEL ODEWALD

"CONCORDIA"

'N REUZE SUCCES hebt U met
onze overbekende GELUKSBAANSCHIJF ( tel1. 1-100).
Geen la stig zoeken meer. Met de
.. cijfers om den zwa rten r a nd
~.
,. , • , • ~ ..
./ kunt U gemakkelijk controlee• 'k :..: ,:· ,; ,." .-----~ •. •: •• "
"....
r en, welk cijfer geschoten is.
•• .. •• , ,. •:. i
" .. ·• ~ •• " Lev ering franco huis, door geheel
~ • ~~ •,.
,;' " " ".. Ned erl and. Vraagt onze uitgebr.
" " "~· '' 'P , " ,." ·· '\..~ pri1·scourant met modellen.
• ,. ,, ,, , ,. ,, ".. ..,,.
N.V. v.h. Firma GROENENDIJK
,7/.. • ., ,, " "•. • SLAGHEKSTRAAT Nos. 90- 94
' ,l' :; .. •. ';, ~ Rotterdam-Zuid - Tel. 11386-11209
;: :: \; "
Leverancier van schijven voor
Landstorm en Burgerwacht.
/

't Meest bekende Restaurant
en Café ter plaatse

tijd een omwenteling op het
gebied van koken, verwarmen
en verlichting. Precies gewone
gasstellen, doch met krachtiger vlam . 5 uur van 1 liter
petroleum. Binnen 4 minuten
1 liter water aan de kook.
Prijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 7.20.
Het regelbare vlam . . f 8.40.

Aannemer van grond-, spoor-, hei- en betonwerken
Wegenbouw en waterwerken Verhuur van aannemersmateriaal

Prima Keuken

vertegenwoordigd. N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING

J ooLTGENSPLAAT

D. VERSTOEP

Telef. 3 (dag en nacht)

ZOETERMEER

Heeter en veel voordeeliger
dan gas, dus in dezen crisis-

TEN BRUGGENCATE's Oliehandel,
Broek op Langendijk. Tel. 48.

HELLEVOETSLUIS
dan naar

OREGON PINE
BERKEN en ELZEN

GROENMARKT 13 BETONHOUT
DEN HAAG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KISTENHOUT
_ _ _ _ __

GARAGE - TELEF. 20

ZOEKT soliede AGENTEN
voor den v e r k o o p van _...

TRIPLEX

CAPELLE a.d. IJSS-E L
Telefoon (Rotterdam)

No. 5 3 0 0 9
Vraagt prijs
en beschrijving van onze modellen

CAltEllfS ICOLE!lflt.aNIEt
DE WALEJ-.$IPECIAl1ST
Vl>'wERFSTR.-4 TEL.~697
LEIDEN

r:-oo?a~?e~~~!~u:1
domsdoofheid, oorverkalking, loop. ooren, brommen, suizen, fluiten, geraas in het boofd, enz.
Vraa,rt kosteloos broch.
no. 22 omtrent genezing.
S. WIJNBERG,
Oosterparlr. ,s • A'd.am

No. 1 2 - DECEMBER 1934

1 1 E JAARGANG

VERSCHIJNT ELKE MAAND

HIElr
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG
ABONNEMENTSPRIJS /1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT
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DAT KAN NOG WEL EVEN
WACHTEN.
De sociaal-democraten, benauwd te
worden gebeten door den fascistischen
hond, dien zij zelf uit zijn hok hebben
gehaald, bieden de Regeering hun hulp
aan om het monster dat zij zoo vreezen,
weer vast te leggen.
Minister Colijn heeft hen ietwat verwonderd aangekeken.
"Zijn wij niet steeds voorvechters
van de democratie geweest? Is er eenig
bewijs van het tegendeel?"
Dr. Colijn mompelde zooiets van:
dappere ongehoorzaamheid, muiterij ......
,,Maar aanvaard dan toch onze verzekering, dat wij pal willen staan voor
wet en orde. Hier is onze congresmotie.
Hef dan toch in ieder geval dat verbod
voor Defensie en de weermacht op!"
,,Dat kan nog wel even wachten",
zeide de Minister.
Een spoedbekeering onder hoogen
druk kan riskant zijn en een halve eeuw
geschiedenis van een revolutionaire
partij vermag zelfs een toovenaar niet
met één slag weg te goochelen!
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Ook Minister Deckers heeft den
sociaal-democraten precies gezegd, hoe
de verhouding is geworden, nadat zij
een heel stuk zijn geretireerd. Z.Exc.
verklaarde bij de behandeling der
Defensiebegrooting:
Niets wil ik liever dan alle verbodsbepalingen
zoo spoedig mogelijk intrekken, maar dat zal
mij niet mogelijk zijn, zoolang de S.D.A.P. in
woord en geschrift haar houding jegens de weermacht niet volkomen heeft gewijzigd en in die
gewijzigde houding een geruimen tijd zal weten
te volharden.
Die wijziging en ook die volharding zullen
noodig zijn, omdat er een verleden is. Het is
maar niet een acuut geval, er is een geschiedenis.
Men zal dus geruimen tijd moeten toonen,
dat men inderdaad mee wil werken en dat men
niet langer de mannen, die bij de weermacht
betrokken zijn, zal trachten te vervullen met
tegenzin in hun beroep.

Deze woorden bieden de S.D.A.P. een
uitnemende aanwijzing voor haar eerstvolgend partijcongres.

MISDRIJVEN TEGEN HET
STAATSGEZAG.
De uitermate levendige actie van de
nationaal-socialisten en fascisten mag
niet de oogen doen sluiten voor de verderfelijke propaganda van den communist en socialist, welke nog over breede
linie wordt gevoerd.
De persen van de "Tdbune"-drukkerij
worden nog steeds van politiewege in
beslag gehouden, niettemin verschijnt
de "Tribune" dagelijks.
Veel is er reeds ten goede veranderd.
De allerergste vormen van opruiïng
zijn door de wet onmogelijk gemaakt en
blijkens de in de laatste jaren gevelde
vonnissen, gaat de slapheid, waarmede
de revolutionairen voorheen werden behandeld, tot het verleden behooren.
Is er eenerzijds geen enkele reden om
zich in slaap te laten wiegen met de gedachte, dat het communistisch en socialistisch gevaar geweken is, anderszijds
mag geconstateerd worden, dat er belangrijke schreden gezet zijn op den weg
naar een krachtige gezagshandhaving.

ABONNEMENTSGELDEN
Dank betuiging
en verzoek.

Wij danken de talrijke lezers, die zoo vriendelijk waren om het abonnementsgeld ons per
postwissel of per giro te doen toekomen.

Eerstdaags zal onzerzijds over
incassokosten, bij onze overige
Vriendelijk verzoeken wij, om
postwissels of girostortingen te

het abonnementsgeld, verhoogd met f 0. 13
abonné' s per postkwitantie worden beschikt.
verwarring te voorkomen, ons thans geen
doen toekomen.

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

De Minister van Justitie, Mr. van
Schaik, die weinig opzienbarend zijn
ambtelijken we,g gaat, heeft ten
dezen doortastende maatregelen genomen, waarvan de goede vruchten niet
uitblijven.
De Minister van Justitie heeft begin
des jaars een circulaire gericht aan de
procureurs-generaal bij de Gerechtshoven, waarin hij zegt:
Reeds in April j.l. vestigde mijn Ambtsvoorganger de bijzondere aandacht van de parketten
en politie-autoriteiten op de handhaving van
de strafbepalingen, die betrekking hebben op
de veiligheid van den Staat, de Koninklijke
waardigheid en de bescherming van het aanzien
van de Overheidsorganen.
Gelijk Minister Donner toentertijd op door
mij gedeelde gronden stelde, is het in de tegenwoordige omstandigheden wel eerste eisch, de
overtredingen van deze bepalingen en in het
algemeen van de strafbepalingen, strekkende tot
het hooghouden van het Staatsgezag, met kracht
te onderdrukken.
De uitwerking van de bedoelde aanschrijving
schijnt mij, indien ik terugzie op de ervaringen,
tot nu toe opgedaan in mijn werkzaamheid als
Hoofd van het Departement van Justitie, in het
bizonder voor het volgende nog niet volkomen
bevredigend.
Nog steeds komt het voor, dat revolutionnaire
uitingen in woord en geschrift, vallende onder
de misdrijven van opruïing en beleediging van
het Wetboek van Strafrecht, onvervolgd blijven.
Het spreekt vanzelf, dat dit eenerzijds de daders
aanmoedigt tot voortzetting hunner afkeurenswaardige praktijken, anderzijds het rechtsbesef
kwetst van die groote meerderheid van ons volk,
die terecht van oordeel is, dat het Staatsgezag
niet straffeloos mag worden aangetast en in
zijn dragers gehoond.
Ik meen daarom nog eens met nadruk het
volgende onder de aandacht te moeten brengen.
I. Primaire taak van de parketten en de
politie-autoriteiten is de onderdrukking, voor
zoover van hen afhankelijk, van de misdrijven,
gericht tegen het Staatsgezag. Dat wil voor het
tegenwoordige zeggen, dat de delicten tegen de

ONZE

VLAGGEN

Schriftelijke garantie

openbare orde en tegen het aanzien van de
staatsorganen en staatsinstellingen met de
meeste kracht en voortvarendheid moeten worden opgespoord en vervolgd.
Het zal trouwens duidelijk zijn, dat de onverzwakte instandhouding der staatsorde zelve
noodzakelijke voorwaarde is voor de handhaving
van de andere rechtsgoederen . Het opruien tot
terreur, het systematisch aanzetten tot dienstweigeren, het beleedigen van hooggeplaatste
overheidspersonen met het oogmerk het aanzien
van het Gezag bij de menigte te verminderen,
zijn dan ook in wezen gevaarlijker delicten dan
diefstal of verduistering van individueelen
eigendom of op zich zelf staande beleediging
van particulieren.
II. Het belang van de misdrijven, gericht
tegen het Staatsgezag, brengt mede, dat de
parketten niet, zooals thans menigmaal geschiedt,
kunnen volstaan met zich te gedragen aan de
bij hen door opsporingsambtenaren ingezonden
processen-verbaal. Het behoort ongetwijfeld
mede tot hun taak ook zelf van de revolutionnaire uitlatingen van links en rechts binnen hun
ressort regelmatig kennis te nemen en, waar
noodig, opsporingsonderzoek door de ondergeschikte ambtenaren uit te lokken en te leiden.
Ter besparing van werkzaamheden warde
· hierbij in overweging gegeven, dat de opsporing
en vervolging van misdrijven, door middel van
de drukpers gepleegd, zooveel mogelijk geschiedt door het parket, binnen welks ressort
de geschriften zijn vervaardigd. De overige
parketten zouden dus, bij _ontdekking van zoodanige misdrijven, in plaats van zelf te vervolgen met dit parket in overleg kunnen treden.
III. Bij de beslissing, of een strafvervolging
zal worden ingesteld, moet voorts, gelijk ook in
de aanschrijving van mijn ambtsvoorganger
reeds is aangeteekend, bovenal met het gewicht
van de Staatsbelangen, welke in het geding
zijn, worden rekening gehouden. Indien dus een
redelijke kans op veroordeeling bestaat, late
men zich van een strafvervolging niet weerhouden door de mogelijkheid van ontslag van
rechtsvervolging of vrijspraak.
IV. In geval van vervolging ligt het op den
weg van het parket zoo snel mogelijk in te
grijpen en gebruik te maken van alle strafprocessueele middelen, die in verband met de om-
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(HET SCHERPT HUN CiEES-T)
standigheid der strafzaak aangewezen schijnen.
Hierbij wordt allereerst gedacht aan het vorderen van voorloopige hechtenis, uiteraard uitsluitend in gevallen, waarin hiertoe deugdelijke
gronden aanwezig zijn. Daarnevens ook, in hel
bizonder bij recidive van ernstige drukpersdelicten, aan inbeslagneming, tot voorbereiding
van een verbeurdverklaring of een last tot vernietiging of onbruikbaannaking, van de werktuigen, waarmede de misdrijven zijn gepleegd,
dus bijv. van de persen, het zetsel, enz.
In dit verband is wel de vraag gerezen, of
zoodanige inbeslagneming althans bij drukpersdelicten onder omstandigheden niet in strijd
zou kunnen komen met de strekking van art. 7
van de Grondwet. De vraag moet ontkennend
worden beantwoord. Art. 7 bepaalt weliswaar,
dat niemand voorafgaand verlof noodig heeft om
door de drukpers gedachten of gevoelens te
openbaren, doch stelt daarnaast uitdrukkelijk
vast, dat ieder voor de wet verantwoordelijk
blijft voor den inhoud van aldus geopenbaarde
gedachten of gevoelens. Dit laatste sluit rechtstreeks in, dat tegen drukpersmisdrijven met de
gewone strafprocessueele middelen kan worden
opgetreden.
V. Ik moge ten slotte de meer technische
opmerkingen, vervat in de circulaire van April
j.l., nog eens uitdrukkelijk in herinnering brengen. Uit inkomende ambtsberichten blijkt, dat
deze nog niet overal voldoende zijn doorgedrongen.
Ik vertrouw, dat de leden van het Openbaar
Ministerie mij zullen willen steunen in mijn
pogingen eiken vorm van ondermijning der
grondslagen van den Staat met kracht te onderdrukken en tegen te gaan, en zich zullen
beijveren ook in dit opzicht van hun geschiktheid voor de hun opgelegde verantwoordelijke
taak te doen blijken.

