
LEGITIMATIEBEWIJZEN. 
Er wordt aan herinnerd, dat ieder 

bijzonder vrijwilliger in bezit behoort te 
zijn van het nieuwe oranjekleurige 
legitimatiebewijs. 

Het legitimatiebewijs met bruinen 
omslag is vervallen. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 
Bij Koninklijk Besluit zijn bevorderd: 
tot Officier in de Orde van Oranje

Nassau: 
J. Buiskool, Voorzitter Gewestelijke 

Landstorm Commissie "Groningen"; 

tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau: 

S. M. Middelhofi, Voorzitter Ge
westelijke Landstorm Commissie "Alk
maar"; 

J. W. van Boekel, Lid Gewestelijke 
Landstorm Commissie "Dordrecht"; 

F. J. Goedhart, Lid Gewestelijke 
Landstorm Commissie "Veluwzoom"; 

tot Olficier in de Orde van Oranje
Nassau (met de zwaarden): 

Reserve Luitenant-Kolonel C. van den 
Nieuwenhuizen, van den staf der 
Infanterie; 

Reserve Luitenant-Kolonel A. C. de 
Neeve, · van den staf der Infanterie; 

tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau: 

Mr. A. Slob, Burgemeester Haarlem
mermeer; 

A. Klontje, Reserve-Kolonel b.d. te 
's-Gravenhage; 

tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau: 

J. Kruis, Reserve Kapitein der 
Jagers te 's-Gravenhage; 

G. van der Valk Bouman, Burgemees
ter der Gemeente Linschoten; 

J. Bleeker, Burgemeester van Opster-
land; . 

C. Dane Gzn. te Willemstad; 

tot Ridder in de Orde van den Neder
landschen Leeuw: 

Prof. Mr. J. C. Kielstra, Gouverneur 
van Suriname. 

Mr. H. Bijleveld, Lid van het Bestuur 
Rijksverzekeringsbank Amsterdam; 

A. Volker Lzn. te Sliedrecht. 

DE MAASSLUISSCHE JONGENS. 
Een groote Fransche oceaanstoomer 

vloog midden op zee in brand. 
Het stormde en regende. Passagiers 

en bemanning gingen in de booten en 
werden door andere schepen gered. 

Verlaten dreef de "Atlantique" 
gloeiend van hitte stuurloos rond op 
de golven. Een schip ter waarde van 
12 à 15 millioen gulden. Zeesleepbooten 
van eenige bergingsmaatschappijen snel
den uit diverse havens te hulp. 

Een N ederlandsche was de eerste. 
Maar hoe de zware sleeptrossen aan 

het brandende schip vast te krijgen? 
Geen nood. Drie wakkere Maassluis
sche matrozen beklommen den gloeien-
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den ijzeren reus en maakten de trossen 
vast. Zij kregen brandblaren aan han
den en voeten, het deerde niet, zij 
bleven aan boord. 

De draadlooze bracht het bericht in 
de pers. 

In Nederland heerschte vreugde over 
de kloekheid van het Hollandsche zee
varende volk. 

In alle soberheid is dit het verhaal 
van een gebeurtenis, welke zich voor 
ruim een jaar op zee afspeelde. 

Het verhaal van de drie Maassluis
sche matrozen. 

Waren het socialisten of misschien 
communisten? Anti-revolutionairen, de
mocraten, conservatieven of fascisten? 

Het waren Nederlanders en daarmee 
basta! 

Wij halen deze geheel niet wereld
schokkende gebeurtenis in de herinne
ring terug, om daaruit te laten zien -
wat men uit vele soortgelijke gevallen 
kan leeren - dat het nationaal gevoel 
en de nationale saamhoorigheid boven 
de partijen uitgaat. 

Ons volk is als natie één, samenge
steld uit tallooze groepen, richtingen en 
partijen. 

Die nationale eenheid berust op 
sterke grondslagen: op het gemeen
schappelijk bezit van het Vaderland, het 
behooren tot eenzelfde Staatsverband 
gekroond door een eeuwenoud Konings
huis, éénzelfde Taal, éénzelfde Historie; 
de natie is samengestrengeld in de ge
slachten door een Verwantschap van 
honderden jaren en ook van eeuwen 
her heeft onze vaderlandsche bodem 
zich vermengd met het stof onzer voor
vaderen. 

De sterkste gedeeldheid in ons volk 
is het gevolg van het verschil in geloof. 

Zooveel te meer reden · is er, om de 
nationale eenheid als een kostelijke 
schat te bewaren en voor zoover dit 
met een goede consciëntie overeen is 
te brengen, te ontzien. 

De nationale eenheid is levende 
werkelijkheid. Haar oerkracht blijft 
meestal verborgen, doch kan in kritieke 
momenten op verrassende wijze aan het 
licht treden. 

De historie geeft daarvan treffende 
voorbeelden, zoo ter gelegenheid van 
den terugkeer van Oranje in 1813 en in 
1914 bij het uitbreken van den wereld
oorlog, toen de nationale geschillen door 
het gemeenschappelijk gevaar werden 
overheerscht. 

Zij brengt mede, dat binnen het raam 
van de wet, vrijheid van geweten, van 
godsdienst, van overtuiging en - voor
zoover de veiligheid van het land en de 
roeping der Overheid dit gedoogen, -
ook vrijheid van propaganda op onze 
vaderlandsche erve moet bestaan. 

Vrijheid zij er om 'een ander geloof te 

belijden, een andere levensbeschouwing 
te hebben en voor de verséhillende groe
pen het recht om, naar de mate der be
teekenis van hun groep en van hun 
overtuiging, aandeel te hebben in de 
nationale aangelegenheden. 

Een partij als de Rapaillepartij, die 
wij hebben zien optreden, valt daar 
vanzelfsprekena buiten. 

Een partij als de Communistische 
Partij, die zich aandient als agressief 
revolutionair instrument eener buiten
landsche macht, stelt zich reeds daar
door buiten onze nationale gemeen
schap en behoort het rechtstreeksche 
doelwit te zijn van fnuikende Overheids
maatregelen. 

Tegen alle extremistische partijen 
behooren de wetten, welke terwille van 
de veiligheid van Staat in het leven zijn 
geroepen, rechtvaardig doch uiterst 
stevig te worden gehandhaafd. 

De S.D.A.P. is nog lang niet waar zij 
aanlanden moet, wil zij aan den natio
nalen disch mede kunnen aanzitten. Tal 
van "twijfelachtigheden" zullen daartoe 
eerst behooren te worden opgeruimd en 
onrechtmatig verkregen bezit dient 
weer op zijn plaats te komen. 

Met dit onrechtmatig verkregen bezit 
zien wij allereerst de uitermate vrijmoe
dig verworven machtspositie in onze 
grootste steden en in de publieke be
drijven in de kleinere gemeenten. 

Het stemcijfer van de verkiezingen 
wijst voor alle revolutionaire groepen 
te zamen in steden als Amsterdam, 
's-Gravenhage en Rotterdam maximaal 
45 °/o aan. 

Niettemin hebben zij, gebruik maken
de van de verhoudingen, bijkans het 
dubbele percentage weten te "ver
overen", o.a. voor wat betreft de bezet
ting der plaatsen voor gemeenteambte
naren en gemeentearbeiders, waardoor 
zij op dit belangrijk gebied een over
heerschende rooden invloed konden uit
oefenen, hetgeen zij ook nimmer hebben 
nagelaten. 

Onze groote steden, waar de levens
draden der natie samenkomen, zijn het 
eigendom en het levensbelang van ons 
geheele volk, onverschillig waar dit 
woont, hetzij in Zee)lwsch-Vlaanderen 
of op de Veluwe. 

Langs geordenden weg, niet volgens 
het nationaal-socialistisch recept, zal 
deze misstand moeten verdwijnen, zul
len wij in ons land goede verhoudingen 
verkrijgen. 

Ten slotte de nationaal-socialistische 
bacil, deze is waarlijk virulent. 

Met handhaving van de getroffen 
maatregelen, geve men deze lucht en 
licht. Veel zonlicht! Vooral het sterke 
zonlicht der openbaarheid werkt zui
verend. 

B.V.L.-VERGADERING TE 
OUDENBOSCH. 

De prijsuitreiking. 
De afdeelingen Oudenbosch, Stand

daarbuiten en Zegge van den B.V.L. 
hielden eene gecombineerde propa
ganda-vergadering in het vereenigings
gebouw Fidei et arti te Oudenbosch 

SENORITA$ 

onder leiding van Kapelaan lndeweij, 
voorzitter der afd. Oudenbosch. 

Nadat door alle aanwezigen het Wil
helmus is gezongen opent de voorzitter 
met een hartelijk woord van welkom 
aan Pastoor van Genk, den secretaris 
van de gew. commissie en den Pastoor 
van Zegge, aan Majoor Beets, aan de 
leden der drie plaatselijke commissies 
en de Bijzonder Vrijw. Landstormers 
met hunne dames, de vergadering. De 
commissie van Oudenbosch, aan wie de 
regeling van dezen avond was toever
trouwd, had alles keurig geregeld, en 
een woord van lof en dank moge hier 
zeker wel openlijk worden gebracht. 

Voor muziek - de band van Ouden
bosch was aanwezig - voor zang en 
voordracht was gezorgd. 

Na de openingsrede van den voorzit
ter werd het woord gegeven aan Majoor 
Beets, die de Rijks- en de Particuliere 
prijzen voor de schietwedstrijden zou 
uitreiken. Alvorens tot de uitreiking 
over te gaan, sprak Majoor Beets, de 
Commandant van het West-Br. Ver
band, over doel en wezen van het in
stituut, alsmede over het groote belang 
voor de handhaving van gezag en orde 
in het vaderland, en de noodzakelijk
heid van een band van vriendschap en 
vertrouwen tusschen commandant en 
manschappen, alsook tusschen de leden 
van den B.V.L. onderling. Hierna wor
den de prijzen uitgeieikt. Als bijzon
derheid worde vermeld, dat twee prij
zen onder de aanwezige dames werden 
verloot - attentie, welke zeer op prijs 
werd gesteld en die de sfeer nog ge
zelliger maakte. 

Na de prijsuitreiking droeg de heer 
De Leeuw, - de instructeur der drie 
af deelingen - een paar zangnummers 
voor, welke een zeer levendig applaus 
uitlokten. 

Als in het verloop van den avond de 
zoons en dochters van den heer de 
Leeuw van hun kunnen op muzikaal 
gebied blijk geven - mag aan alle aan
wezigen duidelijk zijn geworden, wat 
deze familie op dit gebied kan pres
teeren. 
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DE VOORWAARDEN ZIJN HET GUNSTIGST 

Schade-afwikkeling geschiedt vlug en coulant 

Pastoor van Genk hield een keurige 
rede. 

De heer Alph. v. d. Bom, technisch 
leider der drie af deelingen, besprak de 
bekende klankfilm van den B.V.L., 
welke in Januari te Breda zal worden 
gedraaid. Waar de afd. Oudenbosch bij 
Breda was ingedeeld, waren de man
schappen dezer afdeeling niet te Roo
sendaal geweest, zooals de afdeelingen 
Standdaarbuiten en Zegge. Hij wekte 
nu allen op, zooveel mogelijk naar 
Breda te gaan. 

Wat de kamerschietoefeningen be
treft, deelde hij mede, dat plaats en 
tijd nog nader zouden worden bekend 
gemaakt. Muziek en voordracht zorg
den thans weer voor een aangename 
afwisseling. De heer v. d. Smisse gaf 
een humoristische voordacht, die blijk
baar bijzonder in den smaak viel. 

Op verzoek van de manschappen der 
afd. Standdaarbuiten dankt de heer 
Zwets, voorzitter dier afdeeling, de 
heeren leden der commissies voor 
hunnë gaven, waardoor het mogelijk 
was zooveel mooie, particuliere prijzen 
(29) uit te reiken. Hij complimenteert de 
familie De Leeuw met het welverdien
de succes van dezen avond. 

Nog wat muziek, wat zang en voor
dracht en te ongeveer 11 uur sluit de 
voorzitter, Kapelaan Indeweij met een 
woord van hartelijken dank aan allen, 
die tot het welslagen van dien schoonen 
avond hebben medegewerkt, deze zeer 
geanimeerde vergadering. 

De zilveren bekers werden gewon
nen door M. J. de Leeuw en J. v. d. 
Klundert. 

De beker, aangeboden door den bur
gemeester van Oudenbosch was voor 
de 2e maal door M. J. de Leeuw gewon
nen en bleef nu in zijn bezit. 

De beker van den WelEdelGeb. heer 
Notaris Scholten werd door den heer 
de Leeuw weer voor de afd. afgestaan, 
zoodat deze voor dit jaar in het bezit 
kwam van J. v. d. Klundert van Stand
daarbuiten. 

De beker, aangeboden door den Bur
gemeester van Standdaarbuiten werd 
gewonnen door Johs. van Tilburg van 
Standdaarbuiten. 

VERBAND "DRENTHE". 

Als nieuwe leden der Gewestel. 
Landst. Comm. ,,Drenthe" traden toe 
de heeren: Mr. G. Baron van der Felz, 
Burgemeester der Gemeente Zuidlaren, 
J. J. Swildens, Pastoor te Emmer-Com
pascuum, en B. Jongerius, Pastoor te 
Klazienaveen. 

Hollandsche Veld: Als pl. leider 
dezer Af deeling is benoemd de heer 
J. de Jonge, aldaar. 

Barger-Compascuum: Als Pl. leider 
dezer Af deeling is benoemd de heer 
IJ. Woudstra te Klazienaveen, wegens 
bedanken van den vorigen functionaris, 
de heer E. van Vliet. 

In November en December 1934 zijn 
de volgende Landstorm-propaganda
avonden gehouden, t.w.: 

BEZOEKT IN ALKMAAR 
CAFE-RESTAURANT 

PAVILJOEN KINHEIM 
STATIONSWEG No. 60e - TELEFOON 283 

GERENOMMEERDE KEUKEN 
GESEPAREERD RESTAURANT 
PRIMA CONSUMPTIE 
Aanbevelend, P. J. L. JOOSTEN 

FIRMA N. v. OS & ZONEN 
DOORN TELEFOON 113 

Tochten per Luxe Touring-car 

In het bulten- en binnenland 

Speciale Ambulance-Automobielen 

CHE V ROL E T-1 MP ORT EUR S 

Te Veenhuizen, Sleen, Nieuw-Buinen-
2e Exloermond, Smilde, Zuidlaren en 
Schoonebeek. Al deze avonden werden 
uitstekend bezocht, te Smilde was de 
toeloop zelfs zoo groot dat circa 100 
man niet meer konden worden toege
laten, wegens gebrek aan ruimte. Over
ste v. d. Nieuwenhuizen en Mr. de 
Bruijn waren op deze bijeenkomsten 
aanwezig en voerden het woord. 

Te Meppel en Hoogeveen is de ge
luidsfilm "Sluit de Gelederen" vertoond, 
mede voor de Afdeelingen uit den om
trek. Beide zalen waren uitverkocht. 

Op 15 December j.l. is te Assen in het 
Parkhotel een bijeenkomst gehouden 
van de Pl. leiders uit het Drentsch Ver
band. Bijna alle Pl. leiders waren aan
wezig. De Overste en de Secretaris 
hebben met de Pl. leiders verschillende 

belangrijke zaken besproken, terwijl 
ook de nieuwe Districts-Commandant 
van het Motor-corps, die ter kennis
making aanwezig was, eenige woorden 
tot de Pl. leiders ·heeft gericht. 

VERBAND "VOLLENHOVE". 

Landstorm-propaganda-avonden zijn 
gehouden te Ambt-Vollenhove, Olde
markt en Wanneperveen. 

Deze bijeenkomsten waren alle goed 
bezet. Overste Van Tienhoven en de 
Secretaris voerden het woord. 

Op 8 December 1934 is te Zwolle in 
het Hotel van Gijtenbeek de jaarlijksche 
bijeenkomt der Pl. leiders gehouden, 
alwaar de Overste en de Secretaris ver
schillende zaken met de leiders hebben 
besproken. Het hoogtepunt dezer ver
gadering was de rede van den heer H. 
de Boer uit Den Haag over het Natio
naal-Socialisme. Op deze met groote 
aandacht beluisterde rede volgde een 
leerzame bespreking. 

De heer Dercksen van Gouda heeft 
de leiders er nog eens op gewezen de 
werving van abonné's op het Landstorm
blad krachtig ter hand te nemen. 

Uit de Afdeelingen 
Aduard, 29 Dec. Schietwedstrijd om wild en 

gevogelte. 

Amsterdam. Op Woensdag 19 Dec. vierde de 
afdeeling Amsterdam-Noord op luisterrijke wijze 
het 5-jarig bestaansfeest. Vele landstormers met 
hun dames waren aanwezig; ook een illuster ge
zelschap van genoodigden: officieren, advocaten, 
dokters, priesters, dominee's, allen sympathi
seerend met het vredes-instituut van den B.V.L. 

Ongeveer 400 menschen vulden het R.K. Ver
eenigingsgebouw aan het Meerpad en volgden 
met gespannen aandacht en in blijde stemming 
het programma. 

In zijn openingswoord memoreerde de voor
zitter, de weleerw. heer ds. B. Hagenaar, het 
verheugende feit, dat Amsterdam-Noord nu 5 
jaren lang in het gelukkige bezit is van een 
eigen afdeeling van den B.V.L. Daarna volgde 
de plechtige aanbieding van het nieuwe vaan
del door den heer G. v. Egdom, welk vaandel 
hierop officieel in dienst is gesteld door res. 
luit.-kolonel C. M. Donck, hetgeen vergezeld 
ging van een hartelijke en enthousiaste toe
spraak, waarin moed en offervaardigheid aan 
de mannen en ook aan de dames gevraagd werd 
De sympathieke rede werd door een daverend 
applaus beantwoord. 

Welverdiende woorden van dank en waar
deering sprak de kolonel ook nog tot den 
trouwen en ijvervollen leider dezer afdeeling, 
den heer B. Koet. 

De stemming van den avond werd in niet ge
ringe mate verhoogd door een dameszangkoor, 
dat onder de eminente leiding van mej. A. Aar
de wijn een vaandellied zong speciaal voor deze 
gelegenheid vervaardigd. 

Ook andere zangnummers van dit frissche 
koor oogstten een buitengewoon succes; o.a. 
eenige fraaie solo's van mej. C. Koet. 

Mr. G. A. J. M. Mutsaerts betrad nu het 
podium om in een fijn gedocumenteerde rede 
het groote nut van den B.V.L. uiteen te zetten 
en aan te wakkeren tot trouw aan het wettig 
gezag. Eveneens de tweede spreker, mr. H. 
Bijleveld, wist terstond zijn hoorders te boeien 
door zijn forsche zinnen, die iedereen wel 
moesten overtuigen van de noodzakelijkheid van 
het gezag, dat van God komt. 

Na de pauze brachten "Die Overijhe Spelers" 
veel vroolijkheid in de zaal. Een luid applaus 
getuigde van de dankbaarheid der toeschou
wers. Een serie keurig geteekende projectie
beelden passeerde daarna de revue, waarin de 
geschiedenis van deze afdeeling met al z'n lief 
en leed in herinnering werd gebracht. 

Nadat ds. Hagenaar nog hartelijke woorden 
van dank en huldiging had uitgesproken tot de 
sprekers en anderen, die tot welslagen van dit 
lustrum hadden meegewerkt, ging de leider van 
de plaatselijke afdeeling, de heer B. Koet, over 
tot de uitreiking der prijzen, behaald or,, de 
schietwedstrijden. 

't Was een succesvolle avond, welke 'n groote 
saamhoorigheid heeft bevorderd en voorzeker 
zeer veel heeft bijgedragen tot het nastreven 
van het doel: steun aan het wettig gezag. 

Anjum, 4 Dec. Ledenvergadering, onder lei
ding van den heer M. U. Dijkstra. 

Anjum, 17 Dec. Vertooning "Sluit de gelede
ren" in de geref. kerk. Wel 700 personen waren 
aanwezig. Spontaan werden de liederen gezon
gen, begeleid door het muziekkorps. Was het 
een waagstuk, in drie dagen tijds zulk een 
samenkomst te organiseeren, de gemeentelijke 
commissie heeft getoond niet alleen durf te 
hebben, doch ook in staat te zijn "iets grootsch 
te verrichten". 

Apeldoorn, 7 Dec. Voor een zeer talrijk 
publiek is in de gemeentelijke eierhal de pro
paganda-film "Sluit de gelederen" vertoond. De 
1eer H. C. J. te Loo leidde als voorzitter der 
plaatselijke Landstormcommissie deze samen
komst. Als sprekers traden op de heeren gep. 
kolonel N. J. Lavaleye (Arnhem), burgemeester 
jhr. C. G. C. Quarles van Ufford, kapelaan J. 
Reuvekamp en prof. J. W. Geels. 

De "Nw. Apeld. Crt." sprak van een "indruk
wekkende betooning van trouw aan Oranje". 

Arnhem, 6 Dec. In "Irene" werd de film 
,,Sluit de gelederen" gedraaid. Vele officieren, 
onderofficieren en manschappen van het garni
zoen Arnhem waren bij deze voorstelling aan
wezig. Overste W. van Ingen Schouten opende 
met een kort welkomstwoord. 

Deze film, aldus zei de spr. o.m., geeft een 
beeld van het werken van deze organisatie en 
spr. hoopte, dat velen zich na het beëindigen 
van hun diensttijd bij de plaatselijke afdeeling 
van den B.V.L. zullen aansluiten .. 

Asperen. Op Vrijdag 4 Januari hield de Bijz. 
Vrijw. Landstorm een propaganda-avond in ge
bouw "Eendracht Maakt Macht". De avond 
werd bijgewoond door generaal Duymaer van 
Twist, lid van de Tweede Kamer. 

Barneveld, 29 Nov. Landstormavond in het 
Concertgebouw waarbij tevens de klankfilm 
"Sluit de gelederen" vertoond werd. De animo 
om dezen avond bij te wonen, was zoo buiten
gewoon groot, dat de ruime zaal, die aan 800 
personen plaats biedt, nog ruimte te weinig 
had om allen te bevatten. 

Nadat res. le luit. Sanders gelukwenschen en 
een stoffelijk blijk van waardeering aangeboden 
had aan het muziekgezelschap "Kunst veredelt" 
in verband met zijn 15-jarig bestaan, werd het 
woord gevoerd door burgemeester Westrik, die 
er op wees, dat de B.V.L. helaas nog niet ge
mist kan worden, zoodat hij allen, die het wettig 
gezag hoog wenschen te houden, opwekte den 
Vrijwilligen Landstorm zoo krachtig mogelijk te 
steunen. Ten slotte deelde spr. mede, dat hier 
in de maand Augustus van het volgende jaar 
een groote landdag van den B.V.L. zal worden 
gehouden. 

Na het vertoonen van de film traden verder 
nog als spreker op de beide plaatselijke predi
kanten, ds. Van Montfrans, predikant bij de 
Ned. Herv. Gemeente, en ds. Korfker, predikant 
der Ger. Kerk, welke voorgangers evenzeer een 
warm pleidooi uitspraken voor den B.V.L., uit 
welke letters laatstgenoemde zelfs wenschte te 
lezen: ,,Blijft Vuren Levenslang", in de betee
kenis van te blijven propaganda maken voor 
den Landstorm. 

Aan het einde van den welgeslaagden avond 
reikte de res. luit.-kolonel C. J. C. Janssen de 
prijzen uit. 

Bleskensgraaf, 13 Dec. Prijsuitreiking. De 
voorzitter, de heer F. van Dam, herdacht, dat 
hij 10 jaar te Bleskensgraaf den scepter zwaaide. 
Luit. Groenendijk sprak over de beteekenis van 
den tweeden ban. 

Borne, 17 Dec. Propaganda-samenkomst, on
der leiding van burgemeester Schaepman, die 
in het bijzonder een welkomstwoord toeriep 
tot pastoor Frank, nieuw lid van de plaatse
lijke commissie. De heer H. de Boer, uit Den 
Haag, sprak voorts over het ontstaan van den 
B.V.L. 

Boxtel, 21 Dec. Er wordt hier een nieuwe 
schietbaan aangelegd. 
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Dedemsvaart, 4 Dec. Propaganda-samenkomst 
in "Ons Centrum". Burgemeester mr. W. A. J. 
Visser wenschte den heer J. Schipper geluk 
met zijn 10-jarig leiderschap van den B.V.L. Als 
spreker trad op pater Borromaeus de Greeve, 
met als onderwerp: ,,Wie zijt gij, B.V.L. ?". 

Pastoor A. J. Swarte is toegetreden als lid 
van de plaatselijke commissie. 

Delft, 12 Dec. Jaarvergadering, onder leiding 
van ds. T. J. Hagen. Als nieuwe leden der plaat
;elijke commissie werden geïnstalleerd ds. H. P. 
Brandt en pastoor J. P. J. Kok. 

Dinther, 4 Dec. Prijsuitreiking. Tijdens de ver
gadering gaven zich 14 nieuwe leden op. 

Dordrecht, 8 Dec. Vertooning "Sluit de ge
lederen" in het gebouw "Kunstmin". De zaal 
was tot in de hoeken gevuld. De vergadering 
stond onder leiding van den voorzitter der Ge
west. Commissie P. L. de Gaay Fortman, burge
meester van Dordrecht, terwijl v"orts verschil
lende autoriteiten werden opgemerkt. 

Dordrecht, 8 Dec. Samenkomst plaatselijke 
leiders van het Verband Dordrecht. Namens de 
plaatselijke leiderswerd hetwoord gevoerd door 
den heer W. K. Haafkens van Lexmond, die den 
commandant, overste Linden, hulde bracht voor 
het ter vergadering gesproken woord, maar ook 
dank bracht aan den oud-commandant,res.-kapt. 
J. A. J. Jansen, voor al hetgeen tot stand werd 
gebracht. 

Drachten, 14 Dec. Filmvertooning "Sluit de 
gelederen". De avond is schitterend geslaagd; 
allen hebben volop genoten. Het beeld was dui
delijk en de sprekers in alle hoeken verstaan
baar. De muziek sloeg in. ,,Een pracht-avond", 
was de algemeene opmerking. Ruim 700 perso
nen waren in het kerkgebouw bijeen. 

Drunen, 30 Dec. na de Hoogmis hield de 
afdeeling van den B.V.L. een vergadering in 
de zaal der Meisjescongregatie. 

De heer Stevens, leider van deze vergadering, 
zegt, dat de schietwedstrijden anders geregeld 
dienen te worden. Hij stelt voor, de schutters 
in drie klassen in te deelen. Om dit plan verder 
uit te werken, moet de commissie worden uit
gebreid. Hiervoor worden aangewezen de heeren 
Corn. van Wezel en P. Willemse; de laatste 
nam zijn benoeming reeds ter vergadering aan. 

Ondertusschen is de spreker ter vergadering 
gekomen en wordt begonnen met het uitreiken 
van de prijzen, die dit jaar behaald zijn door 
de leden der afdeeling bij de onderlinge schiet
wedstrijden. De heer Rabon reikt de prijzen 
uit met een toepasselijke speech. 

De prijzen werden behaald als volgt: le prijs 
Marie Brok, 2e prijs Lamb. de Wit Wz., 3e prijs 
Marinus de Wit, 4e prijs Piet Willemse, 5e prijs 
Jos. Knippels, 6e prijs Jos. Klerks Man, 7e prijs 
Corn. Brok, Se prijs Harrie van Hulten, 9e prijs 
Jos. van Drunen Pzn., 10e prijs Jos. van Spijk, 
lle prijs Jos. v. d. Bosch, 12e prijs Corn. Cales. 