EEN STEMPEL EROP.
Onderdrukking van het fascisme wil
niemand. Ook de Regeering, die voor
hare ambtenaren eenige beperkende
bepalingen trof, heeft geen enkelen
maatregel genomen, welke de vrijheid
der fascistische overtuiging of propa·
ganda aantastte.

ZWAARSTE STORMEN

Vraagt vrijblijvend modellen
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Hoe groot de vrijheid van beweging
der nationaal-socialistische propaganda
wel gaat, kan ieder dagelijks bespeuren.
Klacht over het aanleggen van een
muilkorf kan dan ook niet bestaan.
Niettemin mag ons volk de Regeering
dankbaar zijn, dat zij bijtijds een stempel gedrukt heeft op het met zooveel
reclame begeleide importartikel:
,,Ondeugdelijk voor nationale consumptie" .
Die in Overheidsdienst wil zijn, moet
zich getroosten dezen kost te laten
staan. Overigens mag ieder, als hij wil,
z'n kamers laten behangen met exemplaren van "Volk en Vaderland" en
vrijelijk propaganda maken voor de
overtuiging, dat het nationaal-socialisme het aanzien van de wereld ten goede
veranderen zal.
De Regeering heeft in goede trouw
de natie tegen het gevaar van infectie
gewaarschuwd; het is niet haar taak
kindermeisje over volwassenen te gaan
spelen.
Zij staat geheel in haar recht, als zij
in eigen huis eenige maatregelen van
hygiëne neemt. Het is niet mogelijk en
ook niet noodig, dat met een apothekers-weegschaal wordt nagewogen of
het nationaal-socialisme iets meer of
minder revolutionair is. Er zijn dingen,
die niet gewogen kunnen worden en
toch zwaar meetellen.
De dood van Dollfuss en Von Kahr
stond in geen nationaal-socialistisch
program, maar behoort er toch onverbrekelijk bij.
Het bewandelen van illegale wegen
staat niet in het program van den heer
Mussert, toch hoort het onverbrekelijk
bij het door dien leider nog steeds zoo
vurig gekoesterd verlangen naar regimenten zwarthemden.
Daarom is het goed, dat de Regeering op het nationaal-socialisme een
duidelijke tjap heeft gezet, het zwarte
hemd in de kast heeft laten bergen en
't verder aan het volk overlaat, om in
een volkomen vrijen politieken strijd
het nationaal-socialisme op den keper
te beschouwen.

VAN MEET AF.
Er zijn er, die meenen, dat fascisten
en nationaal-socialisten vóór het regeeringsverbod van 1933 wel deel mochten
uitmaken van den B.V.L.
Het is anders.
Zoodra de eerste sporen van het fascisme zich in ons land openbaarden,
heeft de Nationale Landstormcommissie onmiddellijk daartegen stelling gekozen. Dat was in het jaar 1923, in den
tijd toen Prof. Verviers uit Leiden aan
het fascisme poogde ingang te verschaffen onder den schoonen naam van
,,actualisme" en in welken tijd de "Nationalistische Verbonden" als onkruid
opwiesen.
De B.V.L. heeft reeds toen ten duidelijkste zijn houding bepaald, hetgeen
o.m. blijken kan uit onderstaand knipsel uit het Landstormblad van Mei 1923:
"De Regeering zal ook nimmer voor fascisme
wijken. Hier zou het fascisme - en dit moge een
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waarschuwing zijn voor enkele dolzinnigen ookdadelijkop zijn weg vinden de vijftigduizend•)
Bijzondere Vrijwilligers van den Landstorm.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm kent
slechts ééne zaak. Dat is de onverzwakte handhaving van gezag en orde."

Sindsdien is de houding van den
B.V.L. tegenover alle nieuwe vormen
van fascisme, welke zich in ons land
voordeden, onveranderd afwijzend gebleven.
· De oude jaargangen van het Landstormblad getuigen daarvan keer op
keer.
Voor den B.V.L. was dan ook het
regeeringsverbod meer een bewijs, dat
de Regeering het reeds vóór 10 jaren
ingenomen standpunt rechtvaardigde,
dan een correctie.
Op de samenstelling van den B.V.L.
heeft het regeeringsverbod feitelijk geen
invloed uitgeoefend. Deining in de
Landstormbeweging bleef achterwege.
De Nationale Landstorm Commissie
en de Gewestelijke Commissiên, daarin
bijgestaan door meer dan duizend
Plaatselijke Commissies hebben vanaf
de oprichting van den B.V.L. begrepen,
dat dit instituut dan alleen beteekenis
kan hebben, indien slechts diegenen als
vrijwilliger worden aangenomen, welke
het Wettig Gezag onder alle omstandigheden en onvoorwaardelijk willen
schragen en verdedigen.
Zij, wier opvattingen daarvoor geen
voldoenden waarborg bieden, kunnen
zeker brave lieden zijn, doch worden
uit den B.V.L. geweerd.
De Landstormbeweging moet van
politieke aspiraties vrij blijven.

·REDELIJK.
De B.V.L. is een aanbod van de natie
aan de Regeering. Een bereidverklaring
om als de Overheid het noodig zou
hebben, het Wettig Gezag te verdedigen. Zonder eenige politieke voorwaarde en met inzet van de volle daadkracht
van iederen Landstormer.
Het spreekt vanzelf, dat ieder, wien
iets wordt aangeboden, het geschenk
kan afwijzen. Deze vrijheid heeft ook de
Regeering. Zij kan ja of neen zeggen,
te allen tijd.
Zegt zij neen, dan verdwijnt de B.V.L.
Zegt zij ja, zooals zij wijselijk in 1918
heeft gedaan, dan is daarmede nog niet
alles in orde.
Dan vraagt "de wijze waarop" de
volle aandacht.
Eerstens is daar de noodzakelijkheid,
dat voor eventueel gebruik van den
B.V.L. de Regeering zelf de algeheele
verantwoordelijkheid moet willen dragen.
En in de tweede plaats heeft de Regeering harerzijds het recht den vorm
te bepalen, waarin de aangeboden steun
aan het Wettig Gezag door haar kan
worden aanvaard.
De Regeering heeft dan ook dien
vorm bepaald. Tal van Koninklijke Besluiten, Ministeriëele Beschikkingen, Legerorders en andere voorschriften hebben aan den B.V.L. zoodanige inrichting
en positie gegeven, dat het instituut
staatsrechtelijk op gezonde basis kwam
te staan en als militair gezagsapparaat
•i (Tegenwoordig is dit aantal 80 duizend.)

preventief èn daadwerkelijk beteekenis
kon erlangen.
Het ligt voor de hand, dat de Regeering de kosten verbonden aan den
door haar gewenschten organisatievorm
voor hare rekening nemen moet. De
allernoodzakelijkste kosten worden
door de Regeering betaald. Meer niet.
De Landstormcommissies, die met de
Plaatselijke Leiders den B.V.L. hebben
opgebouwd en hem consolideeren, doen
dit geheel zonder betaling.
De tachtigduizend vrijwilligers, welke
de Regeering ieder uur van den dag kan
oproepen, hebben nimmer eenige toelage genoten.
De leiders der plaatselijke afdeelingen zijn er in getraind, om jaarlijks bij
belangstellende burgers bijdragen in te
zamelen voor schietprijzen, vaandels,
landdagen, reistochten, filmavonden,
vergaderingen, enz., waarvoor zelfs
menigmaal onze werklooze Landstormers nog wekelijks een dubbeltje uitleggen.
Zoo is hier te vinden een mooi voorbeeld van samenwerking tusschen Regeering en Natie, waarvan Dr. Colijn,
in de groote klankfilm sprekend, zegt:
,,Niemand kan in redelijkheid meer verlangen!"

OVERBODIGE VREES.
Het valt den tegenstanders van den
B.V.L., den socialisten en den fascisten
heel moeilijk om positief kwaad van
dit instituut te zeggen. Daarom vervallen zij in onderstellingen. Zij opperen
de gedachte: maar als nu de B.V.L.
eens kwaad wil, wat dan? Deze onderstelling toont groote onbekendheid met
den B.V.L.
De B.V.L. kan geen kwaad willen,
eerstens niet, omdat de Regeering volledig de beschikking heeft over de bewapening en over de militaire organisatie en in de tweede plaats, omdat het
onmogelijk is aan den B.V.L. een streven te verbinden, dat strijdig zou zijn
met Wet, Gezag en Vrijheid.
Wie zich slechts even rekenschap
geeft van de gelukkige omstandigheid,
dat de B.V.L. alle politieke en godsdienstige richtingen - van de Vrijzinnig-democraten tot de Staatkundig Gereformeerden - overspant, beseft onmiddellijk, dat het onmogelijk is, dat de
B.V.L. iets anders zou willen nastreven
dan de strikte handhaving van Wet,
Gezag en Vrij heid.
Uit het bovenstaande vallen twee
conclusies te trekken: n.l. dat de B.V.L.
een gezagsinstituut en geen gewapend
partijkorps is en voorts dat het nationaal karakter van deze instelling mede
een sterke waarborg is tegen partijdig
en eigenmachtig optreden.
Minister de Wilde heeft in de Tweede
Kamer er op gewezen, dat de ervaring, gedurende 16 jaren met den
B.V.L. opgedaan, voldoende heeft bewezen, dat dit instituut een zuivere
positie inneemt.
De ervaringen met het socialisme en
fascisme, zoo zullen velen oordeelen,
zijn daartegenover minder vertrouwenwekkend.
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14 KON. E.RK. LANDSTORMVAANDELS
LEERDAM.
Zaterdagavond hebben de leden van
den B.V.L. in het gymnastieklokaal aan
den Noordwal het jaarlijksche St. Nicolaasfeest gevierd. Het was er gezellig
en genoegelijk. Toen wij even een kijkje
namen, zagen wij op een tafel drie groote
letters B.V.L. en daaronder afd. Leerdam, in boterletters, voorts een partijtje
"halfponden" speculaas. Dit alles moest
verschoten worden en alle schutters
hebben hun uiterste best gedaan om
iets van al dat heerlijks mee naar huis
te kunnen nemen. Hoe zwaar er gekampt is, moge blijken uit het feit, dat
5 schutters gelijk stonden en alzoo
moesten kampen om den 1en tot Sen
prijs, terwijl 6 schutters dit moesten
doen om den 6en tot den 11en prijs"
Naast den St. Nicolaasbaan was ook
nog een geluksbaan aanwezig, want de
slagers van Leerdam hadden gezorgd
voor een hoeveelheid rolladen en worsten, waarom men nog lustig heeft ge-schoten.
Een woord van dank aan de plaatselijke commissie, die de werkcommissie
in de gelegenheid stelde, dit alles te
organiseeren is hier zeer zeker op zijn
plaats. Maar ook den slagers en bakkers, die door hun goede gaven dit
alles mogelijk maakten, komt een woord
van hartelijken dank toe.
Gepakt en gezakt trokken na afloop
de B.V.L.-ers welgemoed naar huis.
L.O. 1934. Nr. 281.
Ministeriëele kennisgeving van 4 October 1934. VIIIste Afd. Nr. 93.
Zie ook L.O. 1927, Nr. 62.)

VERSTREKKING TEGEN BETALING
VAN EEN PISTOOL M' 25, No. 2
MET TOEBEHOOREN.
De prijs van een pistool M' 25, No. 2
met toebehooren wordt voor 1934 vastgesteld op f 30.99.
Bij het aanvragen van een pistool
moet er rekening mede worden gehouden, dat daarbij mede het toebehooren,
bestaande uit 1 houdertasch, 1 pistooltasch, 2 reserve-patroonhouders, 1
pompstok en 3 exercitiepatronen, moet
worden betrokken.
Dit toebehooren wordt niet afzonderlijk verstrekt.