De geluksprijzen werden behaald door Antoon 
Rekers, David Elshout en Frans van Delft. 

Terwijl de scherpschutter M. Brok promo
veerde tot koningschutter met 191 punten in 
20 schoten. De titel van scherpschutter werd 
behaald door Jos. Knippels, Jos. van Drunen, 
Jos. Klerksman en Marinus de Wit. 

Na de uitreiking van deze prijzen hield de 
heer Rabon een lezing, waarin hij liet uitkomen, 
hoe noodzakelijk de B.V.L. is en wat voor 
diensten hij kan bewijzen aan de Nederland
sche regeering. 

Nog enkele leden gaven zich op voor den 
B.V.L. 

Erp, 27 Dec. Mede door de zorgen van bur
gemeester Eliëns is de slapende afdeeling tot 
nieuw leven gewekt. 

Garijp, 28 Dec. Bij het afscheid van den heer 
B. Visser, als plaatselijk leider, heeft de heer 
A. B. Wijminga hem hartelijk dank gezegd voor 
wat hij in en sedert November 1918 voor den 
B.V.L. had gedaan; hij vereerde hem met een 
blijvend aandenken in den vorm van een wan
delstok met zilveren knop, versierd met het 
embleem van den B.V.L. 

's-Gravenhage, 24 Nov. Welgeslaagde leiders
dag voor de plaatselijke leiders in Zuid-Holland: 
West, waarbij tevens het dagelijksch bestuur 
der gewestelijke commissie en de hoofdoffi
cieren van het korps aanwezig waren. Na af
loop der besprekingen werd een bezoek ge
~racht ~.an het Planetarium van de "Haagsche 
.... ourant . 
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's-Gravenhage, 29 Nov. Bij monde van res.
kapt. J. Kruis, plaatselijk leider van Den Haag
Sportkwartier, werden aan res.-majoor J. P. 
Boots en aan res. le luitenant D. J. Karres, die 
beiden benoemd werden bij het regiment Jagers, 
Jagersabels met inscriptie aangeboden namens 
alle plaatselijke leiders uit Zuid-Holland: West. 

De heeren Boots en Karres waren zeer inge
nomen met dit vernieuwde bewijs van saam
hoorigheid van het korps Zuïd-Holland: West, 
en betuigden den heeren Kruis en P. T. Bontje, 
die bij de aanbieding aanwezig waren, hun 
warmen dank. 

Groningen, 11 Dec. De film "Sluit de gelede
ren" is tweemaal afgedraaid voor 'n stampvolle 
zaal. Om acht uur opende de heer J. Buiskool, 
voorzitter van de gewestelijke commissie, de 
bijeenkomst en heette welkom: de commissaris 
der Koningin, de burgemeester van Groningen, 
de garnizoens-commandant en de hoofdcommis
saris van politie en verdere burgerlijke ~n mili
taire autoriteiten. 

Na een spontaan driewerf hoera voor onze 
Koningin, zongen de aanwezigen het Wilhelmus. 

Namens de afdeelingen B.V.L. Groningen, Ten 
Boer, Haren en Hoogkerk werd in de pauze 
bij monde van den plaatselijken leider der af
deeling Groningen, den heer H. Turkstra, hulde 
gebracht aan kapitein D. de Jonge voor he~geen 
feze kapitein heeft gedaan voor het gewest 
Groningen en mede als organisator van deze 
film-samenkomst. Hierna had mevr. De Jonge 
een bloemenhulde in ontvangst te nemen. 

Haarlem, 15 Dec. Jaarlijksche schietwedstrijd 
voor de officieren van het korps "Kennemer
land", gevolgd door een vergadering van de ge
westelijke commissie en een gezamenlijke bij
eenkomst van gewestelijke commissie en offi
cieren. 

Even nadat om 3 uur de schietwedstrijd in 
het schietgebouw "Generaal Van Merlen" is 
aangevangen, komt luit.-gen. L. F. Duymaer van 
Twist, vergezeld door res.-majoor K. A. van 
Schelven en res.-kapitein G. F. Boulogne, den 
wedstrijd bijwonen. 

Een groot aantal deelnemers had zich voor 
den wedstrijd opgegeven; 32 officieren schoten 
om de 16 mooie prijzen, die door de nationale 
en gewestelijke commissie beschikbaar waren 
gesteld. De eerste drie prijzen werden gewon
nen, resp. door luit. Th. S. J. Hooij, luit. W. M. 
Ragut en kapt. C. L. Jansen met resp.: 49, 
steun 46, - 49, steun 41, - 47, steun 48 pnt. 

In de vergadering der gewesteijke commissie, 
die vervolgens gehouden werd, hield de heer 
Duymaer van Twist, nadat de voorzitter, de 
heer D. 0. Norel, de vergadering had geopend, 
een rede, waarin hij zijn groote voldoening uit
sprak over de groote opkomst van de leden der 
gewestelijke commissie en de groote deelname 
van bijna 60 pCt. van de officieren van 't korps 
aan de bijeenkomst en aan den schietwedstrijd. 

Na afloop van deze vergadering vond een ge
zamenlijke bijeenkomst van officieren en gew. 
commissie plaats. 

Tot groote spijt van de deelnemers moesten 
de generaal en de hem vergezellende heeren 
even na de opening, door den korpscommandant 
res. luit.-kolonel P. S. Hartogh Heijs van Zoute
veen, wederom naar Den Haag vertrekken. 

De korpscommandant besprak vervolgens en
kele mobilisatieregelingen. 

Haarlem, 20 Dec. In het gebouw "Olympia", 
alhier, werden de prijzen uitgereikt aan de 
winnaars van den gehouden plaatselijken wed
strijd. Door res. luit.-kolonel P. S. Hartog Heijs 
van Zouteveen werd, na een woord van opwek
king tot trouw bezoek, dank gebracht aan het 
plaatselijk bestuur voor de goede leiding en den 
opgewekten geest tijdens de oefeningen. De 
schutters met de hoogste aantallen waren in 
klas 1: D. J. van Rijn en S. van Asten met 97 
punten en in klas II: F. Hoppenbrouwer Sr. met 
94 punten. 

Ha~erswoude (Rijndijk), 6 Dec. Welgeslaagde 
St.-N1colaaswedstrijd. 

Heerjansdam, 18 Dec. Filmavond. Na opening 
door den voorzitter der plaats. commissie, den 
heer jhr. Beelaerts van Blokland, heeft o.m. 
kolonel Van Cappelle het woord gevoerd. 

Helvoirt, 21 Dec. Na de prijsuitreiking is bij 
monde van den eerw. heer pastoor een vaandel 
a~n de afdeeling aangeboden. Bij deze vergade
rmg waren tevens aanwezig de burgemeester 
en de heere_n Van Beek en Van Agt, voorzitter 
en secretaris van de gewestelijke landstorm
commissie. 

~ ~. 
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Hillegersberg, 14 Dec. Geslaagde wedstrijd. In 
de afdeeling scherpschutters behaalde C. Bénard 
den eersten prijs en in de afdeeling schutters 
le klasse de heer L. Uyl. 

Hoek van Holland, 29 Nov. Welgeslaagde 
samenkomst, onder leiding van den heer H. J. M. 
v. d. Berkhof. Onder de aanwezigen was de heer 
J. M. Krijger, lid Tweede Kamer, oud-voorzitter 
Z.H.W. In deze samenkomst heeft o.m. luit.-gen. 
W. J. C. Schuurman een rede gehouden. Deze 
rede, aldus de "Rott.", tintelend van vader
landsliefde, eindigend met een opwekking tot 
steun en sympathie voor ons nationaal instituut, 
den B.V.L., werd beloond met een dankbaar 
applaus. 

Vervolgens heeft de heer H. de Boer, uit Den 
Haag, een causerie gehouden over: revolution
naire uitingen in Rusland en Nederland. 

Holten, 3 Jan. De secretaris der plaatselijke 
commissie, de heer P. Kenemans, mocht heden 
zijn 25-jarig jubileum herdenken als hoofd der 
School met den Bijbel te Holten. Onze afdee
ling meende ook dezen feestdag niet ongem'e1jd 
te mogen laten voorbijgaan, omdat de secretaris 
een zeer goede stuwkracht is, waaraan de af
deeling veel dank is verschuldigd. Bij deze ge
legenheid werd hem aangeboden een beeld van 
den Landstormer "Als 't moet", waarmee ook 
onze geachte jubilaris in zijn dankwoord vol
komen mocht instemmen, als symbool van den 
B.V.L. De heer Jalink, uit Apeldoorn, sprak 
den jubilaris toe, terwijl de plaatselijke leider, 
de heer F. L. Tromop, namens de afdeeling, het 
beeld overhandigde. 

Den Hoorn, 13 Dec. Welgeslaagde propaganda
samenkomst, waarbij mr. G. A. Boon, lid Tweede 
Kamer, het woord heeft gevoerd. Op zeer gees
tige en pittige wijze, aldus de "Nw. Delftsche 
Crt.", zette spr. uiteen, dat in den B.V.L. geen 
geloofs- of andere kwesties op den voorgrond 
treden, maar dat allen zijn: Nederlanders, trouw 
aan God, Vorstin en Vaderland. 

Na de pauze heeft nog een keur van sprekers 
het woord gevoerd. 

Joure, 12 Dec. Welgeslaagde samenkomst, 
waarbij o.a. pater De Hart en de heer Heukels 
het woord voerden. Mr. J. W. Tijsma, uit 
Leeuwarden, reikte de prijzen uit. 

Krabbendijke, 3 Dec. Samenkomst onder 
leiding van burgemeester mr. Strik van Lin
schoten. De heeren Laernoes en overste Bier
man voerden het woord. De secretaris P. Tram
per behandelde de zaken de afdeeling betref
fende, waarbij bleek, dat de afdeeling 42 leden 
telt. De afdeeling heeft 2 koningschutters en 
28 scherpschutters. 

Leendie, 20 Dec. Jaarvergadering. Na opening 
door den plaatselijken leider, den heer Jos. v.d. 
Sanden, werd allereerst de plaatselijke land
stormcommissie geïnstalleerd. Deze is samen
gesteld als volgt: pastoor De Wijs, burgemeester 
Vogels en de heer K. de Win, eereleden, en 
de heeren Jos. van Engelen, P. C. J. Bauduin, 
W. v. Grinsven, J. Smulders, J. Bax Mz. en M. 
van Dijk, leden. De secretaris der gewestelijke 
landstormcommissie, de heer L. van Agt, zette 
de taak van de plaatselijke commissie uiteen en 
hield voorts een gloedvolle rede, waarin op de 
noodzakelijkheid van het voortbestaan van het 
instituut van den B.V.L. werd gewezen. 

Leeuwarden, 30 Nov. Vertooning van "Sluit 
de gelederen" in de Harmonie, zoowel des mid
dags als des avonds. 

De heer J. Pars sprak een kort openings
woord, waarin hij o.a. de aanwezige burgerlijke, 
militaire en rechterlijke autoriteiten, in het bij
zonder den Commissaris der Koningin, mr. P. 
A. V. baron van Harinxma thoe Slooten, en zijn 
echtgenoote welkom heette. 

Spr. memoreerde de oprichting van den 
B.V.L., wier afdeeling Leeuwarden thans 360 
leden telt, en wekte op, om paraat te blijven. 
Ook de jonge menschen dienen met hun geest
drift den B.V.L. te steunen. 

Friesland blijve niet achter in het schragen 
van het gezag en van het Oranjehuis. 

Na de filmvertooning, die grooten bijval had, 
sprak pater G. J. H. Strijbosch een kernachtig 
slotwoord. 

Leidschendam, 22 Dec. Schietwedstrijd, waar
bij o.m. tegenwoordig burgemeester Keijzer, de 
wethouders De Koning en Van Wijk en enkele 
raadsleden, zoomede de heer Perquin, die allen 
door den res.-kapitein v. d. Zanden in zijn 
openingswoord hartelijk werden welkom ge
heeten en wien dank werd gebracht voor hun 
aanwezigheid en medewerking. 

Door eenige bestuursleden waren diverse 
prijzen beschikbaar gesteld. 

Aan het slot sprak burgemeester Keiizer een 
woord om aller medewerking te vragen den 
B.V.L. tot nog grooter bloei te brengen. 

Maarssen, 28 Dec. Bij een propagandasamen
komst voor den motordienst gaven zich 27 per
sonen op als vrijwilliger voor dit korps. 

Mierlo, 4 Dec. Prijsuitreiking door den plaat
selijk leider, den heer J. Lammers. De heer 
Van Ham gaf een verslag van de gelden en 
dankte de inwoners van Mierlo, die door hun 
bijdragen gezorgd hadden, dat dezen avond 
zulke mooie prijzen konden worden uitgereikt. 

Kapelaan Holtus sprak een slotwoord. 

Monster, 19 Dec. Nadat door luitenant Karres 
en den voorzitter der plaatselijke commissie, 
den heer Vleugels, enkele woorden waren ge
sproken en de prijzen waren uitgereikt, bleef 
men nog eenigen tijd gezellig bijeen. 

Mijnsheerenland, 16 Nov. Propaganda-samen
komst, die groote belangstelling trok, daar op 
dien avond de burgemeester, mr. A. de Jong, 
als voorzitter van de afdeeling zou worden ge
ïnstalleerd. 

De aftredende voorzitter, de heer G. Sterk, 
opende de bijeenkomst, heette alle aanwezigen 
hartelijk welkom, in het bijzonder den nieuwen 
voorzitter mr. De Jong en de heeren H. C. 
van Cappelle en F. D. van der Mast, resp. 
voorzitter en secretaris van de gewestelijke 
commissie. 

Daarna werd overgegaan tot de vertooning 
van enkele films. 

Na de pauze installeerde kolonel Van Cap
pelle den burgemeester tot voorzitter van de 
plaatselijke commissie, die door mr. De Jong 
op keurige wijze beantwoord werd. 

Naaldwijk, 27 Dec. In verband met zijn 12~ -
jarige echtvereeniging hebben de leden van de 
afdeelingen Honselersdijk en Naaldwijk van den 
B.V.L. hun leider, luitenant J. C. Capteijn, op 
hartelijke wijze gehuldigd. 

Nieuw-Buinen, 12 Dec. Welgeslaagde propa
gandasamenkomst, waarbij tal van nieuwe leden 
werden geboekt. Sprekers waren de heeren mr. 
E. 1. F. de Bruin, secretaris gewestelijke com
missie, en H. Dijkstra, de plaatselijk leider. Er 
waren afgevaardigden aanwezig van de afdee
lingen 2e Exloërmond en Borger. 

Nieuwkoop, 17 Dec. In deze laatste propa
ganda-samenkomst in 1934, uitgaande van de 
gewestelijke landstormcommissie Zuid-Holland: 
West, hebben de voorzitter en de secretaris der 
gewestelijke commissie, de heeren Royaards en 
Karres, zoomede majoor Boots, een en ander 
medegedeeld over groei en organisatie van den 
B.V.L. en over de groote medewerking, die 
allerwegen ondervonden wordt. Z.H.W. telt 
thans bijna 7000 leden. Burgemeester Van der 
Weiden heeft de sprekers hartelijk dank gezegd. 

Nieuwdorp, 14 Dec. Overste Bierman hield 
een rede, waarin hij uit den loop onzer vader
landsche historie den na uwen band tusschen ons 
volk en het Huis van Oranje aantoonde. 

Nieuwe Tonge, 12 Dec. Vaandel-uitreiking. 
Het openingswoord werd gesproken door bur
gemeester R. Sterk, voorzitter van de plaatse
lijke landstormcommissie. Na een welkom en 
na de verliezen te hebben gememoreerd van 
ons Vorstenhuis, zeide spr., dat het eenerzijds 
een verblijdend teeken is, dat er een B.V,L, 
bestaat, anderzijds is het een droevig teeken, 
omdat het noodig is zorg te dragen voor het 
wettig gezag. Waakzaamheid is geboden, in 
trouw aan ons Vorstenhuis. 

Hierna reikte de heer J . Buth, namens het 
vaandelcomité, het fraaie vaandel over aan den 
voorzitter, waarna de plaatselijk leider, de heer 
A. H. Nieuwkerk, allen dank bracht, die hun 
medewerking voor dit vaandel wel hebben wil
len schenken. 

Hierna voerden nog het woord overste Van 
Hoogenhuyze, burgemeester Den Hollander, 
voorzitter der gewestelijke commissie, de heer 
Hogeweg, secretaris dezer commissie, en de heer 
Nieuwenhuizen. 

Het was een zeer geslaagde avond. 

Noorden (Z.H.), 10 Dec. Ledenvergadering, 
waarbij majoor Boots en de heer Fr. Pieterse, 
voorzitter der plaatselijke commissie, dezen 
,,praatavond" uitnemend deden slagen. 

Numansdorp, 17 Dec. Ten raadhuize instal
leerde luitenant Groenendijk, namens de gewes
telijke commissie, de plaatselijke landstorm
commissie, bestaande uit de heeren: J. G. de 
Zeeuw, voorzitter, burgemeester; dr. W. F. van 
Beek, secretaris, dierenarts; A. Huisert, pen
ningmeester, Voorstraat; en J. Bouman, lid, 
Havenweg. 

Nijverdal, 1 Dec. Schietwedstrijd. De eerste
prijswinnaars waren : seizoenwedstrijd F. B. 
Pfeiffers; dagwedstrijd, klasse A, R. Krommen
dijk; dagwedstrijd, klasse B, J. de Vries. 

Het médaillehuis Wijnands en Van Rensen, te 
Amsterdam, had een prachtige zilveren sport
riguur beschikbaar gesteld en de firma Stol, te 
Culemborg, een zilveren médaille 

Olst, 12 Dec. Jaarvergadering onder leiding 
van den plaatselijk leider, res. le luitenant H. 
G. Th. Kruissink. Nadat vóór de pauze kolonel 
Lavaleye het woord had gevoerd, hield na de 
pauze de heer A. Gorter, uit Deventer, een 
interessante causerie over zijn reis-ervaringen 
door Nederland, toegelicht met lichtbeelden, 

Oosterbeek, 19 Dec. Ledenvergadering, onder 
leiding van den heer W. Bijlsma, plaats. leider. 
De voorzitter gaf een overzicht van het afge
loopen jaar, memoreerde o.m. het verscheiden 
van onzen kameraad P. Böcker en stipte aan 
de vele gezellige uren, in B.V.L.-kring doorge
bracht op kameraadschapsavonden, schietoefe
ningen en andere samenkomsten. 

Aan de schietoefeningen nemen gemiddeld 35 
man deel. 

Besloten werd onder leiding van den heer 
Leenen een propaganda-actie op touw te zetten, 
ten einde de kas te versterken. 

Vervolgens hield de heer Zijlstra een ver
handeling over onze vloot. 

Oostkapelle, 30 Nov. Jaarvergadering, onder 
leiding van burgemeester jhr. W. Z. van Tey
lingen. Overste Bierman hield een lezing over: 
Walcheren en Oranje. 

De plaatselijke leider der afdeeling, de heer 
Jasp. Jobse, behandelde de zaken de afdeeling 
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betreffende, waaruit bleek, dat de afdeeling 44 
leden telt. De afdeeling heeft 5 koningschutters, 
27 scherpschutters, 2 schutters le klas en 5 
schutters 2e klas. 

Oud-Alblas, 7 Dec. Jaarvergadering, waarbij 
luitenant Groenendijk prijzen en brevetten uit
reikte. Een woord van hulde werd gebracht 
aan den heer G. C. Mabelis, die vanaf de op
richting plaatselijk leider is. 

Pernis, 11 Dec. Jaarlijksche wedstrijd, waarna 
de prijzen door den voorzitter der plaatselijke 
commissie, dr. J. D. Meerwoldt (die zelf ook 
een fraaien prijs ter beschikking had gesteld, 
een navolgenswaardig voorbeeld!) werden uit
gereikt. De eerste drie prijzen werden gewon
nen door de heeren C. van Vliet, A. A. Kooij
man en Joh. de Bruin. 

Ritthem, 30 Nov. Geslaagde samenkomst on
der leiding van den burgemeester. Spreker was 
de heer Laernoes, uit Vlissingen. De afdeeling 
telt thans 23 leden. 

Rotterdam, 17 Dec. Ten einde de leden der 
gewestelijke commissie in de gelegenheid te 
stellen kennis te maken met de officieren van 
het Verband, heeft de voorzitter, de heer H. C. 
van Cappelle, in hotel "Atlanta" te Rotterdam 
een vergadering belegd. Een 50-tal officieren 
had aan de uitnoodiging gehoor gegeven. Na een 
welkomstwoord van kolonel Van Cappelle, 
sprak de heer G. H. Scholten, le luitenant der 
Jagers, die een voordracht hield, getiteld: Hoe 
de communisten de revolutie voorbereiden. 

Schiedam, 14 Dec. In een gehouden kring
wedstrijd werden gewonnen: le prijs Schiedam 
(de Van Hoboken-wisselbeker); 2e prijs Vlaar
dingen (zilveren beker brouwerij "De Oranje
boom"); 3e prijs Overschie (médaille burgemees
ter mr. P. H. Schwartz, te Maassluis) ; 4e prijs 
Maasland (médaille fa. Visser & Co., te Schie
dam); 5e prijs Maassluis; 6e prijs Schipluiden; 
7e prijs Den Hoorn. 

Res.-kapitein P. Mak, voorzitter van de 
plaatselijke commissie van Schiedam, heeft de 
prijzen uitgereikt. 

Sliedrecht, 4 Dec. Vertooning van de geluids
film "Sluit de gelederen" in de zaal van Kore
vaar, die geheel gevuld was. De vergadering 
stond onder leiding van den voorzitter, den 
heer A. P. Volker, terwijl opgemerkt werden, 
naast de geheele plaatselijke commissie, de 
oud-voorzitter P . Rijsdijk, de overste Linden 
(die op zich had genomen de brevetten uit te 
reiken), de heer J. A. J. Jansen, burgemeester 
van Zwijndrecht, en de heeren A. Volker Lzn., 
J, W. van Boekel en luit. A. Groenendijk. 

Het was een prachtavond. 

Smilde, 12 Dec. Geslaagde propaganda-samen
komst. Sprekers de heeren: burgemeester K. 
Gerrits, mr. De Bruyn en ds. Van Enk. 

Een onzer verslaggevers meldt ons over deze 
bijeenkomst: één ding was te betreuren, n.l. dat 
wij zooveel menschen moesten teleurstellen om
dat de zaal overvol was .... 

Someren, 24 Dec. Bij de prijsuitreiking bleek, 
dat 19 schutters le klas en 20 schutters 2e klas 
aan den wedstrijd hadden deelgenomen. 

Stoppeldijk, 19 Dec. Overste Bierman sprak 
o.m. over het fascisme in zijn geschiedkundige 
wording in Italië, het nationaal-socialisme in 
Duitschland en de overeenkomstige beweging in 
Nederland. Dienden deze organisaties in het 
buitenland om aan rotte toestanden een eind 
te maken, iets dergelijks is in Nederland geluk
kig niet noodig geweest. . . . 

Tzum, 15 Dec. Eerste prijzen werden behaald 
in de scherpschuttersklasse door Jan Greidanus 
en in de eerste klasse door R. Steensma. 

Velsen-Noord, 27 Dec. Bij de prijsuitreiking, 
waarbij overste Hartogh Heys van Zouteveen 
aanwezig was, werd medegedeeld, dat de af
deeling in dit jaar met 20 leden was toegenomen. 

Vogelenzang, 11 Dec. Het aantal actieve leden 
steeg tot 17. 

Volkel, 10 Dec. Bij de prijsuitreiking waren 
er van de 70 leden ongeveer 60 opgekomen. 

Voorburg. - Vanwege de afdeeling Voorburg 
van den Bijz. Vrijw. Landstorm werd een extra 
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schietwedstrijd gehouden. Een groot aantal 
landstormers hadden aan den oproep gehoor ge
geven. De voorzitter der plaatselijke afdeeling, 
de heer J. A. Meeuse, opende den feestavond 
met een woord van welkom, inzonderheid tot 
dr. De Vries, een der leiders der E.H.B.O., en 
deelde mede, dat het bestuur van enkele be
kende sprekers toezegging heeft gekregen om 
voor de afdeeling te spreken. Spr. hoopte, dat 
ook deze avond er mocht toe medewerken den 
band tusschen de landstormers te versterken. 

In de korte pauze tusschen de wedstrijden 
sprak ds. Goote een opwekkend woor~, e; op 
wijzende, dat ons instituut een vredes-mshtuut 
is en alleen als het moet, maar dan ook met 
alle kracht, voor Vorstenhuis, Volk en Vader
land zal weten pal te staan. 

De wedstrijd had een zeer gezellig verlo~p• 
Enkele gasten uit Leidschendam deelden gehik 
op, zoodat er na afloop geen enkele tele~rge
stelde was, dank zij het groote aantal pnJzen, 
dat door verschillende vrienden van den Land
storm was beschikbaar gesteld. 

Aan het einde dankte de voorzitter allen, die, 
op welke wijze dan ook, hadden meegewerkt 
om dezen avond te doen slagen, waarna ten 
slotte de plaatselijke leider, de heer P. H. van 
der Zande, een bijzonder woord van dank bracht 
aan mevr. Meeuse, die wel het meest tot het 
welslagen van dezen avond had meegewerkt. 
Het was een prettige avond, die naar meer 
smaakt. 

Warffum, 10 Dec. Schietwedstrijd. 
Een groot getal schutters was opgekomen, 

vo
1

~ral nu bekend was, dat kapitein De Jonge 
weer in hun midden zou zijn. De heer L. Hui
zinga was de tolk van allen, toen hij den kapi
tein een hartelijk welkomstwoord toesprak en 
een algeheel herstel toewenschte." 

Wassenaar, 5 Jan. Door het voortreffelijke 
werk van de plaatselijke commissie van Wasse
naar, in het bijzonder van de heeren Th. H. 
Ruys, M. Houbolt en J. Schol, kon heden een 
eigen schietgebouw van den B.V.L. worden ge
opend, een gebouw 9 bij 21 l'1-· grondol?pe;vlak. 
Er zijn 8 schietbanen en de meuwste vmdmgen, 
o.m. voor het heen-en-weer halen van de 
schietschijven, zijn er bij toegepast .. 

Bij de opening waren o.m. aanwezig de vo?r· 
zitter van de N.L.C., de heer Duymaer v. Twist, 
vergezeld van majoor Van Schelven en kapitein 
Boulogne, generaal H. de Iongh, inspec~~ur v:i,n 
den Vrijw. Landstorm, vergezeld van z1Jn adiu
dant eerste luitenant Koning, generaal b.d. en 
mevr. Zeeman, maj. Boots, commandant Z.H.W., 
voorzitter en secretaris van de gewestelijke 
commissie de heeren Royaards en Karres, de 
burgemee;ter van Wassenaar, de heer Wiegman 
en tal van hoofd- en subalterne officieren. 

Na een welkomstwoord van den heer Ruys, 
voorzitter van de plaatselijke commissie van 
Wassenaar heeft generaal Duymaer van Twist 
een openidgsrede gehouden, waarin hij de tot
standkoming van dit gebouw van harte toe
juichte. 

Nadat de heer L. G. Royaards, voorzitter 
Z.H.W., namens de gewestelijke commissie met 
groote waardeering gesproken had over het 
werk van de heeren Ruys, Houbolt en Schol, 
heeft generaal De Iongh het eerste schot gelost. 
Hierna heeft burgemeester Wiegman ook als 
hoofd der gemeente zijn waardeering v_oor het 
gebouw uitgesproken, een gebouw, waarin naast 
den B.V.L. ook de burgerwacht van Wassenaar 
en de verschillende schietvereenigingen zich 
zeker spoedig thuis zullen gevoelen. 