In 1935 en volgende jaren zal voor de
onderwerpelijke verstrekking de telkenmale voor elk jaar vastgestelde prijsbepaling worden gevolgd.
L.O. 1931, nr. 193, wordt te rekenen
van de dagteekening dezer af, ingetrokken.

Uit de Afdeelingen
Aalzum. Woensdagavond j.l. hield de afd.
Aalzum van den B.V.L. haar gewone jaarvergadering onder voorzitterschap van den pl.
leider, den heer G. Veeninga.
In zijn openingswoord memoreert hij het overlijden van H. M. Koningin Moeder en Z. K. H.
Prins Hendrik.
Hierna spreekt oud-burgemeester Sijtsma de
vergadering toe, op 3 punten wijzende: 1e. de
B.VL. en het Oranjehuis; de paraatheid van den
B.V.L.; de eensgezindheid in den B.V.L.
De uitslag van den wedstrijd was als volgt:
Hoogst gemiddelde: W. v. d. Meulen 1e pr. Klas
prijswinn. vorig jaar: S. Ozinga 1e pr Afd.
scherpschutters: E. de Vries 1e pr. Afd scherpschutters: P. van Dijk 2e pr. Afd. scherpschutters: J Vriesema 3e pr. Afd schutters 1e klas:
J. Visser 1e pr Afd. schutters 1e klas: P.
T oornstra 2e pr

Ds. Oost reikte met een gepast woord de
prijzen aan de winnaars uit. Ook de heer K.
Pranger spreekt nog waardeerende woorden
over den B.V.L. en over de afd. Aalzum in het
bijzonder.

Alblasserdam. Bovengenoemde afdeeling was
op 30 November bijeen om heel wat belangrijke
gebeurtenissen te herdenken. De voorzitter, ir.
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G. v. d, Koogh, mocht alles dankbaar memoreeren. De afdeeling bestaat nu 15 jaar; de plaatselijke leider, C, Stellaard, is 10 jaar in functie,
daarin bijgestaan door zijn trouwe echtgenoote,
met wie hij nog maar enkele weken te voren
voor 121 jaar in het huwelijk was verbonden,
Jammer, dat onze generaal door Kamerbezigheden niet aanwezig kon zijn, maar uitstel is
geen afstel.
Kapt. Boulogne bracht allereerst namens den
Generaal Duymaer van Twist de gelukwenschen over, bracht dank aan allen, in het bijzonder aan Stellaard, voor allen arbeid. Voorts
werd het woord gevoerd door den burgemeester
J. v. Scheers en ook nog door luit. Groenendijk,
die heel kort memoreerde wat de laatste 10
jaren is tot stand gebracht.
·
Onze mannen in Alblasserdam hebben het
door werkloosheid zwaar, maar blijven hun
devies "als het moet" getrouw.
Buiten was het dik van mist, maar in de zaal
scheen de zon. Het was een goede tijd, vooral
voor de jubilarissen, die na 15 jaar mochten
zien, dat hun voorbeeld aanleiding was geweest
voor velen zich aan te sluiten bij den B.V.L.
Heel de avond stond in het teeken van: ,,Sluit
de gelederen".

Alkmaar. De bijeenkomst van de leden der
Gew. Commissie met H.H. officieren van het
Verband, welke was uitgeschreven op Zaterdag
1 December j.l. in het "Gulden Vlies" te Alkmaar, bleek te zijn geschied met het doel om
het nuttige met het aangename te verbinden.
Precies half drie opende de voorzitter van
de Gew. Commissie een vergadering, waarbij
aanwezig waren alle leden van het comité tot
voorbereiding van den Landdag-1935, Ofschoon
eerst de tweede zitting, werden reeds belangrijke besluiten nopens den opzet van dezen dag
genomen en verklaarde een ieder zich accoord
met de hem toebedeelde taak, zoodat in dit
opzicht bij voorbaat succes reeds verzekerd is,
Het alles beheerschende punt, waarbij zorgelijke
gezichten en diepe rimpels in wijze voorhoofden waren te bemerken, bleek het financieele
gedeelte te zijn. Maar "als het moet" zal ook
dit in orde komen, zooals de voorzitter opmerkte!
Om half vier werden tot de bijeenkomst, die
inmiddels gesloten was en weer opnieuw geopend, de overige aanwezigen toegelaten en
kon de voorzitter constateeren, dat - zulks is
voor het Verband Alkmaar eigenlijk de moeite
van het vermelden niet waard - wederom een
groote opkomst kon worden geconstateerd. De
burgemeester van Hoorn, de heer Leemhorst,
dien allen graag in hun midden zullen hebben
zien opnemen, werd met zijn benoeming als lid
van de Gew. Commissie onder hartelijk applaus
door den voorzitter gelukgewet1scht.
Nadat, dank zij de onovertroffen wijze, waarop de heer Middelhoff een vergadering weet
te leiden, de agenda-punten in recordtijd waren
afgehandeld, trad het gezelschap naar de
achterzaal, waar twee schietbanen waren in
orde gebracht. Er was een gewone wedstrijd op
punten en een verrassingswedstrijd, waarbij na
afloop bleek, dat 2 x 2 geen vier, maar twaalf
was, Wie volgens deze berekening, niet van
Bartjes, maar van Oolders, voor een prijs in
aanmerking kwam, had het vooruitzicht een
fraai stuk wild mee naar huis te kunnen nemen;
voor den puntenwedstrijd waren tal van fraaie
cadeaux beschikbaar. Vermeld zij, dat de stemming bij winners en verliezers gelijk goed was
en allen het, toen door den commandant, overste Van Houten, met een vriendelijk woord
voor ieder, die naar voren trad, de prijzen
waren uitgereikt, betreurden, dat deze prettige
St.-Nicolaas-schietwedstrijd weer tot het verleden behoorde.
Een waardig slot oleek ten slotte te zijn gevonden in den gemeenschappelijken maaltijd,
waaraan ongeveer alle deelnemers van den
wedstrijd zich vereenigden. Aan de hoofdtafel
merkten wij op: onzen voorzitter, den burgemeester van Alkmaar, overste Van Houten en
de burgemeesters van Den Helder, Enkhuizen
en Hoorn.
Vele vriendelijke woorden werden gesproken
en die aan het adres van den secretaris waren
zeker allen uit het hart gegrepen. Dat Sint
Nicolaas zijn organisatievermogen, werkkracht.
en steeds goed humeur apprecieerde (evenals
de aanwezigen), bleek wel hieruit, dat de goede
heilige den heer Oolders tijdens den maaltijd
met een kistje fijne sigaren en een groot gedicht
verraste, gelijk hij dit al na den schietwedstrijd
had gedaan door hem een tabakspijp, eveneens
van een zeer geslaagd gedicht vergezeld, te
off re eren.
De uitslag van den schietwedstrijd is:

~

~'s-Gravenhage. Tel. 117505

*

Au)A
Deelnemende leden Gew. Commissie, 15 pers.:
1e pr. burg, D, Makaij; 2e pr. burg. mr. H. C,
Leemhorst; 3e pr, P. J . Oolders; 4e pr. burg.
P. Kikkert; Se pr. burg. jhr. mr. F H. van
Kinschot
Deelnemende res.-officieren, 17 pers.: 1e pr.
res. 1e luit. Jac. Adolfs; 2e pr. res. 1e luit.
J. W. F. Ober; 3e pr. res. 1e luit. W. A. Haak;
4e pr. vaandrig J. H. Dorresteijn; Se pr. res,
1e luit. G. N. Diesfeldt; 6e pr. res. 1e luit W. C.
Mooij ; 7e pr. res, 1e luit. J, A. Haakman:. .
De uitslag van den geluksbaanwedstnJd 1s:
Deelnemende leden Gew. L.S.comm,, 12 pers.:
1e pr. burg. J. Commandeur; 2e pr. burg. W. F.
G. Driessen; 3e pr. burg. S. M Middelhoff; 4e pr.
burg. J. Kroonenburg; Se pr. A, J. C. Maas
Geesteranus,
Deelnemende res.-officieren, 15 pers.: 1e pr.
res. kapt. J. J. Schouten; 2e pr. res, 1e luit.
G. N. Diesfeldt; 3e pr. res. 1e luit. J. A. Haakman; 4e pr. res. 1e luit. mr. H Judell; Se pr.
res. luit.-kol. J. C. van Houten; 6e pr, res. 1e
luit. J. Bakker; 7e pr. res, te luit. J W. F . Ober.

Alphen a, d. Rijn, 15 en 16 Oct. Geslaagde
bijeenkomsten in de St.-Josephza'.11. J:?~n ~ersten
avond sprak res.-kapt. Dekker, mt R1Jsw1Jk; den
tweeden avond gen.-maj, H, Zeeman. Eenige films
werden vertoond.
Appingedam, 2 Nov, De derde jaarlijksche onderlinge schietwedstrijd van de afdeeling van
den B.V.L. te Appingedam, Bierum, Delfzijl, Garrelsweer, Loppersum, Slochteren, Wagenborgen,
Woldendorp en 't Zandt, gehouden in de groote
zaal van het hotel Kraaima alhier, mocht zich
in een groote belangstelling verheugen en werd
door tal van autoriteiten bijgewoond.
Bij de prijsuitreiking waren aanwezig de burgemeesters van Appingedam, Bierum en Loppersum, en voorts kapt. De Jonge, van Groningen, en luit. Atema. Laatstgenoemde reikte de
prijzen uit. Hierna voerde nog het woord de
burgemeester van Appingedam, die er zijn
vreugde over uitsprak, dat deze wedstrijd zoo
goed was geslaagd.
Arnhem, 27 Oct. Op Beekhuizen heeft een
officierendag plaats gehad van de officieren
van het Gewest. Landstormkorps "De V eluwzoom". De bijeenkomst werd te 2 uur ingezet
met een schietwedstrijd voor pistool op de
schietbaan te Beekhuizen, aan welken wedstrijd
plm. 40 heeren deelnamen. Aanwezig waren o.m.
de commandant van het korps, de res. luit.-kol.
F. J. J. baron van Heemstra, de overste W,
van Ingen Schouten, secretaris van de Gewest.
Landstormcommissie II De Veluwzoom ", benevens vele leden dezer commissie. Te omstreeks
4 uur verzamelde men zich in hotel Beekhuizen,
waar de heer H, de Boer, uit Den Haag, sprak
over: De B.V.L. en het nationaal-socialisme.
Barradeel, October. Op de schietbaan te
Harlingen hielden de vier afdeelingen der gem.
Barradeel haar jaarlijkschen schietwedstrijd. Er
werd geschoten met scherpe patronen. De zilv.
wisselbeker, het vorig jaar gewonnen door de
afd. Minnertsga, ging over in handen van de
afd. Sexbierum. Kapt. La Roi was zoo welwillend
met een toepasselijk woord de prijzen uit te
reiken,
Bennekom, 7 Nov. Onder groote belangstelling
is in het Vereenigingsgebouw een samenkomst
van de afd. Bennekom van den B.V.L. gehouden
De bijeenkomst werd geopend door den voorzitter van de gewest. Landstormcommissie "De
Veluwzoom", overste mr. A. baron van Heeckeren van Keil. In het bijzonder heette spr. welkom luit.-gen. L. F . Duymaer van Twist, den
voorzitter van de nationale Landstormcommissie.
Spr. herdacht gen. Doorman, die voorzitter van
de afdeeling was. Bij deze woorden verhieven
de aanwezigen zich in eerbiedige herinnering
een wijle van hun zetels.
Met waardeerende woorden installeerde spr.
hierop den heer H, Heetjans, kol. der infanterie
b .d., als voorzitter van de plaatse!. commissie.
Kol. Heetjans dankte voor de vriendelijke
woorden, bij zijn installatie gesproken.
Hierna voerden achtereenvolgens het woord
de burgemeester van Ede, mr. C, 0. Ph, baron
Creutz, en de heer L. F . Duymaer van Twist,
voorzitter N.L.C., welke laatste dankbaar getuigde van den toenemenden groei van den B.V.L.
Hierop was het oogenblik aangebroken, dat
het nieuwe vaandel door de plaatselijke commissie aan de afdeeling werd aangeboden, Kol.
Heetjans gaf het oranjevaandel, dat het B.V.L.embleem draagt: ,,Arbeidend waakzaam", en
daaronder: ,,Als het moet" , over aan den heer
H. Storm, den plaatselijken leider. Deze bracht
dank aan de commissie. Spr. herdacht ook het
werk van wijlen gen. Doorman en besloot: We
zullen ons allen trots achter het vaandel
scharen. Hierop volgde luid applaus, terwijl de
aanwezigen het "Wilhelmus" aanhieven.