Na afloop der officieele opening ving een 
wedstrijd voor de vrijwilligers aan, en 's avonds 
zijn de prijzen uitgereikt. 

Wateringen, 28 Nov. Vaandel-uitreiking en 
vertooning van "Sluit de gelederen" in het 
veilinggebouw. Sprekers waren de heeren: bur
gemeester A. J. Verhoeven, ds. P. Bootsma en 
pater Borromaeus de Greeve. Mevr. Verhoeven 
heeft namens een damescomité het fraaie vaan
del aangeboden. Onder de vele hooge gasten 
waren generaal en mevr. Duymaer van Twist. 
Aan H.M. de Koningin werd een telegram ge
zonden, waarop burgemeester Verhoeven het 
volgende antwoord van den adjudant van H.M. 
de Koningin mocht ontvangen: 

HOTEL POMONA 
BRANDERIJ GEBOUWD 
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"Hare Majesteit de Koningin draagt mij 
op, de plaatselijke landstormcommissie van 
Wateringen, met de tweeduizend landstor
mers, Hoogstderzelver oprechten dank te 
betuigen voor de gevoelens van verknocht
heid, neergelegd in het telegram." 

Ongeveer 2500 B.V.L.-ers zijn op den Wate
ringschen avond aanwezig geweest. ... 

Na dit inderdaad te korte overzicht van de 
gebeurtenissen dezen avond in het landelijke 
dorpje Wateringen, dat geheel in het teeken 
van landstormvreugde en -enthousiasme stond, 
mogen we hier laten volgen een indruk van 
deze samenkomst, die wij in "De Nederlander" 
aantroffen: 

Het was een gebeurtenis van de eerste 
orde voor de dorpelingen. Van heinde en 
verre was men naar het centrale punt: het 
veilinggebouw, gestroomd. 

De Westlandsche wegen kenden een on
gekende drukte: auto's, fietsen, tippelaars, 
ja zelfs tippelaars, die van verre uit den 
polder kwamen! Want er leeft in het West
land een warm enthousiasme voor den 
B.V.L. We hebben het tot uiting zien komen 
op de geanimeerde schietwedstrijden en op 
de jaarvergaderingen van plaatselijke afdee
lingen, maar gisteravond, in het veiling
gebouw, waar meer dan 2000 B.V.L.-ers te 
zamen waren, ondergingen we het massa
enthousiasme, dat zich eens heerlijk kon 
uiten. 

Men voelde zich hier één, verbonden 
door één zelfde band - of men Protestant 
of R.-Katholiek is - hier is de band van 
den B.V.L.: trouw aan het wettig gezag, 
strijden voor de hoogste goederen: j:!cds
dienst, gezin, gezag, en als symbool van 
d.eze: ons geliefd Vorstenhuis, waaromh·~en 
alle B.V.L.-ers de gelederen zullen sluiten, 
om, ,,als 't moet", 'n onverbreekbaren mu11r 
te formeeren, waartegen de golven van on
geloof, revolutie en geweld te pletter zullen 
slaan. 

In bepaalde kringen in ons land zegt men 
wel eens: zullen die B.V.L.-ers, als 't er 
op aan zou komen, inderdaad allen op
komen? 

Deze twijfelaars hadden dan eens een 
avond als die van gisteren moeten bij
wonen! 

Alle Westlanders, alle 80.000 B.V.L.-ers 
- en we gelooven zelfs ,dat het er 120.000 
zullen worden - zullen, als het noodig 
mocht zijn, klaar staan, om op het eerste 
commando op te marcheeren naar de be
dreigde punten. 

Deze verzekering werd ons in het West
landsche enthousiasme gegeven. 

Een woord van dank voor de voortreffelijke 
organisatie van deze samenkomst aan het adres 
van den heer P. Th. J. Nouwens, secretaris van 
de plaatselijke commissie van Wateringen, mag 
niet ontbreken; het was een der schoonste 
avonden, die we in Z.H.W. hebben meegemaakt. 

Weerselo, 18 Dec. Alhier werd een bijeen
gehouden, onder leiding van den heer H. A. C. 
Banning, voorzitter van de plaatselijke com
missie en tevens secretaris van de gewestelijke 
landstormcommissie. 

Deze dankte ds. Loeff voor diens bereidwil
ligheid tot de plaatselijke commissie toe te 
treden. 

Na eenige gevoelvolle woorden aan het zoo 
betreurenswaardig verscheiden van den heer 
Wynia, in leven burgemeester van Denekamp, 
richtte spr. zich in een kernachtige toespraak 
tot de B.V.L.-ers en toonde de noodzakelijkheid 
van een betrouwbaar instituut als den B.V.L. 
op duidelijke wijze aan. 

Westmaas, 21 Dec. Vergadering in het gebouw 
voor Volksbelangen. Ds. C. G. H. Blok,'de voor
zitter, heette allen welkom, in het bijzonder den 
heer F. D. van der Mast, alsmede het nieuwbe
noemde lid der plaatselijke commissie, den heer 
C. in 't Veld. De heer Van der Mast reikte 
hierna de brevetten uit. 

Vooraf sprak hij nog waardeerende woorden 
ter nal!edachtenis van wijlen den heer A. C. 
van Nieuwenhuijzen, om zich daarna te richten 
tot ds. Blok, die de afdeeling Westmaas in 
vergadering voor het laatst presideerde door 
vertreK naar elders. 

Na de uitreikinl! der brevetten volgde de 
uitreiking der prijzen en een onderlinge bespre
king. De scheidende voorzitter spoorde de 
Landstormers aan getrouw te blijven aan het 
wettig gezag, daarbij duidelijk uiteenzettende, 
dat het ambt van predikant geheel kan samen
gaan met het doel en de werkwijze van het 
mooie instituut van den B.V.L. 

Spr. dankte den heer Van der Mast in het 
bijzonder. 

Winschoten, 22 Dec. Bij een schietwedstrijd 
werd res.-luitenant R. B. Spaanstra gehuldigd, 
bij gelegenheid van zijn 15-jarig officiersc~?-P· 
Luit. Atema dankte hem namens de gewestehJlt. 
commissie voor het vele, dat de heer Spaanstra 
voor het mooie doel van den B.V.L. over heeft. 

Winsum, 12 Dec. Heden werd in de geheel 
gevulde zaal van het hotel Til de Landstorm
film "Sluit de gelederen" vertoond. Na een 
openingswoord, gesproken door luit. Atema, 
volgde de vertooning van de film. De heer J, J, 
G. Boot, bm,)!emeesler der gemeente Winsum, 
sprak een woord van dank, in het bijzonder 
tot de nationale en de gewestelijke Landstorm
commissie. 

Witmarsum, 17 Dec. Geslaagde wedstrijd on
der leiding van den plaatse!. leider, den heer 
K. Edens. 
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Wijhe, 19 Dec. De wisselbeker werd gewon
nen door den heer G. J. Balster. 

Wijk aan Zee, 3 Dec. Bij de prijsuitreiking, 
die geleid werd door den plaatse!. leider, den 
heer B. Schelvis, deelde overste Hartogh Heys 
van Zouteveen mede, dat ook in 1935 een 
schietwedstrijd te Haarlem zal worden gehou
den; spr. rekent er op, dat Wijk aan Zee goed 
zal blijven oefenen, wil zij ook in 1935 het ge
wonnen wisselschild behouden. 

Eerste-prijswinnaar werd B. v. d. Meij. 

Zeeland, 13 Dec. Na een rede van den heer 
L. B. M. van Agt, secretaris van de Meijerij, 
gaven zich 14 nieuwe leden voor den B.V.L. op. 

Zuiddorpe, 18 Dec. De afdeeling hield haar 
jaarlijksche vergadering onder vnorzitterschap 
van den edelachtb. heer burgemeester A. C. van 
Waes. Ook was aanwezig de heer Laernoes, uit 
Vlissingen. Beide sprekers hebben door hun 
welgekozen woorden den leden een gezelligen 
avond bezorgd en allen waren zeer tevreden. 

Zuidlaren, 20 Dec. Jaarlijksche vergadering 
in de stampvolle zaal van hotel "De Gouden 
Leeuw". Namens de plaatselijke commissie 
opende burgemeester baron Van der F eltz de 
vergadering met een korte toespraak en heette 
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in het bijzonder welkom overste Van den Nieu
wenhuyzen. Mede waren aanwezig van het 
motorkorps de heer Boersma, mr. De Bruyn, 
secretaris van de gewestelijke commissie en 
eenige leden van de plaatselijke commissie te 
Assen. 

Het woord werd achtereenvolgens gevoerd 
door overste Van den Nieuwenhuyzen, door mr. 
De Bruyn en door den heer Boersma. 

Medewerking verleenden het muziekkorps 
,,Erica" en de Chr. Mandolineclub "Ons Ge
noegen", die onder leiding van hun directeuren, 
de heeren Kappert, adj.-kapelmeester te Assen, 
en S. W elmers, aangename afwisseling boden. 

B.V.L.-sterkte op 1 Jan. 1935 
TOENAME BIJNA 3000 MAN! 

Op 1 Januari 1935 was de totale sterkte der vrijwilligers 83.176 man, waartoe 
behooren 2282 Reserve-Officieren en 1183 Plaatselijke Leiders. 

Een toename alzoo van bijna drieduizend vrijwilligers. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Landdag. 

Wij brengen in herinnering, dat de 
Intergewestelijke Landdag voor de 
Korpsen Nieuwe Hollandsche Water
linie, Kennemerland en Stelling van 
Amsterdam, welke in 1934 moest wor
den uitgesteld, bepaald werd op 
18 Mei 1935. 

Sint-Nicolaasprijsuitreikingen. 

In vele af deelingen in de Stelling van 
Amsterdam, waar de Sint-Nicolaas
schietwedstrijden traditie zijn geworden, 
hebben de prijsuitreikingen onder groo
te belangstelling en met medeleven van 
de burgerij plaats gehad. 

In het bijzonder noemen wij de uit
stekend geslaagde uitreikingen te Ab
koude en te Nieuw-Vennep. Maar ook 
de afdeelingen Amsterdam bezuiden het 
IJ hebben de uitreikingen tot een mooie 
propaganda voor ons Instituut gemaakt. 

Op 12 en 13 December werden een 
500-tal prijzen uitgereikt aan de Am
sterdamsche deelnemers voor stamp
volle zalen in Hotel Krasnapolsky te 
Amsterdam. Vele leden van de Gew. 
Commissie en leden van de plaatselijke 
commissies en plaatselijke leiders uit 
de omgeving gaven door hun komst 
blijken van belangstelling. 

De ijver door de leden van de ver
schillende Sint-Nicolaas Commissies 
aan den dag gelegd bij de voorbereiding 
zoowel als bij de uitvoering lieeft tot 
groote verheugenis gestemd. 

Opening van het nieuwe schietgebouw van den B.V.L. te Wassenaar. 
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Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm wor
den beschouwd als grondslag voor de 
indeeling en de regeling, waardoor sa
menwerking mogelijk is van de Com
mandanten der korpsen en verbanden 
met de betreffende Gewestelijke Land
stormcommissiën. 

3. Verdeeling van arbeid. 
Terwijl zoowel de Gewestelijke als 

de Plaatselijke Landstormcommissiën de 
deelname aan de schietbijeenkomsten be-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ir-----·------------~~ 
~ . ~ 
~ 0 wen ~ ~ nze vrou . . . ~ 

1 Als ze zóó zijn, is 't in orde. 1 
1 Voor de Ulster Burgerwacht werd op Vrijdag 30 November j.l. in de 1 
W consistorie van de Hervormde kerk te IJlst een lezing gehouden door W 

i res.-luitenant C. van Kammen, met als onderwerp: De vuren brandende... ~ 
~ Voor deze samenkomst waren eveneens uitgenoodigd de vrijwilligers i 
i van den B.V.L. en van het Landstormkorps Motordienst. ~ 
i De vrouw van een lid der Burgerwacht ziet de agenda van de vergadering ~ 
i van haar man. Ze kan niet mee ter vergadering ; ze komt noodgedwongen ~ 
i eigenlijk nooit haar huis uit. ~ 
~ Maar de titel van de voordracht heeft haar gegrepen: De vuren ~ 
! brandende... 1 ! Achter op de uitnoodiging schrijft ze een aanmoediging, die we hier ; 
W zonder eenig commentaar laten volgen: ei ; ~ 
j Landstormers en Burgerwacht, ~ 
~ Houdt bij de vuren trouw de wacht . . . ~ 
~ Denkt er aan in dezen tijd ~ 
i Trouw te zijn, en met beleid ~ 
i Voor 't Oranjehuis te waken ~ 
i Zonder veel gerucht te maken. . . ~ 
~ Maar - als 't evenwel eens moet - ~ 
i Flink den vijand dan begroet! ! ~ 
~ En wanneer die is verstoven, ~ 
~ Roepen wij : Oranje boven! ! ! ~ 
~ ~ 
~ Als onze vrouwen zóó zijn, dan is 't in orde! ! ... · ~ 

~ ~ 
~!.------------------·~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I. SCHIETOEFENINGEN EN 
WEDSTRIJDEN. 

Regeling schietoefeningen en wed
strijden bij den Bijzonderen Vrijwilligen 

Landstorm. 

Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm. 

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

1. Algemeen. 
Eén der middelen om te komen tot 

de gewenschte consolidatie van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is 
het houden van schietoefeningen en 
wedstrijden, waardoor tevens de schiet
vaardigheid van de betrokken dienst
plichtigen wordt bevorderd. In overleg 
met de Nationale Landstorm Commis
sie is daartoe de navolgende regeling 
vastgesteld: 

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

HOTEL MEIJER 
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vorderen, bepaalt de arbeid van den 
Commandant zich tot de technische re
geling en leiding der schietoefeningen en 
wedstrijden, zulks met het oog op ge
vaar, ter bereiking van grooter schiet
vaardigheid en ter controleering van 
munitie-verbruik. 

4. Plaatselijke leiders en instructeurs. 

De Gewestelijke Landstorm Commis
siën hebben in de verschillende plaatsen 
in haar gebied plaatselijke leiders aan
gesteld, gekozen uit de af deeling van 
den Bijzonderen V rijwilligen Landstorm 
ter plaatse. Aangezien deze plaatse
lijke leiders meestal een rang in het 
leger vervullen en veelal bij mobilisatie 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm tot handhaving van orde en rust 
en tot steun van het wettig gezag, een 
functie als commandant van die afdee
ling vervullen, komen zij in de eerste 
plaats in aanmerking om op te treden 
tevens als instructeur bij de schietbijeen
komsten. Alleen wanneer de korps- of 
verbandcommandant 't niet met zijn 
verantwoordelijkheidsgevoel overeen 
zou brengen, kan hij een instructeur 
(baancommandant) aanwijzen naast den 
plaatselijken leider, waartoe hij (binnen 
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de grens van zijn verantwoordelijkheid) 
bij voorkeur dién persoon aanwijst, op 
wiens medewerking de desbetreffende 
commissie het meest prijs stelt. Hierbij 
mag evenwel uit een zuinigheidsoogpunt 
slechts bij uitzondering verplaatsing of 
vervoer van de eene plaats naar de 
andere worden toegestaan. Met deze 
beperking van keuze dient bij het over
leg van den commandant en de betref
fende commissie rekening te worden ge
houden. 

(Wordt vervolgd). 

VAANDELLIED. 
Woorden van Pater C. Agasi, lid Pl. Commissie 
Amsterdam-N. (ter gelegenheid van de vaandel

uitreiking in Amsterdam-N.). 

Wijze: 't Is plicht dat iedere jongen. 

Komt laat ons hulde brengen 
En heffen een loflied aan 
Voor mannen van den B.V.L. 
En voor hun fiere vaan. 

Hoezee, hoezee! voor B.V.L. hoezee (2 x) 
Voor veiligheid in Nederland 

waakt B.V.L. trouw mee. (2 x) 

Gij, vaderlandsche mannen, 
Vrijwillig in het gelid, 
Eerbiedigt vrijheid en gezag 
En waakt voor ons bezit. 

Hoezee, hoezee! voor 't hoog gezag hoezee! 
Voor 't machtige devies "als 't moet" 

trekt B.V.L. vast mee. 

De ,La n dstormer eet Stamppot met 
echte Geldersche Rookworst van 

BAKHUIJS 
het 100-jarig product 

Vraagt Uw Winkelier en let op het loodje "Olba", Olst 
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De eenheid maakt U machtig, 
Betrouwbaar en bewust, 
Verachtend twist en opstand, 
Beminnend vrêe en rust. 

1934 

Hoezee, hoezee! voor eendracht en voor vrêe, 
Met vastberadenheid "als 't moet" 

strijdt B.V.L. graag mee. 

"Als 't moet" snelt gij te wapen 
Vol offervaardigheid, 
Beminnend 't lieve vaderland 
En d'onafhank'lijkheid. 

Hoezee, hoezee! voor Nederland hoezee1 
Voor geest'lijk en maatschap'lijk goed 

waakt B.V.L. trouw mee. 

Zij oef'nen en zij schieten, 
Niet op den strijd belust, 
Maar weren revolutie 
En houden 't land in rust. 

Hoezee, hoezee! voor schutters een hoezee! 
Met Koningin en Vaderland is B.V.L. tevrêe. 

Het vaandel wil U wijzen 
Het doel van den B.V.L., 
Als gij daarheen wilt streven 
Dan gaat het ons steeds wel. 

Hoezee, hoezee! voor ' t vaandel een hoezee! 
Voor veiligheid van huis en haard 

strijdt B.V.L. fier mee. 

Voor Jong Nederland 
GROEP A (onder de 10 jaar) . 
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GROEP B (boven de 10 jaar). 
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Vorige oplossing. 
Inkomstenbelasting - Nachtwacht -

Parmentier. 
Het hinkende paard komt achteraan. 
Het rijsje wordt een boom. 

DE ONVERWACHTE BEZOEKER. 

Een mooie, heldere herfstmorgen. 
Vrouw Reinders had drie van haar 

spruiten naar school geholpen, het 
wiegekindje een flinke beurt gegeven, 
en daarna haar huisje beredderd. Ver
volgens had ze den pappot op 't vuur 
gezet, en was naar den winkel op 't 
hoekje getrippeld, om een onsje van 
Nelle's voor haar half-elfje. 

Er scheen zoo'n lekker, mild najaars
zonnetje, dat ze de deur maar had laten 
openstaan. 

In het klein kwartiertje van haar af
wezigheid kwam onverwachts een be
zoeker opdagen, die regelrecht naar 
binnen stapte. 

Wie dat was? 
Een groot, sterk boerenpaard, dat 

wegens slapte in 't bedrijf zeer tot z'n 
genoegen een dagje vacantie had ge
kregen, en nu in de frissche, groene wei 
vrij mocht genieten. Maar een arge
looze, of kwaadwillige voorbijganger 
had het hek opengelaten. En van deze 
gelegenheid had Bruin aanstonds een 
dankbaar gebruik gemaakt, door den . 
weg op te kuieren. Zoo wandelde 
hij dan deftig de wijde wereld in, zonder \ 
door iemand bemerkt te worden. 

Al gauw kwam hij bij een huisje, 

Nel en haar broer Anton zijn in de 
vacantie drie weken op reis geweest. 

In het zwijn is per ongeluk de komma 
weggevallen. 

waarvan de deur openstond. Onderzoe
kend stak hij z'n kop naar binnen, en 
dadelijk volgde z'n heele logge lijf. 
Nieuwsgierig keek hij in 't vertrek rond. 
Ja!! daar viel natuurlijk heel wat meer 
te zien, dan in de wei en op stal. 

Allereerst in den hoek een paar hel
dere, gebloemde gordijntjes, waaruit 
zachte zuchtjes regelmatig opklonken. 
Hij stak z'n snuffelsnuit door de spleet, 
en gluurde in het schemerachtige hokje, 
waarin nu plotseling in ·breeden stralen
bundel het volle licht viel. Hierdoor 
werd d~ kleine Gijs eensklaps wakker. 
Hij knipperde met z'n lodderige oogjes 
en voelde een warmen adem, die hem 
krachtig in 't gezicht blies. 

0, wat schrikte de onnoozele wie
geling!! 

Welke reusachtige gedaante stond 
daar zoo plotseling voor hem? Was het 
misschien Opoe, die hem met zulke 
groote, glimmende oogen aankeek? 

0, wat had Opoe toch groote ooren 
en tanden! En wat lang, verward haar! 

Gijsje beefde en zuchtte van angst; 
hij trok een benauwd, scheef gezichtje; 
maar schreien durf de hij niet. 

Gelukkig liet Bruin het onstelde 
ventje ongemoeid. Hij zette zijn inspec
tietocht voort langs den witgepleister
den zijmuur, waar een breede plank 

was aangebracht. Per ongeluk schuurde 
hij met z'n kop daar tegenaan. De plank 
wipte op, kantelde en .... bons! bons! 
daar kwam een heel regiment potten en 
pannen, deksels en emmers, lepels en 
vorken met ontzettend gerommel naar 
beneden tollen over Bruin's breeden 
rug. Nu was het zijn beurt om hevig te 
schrikken. Schichtig sprong hij opzij, en 
sloeg met z'n achterpooten een paar 
stoelen kort en klein, terwijl hij de 
tafel in een hoek drukte. Maar omdat hij 
niet zoo kinderachtig van aard was, 
herstelde hij zich spoedig. Hij stapte 
over het verspreide keukengerei heen, 
en ging naar het fornuis, waar een ver
leidelijke geur en pruttelmuziek z'n 
aandacht trokken. 

Ha!! dat lekkers in die dampende pan 
was natuurlijk voor hem bestemd. Zon
der zich lang te bedenken, stak hij dus 
z'n snuit in de pan. Maar op hetzelfde 
oogenblik gaf hij een vervaarlijken 
schreeuw, want hij had zich aan de 
gloeiend-heete pap leelijk gebrand. En 
net toen vrouw Reinders weer bij haar 
huisje kwam, stapte Bruin eruit, brie
schend en schuddekoppend met de ma
nen vol brijklodders, die hij rechts en 
links rondslingerde. Och, och!! wat 
schrikte de goede vrouw. Ze gilde zoo 
hevig, dat een paar buurvrouwen hals 
over kop kwamen aanrennen. 

Wat 'n toestand in haar huisje!! 
Bijna alles kort en klein geslagen en 

vertrapt!! 
Haar eerste gedachte was: ,,Hoe is 

't met m'n kleinen Gijs?" 
Gelukkig stond het wiegje met z'n 

kostbaren inhoud nog ongeschonden in 
den hoek. Met tranen van blijdschap 
schoof zij het wiegekleedje opzij, en 
kuste haar schat met zulk een onstuimig 
geweld, dat ze z'n neusje platdrukte. 

Toen sloeg zij haar armen weer wan
hopig boven haar hoofd en jammerde: 
,,We bennen heelemaal gerinneweerd! 
Alles, alles is tot gruzelementen en 
spaantjes!! 0, o, ·deze ramp kan ik niet 
overleven!! 

Maar de buurvrouwen troostten haar 
zoo goed ze konden: ,,Bet! drink voor 
den schrik maar 's een kommetje wa
ter! Ga daar maar 's zitten!" 

Intusschen greep één der vrouwen 
stoffer en blik, en begon daarmee een 
onwelriekend geschenk op te ruimen, 
dat de lastige bezoeker hoogst onfat
soenlijk op het matje bij de voordeur 
had achtergelaten. 

Eventjes later kwam de boer, die ge
waarschuwd was, op hooge beenen aan
draven. Hij gevoelde diep medelijden 
met de arme vrouw, die met Gijsje op 
haar schoot daar als een toonbeeld van 
jammer en ellende, zat te jammerklagen 
en waterlanderen. Hij gaf haar, om de 
eerste schade te herstellen, aanstonds 
vier blanke rijksdaalders, waardoor ze 
onmiddellijk opfleurde. Verder ver
klaarde hij zich voor alles aansprakelijk 
te stellen. Ze moest alles maar precies, 
zooals 't was, op zijn rekening in orde 
laten maken. En de boer hield royaal 
z'n woord, zoodat acht dagen later vrouw 
Reinders nog netter in haar spulletjes 
zat dan te voren. 

En, hoe is 't met den onverwachten 
bezoeker afgeloopen? Nu, dat viel aar
dig mee! Het arme dier had aan z'n 
gevoeligen snuit weliswaar leelijke 
brandwonden opgeloopen, en leed veel 
pijn. Maar, dank zij de bekwame zor
gen van den dierenarts, die op vernuf
tige wijze een stevig verband aanbracht, 
was Bruin na enkele kwade dagen weer 
de oude, trouwe knecht. 

OOM BERTUS. 

ONTVANGEN BOEKEN, BROCHURES, ENZ. 

Van den Koninklijken Bond van ge
pensionneerde en eervol ontslagen mili
taire Officieren van Moederland en 
Koloniën en hunne vrouwen 1,Bendor" 
is een mooie kalender verschenen met 
schitterende foto's van het Vorstenhuis 
en de tropen. 

1 
Duizend raadgevingen in gezonde en zieke 

dagen, van Dr. med. J. Voorhoeve. Uitgave La 
Rivière en Voorhoeve, Zwolle, Pr. geb. f 3.90. 

Deskundige bespreking zal niemand in dit 
blad verwachten. Dr. Voorhoeve is een zeer 
bekend medicus; het boek is fraai uitgevoerd. 

De Rede over de steunregeling van Z.Exc. 

Plattegrond met korte historische beschrij
ving en foto's van Den Briel, uitgave van de 
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer aldaar. 
Prijs f 0.25. 

Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruïne, gehouden 
in de Tweede Kamer, is in volledige uitgave 
verschenen bij C. Blommendaal, 's-Gravenhage. 

De schijnbekeering der S.D.A.P., door Dr. J. 

Een handige plattegrond, aardige beschrij
ving en pracht foto's. 

C. Eringaard, is verschenen bij N.V. A. J. G. 
Strengholts' Uitgeversmaatschappij, Amsterdam. 
Pr. f 0.25. 
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Coöp. Melkproductenfabriek 
,,OP HOOP VAN ZEGEN" 

Dedemsvaart 
levert steeds eerste klas 
~ BOTER en KAAS 1J!Q 
tegen concurreerende prijzen 

Telefoon 506 

SIGAREN (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. 

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

CAPELLE a.d. IJSSEL 
Telefoon (Rotterdam) 

No. 5 3 0 0 9 
Vraagt pr1Js 

en beschrijving van onze modellen 

G. J. HOSMAN 
ROTTERDAM, 
Boomgaarddwarsstraat 13 
SCHIEDAM, Pascalstr. 17 

Het adres voor alle handels
en vereenigingsdrukwerk 1 

De ideale warmtebron 
KREUZEN's 
Kolen handel 

TELEFOON 2412 - MEPPEL 

WJNDMOTORENFABRIE~ 
ll. fjcbr.s. Balrlier j/lsl·{fr) 

..RECORD"WINDMOTOREN 

NEDERLANDSCHE GARAGE BERKUM 
HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V. v. ' Coevorden 

AMSTERDAM 1 e klas 

Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE 

ALLE BANKZAKEN 
Reparatie- Inrichting 

Official Ford-Dealer 

ADVERTEERT IN 

SAFE DEPOSIT KOFFERKLUIS HET LANDSTORMBLAD 
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jongem'!~E24~~~~IG., lid I ff. DJEPENBROEK ~D~brs. v. ~~~T;!!;:! 
B.V. L., aan betrekking . ~ls ZAADHANDEL Jacht- en Toeristenartikelen, 
chauffeur, voor expeditie- DOETINCHEM I T t v Id Amun tie, en en, e - en bedrijf of derg.; kan goed met 
paarden omgaan. Br. onder VRAAGT PRIJSCOURANT! Thermosflesschen, Rug
letter .R bureau van dit blad. 