Nog hebben het woord gevoerd de heer F.
Jalink, uit Apeldoorn, en burgemeester J . E.
Boddens Hosang, uit Woubrugge, waarna overste Van Ingen Schouten de prijzen uitreikte
van den zomerschietwedstrijd.
Bergen op Zoom, 31 Oct In een samenkomst
in hotel De Schelde heeft de aftredende plaatselijke leider, de heer P. Antheunis, afscheid
van de afdeeling genomen, terwijl de optredende
plaatselijke leider, de res. 1e luit. V. Jansen,
als zoodanig werd geïnstalleerd. De heer Antheunis we"rd bij monde van res.-maj . T . Beets
op hartelijke wij~e gehuldigd.

opwekkend en
verkwikkend

·

IJsel-Vollenhove", den burgemeester van Diepenveen, den heer Arriëns, den gemeentesecretaris, den heer De Vries, alsmede vele leden
van de plaatselijke commissie, o.a. de heeren
Hopperus Buma, Nolten, Pahud de Mortagne_s,
Wichman en ds. Bartels. Tevens was aanwezig
de propagandist, de heer Jalink.

Besoijen. Op Zaterdag 10 November 1934,
kwam de afdeeling Besoijen van den Bijzonderen
V rijwilligen Landstorm in feestvergadering bijeen in de gymnastiekzaal der R.K. Bijzondere
Ede, 29 Oct. Verblijd door een flinke opJongensschool.
Tegenwoordig waren o.m. de voorzitter en de
komst - aldus de "Rott." -, hield de afd. Ede
secretaris der Gewestelijke Landstormcommisvan den B.V.L. en de sectie Ede van den Motorsie "De Meijerij", de burgemeesters van Waaldienst in het gebouw Reehorst een Landstormwijk en van Oisterwijk (laatstgenoemde als oudavond. Tal van autoriteiten, zoowel militaire als
burgemeester van Besoijen en oprichter der
burgerlijke, waren aanwezig. Mr. A. baron van
plaatselijke afdeeling) en de plaatselijke leiders
Heeckeren van Keil, voorzitter van de gewest.
der B.V.L.-afdeelingen Waalwijk en Baardwijk,
Landstormcommissie "De V eluwzoom", heette
Vóór de opening der vergadering werd door
allen welkom, waarna als spreker optrad mr.
den E.A. heer F. W, van Beek, burgemeester
H, Bijleveld, oud-minister van Marine, over het
van Boxtel en voorzitter der Gewestelijke Landonderwerp: ,,Gezag, vrijheid, orde en recht", In
stormcommissie "De Meijerij" een plaatselijke
Nederland is nog het oude gezag, aldus de spr.,
commissie geïnstalleerd, bestaande uit de heemet een groote mate van vrijheid. Het gezag,
ren G. J. Goutière, J. van der Hammen, G, A.
zooals het ons is toegekomen van Godswege, is
Maas, A, P. Maijers, F. Passier, F. C. Roxs en
de beste waarborg voor de persoonlijke vrijJ. Wilzing.
heid. Uiterst links wil wel vrijheid, doch zonder
Hierna werd de vergadering geopend door
gezag. Uiterst rechts: gezag zonder vrijheid, De
den plaatselijken leider, de heer G. F. Couwenmenschen van den B.V.L. willen handhaving van
bercSh, Spreker riep alle aanwezigen een harhet oude gezag, omdat ze zien naar den oortelijk welkom toe, Vervolgens vond de uitreiking
sprong daarvan,
van het nieuwe vaandel plaats door den E.A.
Gen. Duymaer van Twist wees op de geboorte
heer E. C. J, Moonen, burgemeester van Waalvan den B.V.L. en de noodzakelijkheid van het
wijk. In zijn toespraak verzekerde de heer
voortbestaan, nu nog meer dan in 1918. Spr.
Moonen, als oud-officier ten volle te kunnen
waarschuwde met klem tegen de N.S.B. en
waardeeren de overwegingen, die de burgerij
tegen de S.D.A.P.
van Besoijen ertoe deden besluiten, aan de
Nadat aan de winnaars van de schietwedplaatseliike afdeeling van den Bijzonderen Vrijstrijden de prijzen waren uitgereikt, vervolgde
willigen Landstorm een vaandel aan te bieden.
mr. Bijleveld zijn rede. Daarbij wees spr. in
Nadat de plaatselijke leider het vaandel in onthet bijzonder op de groote daden van ons V orvangst had genomen, nam de voorzitter der
stenhuis. Een daverend applaus was de dank
Gewestelijke Landstormcommissie het woord.
voor deze rede.
Spreker feliciteerde op zijn beurt de afdeeling
Ter afwisseling bracht een klein koor van
met de in-gebruik-neming van het vaandel en
de gemengde zangvereeniging "Excelsior", onder
weidde vervolgens breedvoerig uit over het
leiding van den heer M. J. van Wagensveld,
ontstaan, het doel en de beteekenis van het
op keurige wijze eenige liederen ten gehoore, terinstituut van den B.V,L.
wijl de heer J. P. Veen zulks deed met eenige
Hierna werden door den plaatselijken leider
voordrachten. Majoor P. N. van Bavel, vooruitgereikt de prijzen, behaald in den op 3 Nozitter van de plaatselijke commissie, dankte
vember 1934 te Besoijen gehouden onderlingen
voor aller medewerking.
schietwedstrijd tusschen zestallen van de
Eindhoven, 31 Oct. Geslaagde samenkomst in
B. V, L. - afdeelingen Waalwijk, Baardwijk en
een der zalen van den Volksbond. Na een korte
Besoijen en waarbij de afdeeling Besoijen den
inleiding van den heer C. Overdijk, verleende
eersten prijs, Waalwijk den tweeden prijs en
deze het woord aan luit. Rabou, uit Den Bosch,
Baardwijk den derden prijs verwierven met
die een duidelijke uiteenzetting gaf omtrent de
onderscheidenlijk 578, 569 en 479 punten.
onlangs ingestelde mobilisatiedekking uit den
Vervolgens werd door den secretaris der Getweeden ban.
westelijke Landstormcommissie "De Meijerij",
Ook de afdeelingen Leende en Borkel toonden
den heer L. B, M. van Agt, aan een twaalftal
door haar aanwezigheid belangstelling,
leden der afdeeling Besoijen het in het schietseizoen 1934 behaalde scherpschuttersbrevet
Gouda, 27 Oct, In den Nieuwen Schouwburg
uitgereikt.
werd heden de jaarlijksche propagandadag geAan het slot der vergadering werd nog het
houden van den B.V.L. van 't Verband "Gouda".
woord gevoerd door de plaatselijke leiders der
De voorzitter van het gewest, de heer J
afdeelingen Waalwijk en Baardwijk, de heeren
Dercksen H.Mzn., opende het samenzijn met een
F. C. Smolders en W . J. van der Mee, die
kort woord, waarin hij de vrijwilligers welkom
namens hunne afdeelingen de afdeeling Besoijen
heette, evenals de sprekers van dezen middag,
geluk wenschten met het mooie vaandel en de
de Kamerleden C. J. van Kempen, Th, F. M.
verwachting uitspraken dat ook hunne afdeelinSchaepman en J. R. Snoeck Henkemans, de
gen eerlang tot aanschaffing van een vaandel
verschillende autoriteiten enz.
zouden kunnen overgaan.
Aan H. M. de Koningin werd een telegram
Vervolgens werd deze plechtigheid door den
van hulde gezonden.
plaatselijken leider der afdeeling Besoijen geAls eerste spreker trad op de heer C. J . v .
sloten met een woord van dank aan allen die
Kempen, lid van de Tweede Kamer. In de 35
tot het welslagen daarvan hadden medegewerkt,
jaar, dat spr. in Indië vertoefde, waar de
waarna door de plaatselijke afdeeling met haar
vaderlandsche gevoelens zijn versterkt en genieuwe vaandel, voorafgegaan door de harmogroeid, was de nationale driekleur altijd 'n sternie "St. Chrispijn", een muzikalen marsch door
ker symbool dan in het vaderland. In tijden
Besoijen werd gemaakt.
van onlusten was er bij ons, Nederlanders, één
wil, één drang, die zich uitte in hulde aan de
Breda. Op Dinsdag 20 Nov. had voor een
Koningin. En als in deze week onze mannen
zeer druk bezette zaal van de R.K. Militairen
de Hollandsche vlag hebben hoog gehouden in de
V ereeniging de prijsuitdeeling plaats aan 52
lucht, zooals onze Koningin ook heeft opgemerkt,
schutters, die hadden deelgenomen aan de jaardan zij dit een stralend voorb e eld voor den
lijksche schietwedstrijden, terwijl den vrijwilliB.V.L. om eendrachtig trouw te zweren a an
ger P. Brooymans het eereteeken als Koningsonze vorstin.
schutter werd uitgereikt.
Hierna sprak de heer Schaepman, lid van de
Door den commandant werd met een toepasTweede Kamer, een opwekkend woord : Het is
selijk woord de deelname aan de schietwednoodig, want alles kraakt, en het stormt overal.
strijden te 's-Hertogenbosch herdacht en zilDaarom nu gestut het huis van Oranje, het huis
veren beker en medaille uitgereikt.
van Nederland en van het Nederlandsch gezag,
De avond werd besloten met enkele prach"Sluit de gelederen! " , he t woord, gesproken
tige films, Daar was enthousiasme en geest. Het
door minister Colijn, past vooral in dezen tijd.
was een B.V.L.-avond.
Nadat de nieuwe klankfilm "Sluit de geledeBoskoop, 5 Oct. Onder voorzitterschap van
ren" was vertoond, verkreeg nog het woord het
dr. A. S , Kater werd een geslaagde bijeenkomst
Kamerlid de heer J , R. Snoeck Henkemans,
gehouden, waarbij de heeren Dercksen en Van
om een slotwoord te spreken.
Mechelen, uit Gouda, toespraken hebben ge's-Gravenhage, 17 Oct. Res.-kapt. tit. P. H .
houden.
Bollen, oud-plaatselijk leider van Den Haag,
In zijn openingswoord herdacht de voorzitter
werd heden in verband met zijn 70en verjaardag
de nagedachtenis van den heer D. Mesman, in
op hartelijke wijze gehuldigd, De verschillende
wien de B.V.L. zoo'n groot verlies heeft geleden.
Landstorm-instanties toonden op velerlei wijze
haar belangstelling. Aardig was, toen 'n ScheveDeventer, 15 Oct. Samenkomst, waarbij als
ningsche deputatie, de mannen in Scheveningsche
spreker optrad drs. P. Prins, geref. pred. alhier,
dracht, de vrouwen met de mutsen op, onder
met het onderwerp: ,,Het Fascisme", waarbij
leiding van kapt. Leistikow hun vroegeren
spr. twee vragen stelde: 1e. Wie is Mussert?
2. Wat wil Mussert?
Een orkest, onder leiding van den heer
Schutte, verleende loffelijke medewerking.
Diepenveen, 14 Nov, In de geheel bezette
zaal van "De Lindeboom" te Schalkhaar hield
de afdeeling Diepenveen - Lettele van den
B. V. L. haar jaarlijksche bijeenkomst. Onder
de aanwezigen merkten we o.a. op den kolonel
N. J. Lavaleye, voorzitter van het gewest "De
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plaatselijken leider kwamen huldigen. Ook was
er een deputatie van de vroegere officieren van
het voormalig Landstormkorps "Zuid-Holland:
West".