PRIMA GROENTE-, BLOEM- zakken, enz. 
EN LANDBOUWZADEN 
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B. V. L. aan een 
RIJKS- of 

GEMEENTEBETREKKING? 

Tev. agenten of dep6thouders 
gevraagd. - Flinke provisie. PANDBRIEVEN SJOELBAKKEN 'N REUZE SUCCES hebt U met 

onze overbekende GELUKS
BAANSCHIJF (tel1. 1-100). 
Geen lastig zoeken meer. Met de 

Flink postuur, goede gezond
heid, 21 jaar, van goede get. 
voorzien. Br. onder lett. E M 
aan het bureau van dit blad. 

B.V.L.-er, 28 jaar, geh., ruim 
10 .i. werkzaam in het bouw
bedrijf, zoekt, door omstand.h. 
gedwongen , betrekking als 

REIZIGER 
v. hout- of bouwmat.-handeL 
Van goe(le get. voorz. Brieven 
onder lett. V G bur. v. d. blad. 

KOK VAKkleeding 
Speciaal zaak 

Beijerlandschelaan 17 
J onkerfransstraat 106 
Oude Binnenweg 100 
ROTTERDAM 

Ons speciaal-artikel is 
~OVERALLS ... 

in àlle kleuren en 
in àlle maten, 
reeds vanaf f 1.69. 

NEDERLANDSCH 1 
_ FABRIKAAT 

N.V. KONINKLIJKE 

BEGEER 
VOORSCHOTEN 

ME1D AILLES 
INSIGNES ï 

DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 

KOOPT 
BIJ 

VROOM & 
DREESMANN 
H.H. LANDSTOR.MERS ! 

N.A.L. Garage 
P. LANGHOUT - TER AAR 

B 111 ijke prijzen voor luxe 

Auto's en Touringcars 

N.V.Fabriekv. Werktuigen 
v.d. Zuivel-Industrie 

v.h. D. WOUDSTRA & Zn. 
YLST (Fr.) 
Telefoon No. 9 en 3 

Alle Houtwaren v. d. Zui-

C. ESSELINK 
Fabrikant van 
en Handelaar in 

BOUWMATERIALEN 
MIDDELHARNIS - TELEF. 21 

PLATEEL DOORROKERS 
T ABAKSP. . . . . . . . . . . . . f 0.50 
SIGARENP. . . . . . . . . . . f 0.40 

Goedewaagen's Kon. Fabr. 
GOUDA 

CONSERVEN 

BLOM 
Prima kwaliteit 

APPELMOES 

De technische vindln• 
gen gaan voort, ook In 
crisistijd! 

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

PBNA 
HET NEDERL. TECHNICUM 

ARNHEM 

STUDEER TECHNIEK 
THUIS' 

• 
BURG E RBOUW KU NO E 
WATERBOUWKUNDE 
WERKTU~BOUWKUNDE 
ELECTROTECHNIEK 
C H E M I E 

• De cursist bepaalt 
zelf 't studietempo 

• Uitvoerige correctie 
• U krijgt de lessen, 

die Juist aansluiten, 
bij Uw vooropleiding 

Vraag het kosteloos pro
spectus No. 10 eens aan! 

HOEVELS! 
één der weln lgen die werkelijk 

velbereiding, Chemische- chemisch reinigen. 
en Textielfabrieken Rotterdam. Telefoon 45980. 

der N.V. INSULAIRE HYPO
THEEKBANK te ZIERIKZEE 
EEN VEILIGE BELEGGING 

Verkrijgbaar: 
4 pCt. Pandbrieven à 100 pCt. 
Aangesloten bil de contr&le 
der Rijkspostspaarbank. 
Jaarlijksche uitloting 2¼ pCt. 

N.V. INGENIEURSBUREAU 

,,EKSTEEN" 
Sweelincklaan te Bilthoven 
SPECIAAL-BUREAU VOOR 
WATERREINIGING 

EN 
WATERTECHNIEK 

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 Langendljk 
Telefoon 243, Postgiro 69502. 

ALKMAAR 
DINEERT IN 

't GULDEN VLIES 
EN GE ZULT 

TEVREDEN ZIJN 

.. cijfers om den zwarten rand 
,. , . ,., ,, .... . t kunt U gemakkelijk controle_e

•· .• . .-- ., •;. •: .. " ... ,,, ren, welk cijfer geschoten 1s. 
·• • " •;, i • i :; ,. ·• " ~ Levering franco huis, door geheel 
~ ~ •~ ·,. '"'-...-i .. ,,",;• ~" ~ . Nederland. Vraagt onze uitgebr. 

.. " " ".,• .. " -~." ,, " ·· ·:.,, prijscourant met modellen. 
,f .. ,. ,,',,: ':.''., ",...:: "•~ • N.V. v.h. Firma GROENENDIJK 

//,. ' " " SLAGHEKSTRAAT Nos. 90-94 
' .Y ~--~ Rotterdam-Zuid - Tel. 11386-11209 

Leverancier van schijven voor 
Landstorm en Burgerwacht. 

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" 
FIRMA H. H. WIND ACCOUNTANTSKANTOOR HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

ff M VAN TRIET Dagelijksche Boot- en Autodiensten 
Tel. 117 - COEVORDEN • " v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, 
uw ADRES voor alle Van-ltersonlaan 1 IDelft, Den Haag, Amsterdam, 
Landbouwmachines, Ruwolle, GOUDA Zaandam, Nijmegen en omgekeerd 

Telefoon no. 2204 Benzine en Electromotoren 

1 

Verzekering MaatschapplJ 
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 1 
TransportYerzekeringen. 

Op plaatsen, waar nog niet 1 
vertegenwoordigd, agenten 
gevraagd. -

A. Drüghorn 
v.h. L. W. BRONKHORST 
Javastraat 57 • Den Haag 

Opgericht anno 1873 
Telefoon no. 113290 
Postgiro no. 163395 

1 Sigaren•, Sigarettenhandel 

VOOR 

KONINGSSCHUTTERS 
van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm bt·schikbaar 
tegen betaling van f 1.-: 
INSIGNES van het Konings
schutterskruis. als Dasspeld 
en als reyersknoop. 
Bij postwisselzending aan de 
Administratie van "Het Land 
stormblad" te vermelden het 

-

geen men wenscht. 

CAliEllfS ~OLENH.à,._El 
l>E _.AlES-.SPECIAl1$T 
Vl>'w'ERFSTR.~ IEL.~697 

LEIDEN 

ZEIST MET ZIJN LAGE 
BELASTINGEN 1 1 

' t 

' 
' 

Zoo kunnen wij U aanbieden 
hetzij voor huur of koop, in ' 
mooiste gedeelte gel. villa's en 
grond. Nadere inl.: Bouw- en 
Woningbur. ,,Onze Woning' 
Dir. H. G. Sliedrecht, te Zeist 
Stationsplein. 

VAANDELS-VLAGGEN 
MEDAILLES BEKERS 

EREKRUISEN en LINTEN E 

L. P. BOSMAN 
WESTEINDE 36, DEN HAAG 

Vervaardiger van Regiments
laggen en Hofborduursels V 

VELER VERLANGEN 
gaat uit naar een goed 
en mooi fornuis 

PELGRIM FORNUIZEN 

kunnen waarlijk voldoen aan 

VELER VERLANGE 
N.V. ,,PELGRIM" 

GAANDEREN 
Neder landsch Fabrikaat 

ZUID-HOLL. ZAADTELERIJ 
en PLANTENKWEKERIJ 

VRAAGT 

ACTIEVE AGENTEN 
voor de verkoop van tuin-, 
landbouw- en bloemzaden, in 
a lle plaatsen waar geen agent 
vertegenwoordigd is, tegen 
zeer hoge provisie. - Adres : 
M. MANK, Zaadhandel, Lan
geraar (Z.H.). 

' GARAGE "LUXE' Sigaren-Tabak-Sigaretten 
TURFMARKT 24-26 

TELEFOON 2001 • GOUDA 
Verhuur - Stalling - Reparati e 

Off. Agent: 
Nash • Singer • Internationa l 

H. G. J. WOLF 
- LEIDEN --
948 TELEFOON 948 

88 BREESTRAAT 88 

H. W. BLOMJOUS H. RAMBACH 
0 
E 
g 

DENNEWEG75-77 
TELEF. No.11276 
's•GRAVENHAG 
Uniform-kleedin 
Petten 

MAANDERWEG 10 

EDE 
Uw adres 

? KENT U DE MILISAFE voor 1 ste klas clvlele en 
Vraagt prosp. Opgericht 1910 mllltalre kleedlng naar maat 

S DE POPI.JlAIRE HOED 

THE 
CLOCK 
HAT 

VANAJ 

/6.§.2. 

Agenten of depothouders 
gevraagd voor den ver
koop op prijscourant van 

1 ste kwaliteit tuin-, bloem
en landbouwzaden, Friesche 
kleipoters, boomgewassen, 

enz., tegen uiterst con
curreerende prijzen. 

VOLBEDA's Zaadhandel 
TELEFOON 45 • DRACHTEN 

LET OP ONS MERK: 

J. N00ITGEDAGT & ZONEN, IJLST. 
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UW TUIN 
vraagt thans weer Uw aandacht. Voor aanschaf
fing van Vaste Planten, Rotsplanten, Heesters, 
Coniferen, Rhododendrons, Rozen enz. vraagt 

catalogus 
aan onderstaand adres te Dedemsvaart. U 
ontvangt dan een rijk-geïllustreerd, waardevol 
boekwerk, waarin U een enorme keuze plant
materiaal vindt van uitstekende kwa:liteit. 

KON. KWEEK ER IJ 

.MOERHEIM. 

ROTTERDAM 

GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL 
WERELDTIEPUTA TIE 

GEHEEL GEMODERNISEERD 
Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3.--, inclusief 
uitgebreid Hollandsch ontbijt. 

--------ALLE COMFORT 

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 

Hotel VERNIMMEN cAFE-REsTAURANT 

Heerenveen (t.o. 't station) 'T GOUDEN HOOFD N.V. Houthandel vb. Fa. J. ·& G. ALBLAS 
Stroomend w. en k. water 

Centrale verwarming 
GROENMARKT 13 WADDINXVEEN Telefoon no. 6 

DEN HAAG - Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel. 40891 
GARAGE - TELEF. 20 Telef. 117584 (3 lijnen) 

Wo UB Ru G S CHE JACHTWERF "ZlJM FRANZISKANER" LEEUWARDEN 

21 Logies !~!jt f 2.50 Hotel "De Kroon" 

LEVEREN: Vuren, Grenen, Amer. Grenen 
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Spar
ren, Zwee.dsch Vuren en Grenen Plaathout. 
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw. 

TRIPLEX OREGON PINE 
BERKEN en EUEN G. -VAN WIJK .WOUiB,RUGGE TEL. 

Nieuwbouw Reparatie 
Zomer- en Winterberging 

N.V. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK 
opgericht te VEENDAM in 181:10 

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 1.205.700. 
Hypotheken f 83.000.000. Pandbrieven f 79.000.000. 

4 pCt. Pandbrieven met verplichte uitloting à 100 pCt. 
Reserves f 3.800.000. 

W-- PRIMA KEUKEN -- Ver gade rza Ie n PRIJZEN s c HE n P coNcuRREEREND 1 
Pilsner Urquell KORTE LEVERINGSTIJD 

en Dortmunder Kronenbier. UITST. KEUKEN BETONHOUT KISTENHOUT 
Hotel Noord-Brabant 

P. Mulders & Zn. 

.. Utrecht .. 
Vreeburg - Tel. 12836 

Groote Vergaderzalen 

VOOR EERSTE KLAS VERPAKTE 

ROOMBOTER 
Hotel "Terminus", Utrecht Fa. B. BRINKERS 

AFDEELING ROOMBOTER 

ZOETERMEER 
Naar Brielle? HOTEL v. ENGELEN 

HELLEVOETSLUIS 

dan Telef. 3 (dag en nacht) 

TE Koor 'tHotel "De Nymph" Prima Keuken LEVERING UITSLUITEND AAN DEN HANDEL 
LANDHUJSJERREJN BOSCH EN HEIDE 't Bekende Café-Restaurant Café-Restaurant Suisse TELEFOON ZOETERMEER 12 - DEN HAAG 390538 

mooi gelegen, nabij dorp en zwembad, aan electrische kabel, 
vanaf 8 cent per M2. NIEUW LANDHUISJE met garage 
en 5000 M2. bosch: f 2600.-. GEBRS. SMIT, VAASSEN. 

ZADEN 1 

N.V. A. HOBBEL 
1 OOLTGENSPLAAT 

Uitsluitend 
het beste 

Overal 
vertegenwoordigd. 

APELDOORN 
H eerestraat 26 

Groningen 
HOTEL BLOEMINK 't Meest bekende Restaurant 

en Café ter plaatse ....
GEVESTIGD SEDERT 1847 Prima consumptie - Prijzen billijk 
bij het Kon. Paleis en Bosschen Dir. B. HOMAN 
Fraai gelegen aan de Loolaan Tevens eigenaar Hotel Elzenga 

Oefen- en Wedstrijdmateriaal 
Speciaal adres: 

Drukkerij Ruitenbeek 
DOORN Telefoon No. 125 

Modellen en prijzen op aanvraag 

Finna C. en S. VALKENBURG & Co. p ET ROL EU M 
SCHERPENZEEL (Gld.) ■ 

Tel. 7 _Telegrammen: VOLKOMEN GEVAARLOOS -ABSOLUUT REUKLOOS. 

SIMON-VALKENBURG 

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

N. v. AANNEMING MIJ. STOOMWASSCHERIJ 

ZINDELIJK EN GOEDKOOP. 
Heeter en veel voordeeliger 
dan gas, dus in dezen crisis
tlid een omwenteling op het 
Qebied van koken, verwarmen 
en verlichting. Precies gewone 
gasstellen, doch met krach
tiger vlam. 5 uur van 1 liter 
petroleum. Binnen 4 minuten 
1 liter water aan de kook. 
Prils . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 7.20. 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE - PETROLEUM - OLiëN EN VETTEN 

MACHINEKAMER-BEHOEFTEN 
MOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM v. Y. 

TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN 
lng-ericht voor zwaar hi.ischwerk tot 7000 K.G. 
DELFT - HOOIKADE 30 • TELEFOON 457 

ROTTERDAM - WIJNHA VEN t.o. 105 - TELEF. 13820 

De Firma 
W. H.H. v. d. Born & C0 

Granen en Pluimveevoeder 

te 

Terschuur - Barnevelt 
levert U de meest oordeel
kundig samengestelde pluim-
vee- en kuikenvoeders. Door 
"t gebruik van onze artikelen 
krijgt ge een antwoord op de 
vele vragen, welke zich voor
doen op dit gebied. 

Purgeer- en Bloed
zuiverende Pillen 

van H. VAN AKFN, 
Apotheker - Specialist 

te SELZAETE. 

Het beste en doelmatigste 
purgeermiddel, veroorzaken 
geen buikpijn of krampen, 
zuiveren het bloed en geven 
het nieuwe kracht. 

Neemt proef · · · · · · Prijs : f 0.60 per doos 
en ge wordt overtuigd ! 
__________ Verkrijgbaar bij Apothekers. 

J. P._v. EESTEREN GEBR. BOEK Met regelbare vlam . . f 8.40. VERSCHENEN : en Drogisten. 

- LOOSDUINEN 

Bouw- EN GEWAPEND Vraagt prijs 
BETONWERKEN 

per stuk 
I 

en 

ZUIDBLAAK No. 22 per K.G. 
ROTTERDAM. Tel. 11645 Speciale Afdeeling 

1111 FIJNGOED 

TEN BRUGGENCATE's Oliehandel, DE VERRADER" 
" Broek op Langendijk. Tel. 48. Historisch spel uit de geschie-

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 

denis van Zuid-Afrika, door 
Bram van Leijclen /~chrijver 
van "In een blauwgrruiten 
kiel"). Bovenstaand stuk werd 
met groot succes te Zwolle 
g-espeeld. Het is bijzonder ge
schikt voor uw feestavond 
van den B.V.L. 
Buiten deze hebben wij nog 
een- prachtcollectie. 

Vraagt zichtzending bij 

E. WESTERHOF Azn., 
Melkmarkt 30. Zwolle. 

Importeur: 
SCHULTE & THIEME 
Postbox 55 - Middelburg 

r:-oo?s~?e~o~!~uderl 
domsdoofheid, oorverkal- , 
king, loop. ooren, brom
men, suizen, fluiten, fZe
raas in het hoofd, enz. , 
Vrnflet ko!ó!tPlon,o hror.h. 
no. 22 omtrent fZenezing. 

S. WIJNBERG, 
Oosterpark ,s - A'dam 1 
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LEGITIMATIEBEWIJZEN. 
Er wordt aan herinnerd, dat ieder 

bijzonder vrijwilliger in bezit ~ehoort. te 
zijn van het nieuwe oranJekleunge 
legitimatiebewijs. 

Het legitimatiebewijs met bruinen 
omslag is vervallen. 

TOENEMENDE REVOLUTIONAIRE 
ACTIE. 

Fusie 0. S. P. en R. S. P. 
Bij de Kamerverkiezingen in 1933 

haalde de O.S.P., (Onafhankelijk Socia
listische Partij , partijleider P. J. 
Schmidt) een kleine dertigduizend 
stemmen, iets te weinig om een zetel te 
behalen. 

Sneevliet, de leider van de R.S.P., 
(Revolutionair Socialistische Part~U, d~e 
juist voor 5 maanden wegens opruung m 
de gevangenis was opgeborgen en daar
mede veel reclame maakte, bracht het 
precies zoover, dat hem een Kamerzetel 
ten deel viel. 

Thans is definitief een fusie tot stand 
gekomen tusschen de Onafhankel~jk 
Socialistische Partij en de Revolutio
nair Socialistische Partij. 

De naam der nieuwe partij zal nader 
worden vastgesteld. Er werd besloten 
gezamenlijk aan de Statenverkiezingen 
deel te nemen in alle provincies, be
halve Zeeland en Noord-Brabant. 

De beide partijbladen "De Fakkel" 
en "De Lantaarn" zullen verdwijnen en 
worden vervangen door het gemeen
schappelijk orgaan "De Vlam". 

Beide partijen zijn niet aangesloten 
bij de Communistische Internationale 
van Moskou, noch bij de Socialistische 
Arbeiders-internationale, welker zetel 
van Berlijn overgebracht is naar Zürich. 

Internationaal zijn de beide gefu
seerde partijen georiënteerd in de rich
ting van den verbannen Trotzki, die 
thans in Frankrijk onder strenge bewa
king der F ransche politie vertoeft en 
die het voornemen heeft bij welslagen 
een nieuwe Internationale, de z.g. IVe 
Internationale op te richten. 

In de O.S.P. en de R.S.P. zijn de vin
nigste en fanatiekste revolutionairen 
van ons land 6eorganiseerd, waarvan, 
naar algemeen~ opvatting, Sneevliet 
de bekwaamste en gevaarlijkste is. 

Deze werpt zich den laatsten tijd 
vooral op de politieke actie, op welk 
terrein naar zijn oordeel thans de groot
ste mogelijkheden voor revolutionairen 
strijd liggen. Volgens hem zou de Regee
ring elk oogenblik in staat zijn de revo
lutionaire actie in de vakbeweging lam 
te slaan, door de subsidies van de werk
loozenkassen der revolutionaire bonden 
in te trekken. 

De Communisten. 
Op 1 Januari 1935 is de "Tribune", 

het dagblad der communisten in grooter 
formaat uitgegeven. 

Dit blad verschijnt thans in 8 blad
zijden, elke bladzijde met 6 kolommen 
druk en is uiterlijk goed verzorgd. 

Advertenties heeft het blad zeer wei
nig, zoodat de vraag rijst: ,,waar komt 
het geld ervoor vandaan'? 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 1 2E JAARGANG 

G 
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS /1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

Mr. F. L. J . E. Rambonnet t, 
Burgemeester van Velsen. 

Met Mr. F. L. J. E. Rambonnet, die op 
28 Januari j.l. overleed, is een man van 
groote vaderlandsliefde en werkkracht 
aan den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm ontvallen. Zijn leven scheen nog 
zooveel rijks en goeds te beloven voor 
breeden kring, waar thans zijn verschei
den diep wordt betreurd. 

SOCALISME BLIJFT SOCIALISME. 

Eigendom is diefstal" zoo interrum
pe1;rde de heer Wibaut een deze_r dagen 
in de Eerste Kamer en sloot zich met 
die woorden aan bij den Franschen 
anarchist Proudhon, die deze leuze in 
de wereld wierp. 

Ook in zijn laatste boek "Ordening 
der wereldproductie" heeft Dr. Wibaut 
d·eze leuze met kracht naar voren ge
bracht. 

Volgens dezen oud-wethouder van 
Amsterdam "moet het instituut van den 
bijzonderen eigendom _verdwijnen_; v?_l
ledig en ineens waar dit kan, geleidebik 
waar het moet". 

Vreemd is het niet deze klanken te 
vernemen. 

Eén der socialistische beginselen is: 
opheffing van het privaat bezit. 

Het Communistisch Manifest" -
de grondwet van de sociaal-democratie 
- zegt het duidelijk. 

Mr. Mendels verklaarde nog niet zoo 
lang geleden in de Eerste Ka~er_ (28 
Februari 1933) dat het heele socialisme 
in wezen niets anders is dan een aller
radicaalste hervorming van het eigen
domsrecht. Het "wil een anderen vorm 
van eigendom, het wil den gemeen
schapseigendom ten behoeve van bevre
diging van redelijke behoef~_en en be
heerd in gemeenschappebJk overleg 
door daartoe geschikte organen". 

Een commissie, benoemd door h~t 
Partijbestuur der S.D.A.P., schreef m 
een rapport over het landbouwvra,agstuk 
t.a.v. onteigening door de Overheid zo1;1-
der schadeloosstelling (gepubliceerd m 
1933) o.m.: 

Confiscatie - de toeëigening van gronden 
dd~r den staat zonder vergoeding - i~ stellig 
wel de meest radicale wijze van oplossmg van 
het bodemvraagstuk, die we ons denke_n kun
nen. Principieel is zij naar onze meem~ g_e
rechtvaardigd, terwijl zij bovendien het onmis
baar voordeel heeft van vrijwel geen kosten 
mee te brengen." 

Volledige confiscatie is echter een denk
be,~ld waarvan met zekerheid vaststaat, dat het 
langs' parlementairen weg niet te verwezenlij
ken zal zijn. Slechts in geval de Partij door de 
omstandigheden op revolutionnaire wegen zou 
worden gedrongen, zou men volledige confis
catie aan de orde kunnen stellen." 

Men merkt, dat de S.D.A.P. zelfs 
voor onrecht ·en roof niet zou terugdein
zen om de nieuwe maatschappij te 
stichten! 

Maar ook hier zijn er sociaal-demo
craten, die durven ingaan tegen de oude, 
roode leer. 

De socialist Huygens verlangt "een 
andere S.D.A.P.", die de revolutionaire 
middelen verwerpt; die van internatio
naal nationaal wordt, die het privaat be
zit niet afschaft, maar slechts tempert ; 
die den klassenstrijd opheft! (men zie 
zijn boek, dat bij de Arbeiderspers ver
scheen: ,,Een andere S.D.A.P. ?") 

De socialist Ed. van Cleeff wil blijkens 
zijn artikel in de "Sociaal-Democraat" 
van 24 November 1934 de verouderde 
socialistische theorieën inzake den 
eigendom laten vallen. 

Hij zegt met zooveel woorden, dat de 
uitgedachte roode toekomstmaatschap
pij eigenlijk .... niet kan bestaan. Want 
er blijft een nooit eindigende strijd tegen 
de nooit geheel op te heffen ongerech
tigheid! 

De heer Van Cleeff acht het niet het 
ideaal, dat de gemeenschap wordt: de 
ééne industriëel-handelsman-grondbe
zitter. 

Merkwaardig is deze critiek op de 
oude leerstellingen van de S.D.A.P. Men 
vertrouwt ze blijkbaar niet erg meer als 
deugdelijke eischen voor de praktijk. 

Toch wordt het oude socialisme als 
een toekomstige heerlijkheid aan de 
schare voorgehouden! 

Een partij, waarin zulke wisselende 
denkbeelden voorkomen, is weinig ge
schikt om vertrouwen te wekken! 

Socialisten en Communisten. 
Mag men de heeren van de S.D.A.P. 

gelooven, dan staan zij fel gekant tegen 
het Communisme. · 

In de S.D.A.P. wil men de democratie 
handhaven. De dictatuur wordt ver
foeid. Ook de dictatuur van het prole
tariaat à la Stalin in Rusland. 

Evenwel - in de kringen der inter
nationale sociaal-democratie bestaat 
geen eenstemmigheid over het in te 
nemen standpunt tegenover het Rus-
sisch (internationale) communisme. . 

In Frankrijk ging de S.D.A.P. hand m 
hand met de communisten. Toen in 
Parijs de algemeene staking door beiden 
werd geproclameerd, noemde "H;et 
Volk" dit "de dag der democratie!" 

In Spanje maakten de socialisten ook 
gemeene zaak met de Communisten. 

Nu werd onlangs de vraag van samen
werking tusschen de mannen der twee
de (socialistische) en die der der1.e 
(communistische) Internationale te Parijs 
door de Tweede Internationale bespro-

de hooqste 
onderscheiding! 

ken. Het ging over de vraag of een een
heidsfront met de Communisten moge
lijk was. 

De Tweede Internationale besloot .... 
een internationaal eenheidsfront af te 
wijzen, doch de aangeslote? partijen in 
de verschillende landen vrij te la ten al 
of niet met de communisten op nationaal 
terrein samen te werken! 

De sociaal-democratie neemt dus een 
halfslachtig standpunt in. 

Eenerzijds wordt gezegd: bij de com
munisten is de democratie in gevaar. 

Anderzijds laat men een weggetje 
open om met de voorstanders der dicta
tuur een eenheidsfront te vormen. 

De heer Albarda heeft in "Het Volk" 
verklaard dat een algemeen verbod 
van same~werking met de Communisten 
de scheuring in de Soc. Arbeidersinter
nationale zou hebben beteekend. 

Wij gelooven het _gaarn_e. .. 
Maar het is ons met dmdebik, dat de 

beschermers der democratie - zoo 
noemen de socialisten zich - het tafel
laken met de dictators der Sovjet-inter
nationale niet radicaal doorsnijden. 

Of liever gezegd: het is ons wel 
duidelijk. 

De familieband" trekt nu eenmaal. 
Wa~t, wat de Communisten dicteeren 

is .... het socialistische program! 
Dr. Banning schreef over de verde~ld

heid van het socialistische proletariaat 
in het religieus-socialistisch weekblad 

Tijd en Taak" (24 Nov. 1934), dat het 
~roegere socialisme dacht met haat 
(klassenstrijd) de nieuwe gemeens_~ha:e 
te kunnen bouwen. Dat noemt hiJ de 
"innerlijke ~w~esla,~htigheid van het 
vroegere socialisme . 

Die tweeslachtigheid" bestaat echter 
nog; ;óó zelfs, dat. Dr. Banni:1g ver
klaart: ,,er voltrekt zich een gericht aan 
het Socialisme". 

Het Socialisme en het Communisme 
mogen wat de methode betreft z_?o n~ 
en dan verschillen, in wezen ziin ziJ 
dezelfden. 

Trouwens uitspraken van mannen als 
Wibaut en destijds Stenhuis en Zwert-
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N.V. Nederlandsche 
Glasverzekering Mij. 

DE OUDSTE ANNO 1861 

Hoofdkantoor ROTTERDAM BEURSPLEIN 2 

Tel. 22160 (2 lijnen) 

DE VOORWAARDEN ZIJN HET GUNSTIGST 

OPROER 15 INBEGREPEN 

ZONDER EXTRA PREMIE 

broek, zijn er als bewijs, dat dit zoo is. 
In "De Sociaal-Democraat" van 8 De

cember 1934 werd nog geschreven: 
,,De principieele verschilpunten tus

schen communisten en sociaal-democra
ten hebben geen betrekking op het uit
gangspunt van beide bewegingen: voor 
beiden is het kapitalistische productie
systeem onaanvaardbaar en onvereenig
baar met hun begrip van een mensch
waardig bestaan en een rechtvaardige 
maatschappij. Evenmin is er een be
langrijk verschil in opvatting omtrent 
het einddoel: zij zoowel als wij streven 
naar een klassenlooze maatschappij, 
waarin de grond en de productiemidde
len gemeenschapseigendom zullen zijn 
en de productie centraal door de ge
meenschap wordt geregeld." 

Heel de z.g. strijd van de Socialisten 
tegen het Communisme is maar een 
schijngevecht. 

De hedendaagsche communisten z1Jn 
de socialisten van vroeger. 

Het communisme is . . . . conservatief 
socialisme! 

N.V. ,,EDELWEISS-DE VLIJT" 
Stoom wasscheri.i , V erv eri.i, Ch e m. W asscherij 
ROZENGRACHT 168-180 - AMSTERDAM 

DEMAGOGIE. 

Wij hebben er al eens meer op ge
wezen, dat de Nationaal Socialistische 
Beweging voor haar strijdmethode veel 
ontleent aan de arsenalen der S.D.A.P. 

Het is dan ook de geschikte weg om 
de socialisten tot zich te trekken, het
geen duidelijk de bedoeling is. Zoo 
schrijft het blad 11Volk en Vaderland", 
dat 11 de poorten van de N.S.B. wagen
wijd open staan voor alle ware socia
listen". 

Wagenwijd liefst nog wel. 
Hoe bot de demagogische hetze van 

dit blad is, blijkt wel uit het verslag van 
den Indischen Legeravond, waar ook 
H. M. de Koningin en H. K. H. de Prin
ses tegenwoordig waren. 

Blijkbaar had de N.S.B. het parool uit
gegeven aan zijn leden, om dezen avond 
te gaan bijwonen, teneinde door de ge
bruikelijke gymnastische · oefeningen 
van hunne tegenwoordigheid blijk te 
geven. Hun aanwezigheid gaf het blad 
de gelegenheid om de rede van Minister 
Colijn als volgt te bespreken: 

11 Wat de rede van Minister Colijn betreft, 
brengen wij allereerst een woord van hulde 
aan de honderden werklooze kameraden, in 
de zaal aanwezig, die in den Heer Colijn 
een der krachtigste verdedigers van het 
huidige stelsel moesten zien, dat hen in 
diepe ellende heeft gestort en desniettegen
staande in voorbeeldige zelfbeheersching, 
tucht en orde bewezen, dat het nationaal
socialisme door sterke karakters gedragen 
wordt. 

In ijzige kalmte hoorden zij Colijn's 
rede aan. 

Wij kunnen ons voorstellen, dat de 
S.D.A.P. met klimmende woede ziet, 
hoe goed de N.S.B. haar de kunst heeft 
afgekeken om de werkloozen tegen de 
gezagsdragers op te hitsen. 

JAARVERSLAG 
van de Nationale Landstormcommissie 

over 1934. 
De samenstelling der Nationale Landstorm Commissie onderging in het jaar 1934 geen 

wijziging. De eenige verandering, welke omtrent de Commissie te vermelden valt, gaf aan
leiding tot verheugenis, n.l. de benoeming va n den Inspecteur van den Vrijwilligen Land
storm, den Kolonel H. DE IONGH, tot Generaal-Majoor. 

De Nationale Landstorm Commissie bestaat uit de navolgende Heeren: 
Dr. H. COLIJN, Minister van Staat, Minister van Koloniën, Eere-Voorzitter. 
L. F . DUYMAER VAN TWIST, Luitenant-Generaal b.d., Lid van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, Voorzitter. 
J . R. SNOECK HENKEMANS, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Mr. A. G. A. Ridder VAN RAPPARD, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
A. N. FLESKENS, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
H. DE IONGH, Generaal-Majoor, Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, waarnemend 

Inspecteur van de Infanterie. 
G. F. BOULOGNE, Reserve-Kapitein der Veld-Artillerie, Secretaris. 

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

Onafgebroken vooruitgang in de sterkte. 
Hoewel op den duur een meer of minder belangrijke sterktevermindering niet zal kun

nen uitblijven, aangezien een groot aantal vrijwilligers behoort tot de mobilisatielichtingen, 
welker sterkte somwijlen zeventig duizend man bedroeg, kan ook in het afgeloopen jaar 
worden vastgesteld, dat het getal der vrijwilligers zich nog steeds in opgaande lijn blijft 
bewegen. 

Het aantal vrijwilligers vermeerderde dit jaar met 2871 en steeg daardoor tot 83.176 man. 
Het aantal aangesloten Reserve-Officieren kon met 157 worden uitgebreid, zoodat thans 

2282 Reserve-Officieren van alle wapens en rangen aan den Vrijwilligen Landstorm zijn 
verbonden. 

Nieuwe afdeelingen werden opgericht, waarvan enkele door splitsing, te Amstelveen Il, 
Amsterdam C IV, Amsterdam N IV, Amsterdam O V, Amsterdam W III, Amsterdam Z. V. 
en VI, Duivendijke, Haaften, Hijken, Lewedorp, Nieuweschans, Retranchement, Rheden-de 
Steeg, de Schermer, Sluiskil, Valkenburg (Z.-H.), Vinkel, Willemstad en Wouw, waardoor 
het instituut is komen te bestaan uit 1289 afdeelingen, over het geheele land verspreid. 

De Nationale Landstorm Commissie acht deze uitkomsten zeer verblijdend. Zij ziet 
daarin het bewijs, dat de Bijzondere Vrijwillige Landstorm zich· een eerste plaats heeft ver
worven en blijft innemen onder de nationale instellingen, welke de waardeering en belang
stelling van ons volk genieten. 

De toenemende bloei van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is evenwel slechts 
verkregen na ingespannen arbeid. Het zijn de Gewestelijke- en Plaatselijke Landstorm Com
missiën, welke daarvoor bijzonderen dank verdienen, in welken dank de Nationale Land
storm Commissie gaarne betrekt de meer dan duizend Plaatselijke Leiders en de vele officieren 
en vrijwilligers, die tijd noch moeite sparen om de belangen der plaatselijke Afdeelingen te 
bevorderen. 

Ondanks den ongunstigen economischen toestand, waarin de wereld en ook ons land is 
komen te verkeeren, zijn er nog altijd vele goede vaderlanders, welke aan den arbeid voor 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ook financieelen steun verleenen, al behoeft het 
geen uitdrukkelijk betoog, dat helaas het getal hunner, tengevolge van de tijdsomstandig
heden, gaandeweg terugloopt. 

Niettemin is de Nationale Landstorm Commissie dezen begunstigers van den Bijzonderen 
Vrijwillïgen Landstorm - waartoe zij vanzelfsprekend ook hen rekent, die in vervlogen 
betere tijden zich als zoodanig niet onbetuigd lieten -, oprecht dankbaar. 

- ARBEID EN INKOMEN -
Uw inkomsten kunt gij belangrijk ver
m errderen door h et aanvaarden van 
een agentschap eener bekende, soliede 
Lev.- en Volksverz.-Mi.i., annex Brand-, 
Inbraak- en Ongevallenverz., met con
curreer encl e tarieven. Opleiding ge
schiedt door vakkundige Inspecteurs. 
Br. fr. onder no. 601 bureau v. d. blad. 
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De Regeering heeft aan den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm haar volle medewer
king verleend en steeds van hare groote waardeering en belangstelling in het instituut doen 
blijken. Inzonderheid de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Defensie, wier hooge ambt 
hen regelmatig met den arbeid voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in aanraking 
doet komen, hebben deze nationale instelling met woord en daad krachtig gesteund. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is de Excellenties Mr. J. A. DE WILDE en Mr. Dr. 
L. N. DECKERS erkentelijk, dat zij voor het handhaven van een nauw verband tusschen dit 
instituut en de hooge Overheid zich zoovele opoffering van tijd en moeite hebben getroost, 
o.m. door op de gewestelijke Landstormbijeenkomsten aanwezig te willen zijn. 

OVERZICHT DER STERKTE. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm was op 31 December 1934 als volgt samengesteld: 
Inspectie van den Vrijwilligen Landstorm: 

19 Landstormkorpsen, omvattende: 
1289 Plaatselijke Afdeelingen van Bijzondere Vrijwilligers met 

1e Ban . 59.601 vr. 
2e Ban . .. 

Het Vrijwillige-Landstormkorps "Motordienst" 
Het Vrijwillige-Landstormkorps 11Vaartuigendienst" 
Het Vrijwillige-Landstormkorps 11Spoorwegdienst" 

13.543 " 

} 10,032 Il 

Totale sterkte der vrijwilligers 83.176 man 
waartoe behooren 2282 Reserve-Officieren 
en 1183 Plaatselijke Leiders. 

Ten behoeve van de consolidatie van het Instituut waren werkzaam : 
Nationale Landstorm Commissie 
21 Gewestelijke Landstorm Commissiën . 
1142 Plaatselijke Landstorm Commissiën 
1 Landstorm Commissie uit 11Pro Rege" 
1 Landstorm Commissie uit den Bond van R.K. Militairen-Vereenigingen 

7 leden 
377 

5203 
3 
6 

Totaal aantal Commissieleden 5596 leden 

WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN DE CONSOLIDATIE. 

Aan de nieuwe regeeringsopdracht voldaan. 

De oprichting van een bijzonder korps van vrijwilligers uit den tweeden ban, die zich 
bereid verklaren, om in geval van leger-mobilisatie voor een bepaald aantal dagen onder de 
wapenen te komen ter voorkoming van mogelijke verstoring en belemmering der mobilisatie
maatregelen, is in het afgeloopen jaar tot stand gebracht. 

De voor dit Korps benoodigde tweedebanners (tot de oudere, niet meer dienstplichtigen 
behoorende) werden door de Gewestelijke Commissiën aangezocht, de voor hen vastgestelde 
verbandacte te teekenen, aan welke uitnoodiging met groote bereidwilligheid werd voldaan. 

Teneinde te voorzien in eventueel verloop door overlijden, ontslag, overschrijden van de 
leeftijdsgrens, enz., zullen de Gewestelijke Commissiën hare aandacht wijden aan een voort
durende aanwerving van deze categorie vrijwilligers, waardoor de verkregen sterkte van dit 
korps op peil kan worden gehouden. 

Wettig verzuim bij opkomst voor aangesloten ambtenaren. 

Op verzoek der Nationale Landstorm Commissie heeft de Minister van Binnenlandsche 
Zaken de totstandkoming bevorderd van een besluit, dat voor tal van bijzondere vrijwilligers 
een onaangename onzekerheid heeft weggenomen. Tevoren was het twijfelachtig of de amb
tenaar, die zich bij den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm had aangesloten, wel gerech
tigd was in geval van opkomst zijn ambtelijken werkkring te verlate[!, om zich vrijwillig 
onder de wapenen te begeven ter handhaving van orde en gezag. De mogelijkheid, hierdoor 
in conflict te komen met hun dienstvoorschriften, heeft velen weerhouden zich bij den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm aan te sluiten. 

Thans is door de Regeering bepaald, dat Rijkspersoneel, hetwelk lid is van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm en dat gevolg zou geven aan een eventueele.!_1. oproep der 
Regeering om vrijwillig onder de wapenen te komen, geacht zal worden zijne ambtelijke 
werkzaamheden op wettigen grond te verzuimen. 

Voorts heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Colleges van Gedeputeerde 
Staten verzocht, te willen bevorderen, dat voor het personeel in dienst der provinciën, ge
meenten, waterschappen, veenschappen en veenpolders eenzelfde beslissing warde genomen, 

Landdagen. 
Landdagen werden gehouden: 
te Zwolle op 23 Mei voor de Landstormkorpsen 11 De IJssel en Vollenhove", 11Twente" 

en 11de Veluwe"; 
te Vlissingen op 30 Juni voor Zeeland; 
te Huis ter Heide (Doniawerstal) op 25 Juli voor de Zuidelijke helft van Friesland; 
te Kollum op 29 Augustus voor Noord-Oost-Friesland; 
te Tilburg op 22 September voor de zuidelijke helft van het Landstormkorps "de 

Meijerij". 
Zonder uitzondering mag ervan worden gewaagd, dat al deze landdagen geheel aan de 

verwachtingen hebben voldaan en door groote aantallen vrijwilligers met hunne bekenden 
zijn bezocht. 

De Minister van Defensie en de Minister van Binnenlandsche Zaken waren op verschei
dene van deze landstormbijeenkomsten tegenwoordig; Z.Exc. Mr. Dr. L. N. DECKERS was 
aanwezig op de landdagen te Zwolle, Vlissingen en Tilbur~ en Z.Exc. Mr. J. A. DE WILDE 
op de landdagen te Zwolle en Huis ter Heide, alwaar laatstgenoemde de vrijwilligers heeft 
toegesproken. 

De tijdens deze landdagen gehouden défilé's der vrijwilligers voor de Ministers en an
dere autoriteiten, maakten grooten indruk. 

Eerbetoon bij de Koninklijke Begrafenissen. 

Sterk heeft de Natie medegeleefd in de droefheid, welke Gods hand aan Vorstenhuis en 
volk heeft toebeschikt door het overlijden van Hare Majesteit de Koningin-Moeder en van 
Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins-Gemaal. 

Aan de gevoelens van rouw en deelneming der vrijwilligers heeft de Nationale Landstorm 
Commissie op passende wijze uiting gegeven. Bij beide begrafenissen hebben duizenden 
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Landstormer., uit het geheele land samengestroomd, langs den weg, welken de koninklijke 
rouwstoeten passeerden, een eere-opstelling ingenomen, om alzoo de nagedachtenis van deze 
dierbare dooden te kunnen huldigen en met het gansche volk aan het plechtig eerbetoon 
deel te nemen. 

Officierendag 1934. 

In verband met het overlijden van Hare Majesteit de Koningin-Moeder en Zijne Ko
ninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden werd de voorgenomen Officierendag 1934 eerst 
voorloopig, daarna voor het geheele jaar uitgesteld. 

Gewestelijke Officierenbijeenkomsten. 

Na het verstrijken van den voor leger en vloot voorgeschreven rouwtijd, zijn in zoo goed 
als alle Korpsverbanden gewestelijke Officieren-bijeenkomsten gehouden, waarbij onderwer
pen, op den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm betrekking hebbende, werden besproken. 

In meerdere gevallen werden aan zulke bijeenkomsten onderlinge schietwedstrijden ver
bonden. 

Vergaderingen met de Plaatselijke Leiders. 
Ter onderhouding van het gewenschte contact met den Korpscommandant en met de 

Gewestelijke Commissie werden in elk Verband één of meer vergaderingen met de Plaatse
lijke Leiders gehouden. 

Hierdoor wordt een goede gelegenheid verkregen, om voorlichting te verstrekken en 
eenheid van handelen voor alle plaatselijke Afdeelingen te verzekeren. 

Korps-, pistricts- en Plaatselijke Schietwedstrijden, 

Druk bezochte korps- en districtswedstrijden werden gehouden voor de Korpsverbanden: 
Dordrecht; Rotterdam; Twente; Nieuwe Hollandsche Waterlinie; Veluwzoom; Gouda; de 

Meijerij; West-Brabant; Zuid-Holland: West; Drenthe; Limburg; Stelling van Amsterdam; Mon
den der Maas; Kennemerland; Friesland; Groningen; IJssel; Vollenhove; Veluwe; Zeeland en 
Alkmaar. 

De plaatselijke schietoefeningen en wedstrijden vonden groote deelneming. 
Het aantal schutters, dat in het afgeloopen jaar meer of minaer regelmatig aan de 

schietoefeningen en wedstrijden deelnam, steeg tot boven de vijf en dertig duizend, waaruit 
eenigermate valt af te leiden de groote beteekenis van de schietoefeningen als consolidatie
middel voor den Bijzonderen Vrij willigen Landstorm. 

In hoeverre deze uitbreiding van het aan tal schutters het gevolg is van de vóór eenige 
jaren ingevoerde nieuwe schietregeling, kan niet met zekerheid worden gezegd. De groote 
uitbreiding van het aantal hunner, dat den titel van koningsschutter met de daaraan ver
bonden onderscheiding wist te behalen (336 schutters behaalden in 1934 dezen titel) wijst 
er intusschen op, dat de Schietwedstrijdcommissie, onder voorzitterschap van den Res. Luit.
Kol. W. van Ingen Schouten, met het ontwerpen dezer regeling de goede richting heeft 
gekozen. 

Uitreiking van nieuwe Legitimatiebewijzen. 

Ten behoeve van een nauwkeurige contróle over de geheele linie, is aangevangen met 
de verwisseling der aan de vrijwilligers uitgereikte legitimatiebewijzen, waarbij er naar ge
streefd wordt, dat met iederen vrijwilliger het persoonlijk contact wordt hernieuwd. Hierbij 
worden de oude legitimatiebewijzen vervallen verklaard, waardoor tevens wordt voorkomen, 
dat legitimatiebewijzen zich in handen bevinden van personen, die, om welke reden dan 
ook, niet meer tot den Bijzonderen Vrijwil\igen Landstorm behooren. 

Het Landstormblad, 

Het Landstormblad, uitgave der Naam!. Vennootschap S.W.G., voleindigde zijn elfden 
jaargang en handhaafde zich in de waardeering der vrijwilligers. Als middel om in het 
geheele land mededeelingen omtrent den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm onder de vrij
willigers te verbreiden, blijft het voor het instituut van groote beteekenis. 

Landstormfilms, 
Klankfilm "Sluit de Gelederen". 

Ten behoeve van de propaganda-bijeenkomsten in den winter en het voorjaar werden 
wederom Landstormfilms ter beschikking van de plaatselijke Afdeelingen gesteld. 

Bijzondere vermelding verdient de klankfilm "Sluit de Gelederen", een volledige geluids
film van groote propagandistische kracht, waarvan de eerste vertooning geschiedde op 19 
October j.l., in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage en welke be
stemd is, om in een honderdtal centraal gelegen plaatsen voor de vrijwilligers te worden 
vertoond. 

Reeds een veertigtal vertooningen heeft deze film achter zich en allerwege blijkt zij 
groote belangstelling te trekken, daarbij van velen, die niet tot den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm behooren. Een groote aantrekkelijkheid van deze film is gelegen in de korte rede
voeringen, welke aansluitend bij de verschillende deelen der film zijn ingelascht; n.l. van de 
Ministers: Dr. H. Colijn, Mr. J. A. de Wilde en Mr. Dr. L. N. Deckers, voorts van de Heeren 
J. R. Snoeck Henkemans, Mr. W. C. Wendelaar en van den Voorzitter der Nationale Land
storm Commissie. Langs dezen weg wordt het duizenden vrijwilligers ten plattelande mogelijk 
gemaakt deze zeer gewaardeerde redenaars tegelijkertijd te zien en te hooren, hetgeen anders 
voor de meesten hunner vrijwel uitgesloten is. 

Personalia. 

Het kan niet anders of aan een instelling van zoo grooten omvang als de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm ontvallen telken jare een vrij groot aantal vrijwilligers en medewerkers 
door overlijden. 

Drie hunner werden dit jaar op verschillende tijden plotseling uit ons midden gerukt. 
Ds. Mr. Dr. N. G. Veldhoen, Vice-Voorzitter der Gewestelijke Landstorm Commissie 

,,Zuid-Holland: West"; 
S. Wybrandi, van Oudehorne (Fr.) en 
J. Wynia, Burgemeester van Denekamp, Secretaris der Gewestelijke Landstorm Com

missie "Twente". 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm zal de gedachtenis aan deze voormannen in eere 

houden. In breeden kring hadden zij door h•.111 woord en arbeid het vertrouwen verworven 
van duizenden landstormers, die hun verscheiden diep hebben betreurd. 

Nationale Noodhulp Organisatie (technische noodhulp). 
Ook in dit verslagjaar kon de arbeid ten behoeve van de Nationale Noodhulp Organisatie, 

welke beoogt personeel te verkrijgen, dat bereid is zich in moeilijke dagen beschikbaar te 
stellen en hulp te bieden, zonder stoornis worden bestendigd. 

Vergaderingen en bijeenkomsten hadden regelmatig plaats met leden van den Raad van 
Bijstand, met het College van Vertegenwoordigers van Burgemeesters en met het Hoofd
bestuur en de afdeelingsbestuursleden van de Economische Studenten Organisatie. 

In het verslagjaar werd te Rotterdam een afdeeling dezer organisatie opgericht, waar
door thans in alle steden, die een universiteit of hoogeschool bezitten, afdeelingen der Eco
nomische Studenten Organisatie zijn gevestigd. 

Voor de ondervonden medewerking, ook op het hiervoren genoemde terrein van arbeid, 
betuigt de Nationale Landstorm Commissie gaarne haar grooten dank. 

DE NATIONALE LANDSTORM COMMISSIE. 
De Voorzitter, 

L. F. DUYMAER VAN TWIST. 
De Secretaris, 

Januari 1935. G. F. BOULOGNE. 

DE BURGEMEESTER VAN HAREN 
OVERLEDEN. 

Op 1 Februari is in den leeftijd van 
ruim 55 jaar te Haren (Gr.} vrij plotse
ling overleden Mr. D. Boerema, Burge
meester van Haren. 

Mr. Boerema was voorzitter van de 
Plaatselijke Landstorm Commissie, als
mede waarnemenä Voorzitter en Com
mandant van de Burgerwacht. Hij heeft 
zich doen kennen als een krachtige per
soonlijkheid en zal als zoodanig in veler 
herinnering blijven voortleven. 

H. VALKENBURG OVERLEDEN 
TE DELFT. 

Te Delft is 5 Februari op 60-jarigen 
leeftijd overleden de heer H. Valken
burg, lid van den gemeenteraad. 

De overledene was Reserve-Kapitein 
bij de landmacht en was plaatselijk 
leider van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm te Delft, vóórdien te 
Pijnacker. 

Zijn heengaan is voor den B.V.L. als 
een groot verlies te beschouwen. 

Z.H.W. 
De "groote" gewestelijke. 

Het Dagelijksch Bestuur van de Ge
westelijke Landstormcommissie "Zuid
Holland: West" heeft besloten, dat de 
jaarlijksche propaganda - samenkomst 
die de Gewestelijke Commissie pleegt 
te organiseeren, de z.g. ,,groote gewes
telijke", ditmaal te Delft gehouden zal 
worden, op Donderdagavond 7 Maart 
in de groote zaal van de Stads Doele~ 
aldaar. 

EERVOL ONTSLAG. 
Bij K.B. is op verzoek eervol ont

slag uit den militairen dienst verleend 
aan den Res. le Luit. voor speciale 
diensten J, KJeuver van het Vrijwil
lige Landstormkorps Motordienst. 

KENNEMERLAND. 

Tot lid van de gewestelijke commissie Ken
nemerland is nog toegetreden de heer jhr. mr. 
C. J. A. d e n T ex, burgemeester van Bloe
mendaal. 

Tot lid van de plaatselijke commissie Bloe
mendaal de heer W. K e hr er, in plaats van 
den heer mr. F. S t e i n s z, die wegens ver
trek naar Den Haag moest bedanken. 

Tot plaatselijk leider te IJmuiden in plaats 
van den heer D. de R id d er, die wegens 
vertrek naar Uitgeest moest bedanken, de heer 
M. J. Koe 1 e me ij er, Heidestraat 17 e. 

ROTTERDAM. 
Landstormavond, 

• 24 Januari heeft de af deeling Rotter
dam van den Bijzonderen V rijwilligen 
Landstorm in Odeon een bijeenkomst 
gehouden ter gelegenheid van de uit
reiking van brevetten aan Koningschut
ters en scherpschutters en van prijzen, 
behaald in de afgeloopen plaatselijke 
schietwedstrijden. 

Aanwezig waren de leden van de Ge
westelijke Landstormcommissie, de hee
ren H. C. v. Cappelle, Res.-Kolonel, Com
mandant Landstormkorps Rotterdam, 
Voorzitter; A. C. de Neeve, Res.-Luite
nant-Kolonel voor speciale diensten, 
vice-voorzitter; F. D. v. d. Mast, Res.
le-Luitenant, secretaris; A. J. L. Hoe
vels, Res.-Kapitein voor speciale dien
sten; G. Bicker AJzn., penningmeester; 
Pater Jos. Klessens, directeur Mariniers
tehuis; J. M. M. v. Meetelen, Burgemees
ter van Bergschenhoek; de leden van de 
Plaatselijke Landstormcommissie, de 
heeren H. G. J. de Monchy, voorzitter; 
P. v. d. Steeg, Res. le-Luit. M. A., le 
secretaris; W. K. Heijstek, 2e secretaris. 

Voorts Generaal-Majoor H. de Iongh, 
inspecteur van den Vrijwilligen Land
storm; Res-Majoor der grenadiers Mr. 
W. A. G. van Dam; Res.-majoor J. M. 
Sweep; Majoor E. Motké, Garnizoens
commandant; Kapitein W. Antheunis
sen, commandant van het Landstorm
verband Rotterdam; Hoofdcommissaris 
van Politie Mr. L. Einthoven; Luitenant-
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Kolonel W. v. d. Vlerk, wnd. Comman
dant van de Burgerwacht. 

Verder tal van afgevaardigden van 
verschillende vereenigingen, o.a. Res.
Kapt. C. Hees, Res.-le-luit. N. J. Kley 
van de Algemeene Vereeniging van Ne
derlandsche Reserve Officieren, Res. 
le Luit. P. C. Versloot, Res. le-Luit. J. 
J. Goud, van de Alg. R.K. Officieren 
Vereeniging, en ten slotte vertegen
woordigers van den Eersten Nederl. 
Bond van oud-Onderofficieren van 
Land- en Zeemacht en Koloniën, de 
Vereeniging van Oud-Onderofficieren 
van het N.-I. leger "Indische Club', de 
Vereeniging "Moed, Beleid en Trouw", 
den Koninklijken Bond van Ridders der 
Militaire Willemsorde beneden den rang 
van Officier, de Nederlandsche Oranje
vereeniging en de Vereeniging van On
derofficieren "Ons Belang". 

De groote zaal van Odeon was tot op 
de laatste plaats bezet. Tal van vrij
willigers, uit de naburige gemeenten, 
waren in grooten getale opgekomen om 
de vertooning van de propagandafilm 
,,Sluit de gelederen", de eerste vertoo
ning te Rotterdam, bij te wonen. 

De heer H. G. J. de Monchy heeft de 
bijeenkomst geopend en zijn blijdschap 

H. G. J . de Monchy, 
Lid Gewestelijke Landstormcomm. ,,Rotterdam", 

Voorz. der Plaatselijke Commissie. 

uitgesproken over de groote opkomst. 
Spr. heette allen hartelijk welkom, in
zonderheid den inspecteur van den Vrij
willigen Landstorm, Generaal-Majoor H. 
de Iongh. 