's-Gravenhage, 29 Oct. In de dezer dagen
gehouden vergadering van de gewest. Landstormcommissie "Zuid-Holland: West" heeft de
voorzitter, de heer L. G. Royaards, woorden
gesproken ter eerbiedige herdenking van Z.K.H.
den Prins der Nederlanden.
Een afscheidswoord werd gericht tot den heer
Th. F. M. Schaepman, lid van de Tweede Kamer,
die zich thans buiten het gewest, te Utrecht,
heeft gevestigd. Zoowel uit de toespraak van
den voorzitter als uit de toespraak van den
heer Schaepman bleek, dat het afscheid van
den heer Schaepman uit de gewest. commissie
geen afscheid beteekent uit de Landstormbeweging.
Tot leden der gewest. commissie werden met
algemeene stemmen benoemd de heeren P. A.
Colijn, burgemeester van Alphen a. d. Rijn, en
mr. J. W. Peek, burgemeester van Alkemade.
Beide heeren hebben deze benoeming aanvaard.
Besloten werd om in Mei 1935 een gewest.
landdag te organiseeren in de omgeving van
Den Haag, en in September 1935 een streekda~
in de Rijnstreek.
Gestel, 8 Oct. Een alleszins bevredigende opkomst in de achterzaal van den heer Melis aan
de Hoogstraat. Na opening door den plaatselijken
leider, den heer Verbaken, heeft de heer Van
Veghel op duidelijke wijze 't doel van den B.V.L.
uiteengezet.
Tot leden van de plaatselijke commissie werden aangezocht de heeren G. Moubis, A. Sleegers, G. van Ganzenwinkel, J. Eliens en J.
Pellegrino.
Hardenberg, 30 Oct. Vergadering van de afdeelingen Hardenberg en Heemse. Burgemeester
Bramer opende, als voorzitter van de plaatselijke commissie, de bijeenkomst. Spr. memoreerde het verlies, door den B.V.L. geleden in
het overlijden van burgemeester Wynia, secretaris van 't Twensch Verband. Voorts wees spr.
op de zoowel van rechts als van links dreigende
gevaren. Hierna sprak de nieuwbenoemde secretaris van het Twentsch Verband, de heer Banning, burgemeester van Weerselo, die zijn voorganger herdacht en den wensch uitsprak, prettig
met de plaatselijke afdeelingen te kunnen samenwerken. Vervolgens werd een film vertoond.
Nog voerde het woord ds. Verrij, die o.m. handelde over den oorsprong van den B.V.L.
Harskamp, 26 Oct. Geslaagde samenkomst.
Onder de aanwezigen waren de burgemeester
van de gemeente Ede, baron Creutz, de commissaris van politie, de heer Huisman, en ds.
J. Kremer, geref. predikant. De plaatse!. leider,
de heer Brouwer, heette allen welkom. Hierna
richtte de burgemeester enkele woorden tot de
aanwezigen, er op wijzende, dat er wel een
bijzonder verband ligt tusschen den 'Harskamp
en de stichting van den B.V.L. In verband daarmede wekte spr. de inwoners van den Harskamp
op om zoo getrouw mogelijk dit instituut te
steunen.
Door overste Van Ingen Schouten werden
daarna prijzen en brevetten uitgereikt; de plaatselijke leider ontving van enkele leden een
fraai geschenk.
Ds. J. Kremer hield daarna een causerie over
Naar het front", waarin spr. op boeiende wijze
weergaf de indrukken, door hem opgedaan op
een reis naar het voormalig Westfront, met
den Landstorm-motordienst.

SENORITAS
geving, ook enkele plaatselijke leiders en de
leden der Gewest. Commissie Dordrecht, notaris
Brouwer uit Gorinchem, burgemeester J. A. J.
Jansen uit Zwijndrecht en de luitenant A. Groenendijk. Aan het einde der vergadering nam
de heer Jansen als 1e secretaris der Gewest.
Commissie 11 Dordrecht" officiëel afscheid van
den heer Notting, hem dankende voor het vele
goede voor den B.V.L. in Meerkerk gedaan.
Het was een prachtavond en Meerkerk zal haar
voorzitter en de voorzitter zal Meerkerk niet
vergeten. Alle sprekers van dien avond borduurden op hetzelfde stramien: ,,Sluit de gelederen",
Vaandel-uitreiking afdeeling Besoyen.
afdeelingen Hoogeveen, Alteveer, Hollandscheveld, Nieuweroord, Nieuwlande, Pesse en Zuidwolde. De commandant van 't Verband Drente,
luit.-kol. Van den Nieuwenhuizen, en de secretaris van de gewest. Landstormcommissie, mr.
De Bruyn, waren op het schietterrein aanwezig.
Des avonds zijn door mr. De Bruyn in het hotel
Luinge met een kort woord de prijzen aan de
winnaars uitgereikt.
In de scherpschuttersklasse won H. Nijhof te
Hoogeveen den eersten prijs met 98 punten, benevens een verguld zilveren medaille, aangeboden door notaris J. Mulder te Hoogeveen,
voorzitter van de plaatselijke commissie.

plaatselijke commissie te Poeldijk ter beschikking gesteld, werd thans definitief het eigendom van de afdeeling Loosduinen. De afdeeling
Wassenaar won den beker, door de gewest. commissie ter beschikking gesteld.

Kilder, 8 Oct. Bij het prijsschieten wist J.
Melgers den eersten prijs te behalen, met 97 pnt.
(max. 100 pnt.).
Leeuwarden, 30 Nov. De klankfilm van den
B.V.L. : 11 Sluit de gelederen", werd alhier voor
een uitverkochte Harmoniezaal afgedraaid. Na
het zingen van het Wilhelmus opende de heer
Joh. Pars, voorzitter van de plaatselijke com
missie, de bijeenkomst.
Het slotwoord werd gesproken door pater
G. J. M. Strijbosch.

Lunteren, 18 Oct. Jaarvergadering in hotel
Floor. Onder de aanwezigen waren de korpscommandant, overste baron Van Heemstra; de
secretaris van de gewest. commissie, overste
Van Ingen Schouten; de burgemeester van de
gemeente Ede, baron Creutz; graaf Du Monceau,
o- ,erceremoniemeester van H.M. de Koningin;
de commissaris van politie van de gemeente
Ede, enz. Onder eerbiedige stilte herdacht de
voorzitter, de heer P. J. Vuijk, het groote verlies,
geleden door ons Koninklijk Huis door het
overlijden van H.M. de Koningin-Moeder en
van Z. K. H. Prins Hendrik.
Uit het jaarverslag van den plaatse!. leider
bleek, dat de afdeeling Lunteren 102 vrijwilligers
telde. Vervolgens werd door den voorzitter van
de plaatselijke commissie een prachtig vaandel
voor de afdeeling aan den plaatselijken leider,
den heer R. N. Busser, overhandigd, hetwelk
door dezen, met enkele woorden van dank aan
allen, die aan de verwezenlijking van dit mooie
doel hadden medegewerkt, namens de afdeeling
aanvaard werd.
Vele toespraken volgden, o.m. van den heer
Jalink, uit Apeldoorn.

Loosduinen, 10 Nov. Bij de prijsuitreiking
onder leiding van den wnd. voorzitter van de
plaatselijke commissie, den heer M. v. d. Gaag,
heeft maj. Boots hulde gebracht aan het initiatief van de heeren Kempff en Zaal, die, met vele
medewerkers, den wedstrijd zoo uitnemend hebben geregeld. De heer Kempff sprak zijn dank uit
in 't bizonder voor de medewerking van de gewest. commissie. De heer Zaal gaf een uiteenzetting, op welke wijze de resultaten van den
schietwedstrijd door de jury waren beoordeeld.
Luit. Karres memoreerde, dat maj. Boots juist
30 jaar geleden tot officier werd beëedigd. Een
warm applaus volgde. . . . waarna de commandant een beker voor de afdeeling ter beschikking stelde. . . . wederom applaus ....
De Westland-wisselbeker, destijds door de

Meerkerk. De afdeeling Meerkerk kwam op
22 November j.1. in openbare vergadering bijeen
om aan buitenstaanders eens te vertellen wat
de B.V.L. is en wil. Daartoe was als spreker
uitgenoodigd de heer J. W. Santema, lid van
het Friesch Nationaal Comité, die in een
gloeiende speech heeft uiteengezet wat men
misschien nog niet wist. De vergadering stond
onder leiding van den hee-r J. Notting.
Na den heer Santema was het woord aan
Overste Linden, die er op wees dat het niet
alleen ernst moest zijn met het teekenen der
S.W.G.-verklaring maar ook met de bereidheid
als het eens zou moeten.
Onder de aanwezigen werden naast de leden
der Plaatselijke Commissie en Plaatselijk Leider
opgemerkt verschillende B.V.L.-ers uit de om-

Hoogkerk, 24 Oct. Bij de prijsuitreiking memoreerde burgemeester Tjaberings in korte
woorden het overlijden van het lid den heer
H. Nieuwenhuis.
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Middelburg, 12 Oct. Jaarlijksche bijeenkomst in
de zaal Bogardstraat. Nadat overste H. Bierman
gesproken had, hield mr. P. Dieleman een lezing
over de geschiedenis der Zeeuwsch-Vlaamsche
bevolking en Oranje. Deze leerzame en gloedvolle rede, aldus de 11 Middelb. Crt.", werd
onder ademlooze stilte aangehoord en beantwoord met een krachtig applaus.
Niawier, 27 Nov. De afd. Niawier en omstreken van den B.V.L. kwam in feestelijke jaarvergadering bijeen in de christelijke school. De
leider, de weled. heer J. v. d. Mark, opent het
samenzijn met het laten zingen van 2 coupletten
van het Wilhelmus. Na het openingswoord verkrijgt de heer Heukels het woord en brengt in
een gloedvol betoog doel en streven van den
B.V.L. naar voren.
Een drietal voordrachten werden ten beste
gegeven, welke zeer in den smaak vielen.

Nadat door den heer A. M. Wijbenga nol!
een opwekkend woord is gesproken, wordt de
uitstekend geslaagde bijeenkomst circa 11 uur
gesloten.

Nieuw en St. Joosland, 12 Oct. Jaarvergadering onder leiding van den heer E. Verlare.
Burgemeester G. A. Harff, die eerevoorzitter
van de afdeeling is geworden, sprak over: ,,Wat
ik in Rusland en Letland zag, vóór, tijdens en
na de revolutie". Ook in Letland, aldus de spr.,
werd een instituut, min of meer als onze B.V.L.
opgericht, maar toen het al te laat was en tienduizenden onschuldig gruwelijk vermoord waren.
Vervolgens hield de heer L. Sluimer een lezing
over de Koningin-Moeder.
De wisselbeker van de afdeeling, werd gewonnen door A. Adriaanse, met 49 punten.
Nieuw-Helvoet, 1 Nov. Filmavond in Tivoli,
onder leiding van burgemeester Van Driel. De
heer H. de Boer, uit Den Haag, zette het doel
van den B.V.L. nauwkeurig uiteen. Ds. Westerhuis sprak een slotwoord.
Nieuwveen, 18 Oct. Sprekers: luit.-gen. W. J.
C. Schuurman, uit Den Haag, en mr. J. L. J. A.
van Mechelen, uit Gouda. Gen. Schuurman
sprak over den mobilisatietijd en den mislukten
staatsgreep van November 1918. Uit een vergelijking met den huidigen toestand trok spr.
de conclusie, dat de bestaansnoodzaak voor
den B.V.L. ook thans geldt.
Mr. J. L. J. A. van Mechelen toonde overtuigend aan, dat N.S.B.-ers niet in den Landstorm thuis hooren.
Nunspeet, 2 Nov. De afdeeling verkreeg een:
eigen vaandel.
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Oldebroek, 2 Nov. De afdeeling Oldebroek
hield haar jaarlijkschen schietwedstrijd onder
toezicht van den plaatselijken leider, den heer
B. Spijkerboer Lzn.

Heeg, 20 Oct. In den wedstrijd van de afdeeling
Heeg e.o. won J. K. de Jong den eersten prijs
in klasse I, met 96 punten.

Ommen, 26 Oct. Na een inleidend woord van
den heer J. W. Katerberg, uit Zutfen, sprak de
secretaris van het "Twentsch Verband", burgemeester Banning, van Weerselo, die uitdrukkelijk wees op de tijdsomstandigheden in ons land,
die het paraat zijn van den B.V.L. dubbel noodzakelijk maken.

Hillegersberg, 5 Oct. Opening van de schietoefeningen. Wethouder Daniëls, de voorzitter,
heette allen welkom, inzonderheid kol. H. C.
van Cappelle en den heer F. D. van der Mast,
van het gewest Rotterdam, Met voldoening
sprak spr. over de groote belangstelling en tot
zijn vreugde constateerde hij, hoe de woorden
in de Troonrede, sprekend over den weerstand
tegen hen die onrust zaaien en het gezag ondermijnen, weerklank hebben gevonden in vele
harten. De heer Daniëls loste hierop het eerste
schot; het was een roos.
Hollandscheveld, 23 Oct. Alhier werd •foor
mr. De Bruyn een nieuwe afdeeling van den
B.V.L. opgericht. De voorloopige plaatselijke

Oud Ade, 7 Nov. Welgeslaagde samenkomst,
waarbij eenige films vertoond werden. Pastoor
Derksen, majoor Boots en de secretaris van
de gewest. commissie voerden het woord.

Overschie, 11 · Oct. Landstormsamenkomst
onder leiding van burgemeester J. C. Bauman.
De burgemeester van Delft, mr. G. van Baren,

commissie bestaat uit de heeren Kuiper, Bos,
Koolstra en M. V eldman.