Na het zingen van het Wilhelmus gaf 
de heer de Monchy het woord aan Res.
Kolonel H. C. van Cappelle, die met 
enkele woorden de landstormfilm "Sluit 
de gelederen", die later gedraaid is, 
heeft ingeleid. Spr. schetste de opkomst 
van den B.V.L. na 1918, en zeide dat er 
thans 83.000 vrijwilligers zijn aangeslo
ten. Daarna is het eerste gedeelte van 
de film vertoond. 

Over deze film hebben wij eenigen 
tijd geleden bij de eerste voorstelling 
te 's-Gravenhage uitvoerig bericht, wes
halve wij ons thans ontslagen achten 

Gebr. VAN OORD, WERKENDAM 
Telef. Nr. 23 door!. 

Rijsmaterialen - Droog en groen Riet 
Uitvoering v. rijswerken in onderaanneming 

Rietma ttenfa briek 
Eigen cultures, prima kwalitP-H, lage prijzen 
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van den plicht om uitvoerig te zijn. Vol
staan wij slechts met te memoreeren, 
dat de film veel bijval verwierf en ver
schillende tooneelen op het witte doek 
bij de groote "landstormfamilie" storm
achtige toejuichingen uitlokten. 

Na de pauze heeft Generaal-Majoor 
H. de Iongh de aanwezigen toegespro
ken. De jeugd heeft veel bijgedragen tot 
het ontstaan van het nationale reveil 
zeide spr., maar de B.V.L. heeft al reed~ 
jaren de nationale gedachte gepropa
geerd. Het werk van den B.V.L. waar
deerde spr. zeer, welk instituut door 
Generaal Duymaer van Twist is opge
bouwd. De Generaal besloot met een 
driewerf hoera voor den B.V.L. te Rot
terdam. 

Kolonel van Cappelle heeft daarna de 
brevetten uitgereikt. 

Tenslotte is het tweede gedeelte van 
de film gedraaid, na afloop waarvan de 
aanwezigen nogmaals het Wilhelmus 
hebben gezongen. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Haarlemmermeer. 

De plaatselijke Landstorm sub-com
m1ss1es in Haarlemmermeer hebben 
thans alle twee vertegenwoordigers 
aangewezen om zitting te nemen in de 
gereorganiseerde plaatselijke Land
storm Commissie. De Plaatselijke Land
storm Commissie voor Haarlemmer
meer is thans als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Mr. A. Slob. 
Secretaris: J. C. Tanis (afd. Hoofd

dorp). 
Leden: J. van der Meer (afd. Abbe

nes). G. de Boer (afd. Abbenes). R. Win
ter (afd. Cruquius). J. J. v. Haaster 
(afd. Cruquius). H. J. Treur (afd. 
Hoofddorp). B. Berbee (afd. Lisser
broek). J. A. v. Leeuwen (afd. Lisser
broek). M. B. Benard (afd. N.-Vennep). 
F. G. Alkemade (afd. N.-Vennep). Ds. 
P. van Strien (afd. Rijk en Aalsmeer
derdijk). J. Meijer (afd. Rijk en Aals
meerderdijk). C. A. Kat (afd. Sloterweg 
Noord). C. Kooi (afd. Sloterweg Noord). 
L. Tanis (afd. Vijfhuizen). J. Sikma (afd. 
Vijfhuizen). 

Amsterdam District West. 
Benoemd en geïnstalleerd tot leden 

van de Plaatselijke Landstorm Commis
sie District Amsterdam West de heeren 
Pastoor Bos en J. F. Kiel. 

Amsterdam District Zuid. 
Benoemd tot lid van de Pl. Landstorm 

Commissie District Amsterdam Zuid de 
heer Dr. D. A. van Riemsdijk. 

Gewestelijke Landstorm Commissie. 
In de vergadering van de Geweste

lijke Landstorm Commissie dd. 21 Jan. 
is door de leden op hartelijke wijze af
scheid genomen van den heer Jhr. Mr. 
C. Dedel, die in verband met zijne eer
volle benoeming tot Kamerheer in gew. 
dienst van H. M. de Koningin, eervol als 
lid van de Commissie is ontheven. Na
mens alle leden is den scheidende een 
fraai gecalligraveerde oorkonde aan
geboden. 

In dezelfde bijeenkomst werd tot lid 
geïnstalleerd de heer G. Graaf Schim
melpenninck, Burgemeester van Neder
horst den Berg, terwijl besloten werd 
de Commissie met nog enkele leden uit 
te breiden. 

~ ~. 
's-Gravenha11e. Tel. 117505 * 

Vergadering met plaatselijke leiders. 
De voorjaarsvergadering met plaatse

lijke leiders heeft 26 Januari te Amster
dam plaats gehad. De bijeenkomst was 
zeer druk bezocht. Slechts enkele lei
ders waren door werkzaamheden ver
hinderd. Het werkprogramma voor 
1935 werd besproken en de in Mei te 
houden Landdag. Tot slot werd een 
smalfilm vertoond van de Gewestelijke 
Leidersdag in Juni 1934 gehouden. 

LANDDAG 
HILVERSUM 

LANDSTORMKORPSEN. 
Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hol
landsche Waterlinie en Kennemerland. 

Voor den op 18 Mei 1935 te houden 
lntergewestelijken Landdag voor boven
genoemde Korpsen is bereids de mede
werking verkregen van het Korps Ma
riniers en de Stafmuziek van de Ko
ninklijke Nederlandsche Marine. 

Het Uitvoerend Comité, samenge
steld uit leden van de Gewestelijke 
Commissies Stelling van Amsterdam, 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie en 
Kennemerland heeft een begin ge
maakt met de voorbereidende werk
zaamheden. 

Het programma belooft zeer geva
rieerd te worden. 

SCHIEDAM. 

,,SLUIT DE GELEDEREN". 
De B.V.L.-film in Passage-theater. 
De afdeeling Schiedam van den Bij

zonderen Vrijwilligen Landstorm heeft 
23 Januari in het .Passage-theater een 
bijeenkomst belegd, waarin de nieuwe 
film "Sluit de gelederen" werd vertoond 
en redevoeringen werden gehouden 
door oud-Minister Mr. Dr. J. Donner, 
Mr. W. C. Wendelaar, oud-Burgemees
ter van Alkmaar en lid van de Tweede 
Kamer en de Burgemeester van Schie
dam, de heer H. Stulemeyer. 

De zaal was bijna geheel bezet. Be
halve vele belangstellenden en Land
stormers uit de stad, waren ook ver
scheidenen uit Vlaardingen, Maassluis 
en Overschie aanwezig. Voorts waren 
o.a. aanwezig Luit.-Gen. b. d. L. F. Duy
maer van Twist; Luit.-Kol. Adams, Com
mandant van het Regiment Jagers; 
Res. Luit. Kol. Brevet; Res. Majoor J. 
P. Boots, Commandant van het Land
stormcorps Zuid-Holland-West; Res. 
Kap. Kruls; Res. le Luit. Mr. Arriëns· 
Res. 1e Luit. D. J. Karres, Secretaris 
van de Gewestelijke Landstormcommis
sie; Res. le Luit. Te Kolsté, namens de 
afd. Schiedam van de Ned. Ver. van 
Reserve Officieren; Res. Luit. ter zee 
3e kl. Kloots; Kap. Boulogne, Majoor 
Van Schelven, vele Res. Officieren, de 
Wethouders Mr. M. M. v. Velzen, C. 
Houtman en T. Slavenburg met hun 
dames; de Burgemeester van Vlaardin
gen A. van Walsum, Mr. H.A. M. Roe
lants, Commandant van de Schiedam
sche Burgerwacht, verscheidene ge
meenteraadsleden, enz. 

Op het tooneel hadden de Landstorm
commissie en verscheidene der genoem
de personen plaats genomen. Rechts op 
het tooneel was de buste van H.M. de 
Koningin geplaatst, omgeven door vlag
gen en groen. 

De bijeenkomst werd geopend door 
den voorzitter van de Schiedamsche 
afdeeling van den B.V.L., den heer P. 
Mak, die de onderscheidene persoon
lijkheden welkom heette en de hoop 
uitsprak, dat door dezen avond het be
perkte aantal begunstigers zou stijgen. 
In de aanwezigheid van de drie spre
kers zag spr. een symboliek van het 
wettig gezag, immers de wetgevende, de 
rechterlijke en de uitvoerende macht 
waren in de drie sprekers gepersoni
fieerd. 

Terwijl de aanwezigen zich van hun 

zetels verhieven, herdacht spr. de beide 
koninklijke dooden van het afgeloopen 
jaar en wees er vervolgens op, dat het 
Nederlandsche volk thans dichter dan 
ooit rond den troon van Oranje staat. 

Rede Mr. Dr. J. Donner. 
Nadat het Wilhelmus gezongen was, 

betrad Mr. Dr. J. Donner het spreek
gestoelte. 

Spr. wees erop, dat de aanwezigheid 
van zoovelen een bewijs was van de be-

Mr. Dr. J. Donner. 

langstelling voor den B.V.L., zoodat 
spr. eigenlijk deze belangstelling niet 
meer behoef de op te wekken. Doch 
hernieuwde bevestiging van de gene
genheid is versterking daarvan en daar
voor diende deze avond. De verankering 
van den B.V.L. in het Nederlandsche 
volk is een algemeen belang. Dit insti
tuut is een centraal punt van betrouw
bare elementen tot handhaving van het 
gezag en de orde. 

Men ontmoet in dezen tijd wel eens 
moeilijkheden bij het bepalen van de 
juiste verhouding tusschen gezag en 
orde. Ook hierbij komt overdrijving 
voor en velen prefereeren een forschen 
greep boven de vrijheid. 

Het gezag te handhaven is de beste 
Nederlandsche traditie, doch het gezag 
heeft een eigen terrein, waarbuiten de 
vrijheid zich moet kunnen doen gelden. 
De mogelijkheid van verkeerd gebruik 
van de vrijheid is dus opengelaten, maar 
er wordt op vertrouwd, dat van deze vrij
heid een gepast gebruik wordt gemaakt. 
Maar het laadt ook een groote verant
woordelijkheid op de dragers van het 
gezag. De B.V.L. nu heeft zijn uitgangs
punt in de vrijheid, hij wordt gevormd 
door vrijwilligers. Doch hij is gericht 
tegen misbruik van de vrijheid, zooals 
in 1918 geschiedde. De B.V.L. wil zijn 
een manifestatie, een bezegeling van 
den wil om, als het moet, het gezag te 
schragen. De B.V.L. wil echter niets lie
ver, dan van elke actie gespaard te blij
ven, zijn bestaan is allerminst een 
provocatie. 

In dezen tijd vinden radicale elemen
ten gemakkelijk gehoor voor hun revo
lutionaire prediking. Daartegen vormt 
de B.V.L. een middel van preventieven 
aard. 

De luister van de vrijheid w;rdt het 
schoonst verpersoonlijkt in H.M. de 
Koningin, om Wie de B.V.L. zich in ge
sloten gelederen schaart. Met rustige, 
ingehouden kracht en sluiting der gele
deren, onder Gods voorzienigheid, zal 
de B.V.L. een zegen zijn voor Koningin 
en vaderland. 

Nadat de heer Mak den spr. had be
dankt, werd op het orgel een potpourri 
van vaderlandsche liederen gespeeld. 

Rede Mr. W. C. Wendelaar. 

De heer Mr. W. C. Wendelaar, die 
vervolgens aan het woord kwam, zeide 
verheugd te zijn te midden van Land
stormers te vertoeven. Spr. zou even
wel geen inleiding tot de film houden, 
want hij voelde zich dan als Chaplin, 
die uitgenoodigd was om zijn eigen film 
te bespreken. 

De B.V.L. moet paraat zijn, zooals 
onze dijken. Die bewijzen hun nut als 
het noodig is, maar verder doen zij niets. 

SENORITAS 

Een andere vergelijking gaf spr. in den 
radio-telegraaf aan boord van een vlieg
tuig. Deze man doet eigenlijk ook niet 
veel, maar als hij wat doet dan is het 
hard noodig. 

Zoo is het ook met den B.V.L. Men 
ziet er weinig van, maar helaas is het 
noodig, dat dit instituut bestaat. Oogen
schijnlijk lijkt alles rustig, maar achter 
de schermen wordt gewerkt. Daar 
wroeten Russische invloeden, die willen 
afrekenen met geloof en gezinsleven. De 
S.D.A.P. wil hier weliswaar geen Rus
sische toestanden invoeren, maar heele
maal vertrouwen kan men haar toch ook 
weer niet. Evenmin wenschen wij hier 
Berlijnsche invloeden, wij willen Neder
landers zijn en blijven. 

Mr. W. C. Wendelaar, 
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Het is noodzakelijk, dat de regeering 
kan beschikken over een macht, die de 
introductie van Berlijnsche invloeden 
kan verhinderen. 

Deze regeering wil ons volk zien als 
één geheel van Nederlanders. Wij moe
ten daarom trouw blijven aan deze 
regeering, maar bovenal trouw aan Ko
ningin en vaderland. Dit moet ons hooge 
en plechtige ernst zijn, wij moeten be
reid zijn voor een dergelijke uitspraak 
offers te brengen, desnoods het hoogste 
offer. De B.V.L. zal dat doen, aldus be
sloot spr. zijn rede, God geve, dat het 
niet noodig is, maar als het noodig zal 
zijn, dan zullen gij en ik onze plicht 
doen. 

Rede Luit. Gen. b.d. L. F. 
Duymaer van Twist. 

Als verrassing sprak Luit. Gen. b.d. 
L. F. Duymaer van Twist een korte rede 
uit, waarin hij zeide, dat de paraatheid 
van den B.V.L. de eerbied van de regee
ring en de dankbaarheid van ons volk 
afdwingt. 

In de zestien jaar van zijn bestaan 
heeft men zich wel eens af gevraagd of 
het bestaan van den B.V.L. wel nood
zakelijk was. Maar achteraf bleek, dat 
het moest. In deze donkere tijden wijken 
zoovelen van het rechte pad af, inplaats 
van hand in hand met Gods hulp te 
trachten door de moeilijkheden heen te 
komen. Marxisten en nationaal-socialis
ten trachten hun invloed te doen gel
den. Deze verwerpt het gezag en aan
bidt de vrijheid, gene aanbidt het gezag 
en verwerpt de vrijheid. Maar het is 
noodzakelijk, dat gezag en vrijheid 
samengaan. Het instituut van den B.V.L. 
rust op de peilers van vrijheid en ge
zag. Wij willen noch bukken voor een 
dictatuur van het proletariaat, noch 

Jkoi.e witte tand.en, 
metiVOR·OL 

Doos 20 et. Tube 40 en 60 et. 
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voor die van het nat-socialisme. 
In de 1289 afdeelingen met hun 83.000 
leden gaat slechts één roep Sluit de 
gelederen". " 

Rede van den Burgemeester. 
De burgemeester, de heer H. Stule

meyer sprak na de pauze. Ons volk, al
dus spr., is niet militaristisch en het 
bloed van de oude Geuzen stroomt niet 
meer door onze aderen. Maar ons volk 
heeft zin voor vrijheid en recht, tucht, 
orde en ware democratie. Wij zouden 
niet dulden, dat hieraan werd geraakt. 
Wij verafschuwen elke terreur en 
weten, dat de B.V.L. een blijvend en 
steeds sterker wordend instituut is 
tegen een gewelddadige revolutie, waar
mede d~ minderheid met de wapens 
haar wil aan de meerderheid oplegt. 
Deze minderheid is door een goede en 
geheime voorbereiding in het voordeel 
tegenover de ongeorganiseerde meer
derheid, die bij overrompeling zonder 
leiders en zonder wapens is. Een andere 
wijze van voorbereiding eener revolutie 
in een democratisch geregeerd land is 
niet mogelijk. Dat heeft 1918 bewezen. 
Doch komt een in het geheim voorbe
reide omwenteling tot uitbarsting, dan 
kunnen wij die afwachten, omdat wij in 
den B.V.L. een instituut hebben, dat de 
revolutie den kop kan indrukken. Als 
vrijheid en recht in gevaar zijn dan is 
ons volk één, dan schaart het zich rond 
ons geliefd vorstenhuis, zooals Oranje 
het volk steeds heeft bijgestaan in tijd 
van nood. Als er weer gevaar mocht 
dreigen, dan zal de B.V.L. steeds paraat 
zijn om elke revolutie neer te slaan en 
daarom: Leve de B.V.L.! 

De film. 
De film "Sluit de gelederen", die voor 

en na de pauze werd vertoond, in al 
haar symbolieke onderdeelen te ont
leden is een onbegonnen taak. Laten wij 
volstaan, met de door de film geheel 
gerechtvaardigde opmerking, dat de 
moeilijke opgave om van de opdracht, 
een film te maken, die den noodzaak, 
de oprichting en den groei van den 
B.V.L. moest aantoonen, door de 
H.A.V.O. op de juiste wijze is opgelost. 

Met behulp van oude journaalstukken 
en met nieuw opgenomen stukken, inge
laschte redevoeringen van Dr. H. Colijn 
Mr. W. C. Wendelaar, Luit. Gen. b.d. 
L. F. Duymaer van Twist, het Tweede 
Kamerlid J. R. Snoeck Henkemans en 
Z.Exc. Mr. Dr. L. N. Deckers, is een 
film tot stand gekomen, die omtrent den 
B.V.L. een volledigen en duidelijken 
indruk geeft en dan ook door het publiek 
ten zeerste werd gewaardeerd. 

Na de film werd het Wien Neer
landsch Bloed gezongen, waarmede deze 
welgeslaagde bijeenkomst werd be
sloten. 

17 Ja_nuari 1935 werd 's avonds op de jaarvergadering van de afd. Schore (Z.-Beveland) 
het meuwe vaandel_ overgedragen, door Overste Bierman, Commandant Verband Zeeland. 
Gesproken werd dien avond door burgemeester Trimpe, voorzitter der afdeeling; Ds. 
Van Selms, de? h~~r Laernoes en Overste Bierman. - Groep B.V.L.-ers met hun 
da1;1es, na de mt7e1kmg van de vlag, en o.a.: 2e rij (midden, Se van links) burgemeester 
Tnmpe; geheel links: de heer Laernoes; geheel rechts: Overste Bierman en luit. v. Selms. 

LANDDAGEN B.V. L. IN 1935 
18 MEI te HILVERSUM voor de Korpsen: Stelling van Amsterdam, 

Nieuwe Hollandsche Waterlinie en Kennemerland. 
22 ME,I te ALKiMAAR voor het Verband Alkmaar. 

7 JUNI te BARNEVELD voor hetVeluwsch Verband, de Veluwzoom, de IJssel. 

29 JUNI te ,BOXTEL voor het Korps De Meijerij. 

,In September te 1MEPP,EL voor het ,Drentsch Verband, 

EMMER-COMPASCUUM. 
11 Januari was het voor den B.V.L., 

afdeeling Emmercompascuum een schit
terenden avond. De afd. genoot n.l. de 
eer in z'n midden te zien Z.Exc. Minis
ter Deckers en de voorzitter van den 
Landstorm, Generaal Duymaer v. Twist. 
Geen wonder dat de opkomst enorm 
was. De zaal van den heer Abeln was 
tjokvol. 

Bij het binnenkomen van de beide 
Excellenties hief de vergadering staan
de het Wilhelmus aan. 

De voorzitter, de heer J. Mulder, 
opende met hartelijke woorden van 
welkom, in 't bijzonder aan de hooge 
gasten, terwijl voorts nog verwelkomd 
werden Overste Nieuwenhuizen, de 
prov. leider, Mr. de Bruyn, secr. van het 
Dr. Verband, Kapitein Boulogne en de 
Wethouders S. lbon en Wiersma. Ook 
waren de afdeelingen Zwartemeer, Bar
gercompascuum, Roswinkel en N. 
Weerdinge door vele leden vertegen
woordigd. 

Na de opening werden de eerste twee 
afdeelingen van de mooie klankfilm 
,,Sluit de gelederen" vertoond. 

Daarna sprak Generaal Duymaer van 
Twist. Hij sprak met 

groote waardeering 
over Minister Deckers, 
die vanaf het begin van 
fon B.V.L. krachtig aan 
den bloei van dit insti
tuut heeft meegewerkt. 
Voorts noemde hij de 
landstormvrouwen met 
eere, door wier grooten 
invloed op de mannen 
mede het succes be-

Generaal 
Duymaer v. Twist reikt is, dat thans de 

B.V.L. tot een corps 
van 85.000 mannen is aangegroeid. 

Minister Deckers, daarna 't woord 
krijgend, vond dat zijn komst in de 
venen voor hem geen offer was. De 
kloeke Drentenaren hadden in 1918 
Den Haag opgezocht om de Lands
vrouwe te beschermen en nu was het 
hem een genoegen, als regeeringsper
soon ook zijn waardeering in dezen 
vorm aan de Drentsche B.V.L.-ers te 
bewijzen. Hij huldigde Generaal Duy
maer van Twist als de oprichter en de 
ziel van den B.V.L. 

Namens de afdeeling dankte Pastoor 
Swildens den Minister en den Voorzit
ter van den B.V.L. voor het voor de af
deeling zoozeer vereerende bezoek. 

Na de pauze werd het vervolg en slot 
van "Sluit de gelederen" vertoond, 
waarna Overste Nieuwenhuizen de prij
zen uitreikte. Het bleek, dat de afdee
ling Emmercompascuum met z'n knappe 
schutters er zijn mag. Dit was ook het 
oordeel van den Minister van Defensie, 
die in dezen zeker tot oordeelen be
voegd is. 

Hier volgen de prijswinnaars: 
Scherpschutters: F. Wind, 99 punten. 

J. Braakhekke, 96 p. J. v. Molen 94 p. 
Schutters 1 e kl.: K. Smilde, 92 p. W. 

Rolfers, 92 p. G. Over, 91 p. 
Schutter 2e kl.: N. Muller, 87 p. 

Res. Kapitein Polis, van het Landstormkor ps Motordienst, met zijn ploeg bij de controle 
te Rome tijdens de Ra llye naar Monte Carlo. 

De Overste deelde onder geestige be
woordingen de prijzen uit. 

De Landstormer eet Stamppot met 
echte Geldersche Rookworst van 

BAKHUIS 
het 100-jarig product 
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Pastoor Swildens sprak het slotwoord. 
Hij prees allereerst de 125 leden der 
afdeeling Emmercompascuum, die in 
deze moeilijke tijden ons een gevoel van 
rust en zekerheid geven door hun pal 
staan voor 't gezag. In 't bijzonder hul
digde hij den leider, den heer S. Kloos
terman, die op dezen avond z'n harte
wensch, den Minister in hun midden te 
hebben, in vervulling zag gaan, mede 

Z.Exc. Minister Deckers. 

doordat hij de afdeeling tot zoo hooge 
bloei en prestaties had kunnen brengen. 

De heer Abeln gaf als laatste attrac
tie een extra film, waarna de vergade
ring hoogst voldaan en gesterkt in de 
liefde tot Vorstenhuis en Vaderland 
huiswaarts keerde. 

1. SCHIETOEFENINGEN EN 
WEDSTRIJDEN. 

Regeling schietoefeningen en wed
strijden bij den Bijzonderen Vrijwilligen 

Landstorm. 
(Vervolg.) 

5. Taak Commandanten. 
De commandanten van korpsen en ver

banden verleenen hun medewerking tot 
het beschikbaar stellen van: 
a. banen; 
b. personeel ter bediening van de schij

ven; 
c. geweren; 
d. patronen; 

· e. schoonmaakgereedschappen; 
f. plakmiddelen en 
g. andere hulpmiddelen. 

Zij stellen orde op een behoorlijk on
derhoud van de wapens, het beheer van 
de patronen en het controleeren van het 
goed plaats hebben van de oefeningen en 
wedstrijden. 

Zij verleenen hun tusschenkomst voor 
het doen van betalingen voor zoover 
aangaat de technische uitvoering van 
de oefeningen en wedstrijden. 

6, Taak van de plaatselijke leiders. 
De plaatselijke leiders zijn belast met: 
a. het versterken van de saamhoorig-

heid van de bijzondere vrijwilligers van 
hun afdeeling; 

Fa. ANDR. VISSER, Steenwijk 
1 e kwaliteit 

GROENTE- BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

Vraagt geïllustreerde prijscourant 

H 
MOLI 

b. 
schi 

c. 
waa 
nad1 
will' 

d. 
afde 
treH 
miss 

D 
baai 
ning 
den 
Daru 
(veli 
vers 

H 
sch 
zoo 

Is 
plaa 
van 
ren) 
gest 
beta 

Vî 
op 1 
tron 
gee1 
tueE 

end 

sië 
lijke 
me 
hed 
ding 
9. 

waa 
oefe 
hou 
10. 

ho 
der 
lei 
ten 
sen. 
spr 

va 
I 

sch 
tie! 
(H 
scH 
de~ 

1 
km 
en 
wo 

] 

dei 
pal 



et 
an 

Olst 

EN 

(34 

rd. 
aer 

lil 

an 
pal 
ul
os
le-
te 
de 

ge 
en. 
'l.C-

e
de 
nd 

er
ot 

ij-

Il

van 
het 

et: 
rig
van 

nt 

HOTEL POMONA 
BRANDVRIJ GEBOUWD 

MOLENSTRAAT 53 - TELEFOON 11 6067 * 
DEN HAAG 

b. het opwekken tot deelname aan de 
schietoefeningen en wedstrijden; 

c. het aanhouden van een register, 
waarin zijn opgeteekend de namen en 
nadere gegevens van de bijzondere vrij
willigers bij den landstorm ter plaatse; 

d. het opgeven van mutatiën bij hun 
afdeeling aan den Secretaris van de be
tr~ff~nde Gewestelijke Landstorm Com
m1ss1e. 

7. Taak Instructeurs. 
De instructeurs treden tevens op als 

baancommandant. Zij houden aanteeke
ning van de verschoten patronen en , an 
de resultaten bij het schieten verkregen. 
Daartoe worden hun door de korps
( verband) commandanten schietlijsten 
verstrekt. 

8. Hulppersoneel. 
Het bedienen van schijven en het 

schoonmaken der wapens geschiedt 
zooveel mogelijk door de schutters zelf. 

Is dit niet mogelijk (b.v. het te voren 
plaatsen van vlaggen of bij het gebruik 
van banen, die niet aan het Rijk behoo
ren) dan kan personeel te werk worden 
gesteld tegen de ter plaatse geldende 
betaling. 

Voor het schieten met margapatronen 
op plaatsen, waar niet met scherpe pa
tronen No. 1 kan worden geschoten, is 
geen hulp van personeel noodig. Even
tueele opbewaring van margamaterieel 
en patronen kan worden beloond. 

Overleg met de betreffende commis
siën kan, in verband met haar plaatse
lijke bekendheid, leiden tot het beko
men van personeel, dat de werkzaam
heden tegen geen of zeer geringe vergoe
ding verricht. 
9. Tijdstippen waarop oefeningen en 

wedstrijden plaats vinden. 
In overleg met de deelnemers en de 

betreffende commissie, c.q. instructeurs 
worden vastgesteld de data en de uren 
waarop en de plaatsen waar de schiet
oefeningen en wedstrijden worden ge
houden. 
10. Bijeenkomsten commandanten met 

plaatselijke leiders. 
De korps- en verbandcommandanten 

houden jaarlijks één of zoo noodig meer
dere bijeenkomsten met de plaatselijke 
leiders in hun onderhebbend verband, 
teneinde regeling en uitvoering van de 
schietoefeningen en wedstrijden te be
spreken. 

11. Het schieten. 
De schietsamenkomsten moeten een 

opgewekt en aangenaam karakter dra
gen. 

De opkomst is geheel vrij; uniform is 
gewenscht doch niet noodzakelijk. 

Er wordt geschoten met daarvoor door 
de commandanten beschikbaar gestelde 
wapenen, tenzij de deelnemers wapenen 
onder hun berusting hebben; de schiet
oefening biedt alsdan een goede gelegen
heid een wakend oog op den toestand 
van de wapenen te houden. 

Per oefeningsklasse van gemiddeld 25 
s;hutters wordt hoogstens 2 uur instruc
tietoelage per oefeningsdag uitgekeerd. 
(Het doen schieten van 2 of meer ver

schillende klassen na elkaar op eenzelf
den dag is geoorloofd). 

Per jaar en per klasse van 25 man 
kunnen ten hoogste voor 10 oefeningen 
en wedstrijden de instructie-toelagen 
worden toegekend. 

Per deelnemenden schutter kan wor
den beschikt over een tel ken jare te be
palen aantal patronen per jaar. 

ZALM - PALING 
ZO ETWATERYISCH 
EXPLOITATIE VAN RIVIER
EN BINNENVISSCHERIJEN 
VERVOER VAN LEVENDE 
VISCH DOOR GEH- EUROPA 

12. Schietwedstrijden. 
Er kunnen plaatselijk, zoowel als ver

bands- (korps-) gewijze schietwedstrij
den worden gehouden. 

Het al dan niet houden van korps- en 
verbandswedstrijden behalve de plaat
selijke wedstrijden en het al dan niet 
plaatselijk schieten der eventueele 
korps- en verbandswedstrijden wordt 
overgelaten aan het oordeel van de be
treffende gewestelijke commissiën, na 
overleg met den betrokken comman
dant, waarbij in het oog gehouden moet 
worden, dat het voor de schietoefenin
gen en wedstrijden toegestane bedrag 
niet wordt overschreden. 

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

13. Prijzen schietwedstrijden. 
De Nationale Landstorm Commissie 

stelt voor de aankoop van prijzen gel
den ter beschikking van de Geweste
lijke Landstorm Commissie. 

14. Technische regeling van de 
schietoefeningen. 

Er wordt geschoten met geweer, kara
bijn, geweer tot K.S.O. c.q. margageweer 
met de patronen, in de houdingen, op 
de schijven en op de afstanden, zooals 
voor het leger in de desbetreffende 
voorschriften of aanwijzingen is be
paald. 

Schijven, enz. moeten middels aan -
vragen in twee-voud aan de K.M.A. 
worden aangevraagd. 

De verstrekking van kogelgatpleis
ters en schietlijsten geschiedt - op aan
vrage - door dezerzijdsche zorg. 

De juiste benamingen der schijven 
zijn vermeld in de Boekenlijst No. 79 
met de daarop verschenen wijzigings
opga ven. 

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

Margaschijven op karton moeten zoo 
lang mogelijk door overplakking wor
den gebruikt. 

15. Vrijwillige L. S. K. Motordienst en 
Vaartuigendienst. 

De vrijwilligers bij de Landstorm
korpsen Motordienst en Vaartuigen
dienst kunnen deelnemen aan de schiet
oefeningen en wedstrijden van de afdee
ling Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
in hun woonplaats. 

COMPTABELE EN 
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN. 

Algemeen. De verantwoording der 
kosten, verbonden aan de schietoefenin
gen en wedstrijden van den Bijzonderen 
V rijwilligen Landstorm moet geheel af
zonderlijk worden gehouden van die 
van andere uitgaven en moeten aan de 
hand van het rondschrijven No. 191 van 
17 November 1922, (2e bladzijde), ko
lommen 3, 4, 5 en 6 worden opgemaakt. 

De verantwoordingsstukken moeten 
in roode inkt het opschrift dragen: Art. 
32. Begrooting B. Z. (schietoefeningen en 
wedstrijden). 

ad 3. Jaarlijks vóór of op 1 Februari 
wordt door de korps- en verbandcom
mandanten een begrooting van kosten 
betreffende de te houden schietoefenin
gen en wedstrijden op het Inspectie
bureau van den Vrijwilligen Landstorm 
ingediend, berekend naar het vermoe
delijk aantal deelnemers en vermel
dende: 

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

zicht en huur van banen, schietplaatsen 
en schietmiddelen; 

d. overige kosten. 

Wanneer een indruk verkregen is van 
het totaal der door de korps- en ver-

bandcommandanten noodig geachte gel
den, wordt aan elk van de commandan
ten een maximum-bedrag ter beschik
king gesteld, welk bedrag in geen ge
val mag worden overschreden. 

ad 5. De Plaatselijke Leiders ontvan
gen van de Nationale Landstorm Com
missie door tusschenkomst van de be
trokken Gewesteli1ke Landstorm Com
missie een halfjaarlijksche vergoeding. 

Het spreekt van zelf, dat de arbeid 
van de Plaatselijke Leid€rs er een moet 
blijven van toewijding. De vergoeding 
wordt gegeven uitsluitend als een blijk 
van waardeering. 

ad 6. De Instructeur wordt beloond op 
de wijze als dit voor het overige instruc
tiepersoneel van den Vrijwilligen Land
storm is voorgeschreven. 

ad 10. De korps- en verbandcomman
danten kunnen voor het houden van 
vergaderingen met de Plaatselijke Lei
ders beschikken over een bedrag van 
f 5.- per jaar voor elke 100 bijzondere 
vrijwilligers in hun verband (150 en min
der te rekenen voor 100; 151 t/m 199 
voor 200, enz.) 

Uit deze beschikbare gelden dienen 
te worden betaald alle kosten aan de 
vergaderingen verbonden, t.w. zaalhuur, 
een eenvoudige consumptie, alsmede 
reis- en noodzakelijk te maken verblijf
kosten van de ter vergadering aan
wezigen. 

De korps- en verbandcommandanten 
dienen na afloop van deze vergaderin
gen de kwitantiën, die op de gehouden 
vergadering betrekking hebben, in bij 
de Nationale Landstorm Commissie. Bij 
accoordbevinding worden de uitgege
ven bedragen gerestitueerd. 

Wellicht ten overvloede wordt mede
gedeeld, dat de uitgaven op de gebrui
kelijke wijze dienen te worden verant
woord volgens de door de Departemen
ten van Algemeen Bestuur en de Alge
meene Rekenkamer gestelde compta
bele regelen. 

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

Uiterlijk den 15den December wordt 
op het Inspectiebureau van den Vrijwil
ligen Landstorm ingewacht een kort 
verslag der oefeningen en wedstrijden, 
onder opgave van het totaal aantal ver
schoten patronen (No. 1 en No. 7 af
zonderlijk) en onder overlegging van 
de besteding der gelden, verdeeld als 
in punt 3 voor de begrooting van den 
Vrijwilligen Landstorm is opgegeven 
(R. No. 191, 17 Nov. '22). 

Ook de Nationale Landstorm Com-
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missie ontvangt terzelfder tijd een ver
slag van de gehouden oefeningen en 
wedstrijden van de zijde van de Gewes
telijke Landstorm Commissiën. 

(Wordt vervolgd.) 

ONDERWIJZERS EN DE B. V. L. 

Verlof voor ambtenaren en onderwijzers, 
die lid zijn van den Bijzonderen Vrij
wi~ligen Landstorm. Geldt ook voor 
onderwijzers van bijzondere scholen. 

De Minister van 
Onderwijs, Z.Exc. 
Mr. H. P. Mar
chant, heeft aan 

den inspecteur 
van het lager on
derwijs 't volgen
de medegedeeld. 
Mijn ambtgenoot 
van Binnenland
sche Zaken heeft 
aan de Ged. Sta
ten der provin
ciën medegedeeld, 
dat door de Re-

Mr. H. P. Marchant geering is bepaald, 
dat Rijkspersoneel 

hetwelk lid is van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm en dat gevolg zou 
geven aan een eventueelen oproep der 
Regeering om vrijwillig onder de wape
nen te komen, geacht zal worden zijn 
ambtelijke werkzaamheden op wettigen 

opwekkend en 
verkwikkend 

THANS VERKRIJGBAAR! 

Ontwerp Statuette 11an den 
beeldhouwer t4UG. Ff\LISE 

Beelden: 

,,Als 't Moet" 
naar het model van den beeldhouwer 

AUGUST FALISE 

Zeer geschikt voor schietprijzen ! 

5.-
( bij 10 stuks f 4.50 per stuk ) 

2~~~o~g, !r~t~.~-~-~ f 15.-

Levering, tegen beschadiging verpakt, na ont

vangst van postwissel of storting op onze post

rekening No. 7656, Administratie van "Het 

Landstormblad", Koninginnegr. 50, Den Haag. 
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Delftsche Blauwe Borden of Vazen 
van "DE PORCELEYNE FLES" noodig? 

Naar BERGWERF, B. V. L.-er 
HAVEN 5 en 13 MAASSLUIS 

grondslag 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 oorlo~, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden 
niet of voorloopig niet aan een buiten
gewone oproeping in werkelijken dienst 
behooren te voldoen. Mijn ambtgenoot 
heeft voorts Ged. Staten uitgenoodigd 
een verzoek te richten o.a. tot de bestu
ren der tot hun gewest behoorende ge
meenten, te willen bevorderen, dat voor 
het personeel in dienst dier gemeenten 
eenzelfde beslissing worde genomen en 
aan dat personeel worde bekend ge
maakt. Hiertoe behooren dus ook de on
derwijzers der openbare lagere scholen. 

Met mijn ambtgenoot komt het mij 

wenschelijk voor, dat een dergelijke be
slissing ook zal gelden voor de onder
wijzers der gesubsidieerde bijzondere la
gere scholen. Mitsdien heb ik de eer u te 
verzoeken ter kennis van de besturen 
dezer bijzondere scholen in uw inspectie 
te brengen, dat indien zoodanig bestuur 
aan een onderwijzer, die lid is van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en 
die gevolg zou geven aan een eventueelen 
oproep der Regeering om vrijwillig on
der de wapenen te komen, daartoe ver
lof verleent, zoodanig verlof zal zijn met 
behoud van het volle genot der jaar
wedde of wedde, terwijl, vermits de 
eventueele oproep om vrijwillig onder 
de wapenen te komen alsdan van de Re
geering zal zijn uitgegaan, de krachtens 
die bepaling zijnerzijds vereischte goed
l<euring geacht kan worden te zijn ver
leend. 

Eenzelfde uitzondering, als hierboven 
blijkens het schrijven van mijn ambtge
noot is gemaakt voor het Rijkspersoneel, 
zal eveneens gelden ten aanzien van deze 
onderwijzers. 

Uit deAfdeelingen 

Ter Aar, 15 en 29 Januari. Welgeslaagde sa
menkomsten te Aardam en te Langeraar. Op de 
eerste dezer samenkomsten was burgemeester 
Jhr. de Muralt aanwezig. Op een dezer samen
komsten heeft res. kapitein J. Kruls gesproken. 
Nooit heeft het instituut van den B.V.L. - al
dus kapitein Kruls - uiterlijk vertoon gemaakt, 
maar rustig en koel de zaken uitgebreid. 

In beide samenkomsten heeft de heer P. 
Kroon een voortreffelijk overzicht gegeven van 
het jaar 1934. 

Alkmaar, 21 Januari. Onder de aanwezigen 
merkten we op burgemeester Van Kinschot van 
Alkmaar, burgemeester Middelhoff, voorzitter 
van het verband Alkmaar van den B.V.L., mr. 
Leesberg, mr. Van der Feen de Lille, overste 
Van Houten, commandant van het verband 
Alkmaar, en de heeren Kyesper, Ringers, Vas
binder en Groothuizen, bestuursleden. 

Burgemeester Middelhoff opende de bijeen
komst met een welkomstwoord en wendde zich 
daarna tot burgemeester Van Kinschot, dien hij 
installeerde als voorzitter van de plaatselijke 
commissie te Alkmaar. Het deed spr. buiten
gewoon veel genoegen, dat burgemeester Van 
Kinschot, wiens belangstelling voor den B.V.L. 
bekend is, deze functie op zich wilde nemen. 

Burgemeester Van Kinschot dankte voor de 
hartelijke woorden. 

Mede werd mr. Van der Feen de Lille ge
ïnstalleerd als lid van de plaatselijke commis
sie. De heer Oolders, secretaris van het ver
band, deelde in den loop van de samenkomst 
mede, dat 22 Mei a.s. te Alkmaar een land
stormdag gehouden zal worden. 

Almelo, 10 Januari. In de propaganda-samen
komst, onder leiding van mr. J. Best, heeft de 
heer J. M. Krijger, lid van de Tweede Kamer 
een rede uitgesproken, waarin hij wees op de 
groote beteekenis van het B.V.L.-instituut en 
wat dit instituut wil zijn voor Vorstenhuis en 
Vaderland. 

Almkerk, 27 December. Geslaagde film
avond, waarvoor den plaatselijk leider W. M. 
de Jong een woord van dank toekomt. 

Anna Jacobapolder, 10 Januari. Samenkomst 
in een der schoollokalen, onder leiding van den 
burgemeester van St. Philipsland, waarbij de 
heeren Laernoes en overste Bierman aanwezig 
waren. 

Arnemuiden, 2 Januari. Aan 2 koningsschut
ters en 21 scherpschutters kon overste Bier
man brevetten uitreiken. 

Arnhem. De Pl. Commissie van de afd. Arn
hem van den Bijzonderen Vrijw. Landstorm 
deelt mede, dat zich een dames-comité heeft 
gevormd met het doel de afdeeling Arnhem een 
vaandel aan te bieden. Het werk is thans zoo
ver gevorderd, dat de uitreikingsplechtigheid 
vermoedelijk over een maand of zes weken zal 
kunnen plaats vinden. 

Het vaandel is geheel met de hand gebor-

1 H. ABERSON EN ZOON 
Aannemers 
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duurd door een paar leden van het comité, ter
wijl door de overigen is gecollecteerd ter be
strijding der kosten, aan de aanschaffing van 
het materiaal en de uitreikingsplechtigheid, die 
tevens een propaganda-avond voor den B.V.L. 
moet zijn, verbonden. 

Asperen. 4 Jan. j.l. had in gebouw E.M.M. 
een propaganda-avond plaats van den B.V.L. 
Om 7 uur opende de voorzitter, burgemeester 
Vonk, de bijeenkomst met een hartelijk welkom 
tot de aanwezigen. Hij sprak er zijn vreugde 
over uit, dat generaal Duymaer van Twist aan 
de uitnoodiging gehoor had gegeven, om op 
dezen avond in het midden van de Aspersche 
Landstormers te vertoeven. Na de opening 
werd het woord gevoerd door generaal Duymaer 
van Twist, die het doel en wezen van den B.V.L. 
uiteenzette. Tevens sprak hij een woord van 
waardeering over het vele en goede werk, het
welk de Nationale Landstormcommissie ver
richt. Tot slot installeerde hij enkele nieuwe 
leden in die commissie. Daarna werd de film 
vertoond: ,,Het Huis van Oranje door de eeuwen 
heen". Achtereenvolgens werden nog vertoond 
de begrafenisplechtigheden van H.M. de Konin
gin-Moeder en van Z.K.H. Prins Hendrik, en het 
35-jarig regeerin~sjubileum van H.M. Konin
gin Wilhelmina. Hierna sloot de voorzitter den 
avond met een opwekking zich aan te sluiten 
bij den Landstorm. Vermeld zij nog, dat de zaal 
tot in alle hoeken was gevuld. 

Bathmen, 24 Januari. Binnenkort verkrijgt de 
afdeeling een eigen afdeelingsvaandel. 

Berkel-Rodenrijs, 30 Januari. Groote samen
komst in de Bloemenveiling, waarbij de film 
"Sluit de gelederen" vertoond werd. Ongeveer 
1000 personen waren aanwezig. Oud-Minister 
H. Bijleveld uit Amsterdam hield een hoofd
rede, waarin hij de waarde schetste van het 
wondere instituut van den Landstorm. Onder 
de gasten waren de generaals Duymaer van 
Twist, Kiès en Zeeman, zoomede verschillende 
leden van de gewestelijke landstormcommissie, 
burgemeesters, plaatselijke leiders, enz. De 
plaatselijke leider van Berkel, de heer A. Berg
werff werd op hartelijke wijze gehuldigd. De 
samenkomst stond onder leiding van burge
meester mr. Gründemann. 

Berlikum, 5 Januari. Samenkomst in Geref. 
kerk, onder leiding van ds. Th. Kramer. Ds. G. 
van Veldhuizen sprak over "Den geestelijken 
strijd der B.V.L.-ers" en ds. J. Dijkstra over 
"De B.V.L. en de geestelijke strijd". Mevrouw 
W eggemans heeft eenige liederen gezongen. 

Bodegraven, 25 Januari. Bijzonder geslaagde 
samenkomst, waarbij kapitein Boulogne het 
woord voerde; Vincent Berghegge heeft ge
declameerd. 

Borssele, 24 Januari. Geslaagde filmavond, 
waarbij o.m. overste Bierman het woord voer
de. Spr. noemde het een genot naar Borssele 
te komen en daar voor een stampvolle zaal te 
pleiten voor den landstorm. 

Negen leden kregen het brevet voor koning
schutter. 

Brouwershaven, 23 Januari. Filmavond in 
hotel "Jacob Cats", waarbij o.m. burgemeester 
Gast en burgemeester Boogerd, van Kerk
werve, zoomede de heer Laernoes gesproken 
hebben. 
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Burgwerd, 14 Januari. De heer W. J. de 
Groot is als plaatselijk leider opgevolgd door 
den heer Meulenbelt, hoofd der Chr. school, 
alhier. 

Capelle a. d. IJssel, 4 Januari. De afdeeling 
Capelle a. d. IJssel heeft in samenwerking met 
de afdeelingen Ouderkerk a. d. IJssel, Nieu
werkerk a. d. IJssel, Krimpen a. d. IJssel en 
Krimpen a. d. Lek een uitstekend geslaagde 
propaganda-avond gehouden in het gemeente
lijk gymnastieklokaal. 

De burgemeester, de heer J. Verloop, open
de de bijeenkomst met een welkomstwoord. 
Kolonel Van Cappelle sprak· daarna een inlei
dend woord bij de klankfilm "Sluit de gelede
ren", die hierna vertoond werd. 

Nadat nog een prachtige natuurfilm was !!e
draaid, sprak de voorzitter van de gewestelijke 
landstormcommissie "Gouda", de heer J. 
Dercksen Hz., het slotwoord, dat gevolgd werd 
door het staande gezongen Wilhelmus. 

Dantumadeel, 22 Januari. In de Herv. kerk 
van Murwerwoude werd een gemeentelijke 
jaarvergadering van den Bijz. Vrijw. Landstorm 
Dantumadeel gehouden. O.m. heeft burgemees
ter T. Nauta een rede gehouden. In den loop 
van de samenkomst werd afscheid genomen 
van den heer Braaksma als plaatselijk leider 
van de afd. Broek onder Akkerwoude, zulks 
wegens het bereiken van de leeftijdsgrens van 
55 jaar. Door den commandant, kapitein La 
Roi, werd den heer Braaksma hartelijk dank 
gebracht voor het vele dat hij voor den B.V.L. 
had gedaan. Als nieuwe pl. leider werd de heer 
van der Veer geïnstalleerd. Op het einde van 
de samenkomst, beklom de heer Meindertsma, 
die afscheid nam als lid van de pl. commissie 
den kansel en memoreerde in de "memmetael" 
een en ander uit het vereenigingsleven. De nu 
reeds ruim 70-jarige, die volgens zijn zeggen 
destijds door den burgemeester was gedoopt 
met den naam van "Generaal", bracht door 
zijn geestig woord meermalen de aanwezigen 
aan het lachen. Hij eindigde met den uitroep: 
,,Leve us lieave Willemke yn Den Haech" 
(applaus). 

De Krim, 16 Januari. Propaganda-samen
komst in het vereenigingsgebouw der Hervorm· 
de Gemeente. De heer R. Groeneveld sprak 
eerst een inleidend woord tot de tjokvolle 
zaal, waarna hij het woord gaf aan burgemees
ter van Riemsdijk. 

Met leedwezen herdacht spr. het heengaan 
van burgemeester Wynia, die steeds paraat 
stond voor de belangen van den B.V.L., ter
wijl hij tenslotte hulde bracht aan den plaat
selijken leider den heer H. v. d. Spoel voor de 
wijze, waarop deze de belangen van de plaat
selijke afdeeling altijd voorstond. 

Nog werd het woord gevoerd door burge
meester Banning. 

Denekamp, 26 Januari. De afdeelingen Dene
kamp, Lattrop, Tilligte en Beuningen van den 
B.V.L. hielden een gecombineerde jaarverga
dering in het gebouw Concordia. Aanwezig 
waren o.a. de nieuwe secretaris van het 
Twentsch Verband, burgemeester Banning uit 
Weerselo en overste Baron van Voorst tot 
Voorst. De heer Banning herdacht o.a. het 
heengaan van zijn ijverigen voorganger, wijlen 
burgemeester Wynia. Tijdens de vergadering 
werd een collecte gehouden voor het te Tillig
te op de plaats des onheils voor wijlen den 
heer Wynia op te richten gedenkteeken. 

Den Helder, 24 Januari. Vergadering in de 
Marine Cantine. Aanwezig waren de schout
bij-nacht en zijn adjudant, de garnizoenscom
mandant, burgemeester Driessen en vele actief 
dienende en reserve-officieren. 

De heer De Boer uit Den Haag hield een 
rede over: Weest paraat! Nadat de prijzen 
door een groepscommandant uitgereikt waren, 
liet het strijkje uit het Chr. Militair Tehuis zich 
op verdienstelijke wijze hooren. 

Deventer, 17 Januari. In de vergadering van 
de plaatselijke commissie werd door den voor
zitter het overleden lid, de heer J. Sterk, 
vader van het Militair Tehuis, met enkele woor
den herdacht. 

Het aantal donateurs neemt toe en bedraagt 
thans ruim 160. 

Dordrecht, 16 Januari. Hedenavond werd de 
geluidsfilm "Sluit de gelederen" voor de twee
de maal voor een stampvolle zaal vertoond. 
Door de afwezigheid van den voorzitter der 
gewest. commissie, stond de vergadering onder 
leiding van den heer J. A. J. Jansen, burge
meester van Zwijndrecht. Het garnizoen was 
in de gelegenheid gesteld dezen filmavond bij 
te wonen. Verder waren aanwezig het bestuur 
der vereeniging van reserve-officieren en het 
bestuur der Dordtsche Burgerwacht. 

Drachstercompagnie, 21 Januari. Jaarverga
dering. Sprekers de heeren pater de Hart en 
B. Roorda, beiden uit Drachten. 

Dubbeldam, 18 Dec. Jaarvergadering. Het 
was ongeveer 15 jaar geleden dat de voorzitter 
de heer H. E. v. d. Leeden in functie trad, die 
nog steeds de belangen van den B.V.L. met 
onverflauwden ijver behartigt. Dit moest bij 
deze gelegenheid even in herinnering worden 
gebracht. 

Garijp, 14 Januari. De heer B. Visser is als 
plaatselijk leider opgevolgd door Jac. Jacobi, 
veehouder te Garijp (Siegerswoude), sergeant. 

Genemuiden, 10 Januari. Welgeslaagde land
stormsamenkomst in het Weeshuis, onder lei-
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ding van burgemeester ter Hamer, die in het 
bijzonder generaal Duymaer van Twist, voor
zitter N.L.C. welkom heette. De heer Duymaer 
van Twist verheugde zich hier aanwezig te 
zijn. Het doet altijd goed de landstormers met 
hun dames bijeen te zien. Mannen, aldus spre
ker, in u stelt de regeering een groot vertrou
wen. Ook de dames heeft de landstormbewe
ging noodig, omdat zij het zijn, die hun man
nen in den ijver voor den B.V.L. steunen. Spre
ker wees verder op de noodzakelijkheid van 
het voortbestaan van het instituut en op de 
houding, welke dit instituut inneemt tegen de 
links- en rechts-revolutionairen. Met een da
verend applaus betuigde de vergadering haar 
instemming met deze rede. 

Giessen-Oudkerk, 24 December. Jaarverga
dering, eigenlijk de tweede in 1934. De eerste 
was belegd door den vertrokken plaatselijk 
leider H. C. Westeneng, die thans in Katwijk 
a. d. Rijn woont, terwijl de opvolger M. Hak
kesteeg het thans noodig oordeelde op deze 
wijze eens met zijn afdeeling kennis te maken. 

Nu, bedriegen de teekenen niet, dan kan 
Westeneng voor zijn oude afdeeling gerust zijn. 
Met zijn bevordering tot rijksveldwachter was 
hij wel ingenomen, maar zijn functie als plaat
selijk leider neerleggen ging niet van harte. 

Een woord van hartelijken dank, aan Wes
teneng voor alles wat hij heeft willen doen 
voor Giessen-Oudkerk, is wel op zijn plaats. 

Grave, 2 Februari. Twee voorstellingen van 
de klankfilm "Sluit de gelederen" in de Socie
teit. 's Middags sprak de burgemeester, de heer 
L. Ficq een inleidend woord en des avonds de 
plaatselijk lieder, de heer P. Janssen. Bij het 
einde hield de heer Van Agt, secretaris van de 
gewestelijke landstormcommissie "De Meijerij", 
een toespraak, waarin hij werking, doel en 
streven van den B.V.L. uiteen zette en allen 
dankte voor de medewerking, in 't bijzonder 
de plaatselijke leiders van de diverse afdeelin
gen; spr. hoopte dat de gegeven voorstellingen 
mede zullen werken aan een gezonden groei 
van den B.V.L. 

s-Gravendeel, 29 Januari. De heer Van den 
Berg, eerst B.V.L.-er, toen plaatselijk leider, 
en sedert eenige jaren voorzitter van de plaat
selijke commissie, mocht dezer dagen zijn 25-
jarig huwelijks feest vieren. 

Gorinchem, 17 Januari. In een stamovolle 
zaal werd de film "Sluit de gelederen" ge
draaid. Hierbij waren aanwezig generaal Duy
maer van Twist, vergezeld van de heeren 
Boulogne en van Schelven, zoomede de com
mandant van het korps overste Linden, de 
leden der gewestelijke commissie, notaris A. 
M. Brouwer en J. W. van Aken, de geheele 
plaatselijke commissie "Gorinchem", onder 
aanvoering van Dr. E. J. E. G. Vonkenberg en 
plaatselijke commissies uit de omgeving. 

Groot Ammers, 24 Januari. In het Chr. Ver
eenigingsgebouw werd een filmavond gehou
den, uitgeschreven door de afdeeling van den 
B.V.L. De avond werd geopend door den bur
gemeester, die de ruim 200 aanwezigen een 
hartelijk welkom toeriep. 

's Heerenberg, 19 December. In het parochie
huis St. Jozef hield de heer Schoevaers een 
lezing over beschermingsmiddelen bij een gas
oorlog. Kapitein Goedhart vertelde een en 
ander over den B.V.L. 

Heerde, 16 Januari. Samenkomst in de zaal 
van den heer Koetsier, onder leiding van ds. 
Chr. W. J. Teeuwen. Na een korte inleiding 
gaf de voorzitter het woord aan pater Borro
maeus de Greeve, die in een gloedvolle rede 
de gevaren aanwees welke voortkomen uit 
communisme, socialisme en fascisme. De zaal 
was tjokvol. 