GESPRONGEN

Hoogeveen, 6 Oct. Schietwedstrijd voor de

HANDEN

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN
BLOEMENMAGAZIJN
's-GRAVENHAGE

Vaandel-uitreiking afdeeling Wateringen.
(Vaandel vervaardigd door A. Fermin, Den Haag)

W1 11,reJii
Doos30en 60ct.

s
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DE GOUDEN LEEUW
ALMELO
EERSTE HUIS TER PLAATSE
MODERN COMFORT - VERGADERZALEN
heeft de hoofdrede gehouden. Er werden enkele
.films vertoond.

Pernis. Ook bij de afdeeling Pernis is de geluidsfilm "Sluit de Gelederen" vertoond. De
zaal was te klein. De voorzitter, Dr. J. D. Meerwaldt, opende de vergadering en heette de aanwezigen hartelijk welkom.
Ook hier werd de vertooning van de begrafenis van Z. K. H. Prins Hendrik, onder diepen
indruk gevolgd, waarna de geluidsfilm "Sluit de
Gelederen" door den kolonel H. C. van Cappelle
werd ingehiid. Ofschoon men groote verwachting van deze film had, verzekerden eenige leden
van de plaatselijke commissie, dat deze verwachting nog overtroffen is. De vroolijke momenten in deze film werden toegejuicht en de
verschillende toespraken met belangstelling gevolgd.
,
Ook te Pernis heeft deze film veel bijgedragen voor de propaganda van den B.V.L.
Putten (G.), 8 Oct. Deze samenkomst was
belegd in de Vakteekenschool alhier. Bij het aanvangsuur was de zaal niet alleen vol, maar de
paden en gangen waren dusdanig bezet, dat de
plaatselijke commissie genoodzaakt was. naar
andere localiteit om te zien. Zeer welwillend
werd de Eierhal afgestaan, wat natuurlijk eenig
oponthoud gaf, daar niet alleen de bezoekers
(sters) moesten verhuizen, maar ook de installatie voor de films moest worden afgebroken,
verplaatst en opnieuw opgesteld. Na ongeveer
een uur was alles in de Eierhal in orde en kon
de vergadering, die wel door een 600-tal personen was bezocht, een aanvang nemen.
Krachtige en opwekkende toespraken werden gehouden door jhr. mr. L. van Geen, burgemeester van Putten, en door ds. G. de Jager.
Onder de aanwezigen was overste Janssen, van
het Veluwsch Verband.
Rijswijk (Z.H.), 31 Oct. Goedgeslaagde ledensamenkomst. De heer Knippenberg hield een
lezing over: rood en zwart. Een koor van Landstormers deed zich hooren. Onder de aanwezigen
was jhr. Von Fisenne.

Schipluiden, 12 Oct. De gemeenteraad gaf
aan de afdeeling van den B.V.L. een strook gemeentegrond in bruikleen, waarop een schietloods zal verrijzen.
Soest, 30 Oct. Propagandasamenkomst in
"Religie en Kunst" te Soestdijk. Aan het groot
aantal aanvragen om toegangskaarten kon wegens beperkte ruimte niet worden voldaan.
Spreker was pater Borromaeus de Greeve,
wiens rede groot enthousiasme wekte.
St.-Annaland, 19 Oct. De heer J. C. Goedegebuur werd bij den gehouden schietwedstrijd
definitief eigenaar van den wisselbeker.
St. Hubert, 25 Oct. De afdeeling telt thans
22 leden.
Tiel, 27 Oct. Prijsuitreiking. Onder de aanwezigen waren maj. Barrik Bles, korpscommandant van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, 1e
luit. Schram van. het Motorkorps, dr. J. P. Asjes
en mr. J. Blankers 't Hooft
Mr. dr. C. H. Baale hield een causerie over
de weermacht; ook maj. Barrik Bles voerde
het woord. Hierna werden de prijzen uitgereikt.
Valkenburg (Z.H.), 26 Oct. Oprichtingssamenkomst van deze nieuwe afdeeling, waarbij o.m.
ds. Kalkman uit Katwijk aan Zee, de heer
Royaards uit Den Haag en de heer Den Dikken
uit Katwijk aan Zee het woord hebben gevoerd.
Luit. Karres, die de samenkomst leidde, installeerde tot plaatselijk leider den heer S. Slootweg en tot hulpleider den heer G. Brussee. De
zaal was ei-vol.

Valkenswaard, 12 Nov. Op 31 October vergaderde de afdeeling Valkenswaard en Omstr.
Luit. Rabou, uit Den Bosch, zette de beteekenis uiteen van nieuwe korps mobilisatiedekking
van den tweeden ban. Hij deed dit op een zeer
duidelijke wijze en velen onzer oudere leden
gaven zich hiervoor op.
Vroomshoop, 22 Sept. De eerste prijs van de
koningsschuttersklasse werd gewonnen door J.
Vaartjes.
Wageningen, 20 Oct. Prijsuitreiking in het
Oranje-hotel, waarbij o.m. tegenwoordig waren
overste Van Ingen Schouten en de heer Jalink,
namens de gewest. commissie; de beide wethouders, de heeren J. W. v. d. Hoef en W.
Westland; de heer J. Boersma, commissaris van
politie; de heer W. van Blitterswijk, directeur
van Gemeentewerken; zoomede de voorzitter
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van de plaatselijke commissie, dr. ir. J. G. Ossewaarde.

KLANKFILM
,,SLUIT DE GELEDEREN".

Woensel. Onder matige belangstelling hield
de afdeeling Woensel van den B.V.L. Donderdagavond haar eerste vergadering. Na het
welkom van den afdeelingsleider, res. 1e luit.
J. van Bavel, zette mr. H. J. van Dijk in het
kort nog eens ontstaan, doel en organisatie van
den B.V.L. uiteen. Eenige vragen der aanwezige
leden konden nog een breederen en juisteren
kijk brengen op de bijzondere positie van den
B.V.L. bij eventueele woelingen en de verhouding tot de Burgerwacht.
Besloten werd zoo spoedig mogelijk tot de
schietoefeningen ,over te gaan en reeds Donderdag 6 December te beginnen; daarna geregeld om te veertien dagen. Deze schietoefeningen zullen worden gehouden in "Marktzicht",
Van Brakelstraat 18, en zijn alleen toegankelijk
voor leden, op vertoon van legitimatiebewijs.
De afdeeling heeft nog lang niet het aantal
leden dat mogelijk en wenschelijk is en daarom
verwacht de leider, dat de leden, die thans
aanwezig zijn, propaganda zullen maken en
hun vrienden en kennissen, die daarvoor in
aanmerking komen, zullen bewerken. Deze niet
druk bezochte, maar niettemin geanimeerde vergadering kan de eerste stap beteekenen voor
een nieuwe, zeer actieve afdeeling, zooals we
die in Tongelre al sinds 1918 kennen.

De verdere data voor de vertooning
van bovengenoemde klankfilm voor de
Stelling van Amsterdam zijn thans als
volgt vastgesteld:
7 Januari 1935 te Amsterdam (vierde
vertooning).
8 Januari 1935 te Zaandam.
9 Januari 1935 te Uithoorn.
10 Januari 1935 te Hoofddorp (tweede
vertooning).
Voor Zaandam zijn reeds alle plaatsen bezet; voor Amsterdam en Hoofddorp zijn nog slechts weinig plaatsen
vrij, terwijl de voorloopige berichten
uit Uithoorn eveneens zeer bevredigend
zijn.

Woudsend, 30 Nov. Hedenavond hield de
B.V.L., afd. Woudsend, een huishoudelijke vergadering onder voorzitterschap van den heer
L. Nijdam. Na een kort woord van hulde voor
de trouwe opkomst der leden werd overgegaan
tot de uitdeeling der prijzen voor de dezen
zomer gehouden schietwedstrijden, welke onder
leiding stonden van den heer W. Schilstra,
commandant der afdeeling.
De afdeeling telt thans 68 leden.
IJsselmonde, 12 Oct. Op zijn verzoek is door
de gewest. Commissie eervol ontslag verleend
aan den heer P. Oudenaren als plaatselijk leider
B. V.L.
Zevenhoven, 17 Oct. Pater Borromaeus de
Greeve hield een schitterende rede over : ,,Wie
zijt gij, B.V.L. ?".
Zuidhorn, 27 Nov. Op den heden in hotel
Bennema gehouden schietwedstrijd heette de
plaatselijke leider, 2e luit. Harkema, de talrijke
aanwezigen hartelijk welkom, in 't bijzonder
oud-burgemeester De Vries, die namens de
plaatselijke commissie aanwezig was. De leider
memoreerde verder het overlijden van het lid
van den B.V.L. Wijgers en het vertrek van ds.
N. IJ. van Goor als lid der plaatselijke commissie. Na nog enkele mededeelingen te hebben
gedaan over de B.V.L.-film, reikte hij de prijzen
uit, welke als volgt werden gewonnen:
Scherpschutters: 1. Sinneker 92 p., 2. A . v. d.
Heide 90 p.; 1e klas schutters: 1. J. Hamming
89 p., 2. A. de Vries 87 p., 3. H. v. d. Molen
86 p.
7; 2e klas schutters: 1. J. Stoit 77 p.
+ 6, 2. H. Wonderman 77 p. + 5.

+

Zwijndrecht. Onder groote belangstelling vond
op Woensdag 7 November j.l. alhier de vertooning plaats van de geluidsfilm "Sluit de gelederen". De opkomst was groot en de zaal
goed bezet. De voorzitter, de heer B. M. Gras,
opende de vergadering, heette allen welkom, in
het bijzonder den burgemeester, den heer J. A.
J. Jansen, den voorzitter, den secretaris en den
heer H. G. J . de Monchy van de Gewestelijke
Commissie "Rotterdam".
Allereerst kwam op het doek de begrafenis
van Z.K.H. Prins Hendrik, welke met groote
belangstelling werd gevolgd.
Daarna kwam het groote moment van de
klankfilm "Sluit de gelederen". De voorzitter
van de Gewest. Commissie, kolonel H. C. van
Cappelle, leidde deze film met 'n korte toespraak
in en verklaarde, waarom deze film "Sluit de
gelederen" getiteld is.
·
De film werd onder doodsche stilte gevolgd
en de sprekers op het witte doek moesten menig
applaus in ontvangst nemen.
Als propagandafilm heeft deze film volkomen
aan haar doel beantwoord.

STELLING VAN AMSTERDAM.
Mutaties.

NIEUWER-AMSTEL.
Benoemd tot plaatselijk leider de
heer K. ter Punt te Amstelveen; tot
leden der plaatselijke commissie de
heeren Ds. J. Fokkema, Pastoor W. F.
Roozen en H. G. D. Coppens.

DIEMEN.
Het Dagelijksch Bestuur van de Plaatselijke Landstorm Commissie is thans
als volgt samengesteld:
Mr. A. J. de Wolff, Voorzitter;
C. P. Oostenrijk, 2e Voorzitter; Hs.
Magryn Jr., 1e Secretaris; A. Silfhout Sr., 2e Secretaris; A. Hennipman,
1e Penningmeester; J. Magryn, 2e Penningmeester.
In de samenstelling van de Plaatselijke
Commissie is overigens geen wijziging
gekomen.
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SCHIETBIJEENKOMSTEN
in de Stelling van Amsterdam zijn in de
afgeloopen maand gehouden voor de
af deelingen Nigtevecht, Vreeland, Abkoude,
Baambrugge,
Duivendrecht,
Amsterdam Noord I en II, Amsterdam
Noord 111, Amsterdam West, Amsterdam Oost-Zuid en Centrum (gecombineerd), Amsterdam-Sloterdijk, Amsterdam-Buitenveldert, de Kwakel, Uithoorn, Kudelstaart, Vijfhuizen, Cruquius, Bennebroekerbrug, Diemen, Waver Amstel. de Nes, Ouderkerk a /d
Amstel, Wormer, Jisp, Landsmeer en
Oostzaan, Huygsloot-Oude Wetering.

LUCHTWACHTPOST.
De commandant van de luchtwachtpost Amsterdam, sergeant Brenker, is
bevorderd tot sergeant-majoor-instructeur.

werking van den wedstrijd. Z.H.E.Gestr.
wenschte allen veel succes, waarna hij
den wedstrijd opende door het schieten
van een serie.
Met zeer veel animo is er geschoten,
eerst ruim half zeven kwamen de laatste
kaarten bij de jury binnen, toen kon de
stand worden opgemaakt en om ongeveer half acht kreeg de Edelachtb. heer
J. A. J. Jansen, Burgemeester van Zwijndrecht, Secretaris der Gewestelijke
Landstormcommissie, het woord om met
een opgewekte toespraak en een hartelijken gelukwensch aan de winnaars der
prijzen, deze uitreikte na hulde gebracht
te hebben aan allen die hadden medegewerkt aan het goede verloop van
dezen wedstrijd, inzonderheid de Schietvereeniging Oranje-Nassau voor het beschikbaar stellen van hare schitterende
banen.
De uitslag was als volgt:

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS
MOTORDIENST.
Tot Districtscommandant van het
Vrijwillige Landstormkorps Motordienst
voor het district Drenthe, is benoemd
de Reserve-Eerste-Luitenant der Infanterie H. Boersma, Marktstraat 23,
Assen.

DORDRECHT.
SCHIETWEDSTRIJD OFFICIEREN.
De feestelijke stemming zat er nu
eenmaal in, dus viel de schietwedstrijd
voor Officieren mooi samen met het
koperen feest van Stellaard. Jonge, wat
is er ,g eschoten. Hier volgen de resultaten.
1e pr. Res. Luitenant-Kolonel W. J.
M. Linden 57 p.; 2e pr. Res. 1e Luitenant
Inf. G. A. Hoogenboom 56 p.; 3e pr. Res.
le Luitenant Inf. P. Bestbreurtje 56 p.; 4e
pr. Res. 2e Luitenant Mil. Adm. J. A. A.
Schelling 55 p.; Se pr. Res. 1e Luitenant
Inf. W. de Boer 51 p.; 6e prijs Res. le
Luitenant Inf. F. C. J. H. Köhler 47 p.;
7e prijs Res. le Luitenant Inf. R. Hogendijk 46 p.8e prijs Res. le Luitenant Inf.
A. Jonker 44 p.
De Poedelprijs werd gewonnen door:
Res. 2e Luitenant Inf. F. W. C. Schotel.
Na afloop vereenigden de deelnemers
zich om een eenvoudigen maaltijd, na te
voren uit handen van den Korpscommandant Overste Linden de prijzen in
ontvangst te. hebben genomen.
Besloten werd om eens per jaar een
gezamenlijken maaltijd te houden, zoo
mogelijk op den verjaardag van H. K. H.
Prinses Juliana.

SCHIETWEDSTRIJD VOOR HET
VERBAND DORDRECHT
VAN DEN B.V. L.
Het was Zaterdag 10 Nov., dat om
3 uur n.m. Overste W. J. M. Linden,
Commandant van het Verband Dordrecht van den Bijz. Vrijw. Landstorm,
het welkom toeriep aan de vertegenwoordigers van 37 af deelingen, die aan
den wedstrijd zouden deelnemen, den
heer G. A. Hoogenboom, pl. leider der
afd. Dordrecht, dank zegde voor de
voorbereiding en de jury voor de af-

Korps:
le prijs zilveren wisselbeker met med.
(verg. zilv.), Afd. Ridderkerk (aangeb.
Nat. Landst. Comm.) 195 punten.

Wedstrijd voor Plaatselijke Leiders:
1e prijs G. A. Hoogenboom 99 punten.

Personeel:
le prijs P. Korevaar Wzn. 99 punten.
Extra prijzen aangeboden door den
heer P. J. Hecker: G. A. Hoogenboom;
W. Klok en C. Boer.

BOEKEN, BROCHURES, ETC.
Aanleg en onderhoud van Gazons en
Sportvelden.
Een nieuwe uitgave van Turkenburg's Zaadhandel N.V. te Bodegraven,
waarin op deskundige en aangenaam
leesbare wijze bovenvermeld onderwerp wordt behandeld. Het boekje is
verlucht met tal van prachtige foto's.
De prijs is f 0.30.
Rijschool van de Nederl. Federatie van
Landelijke Rijvereenigingen.
Een brochure kondigt de stichting
aan van een rijschool te Hoofddorp,
waar onderricht zal worden gegeven in
rijden, mennen, verzorging, verpleging,
tuigenkennis, fokkerijleer, voltigeeren,
longeeren en springen. Leiding Aug.
Diemont, medeleiding W. Slob.

Winterreizen K. N. S. M.
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij organiseert winterreizen naar Madeira en West-Indië. Er
is een pracht reclameboekje van verschenen, verlucht met schitterende
foto's en gegevens.

HOTEL SPEE
CAFE-RESTAURANT

SOMMELSDIJK - TELEF. 205
Stroomend water, warm en koud. Centr. verw.

GROEP A.

Voor Jong Nederland
JONGENS EN MEISJES!
Wanneer jullie dit nummer in handen
krijgt, behoort het jaar 1934 weer bijna
tot het verleden.
Ik wensch jullie allemaal met je
Ouders en verdere familie een gezegend
Nieuwjaar toe. Een goede gezondheid,
een opgeruimd humeur, een flinke
leer-, eet-, werk- en raadsellust, en
daarbij ook nog . een mooie kans op één

der prachHge boeken, die we elke
maand beschikbaar stellen voor de beste
en trouwste oplossers.
Bij het voorlaatste raadsel is een
drukfout ingeslopen; maar gelukkig
hebben de meeste inzenders die in het
vizier gekregen.
Het blijkt, dat het meerendeel van
jullie van rebussen houdt; welnu! hier
volgt dan weer een stelletje tot besluit
van het oude jaar.

(Onder de 10 jaar.
Welk woord lees je hieruit?

I

Welk beroep heeft deze man?

Il

(GROEP B.
(Boven de 10 jaar.)
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Hoe heet deze man?
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DE BOER EN ZIJN VARKEN.
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Karel V ontmoette op zekeren dag
een boer, die met z'n vette krulstaart
naar de markt ging. Opeens kreeg het
varken een kuur: het bleef stokstijf op
den weg staan, en verkoos geen poot
te verzetten. De boer werd nijdig en
begon z'n varken met een knuppel af
te ranselen. De knorrepot schreeuwde
moord en br'and, maar bleef hardnekkig
weigeren.
De keizer schouwde het woeste tooneel met volle aandacht aan. Een paar
hovelingen wilden den boer z'n verregaande wreedheid beletten. Maar deze
riep, kokend van woede: ,,Jullie kunt
mooi praten; maar geeft mij liever een
middel om den stijfkop aan 't loopen te
krijgen!"
Hierop wisten evenwel de verontwaardigde heeren geen raad.
Toen trad de keizer op den boer toe
en sprak: ,,De zaak is hoogst eenvoudig, goeie vriend! Trek het beest aan
z'n staart, en dan zal het wel voortgaan".
De boer volgde dien raad op, en ja
waarlijk, het varken gaf z'n lijdelijk
verzet dadelijk op.
De boer was in z'n nopjes; hij nam
z'n muts af en sprak, zonder te weten
wie hij voorhad: ,,Dank U, beste heer!
Ik zie wel, dat gij gewend zijt met varkens om te gaan!"
De hovelingen trokken bij deze woorden een gezicht, alsof ze buikkramp
kregen. Maar de keizer had schik in 't
geval, en ging lachend verder.

a

Hotel
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT

HET BEDROEFDE HANSJE.
Hans, een vierjaars krullebol
Zit aan tafel met z'n tol
V roolijk, druk te spelen;
Zoem, zoem, zoem! zoo gonst het blij;
Wie zou met zoo'n reuzebij
Zich nu nog vervélen?
Luid hoera galmt door de gang,
Met een herrie van belang
Komt z'n broerke Fransie;
Met een daverend geluid
Juicht en joelt hij 't feestlied uit:
,,Moe, ik heb vacantie!"
Frans, die met z'n schooltasch smijt,
Springt in zijn baldadigheid
Als een bok vol kuren;
Mammie ziet het lachend aan,
Maar bij Hansje komt een traan
Om het hoekje gluren.
Mammie vraagt haar jongsten spruit,
Wat dat pareltje beduidt;
En bedroefd smeekt Hansie:
"Mammie! geef toch asjeblief
Aan uw kleinen hartedief
Ook een stuk vacantie!"
OOM BERTUS.

OOM BERTUS.
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THANS DE POPULAIRE HOED

THE

Fa. ANDR. VISSER, Steenwijk
1e kwaliteit

We ken

GROENTE-BLOEM- EN
LANDBOUW ZADEN

Weken

Vraagt geïllustreerde prijscourant

CLOCK
HAT
VANAF

/6.9-2.

'

7

•

LID VAN DEN B.V. L.
28 jaar, gehuwd,

Fabrikant van
en Handelaar in

ZOEKT WERKKRING

onverschillig wat; van zeer BOUWMATERIALEN
goede getuigen voorzien. Br.
letJters S.T. bureau v. d. blad. MIDDELHARNIS - TELEF. 21
Res.-Off., lid B.V.L., flink postuur en goede gezondheid, 23
jaar, vierjarige praktijk gem.administratie, zoekt betrekking als part. secr. burgem. of

VAANDELS-VLAGGEN
MEDAILLES

en derg. Brieven onder letters
F. S. D. bureau van dit blad.

KOK

BLIKGROENTEN
De ideale warmtebron

VOORSCHOTEN

PANDBRIEVEN

der N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE
EEN VEILIGE BELEGGING
Verkrijgbaar:
4 pCt. Pandbrieven à 100 pCt.
Aangesloten bij de contrale
der Rijkspostspaarbank.
Jaarlijksche uitloting 2½ pCt.

ONZE
ZEEUWSCHE ZADEN
EN VRUCHTBOOMEN
MUNTEN UIT!

1
G. J. HOSMAN

VELER VERLANGEN
gaat uit naar een goed
en mooi fornuis

PELGRIM FORNUIZEN

N.V. Zaadh. en Boomkweek.
Wed. P. DE JONGH, GOES

Op plaatsen, waar nog niet
vertegenwoordigd, agenten
gevraagd.
-

LANGE

N.V. INGENIEURSBUREAU

ZAADHANDEL
DOETINCHEM

SPECIAAL- BUREAU VOOR
GAANDEREN
WATERREINIGING
Neder landsch Fabrikaat
EN
WATERTECHNIEK

PRACTISCHE
HUISVROUW
KOOPT
BIJ

VROOM &
DREESMANN

•
HET NEDERL.
TECHNICUM, ARNHEM
geeft schrlftelljke
opleiding voor alle
LAGERE en MIDDELBARE tech n lsch e
beroepen.
Ook voor de N. 0.en andere RIJKSEXAMENS

GOEDEWAAGEN'S
KONINKLIJKE FABRIEKEN

28

H.H. LANDSTORM ERS!

N.V.Fabriekv. Werktuigen
v.d. Zuivel-Industrie
V•h• D• WOUDSTRA &Zn •
Y LST (Fr • )
Telefoon No. 9 en 3

Alle Houtwaren v. d. Zuivelbereiding, Chemischeen Textielfabrieken

gericht op de examenen practijkelschen.

Vraag het kosteloos prospectus No. 1 0 eens aan.

111111111111

v.h. L. W. BRONKHORST
Javastraat 57 • Den Haag
Opgericht anno 1873
Telefoon no. 113290
Postgiro no. 163395
Sigaren•, Sigarettenhandel

Benzine en

Electromotoren

H. W. BLOMJOUS
DENNEWEG75-77
TELEF, No.112760
's-GRAVENHAGE
U niform-kleeding
Petten

KENT

U

DE MILISAFE?

Vraagt prosp. Opgericht 1910

H.RAMBACH
MAANDERWEG 10

EDE

WINDMOTORENFABRIE~

R§cbr.s. &/rlrcr J/lsl·{Fr)

ZEIST

MET zuN LAGE

LEEUWEN DAAL
Rijswijk

(Z.-H.)

Tel. lnterc. 118893

VERGADERZALEN
.RECORD"WINDMOTOREN

Sigaren-Tabak-Sigaretten

BELASTINGEN ' '
H G J WOLF
Zoo kunnen wij U aanbieden,
•
•
•
hetzij voor huur of koop, in 't
LEIDEN
mooiste gedeelte gel. villa's en
948 TELEFOON 948
grond. Nadere inl.: Bouw- en
BREESTRAAT
88
Woningbur. ,,Onze Woning", 88
Dir. H. G. Sliedrecht, te Zeist, - - - - - - - - - Stationsplein.

Fa. JOHs. v. d. ANDEL

---

TransportVerzekering

CAltlEN'S ICOLENHA"El
l>E WALES-.SPECIAlUT
V.l>'w'ERFSTR.-4 IEL.i697
LEIDEN

N.Z. VOORBURGWAL No.156
_ _ AMSTERDAM - -

HOEVELS!

VOOR

één der weinigen die werkelijk

KONINGSSCHUTIERS

LET OP ONS MERK:

chemisch reinigen.

J. NOOITGEDAGT &ZONEN, IJLST.

Rotterdam.
45980.
van den Bijzonderen Vrijwil- _
_ _ _ Telefoon
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ligen Landstorm bl·schikbaar
tegen betR ling van f 1.-:
INSIGNES van het Koningsschutterskruis. als Dasspeld
Speciaal adres :
en als re..-ersknoop.
Drukker ij RUITEN BEEK
Bij postwisselzending aan de
Administratie van "Het LandDOORN
TELEFOON No. 1 25
stormblad" te vermelden hetModellen
en
prijzen
op aanvraag
geen men wenscht.

OEFEN- EN WEDSTRIJDMATERIAAL

Uitstekende resultaten.

N.A.L. Garage
P. LANGHOUT - TER AAR
BIiiijke prijzen voor luxe
Auto's en Touringcars

---------A. Drüghorn

Handel in Bouwmaterialen

Individueel onderwijs,

•

I

W.Woittiez &Zonen

• •

Enschedé
Telefoon 2813

TELEFOON 45 • DRACHTEN

Telefoon 19

PLATEEL PIJPEN f0.50 p B N A'

N.V. DrentschOverijselsche Houthandel
Coevorden

VOLBEDA's Zaadhandel

NU

OCT. 'Y,

voor alle
Landbouwmach lnes, Ruwol ie,

Hotel

BRESKENS

STUDEER TECHNIEK
THUISf

UW ADRES

Uw adres

EDE
OOSTERBEEK
Jacht- en Toeristenartikelen,
Amunltle, Tenten, Veld- en
The r mosflesschen, Rugzakken, enz.

meer dan ooit hebben
alleen de best onderlegden kans, om te
werk gesteld te worden!

Tel. 117 • COEVORDEN

koop op prijscourant van prima eiken, keurig afgew.,
prachtig gebeitst, 200 x 40 cM.,
1ste kwaliteit tuin-, bloem- m.
30 beuken schijven in lade, voor 1 ste klas civiele en
en landbouwzaden, Friesche met spelreglement. Prijs f 8.25, militaire kleedlng naar maat
franco huis.
---------kleipoters, boomgewassen, M.
Kool. Broek op Langendljk
enz., tegen uiterst con- Telefoon 243, Postgiro 69502.
curreerende prijzen.

Gebrs. v. LEUSDEN

UIVER

FIRMA H. H. WIND

Agenten of depothouders SJOELBAKKEN
gevraagd voor den ver-

VRAAGT PRIJSCOURANT !
PRIMA GROENTE-, BLOEMEN LANDBOUWZADEN
Tev. agenten of depothouders
gevraagd. - Flinke provisie.

DE

TURFMARKT 24-26
TELEFOON 2001 • GOUDA
Verhuur - Stalling - Reparatie
Off. Agent:
Nash • Singer • International

Verzekering Maatschappij
Sneek
Directie : S. ZEIJL Wzn.
Comm.:
'Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
Mr. J. Oranje.
H. M. Martens,
Burgemeester Sneek.
Auto-, W.A.-, Ongevallen•,
Zeikten-, Glas-, Brand- en
Transport..-erzekeringen.

kunnen waarlijk voldoen aan

KAREL I
GARAGE "LUXE"

TELEFOON 2412 - MEPPEL

~:•~;:~;~f~J;;, sw::I!~T~~~::... !~~~R..!~RLGRIM"
H. DIEPENBROEK

Telefoon

KREUZEN's
Kolen handel

VRAAGT PRIJSKRANTEN !

ROTTERDAM., .

ME'D AILIL.ES
INSIGNES

-~~ 15 MAAR [{N

1III I III III IIII III I III II II III II II II I II II

1

BEGEER

PRIMA KWALITEIT

Vervaardiger van Regimentsvlaggen en Hofborduursels

Beijerlandschelaan 17
Jonkerfransstraat 106
Oude Binnenweg 100
ROTTERDAM
Ons speciaal-artikel i's
W-- OVERALLS1JQ
in àlle kleuren en
in àlle maten,
reeds vanaf f 1.69.

N.V. KONINKLIJKE

CONSERVEN

BEKERS

WESTEINDE 36, DEN HAAG

VAKkleeding
Speciaal zaak

NEDERLANDSCH
_
FABRIKAAT

-

rP~UBöSM'AN s Lo M

ambtenaar ter secretarie

1:

1:l bi 31J i i-4

•

I\WAUIUJ

8

VOOR EERSTE KLAS VERPAKTE ROTTERDAM

ROOMBOTER GRAND HOTEL COOM!~!:!!!~!~I~

ZADEN

Uitsluitend
het beste

1

Fa. B. BRINKERS

GEHEEL GEMODERNISEERD
Onze prijzen zijn thans : Kamers vanaf f 3,--, inclusief
uitgebreid Hollandsch ontbijt.

AFDEELING ROOMBOTER

- - - - - - - - A L L E COMFORT

ZOETERMEE,R

Hotel VERNIMMEN

LEVERING UITSLUITEND AAN DEN HANDEL

Heerenveen (t.o. 't station)

'T GOUDEN HOOfD

T,ELEFOON ZOETERMEER 12 - DEN HAAG 390538

St roomend w. en k. water
Centrale verwarming

GROENMARKT 13
DEN HAAG -

GARAGE - TELEF. 20

Telef. 117584 (3 lijnen)

AMSTERDAM

"ZlJM fRANZfSKANER"

LEEUWARDEN

Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE

Logies e!~~!i 1 1250

Hotel "De Kroon" ALLE BAN KZAK E N

_..PRIMA KEUKEN.._

KEUKEN

Utrecht

N V MEGGA
■

■

■

■

'

'

Telefoon (Rotterdam) 't Bekende Café-Restaurant

Café-Restaurant Suisse

GEVESTIGD SEDERT 1847

VOLKOMEN GEVAARLOOS -ABSOLUUT REUKLOOS.
ZINDELIJK EN GOEDKOOP.
Heeter en veel voordeeliger
dan gas, dus in dezen crisistijd een omwenteling op het
gebied van koken, verwarmen
en verlichting. Precies gewone
gasstellen, doch met krachtiger vlam. 5 uur van 1 liter
petroleum. Binnen 4 minuten
1 liter water aan de kook.
Prijs ..... . .. .. . . ..... . f 7.20.
llet regelbare vlam . . f s.,o.

TEN BRUGGEN CATE's Oliehandel'
Broek op Langendijk. Tel. 48.

'N REUZE SUCCES hebt U met
onze overbekende GELUKSBAANSCHIJF (tel1. 1-100).
Geen lastig zoeken meer. Met de
.. cijfers om den zwar,t en rand
~.
,, , . , • ·•,, ..
.t kunt U gemakkelijk controlee• •1, " ~ · :: ..• ,---- · ~ '•:. u, .. " " .... ren, welk cijfer geschoten is.
u, .. " • " •;, ', · i :; • ·• ~ .. " Levering franco huis, door geheel
•.. " .. ~" ";., --· ...... ,;' ~ " ~..,, Nederland. Vraagt onze uitgebr.
" " " "M ;•~;, " ,." ·• '\
prijscourant met modellen.
N.V. v.h. Firma GROENENDIJK
SLAGHEKSTRAAT Nos. 90-94
Rotterdam-Zuid - Tel. 11386-11209
Leverancier van schijven voor

DE BOO & ZN.

~NZINE - PETROLEUM - OLiëN EN VETTEN
MACHINEKAMER-BEHOEFTEN
MOTORBOOTDIENST DELFT- ROTTERDAM v. v.

N Co R DIA
''co
HOOFDKANTOOR: ARNHEM

TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G.
DELFT - HOOIKADE 30 - TELEFOON ,s7
ROTTERDAM - WIJNHAVEN t.o. 105 - TELEF. 13820

Firma C. en S. VALKENBURG &Co.
SCHERPENZEEL (Gld.)
Tel. 7 - Telegrammen:

J. P. v. EESTEREN GEBR. BOEK F a b r i k a n t e n van :
•

LOOSDUINEN

BOUW- EN GEWAPEND
BETONWERKEN

Vraagt prijs
per stuk
en

ZUIDBLAAK No. 22

per K. G

■

ROTTERDAM. Tel.11645 Speciale Afdeeling

FIJNGOED

TRIPLEX

SIMON-VALKENBURG

•

OREGON PINE
BERKEN en EUEN

PRIJZEN S C H ER P CONCURREEREND l
KORTE LEVERINGSTIJD

BETONHOUT

KISTENHOUT

De prijscourant voor TUINZADEN is zoo juist
verschenen. Vraagt, vóór U zaad bestelt, even
een exemplaar aan.

Fa. A" van Rossum - Ooltgensplaat
ZAADTEELT-ZAADHANDEL - TELEFOON 3
VERSCHENEN =

----=========L=a=n=ds=t=or=m==e=n=B=u=r=g=e=rw==ac=h=;t.

'A. J.

•

Telefoon no. 6

LEVEREN: Vuren, Grenen, Amer. Grenen
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Sparren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout.
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw.

Prima consumptie - Prijzen billijk

Dir. B. HOMAN

•

Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel. 40891

Groningen

Fraai gelegen aan de Loolaan Tevens eigenaar Hotel Elzenga

',

STOOMWASSCHERIJ

•

WADDINXVEEN

't Meest bekende Restaurant
en Café ter plaatse

bij het Kon. Paleis en Bosschen

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 1

Dagelijksche Boot- en Autodiensten
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam,
Delft, Den Haag, Amsterdam,
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd

•

Heerestraat 26

H TEL BLOEMINK

;:_gMeerdervoort 809

Voorloopig kantooradres: Graaf Florisweg 30, Gouda

HELLEVOETsLu1s
Telef.3 (dagen nacht)

Prima Keuken

PETROLEUM.

D. VERSTOEP ~:u

HOTEL v. ENGELEN N.V. Houthandel vh. Fa J & GALBLAS

'tHotel "De Nymph"

No. S 3 O ~- g APELDOORN
Vraagt pr IJs O
en beschrijving van onze modellen

N. v. AANNEMING MIJ.

Hotel "Terminus", Utrecht

dan naar

"CAPELLEa.d. IJSSEL

KOFFERKLUIS

Telef~on Gouda 2352 - Telefoon Den Haag 338501

Vreeburg - Tel. 12836

Naar Brielle?·

NEDERLANDSCHE
HAN DEL-MAATSCHAPPIJ' N.V.

Aannemer van grond-, spoor-, hei- en betonwerken
Wegenbouw en waterwerken ·,_,
Verhuur van aannemersmateriaal

P. Mulders & Zn.

Carrosseriebouw

OOLTGENSPLAAT

Vergaderzalen SAFE DEPOSIT -

A b On n é ,s i~~;~fä-ö;;;;~t UITST.
Groote Vergaderzalen

Overal
vertegenwoordigd.

cAFE-REsTAURANT

Pilsner Urquell

Werft

N.V. A. HOBBEL

" DE VERRADER"
Historisch spel uit de geschiedenis van Zuid-Afrika, door
Bram van Leijden /<,chrijver
van "In een blauwgeruiten
kiel") . Bovenstaand stuk werd
met groot succes te Zwolle
gespeeld. Het is bijzonder geschikt voor uw feestavond
van den B.V.L.
Buiten deze hebben wij nog
een prachtcollectie.
Vraagt zichtzending bij
E. WESTERHOF Azn.,
Mel.kmarkt 30, Zwolle.

Purgeer- en Bloed•
de p·11
ZUJVeren
) en
van H. VAN AKEN,
Apotheker - Spec1a
· }'1st
te SELZAETE.

Het beste en doelmatigste
purgeermiddel, veroorzaken
geen buikpijn of krampen,
zuiveren het bloed en geven
het nieuwe kracht.

- - - - - - - - Prij-s: f 0.60 per doos
De Firma
Verkri;gbaar
bi;~ Apothekers
~
0
W. H.H. v. d. Born & C en Drogisten.
Granen en Pluimveevoeder
te

Importeur:

SCHULTE & THIEME

Diverse soorten Singelband, Touw- Tersc huur - Barneve lt Postbox 55 - Middelburg

~-v. L. M . - ~
werk en Techn. Banden en Weefsels

(N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Mij.)
VEENDAM

levert

u

de meesit oordeel-

!~:d~~ s::~:~:s::~~;s~l~~~;
't gebruik van onze artikelen
krijgt ge een antwoord op de
vele vragen, welke zich voordoen op dit gebied.

Neemt proef . . . . . .
en ge wordt o.vertuigd !

r.:-oo?s~?e~o~!~uder-1
domsdoofheid, oorverkalking, loop. ooren, brommen,
fluiten, geraas in het boofd, enz.
Vraagt kosteloos broch.
no. 22 omtrent genezing.
S. WIJNBERG,
Oosterpark
A'dam

suizen,

,5 -