Hem-Venhuizen, 21 Januari. De heer Oolders 
herdacht het plotseling overlijden van den heer 
Jac. Ruijter Pz., den voorzitter en heette in 
het bijzonder welkom burgemeester Honijk, 
die thans als voorzitter der afdeeling zal op
treden. Spreker hoopte dat onder den nieu
wen voorzitter de B.V.L. mag groeien en 
bloeien. 

Hooge en Lage Mierde, 12 Januari. Propa
ganda-samenkomst, waarbij de burgemeester 
en de heer van Agt, secretaris van de gewes
telijke commissie het woord gevoerd hebben. 
Besproken werd o.m. het restaureeren van de 
schietbaan. 
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Wie Schimmelpenninck eenmaal kent, 

Rookt nooit weer and're, 1s verwend! 

Joure, 14 Januari. Tot plaatselijk leider is 
benoemd H. Wilming, die daartoe met J. van 
der Veer samenwerkt. 

Kaatsheuvel, 16 Januari. Propaganda-samen
komst, waarbij niet minder dan 200 oud-mili
tairen aanwezig waren. Wethouder v. d. Horst 
opende de samenkomst. Hierna kreeg de voor
zitter van de gewestelijke commissie, de heer 
T. Beek, burgemeester van Boxtel, het woord, 
die hulde en dank bracht aan de leiders en 
leden der aanwezige afdeelingen van Kaats
heuvel, Loon op Zand, Berkdijk en de Moer. 
Het optreden van prof. Felix Otten O.P. werd 
met een hartelijk applaus begroet. De redenaar 
wist meer dan H uur de vergadering door zijn 
pittige en leerzame rede te boeien. 

Koekange, 10 Januari. Geslaagde filmavond, 
waarbij mr. E. I. F. de Bruyn, uit Steenwijk, 
het woord gevoerd heeft. 

Limmen, 22 December. Op dezen somberen 
winterdag heeft de afdeeling Limmen haar 
plaatselijk leider, wijlen den heer Nic. de 
Groot, ten grave zien dalen. Na een korte on
gesteldheid overleed hij op betrekkelijk jeug
digen leeftijd, betreurd door een droeve 
weduwe en jeugdige kinderen. Onder hen, die 
aan den overledene de laatste eer bewezen, 
bevonden zich o.a. burgemeester Nieuwenhuy
sen, voorzitter der plaatselijke commissie, 
overste van Houten, korpscommandant en de 
heer Oolders, secretaris van de gewestelijke 
commissie. 

De afdeeling Limmen verliest in den ont
slapene een trouw en ijverig leider, wien de 
B.V.L. grooten dank verschuldigd is. Hij ruste 
in vrede. 

Linden, 3 Januari. In de gehouden landstorm
samenkomst deelde de voorzitter, de heer J. 
P. Bardoel mede, dat de kwaliteit der schut
ters door het bezit van een eigen schietbaan 
sterk vooruit is gegaan. 

Loosduinen, 17 Januari. Jaarvergadering, 
onder leiding van den heer Q. A. Nederpel. 
Verschillende sprekers voerden het woord, 
o.m. kapelaan Westdijk en ds. Venema. 

Hierna had de installatie plaats van de hee
ren jhr. Röell en notaris Telchuys als leden 
der plaatselijke commissie. Dit geschiedde met 
een enkel woord door den heer Royaards, 
voorzitter der gewestelijke commissie. 

Maassluis, 8 Februari. Geslaagde jaarverga
dering onder leiding van ds. Bramer. Majoor 
mr. van Dam uit Rotterdam heeft mobilisatie
kruisen uitgereikt; majoor Boots heeft veel we
tenswaardigs van den Landstorm verteld. Het 
was een echte Maassluissche avond, die niet 
voor twaalven was afgeloopen. 

Meliskerke, 18 Januari. Jaarlijksche bijeen
komst onder leiding van den heer A. Flach, 
welke opwekte om vol te houden zooals voor
al de Zeeuwen dat kunnen. 

Voorts voerden het woord de he eren Laer
noes en overste Bierman. 

Melissant, 16 Januari. Geslaagde filmavond, 
waarbij de heer A. A. Hogeweg, uit Stad a. h. 
Haringvliet, secretaris der gewestelijke com
missie het woord gevoerd heeft. De zaal was 
tot het uiterste hoekje gevuld. 

Molenaarsgraaf, 23 Januari. 11Sluit de gele
deren". Burgemeester D. Brouwer met z'n staf 
(de plaatselijke leiders uit de omgeving) had de 
leiding. Jonge, je moet dat eens zien, hoe in 
een zaal van 300 menschen er nog wel onge
veer 450 gaan. Het voordeel is dan dat er geen 
kachel noodig is, die was dan ook voor deze 
gelegenheid weggebroken. 

Opgemerkt werden de leden der geweste
lijke commissie, notaris J. W. van Boekel uit 
Sliedrecht en burgemeester G. B. Fortuyn uit 
Nieuwpoort c.a. 

Het was een pracht avond. 

Naaldwijk, 18 Januari. Jaarvergadering in het 
R.K. Vereenigingsgebouw, onder leiding van ds. 
Pontier van den Maasdijk. Generaal-majoor 
H. Zeeman hield een rede, waarin hij schetste 
welke gevaren zoowel van linkerzijde als van 
rechterzijde nog dreigen. 

Majoor Boots heeft vervolgens de brevetten 
uitgereikt, waarbij spr. hulde bracht aan den 
pl. leider, luitenant Kapteyn, die de afd. Naald
wijk tot ruim 200 leden heeft weten op te 
voeren. 

Nieuwland, 19 December. Jaarvergadering, 
waarbij hartelijke woorden werden gesproken 
tot den scheidenden voorzitter, de heer J. A. 
Wiegel, die binnenkort gaat vertrekken. Luite-
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nant Groenendijk merkt hierbij ook op dat hoe
wel Nieuwland een kort poosje herderloos zal 
zijn, ze onder de dappere leiding van G. Ouds
hoorn (plaatselijk leider vanaf de oprichting) 
zeker niet futloos zal worden. 

Nieuwlekkerland, 7 Januari. Samenkomst 
onder leiding van burgemeester F. A. M. v. d. 
Roovaart, eere-voorzitter der afdeeling, die 
mededeeling deed van het overlijden van den 
oud-voorzitter, de heer J. W. S. de Jong te 
Apeldoorn, daarbij in herinnering brengend, 
wat deze voor den B.V.L. heeft willen zijn. 
Daarna werd de nieuwe voorzitter ds. Joh. van 
Dorssen geïnstalleerd, die na het hartelijk wel
komstwoord antwoordde, dat het hem als oud
reserve-officier een voorrecht was mede te 
mogen werken aan den opbouw van den B.V.L. 
Luitenant Groenendijk deelde vervolgens een 
en ander mede over de laatste 10 jaar. 

Oldehove, 22 Jan. Gisteravond hield de afd. 
Oldehove van den B.V.L. haar gewone maan
delijksche bijeenkomst, waarin den scheidenden 
leider, den heer J. A. Siccama, namens de Ge
westelijke Landstormcommissie door luit. Ate
ma met een enkel woord het ontslag-brevet, be
nevens een gedenkplaat in lijst 11Malieveld 1918 
- als 't moet", werd aangeboden. De heer 
Siccama sprak zijn dank uit voor deze blijken 
van waardeering . 

Tot plaatselijke leider van de afdeeling werd 
daarna door luit. Atema geïnstalleerd de heer 
D. de Vries, te KommerzijL 

Oosterland, 22 Januari. Uitgenoodigd door 
den burgemeester, is door de afd. Oosterland, 
Nieuwerkerk en Bruinisse een bijeenkomst ge
houden in de Conferentiekamer, met een voor
treffelijke B.V.L.-filmvertooning. De heeren 
Laernoes en Bierman waren hierbij tegen
woordig. 

Opperdoes, 20 December. Jaarvergadering, 
die o.m. werd bijgewoond door overste van 
Houten en den voorzitter der gewestelijke 
commissie, burgemeester Middelhoff, zoomede 
den heer Oolders, secretaris der gewestelijke 
commissie. Door burgemeester J. de Bruijn 
werd als voorzitter een hartelijk welkomst
woord gesproken, waarna de plaatselijk leider 
een jaarverslag uitbracht, waaruit o.m. bleek, 
dat de afdeeling 43 leden telt, met 7 koning
schutters. 

De gasten der afdeeling hebben ieder een 
goed woord voor den B.V.L. gesproken. Ge
tracht zal worden met een eigen afdeelings
vaandel voor den dag te komen. De plaatselijk 
leider stelde voor de komende schietoefenin
gen een gouden medaille ter beschikking. 

Ossendrecht, 22 Januari. Bij het vertrek van 
kapelaan C. van de Riet, die voorzitter was 
van de plaatselijke commissie, heeft de afdee
ling hem een vulpenhouder aangeboden als 
herinnering aan zijn leiding te Ossendrecht. 

Ottoland, 31 Januari. De afdeeling kwam bij
een, om een terugblik te werpen op de voor
bijgegane 10 jaar, het was namelijk de 10e maal 
dat Ottoland onder voorzitterschap van den 
heer J. Aantjes bijeen kwam. 

Door luit. Groenendijk zijn heel wat oude 
herinneringen opgehaald, waarbij dankbaar 
werd gememoreerd het werk eerst door G. A. 
Verrips gedaan en thans sedert jaren door den 
huidigen functionaris voortgezet. 

Oude Wetering, 4 Februari. Bijzonder ge
slaagde samenkomst in de Geref. kerk, waar
bij burgemeester J. E. Boddens Hosang, uit 
Naarden de hoofdrede heeft gehouden. Een 
zangkoor en een zangeres luisterden de samen
komst op. De belangstelling was groot. 

Pijnacker, 16 Januari. Jaarvergadering in het 
patronaatsgebouw, onder leiding van ds. 
Meijer. Enkele films werden vertoond. Tijdens 
de samenkomst heeft res. kapitein Eckebus den 
vorigen plaatselijken leider herdacht, res. kapi
tein Valkenburg, die door zeer ernstige ziekte 
niet aanwezig kon zijn. 

Rhenen, 28 Januari. Propaganda-samen
komst in Hotel 11De Koning van Denemarken", 
onder leiding van den heer H. de Boer, plaat
selijk leider, die een woord van welkom sprak, 
in 't bijzonder tot den korpscommandant en tot 
de leden van de gewestelijke en plaatselijke com
missie. Waar dit de eerste landstormavond 
was welke te Rhenen werd gehouden, hoopte 
spr. dat meerdere mochten volgen. 

Vervolgens installeerde mr. J. J. P. C. van 
Kuyk, tweede voorzitter van de gew:estelijke 
commissie, den burgemeester tot voorzitter der 
plaatselijke commissie. Spr. hoopte dat de afd. 
Rhenen, onder haar nieuwen voorzitter zal 
groeien, waarna hij in waardeerende woorden 
zich richtte tet burgemeester d'Aumale Baron 
van Hardenbroek en hem als voorzitter van de 
plaatselijke commissie a}s geïnstalleerd v~!
klaarde. Na deze installatie sprak de plaatsehJk 
leider de heer de Boer namens de afdeeling de 
gelukwenschen tot den nieuwen voorzitter, 
vertrouwende dat deze met dezelfde energie 
den B.V.L. zal dienen als in zijn vorige ge
meente in Friesland. 

Nadat eenige mooie B.V.L.-films vertoond 

waren, sprak de heer H. de Boer, uit Den 
Haag over: Is de B.V.L. nog steeds noodzake
lijk? Na de pauze vond de prijsuitreiking 
plaats voor de winnaars in de gehouden schiet
wedstrijden, door mevr. d'Aumale Baronesse 
van Hardenbroek. Alvorens hiertoe over te 
gaan, richtte spreekster een enthousiast woord 
tot de vrouwen van de B.V.L.-ers om hun echt
genooten bij te staan en op hun plichten te 
wijzen. 

Ir. dr. J. G. van Os~enwaarde, afgevaardigde 
van de Veluwzoom, uit Wageningen, dankte 
voor de hartelijke ontvangst en sprak de hoop 
uit, dat de onderlinge verhouding tusschen 
Rhenen, Wageningen en de afdeelingen uit de 
andere omliggende gemeenten ook in de toe
komst van de aangenaamste moge zijn. 

De nieuwe voorzitter, burgemeester vaµ 
Hardenbroek, nam nu het woord en dankte den 
burgemeester van Veenendaal, mr. van Kuyk, 
voor de wijze waarop deze de installatie heeft 
verricht en voor de woorden, hem toegespro
ken. Spr. hoopte verder op een aangename 
wijze samen te werken met de leden van de 
plaatselijke commissie. 

Op een zeer geestige wijze wekte hij de aan
wezigen geestdriftig op, zich aan te sluiten bij 
den B.V.L. om met verdubbeld getal leden 
dezen zomer bij den te houden Landdag te 
Zeist haren ouden voorzitter jhr. mr. dr. L. van 
Holthe tot Echten, burgemeester aldaar, te 
toonen wat de B.V.L. te Rhenen vermag. 

Hij deed verder een beroep op een ieder, 
doch vooral op de aanwezige dames, om bij te 
dragen voor de aanschaffing van een vaandel 
voor de afdeeling, als het kan zoo spoedig 
mogelijk, opdat hiermede de tocht kan wor
den ondernomen naar den Landdag te Zeist. 
Onder applaus werd besloten een telegram 
van aanhankelijkheid en trouw aan H. M. de 
Koningin te zenden. 

Scharendijke, 4 Januari. Jaarvergadering on
der leiding van den heer Padmos, burgemeester 
van Duivendijke, van de afdeelingen Elkerzee, 
Ellemeet en Duivendijke van den B.V.L. in 
café Kooman, waarin, na hartelijk te zijn ver
welkomd door den voorzitter, als spreker op
trad overste Bierman, commandant van het 
Zeeuwsch Verband. 

Spr. beantwoordde o.m. de vraag, waarom de 
Zeeuwen zoo oranjegezind zijn. Ter beant
woording daarvan ging spr. aan de hand der 
geschiedenis na, dat reeds van af het eerste 
optreden van Prins Willem, wiens oudste zoon 
vele goederen in Zeeland bezat, o.a. de heer
lijkheden Cortgene, Scherpenisse en St.-Maar
tensdijk en het markiezaat van Veere, dit ge
west een rol van beteekenis heeft gespeeld 
in den strijd om de onafhankelijkheid. 

Scheemda, 18 Januari. In hotel Panman 
werd Woensdag en Donderdag een tweedaag
sche schietwedstrijd gehouden van de B.V.L.
afdeelin(!en Finsterwolde, Hoogezand, Meeden, 
Midwolda, O.-Pekela, Scheemda, Veendam, 
Winschoten, N.-Pekela, N.-Schans, Stadska
naal, Terapel, Wildervanl!: en Onstwedde. 

Bij de prijsuitreiking spraken kapitein de 
Jonge en de heer D. J. Mellema, wethouder 
der gemeente Scheemda. 

Scheveningen, 11 Januari. Samenkomst in 
het Seinpost-paviljoen, waarbij de heeren luit.
generaal W. C. Schuurman, L. G. Royaards en 
J. Zandberg het woord voerden. Majoor Boots 
herdacht luit.-generaal Gerth van Wijk, den 
dezer dagen overleden commandant van de 
Haagsche Burgerwacht. 

Schettens, 16 Januari. Prijsuitreiking, onder 
leiding van den heer S. van Abema; een gezel
lige avond. 

Schiedam, 17 Januari. De aan de schietbanen 
in de Drilschuur grenzende lokaliteit is door de 
leden van den B.V.L. uitgebreid en geriefelijker 
gemaakt. Thans is deze uitbreiding in gebruik 
genomen, hetgeen gepaard ging met een kleine 
plechtigheid. Aanwezig waren o.a. de burge
meester, de heer H. Stulemeijer, de heer P. 
Mak, voorzitter van de plaatselijke commissie, 
de commandant van de Burgerwacht, mr. H. 
A. M. Roelants, de directeur van de Arbeids
beurs, J. H. van Veen, de hoofdopzichter van 
G. W., Jac. van der Plas, en de heer B. G. Hoo
gendam. Behalve vele Landstormers waren 
verscheidene leden van de Burgerwacht aan
wezig. 

Bij deze plechtigheid zijn goede woorden ge
sproken o.m. door de heeren Mak en burge
meester Stulemeijer. Daarna zijn enkele scho
ten gelost. 

Schore, 16 Januari. Aanwezig waren o.m. 
overste Bierman, de heer Laernoes, ds. van 
Selms, wethouder Bierens en het raadsiid van 
den Brink. Na een openingswoord van den 
voorzitter sprak de heer Laernoes over: "Waar
om de B.V.L. nog steeds noodig is" en ds. van 
Selms over: ,,Trouw moet blijken". Beide toe
spraken werden met aandacht gevolgd en met 
een hartelijk applaus vereerd. 

Na een toepasselijk woord van den burge
meester droeg overste Bierman de nieuwe af
deelingsvlag aan de afdeeling over, welke 
door den plaatselijken leider M. Pieterse met 
een woord van dank in ontvangst werd ge 
nomen. 

Schipluiden, 9 Januari. Jaarvergadering, 
waarbij enkele leden van de gewestelijke com
missie en de burgemeesters van Delft, de Lier, 
Maasland en Schipluiden, aanwezig waren. 
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Na opening door ds. de Vries, voorzitter van 
de plaatselijke commissie, heeft o.m. mr. G. 
van Baren,· burgemeester van Delft een rede 
gehouden, waarin hij wees op de beteekenis 
van den B.V.L., en voorts herinnerde aan de 
gezagsondermijning welke in de laatste jaren 
plaats vond, en waarin thans een verandering 
is gekomen. Aan die gezagsondermijning heb
ben we wellicht allen schuld. Spr. toonde aan 
de taak die ook de B.V.L. heeft, tot handhaving 
van het gezag, niet alleen wanneer het spant, 
doch ook in dezen tijd. 

Schoonrewoerd, 18 Januari. Na opening door 
den heer F. W. Korevaar hield Zijne Excellen
tie luit.-generaal L. F. Duymaer van Twist, 
voorzitter van de N.L.C. een rede voor de 
landstormers, die telkenmale door een krach
tig applaus onderbroken werd. 

De heeren D. C. de Leeuw, J. F. de Leeuw 
en F. W. Korevaar werden als leden van de 
plaatselijke commissie geïnstalleerd. 

Na de pauze sprak burgemeester Mees uit 
Leerdam nog een opwekkend woord, waarna 
de heer J. F. de Leeuw de bijeenkomst sloot. 

Sexbierum, 17 Jan. Heden hield de afdeeling 
Sexbierum van den B.V.L. haar jaarlijksche 
vergadering in het lokaal achter de Gerefor
meerde Kerk. Na een kort openingswoord van 
den voorzitter kreeg de plaatselijke leider ge
legenheid enkele mededeelingen omtrent den 
stand van zaken te doen. Hieruit bleek, dat de 
afdeeling langzaam in bloei toeneemt. 

De secretaris van het Friesch Comité, de heer 
Heukels, sprak een kort opwekkingswoord. 
Verder werd de avond gevuld met voordrachten 
en samenspraken, alle betrekking hebbende op 
den B.V.L. 

Aan het slot van den avond werden de 
prijzen uitgereikt van den in dezen zomer ge
houden schietwedstrijd. De eerste prijs werd 
gewonnen door F. de Vries met 89 punten, de 
2e door E. v. d. Veen met 89 punten, de 3e 
door J. Tangsma met 88 punten, terwijl de 
heeren J . v. Vaals, P. Siebesma en Th. Gratama 
respectievelijk een 4en, Sen en 6en prijs ver
wierven met ieder 87 punten. 

Sloten (Fr.), 14 Januari. Als plaatselijk leider 
is benoemd de heer Sj. Dijkstra, hoofd van de 
Chr. school te Wyckel. 

Sneek, 17 Januari. Groote samenkomst in het 
gebouw voor Chr. Belangen, van welke enthou
siaste vergadering het 11Friesch Dagblad" een 
verslag geeft van vier kolommen. 

Mr. A. W. Haan, de voorzitter opende de 
vergadering en stelde voor een telegram aan 
H. M. de Koningin te zenden 11 waarop het Wil
helmus gezongen werd. 

Het telegram luidt als volgt: 

11De Afdeelingen van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm van Sneek en om
streken in groote vergadering bijeen te 
Sneek, brengen Uwe Majesteit eerbiedig 
hulde en betuigen trouw aan Vorstin en 
Wettig Gezag." 

Ds. A. W . Wijmenga, geref. predikant te Hom
merts, sprak over: 11Wij willen Holland hou
den" en Pater Borromaeus de Greeve, uit 
Woerden, over het noodzakelijke bestaan van 
den B.V.L. 

Beide sprekers kregen een geweldige ovatie. 
Nog werd het woord gevoerd door de heeren 

Santema, K. Gerritsma en ds. J. F. Th. v. d. 
Linde, Hervormd predikant te Heeg. 

De Chr. zangvereeniging 11De Lofstem" van 
Oudega (W.) verleende medewerking -, óók 
in de rook: 11De zangvereeniging, de rook bra
veerend, zong vervolgens nog: l.evensvernieu
wing, - Middernacht en Levenslust, wat aan 
de vergadering een huldigend applaus ontlokte". 

Na deze simpele gegevens een indruk van het 
11Friesch Dagblad": 

11Gisteravond heeft "Groep Sneek en 
Omstreken" van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm in het Gebouw voor 
Christelijke Belangen te Sneek haar 
groote jaarlijksche propagandasamen
komst gehouden. Zulk een vergade
ring is steeds weer een evenement. Uit 
de wijde omgeving en uit de stad zelve 
stroomden de B.V.L.-ers in grooten ge
tale, velen met hunne vrouwen, naar het 
gebouw dat zich voor een massale samen
komst als deze zoo uitnemend leent. Ook 
maakten zeer vele belangstellende niet
leden van deze gelegenheid een dank
baar gebruik om den band der warme 
sympathie met deze wakkere verdedi
gers van het Gezag bij de gratie Gods, te 
vernieuwen. 

Reeds vroeg was het gebouw tot in 
alle hoeken bezet. Van den tijd, die aan 
de opening vooraf ging, maakten vele 
oude kennissen gebruik om elkander blij 
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te begroeten en toen het Christelijk Mu
ziekcorps "Concordia" uit IJlst, den eer
sten marsch liet hooren, zat de stem
ming er direct in. 

Onze B.V.L.-ers zijn nog "fit" tot den 
laatsten man, de donkere tijden hebben 
hen nog niets van de aloude veerkracht 
en geest doen verliezen. Het geheim van 
deze kracht schuilt in de diepte van 
geestelijke overtuiging waarmee onze 
mannen pal staan tegen het revolutie
gevaar, van welken kant het ook moge 
vpdoemen" 

Mr Haan mocht als antwoord op het tele
gram van hulde en trouw aan H. M. de Konin
gin het volgende draadbericht terug ontvan
gen: 

"Hare Majesteit de Koningin draagt 
mij op U Hoogedelgestrenge als Voorzit
ter der Afdeelingen van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm van Sneek en 
Omstreken den zeer erkentelijken dank 
van Hare Majesteit over te brengen voor 
de betuiging van trouw uitgedrukt in Uw 
telegram van 17 Januari ter gelegenheid 
van de groote vergadering. 

w.g.) De Adjudant van Dienst 
van H. M. de Koningin. 

DE JONGE VAN ELLEMEET." 

St. Nicolaasga, 9 Januari. De afdeeling "Do
niawerstal" hield onder groote belangstelling 
haar jaarvergadering in de oude R.K. school te 
St. Nicolaasga, onder leiding van den heer S. 
Bakker, waarbij enkele films vertoond werden. 
Mede ter vergadering kwamen de oud-eere-voor
zitter der afdeeling, baron d'Aumale van Har
denbroek (voorheen burgemeester der gemeen
te Doniawerstal, thans burgemeester der ge
meente Rhenen) met zijn echtgenoote. Het 
warme applaus, waarmede zij werden ontvangen, 
was voor hen een bewijs, dat de vriendschaps• 
banden nog hecht en sterk zijn. 

Als sprekers traden op pater de Hart van 
Drachten, ds, Brinkman van Idskenhuizen, de 
heer L. Heukels, uit Hardegarijp en kapitein la 
Roi, de korpscommandant. De ademlooze stilte, 
waarmede zij werden aangehoord, was het 
beste bewijs, dat zij tot het hart der aanwezi
gen hadden gesproken. Hun viel dan ook een 
welverdiend applaus ten deel. 

Aan H. M. de Koningin werd een telegram 
van hulde en trouw gezonden. 

Stiens, 16 Januari. Geslaagde samenkomst, 
onder leiding van den heer H. v. d. Wel, waar
bij de heer J. W. Tijsma een rede gehouden 
heeft. Enkele prijzen werden uitgereikt. De 
zangvereeniging verleende medewerking. 

Stompwijk, 6 Februari. Samenkomst in Het 
Blesse Paard, waarbij de heeren L. G. Royaards, 
voorzitter der gewestelijke commissie en H. 
de Boer, uit Den Haag, het woord gevoerd 
hebben. De samenkomst stond onder leiding 
van burgemeester Keijzer. Vele gasten uit Den 
Haag, Voorburg en Leidschendam waren aan
wezig. 

Ternaard, 17 Januari. Bijeenkomst onder 
voorzitterschap van den heer H. Meinema. Bur
gemeester J. L. Oosterhoff reikte de prijzen 
uit. Kapitein H. C. la Roi, kapitein comman
dant van het Friesch Verband, droeg daarna een 
nieuw vaandel over, hetwelk in ontvangst werd 
genomen door den plaatselijk leider der afdee
ling, den heer A. v. d. Wielen, te Holwerd. 

Tiel, 20 Januari. ,,Sluit de gelederen" werd 
in het Luxor-theater vertoond. Met een terug
blik naar het verleden van ons land, met zijn · 
groote mannen, zijn Oranjes en de verknocht
heid aan het oranjehuis opende de heer mr. 
Baale deze bijeenkomst. 

Onder de aanwezigen waren generaal-majoor 
H. de Iongh, inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm, die in de pauze met korte bewoor
dingen uiting gaf aan zijn gevoelens voor Oranje 
en het schoone werk van den B.V.L. Verder 
waren o.m. aanwezig mr. A. G. A. Ridder v. 
Rappard en mr. J . G. A. v. Geldorp Meddens. 

Ulvenhout, 21 Januari. Bij Fokkema had een 
bijeenkomst plaats van de afdeelingen Ginne
ken, Ulvenhout en Bavel, van den B.V.L., waar
bij tevens de schietprijzen uitgereikt werden. 

De opkomst der leden was zeer bevredigend. 
"Ondanks het feit, dat de pionier van het 

West-Brabantsch Verband, pastoor van Genk, 
op dien dag reeds twee vergaderingen achter 
den rug had, heeft hij zich gaarne de moeite 
getroost, ook nog deze bijeenkomst te bezoe
ken, wat zeer gewaardeerd werd." 

Ursum, 29 Januari. Jaarvergadering in café 
J. Mulder, onder leiding van den heer C. 
Schaap, die in het bijzonder overste van Hou
ten en den heer Oolders welkom heette. Hierna 

Hotel 
" 

HOBBEL" 
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 

reikte Overste van Houten op complimenteuze 
wijze de in huishoudelijk genre gekozen prijzen 
uit. In den heer Th. van der Lee verkreeg de 
afdeeling zijn eersten koningschutter. Nog 
heeft de heer Oolders het woord gevoerd. 

Veghel, 17 Januari. In de plaats van den 
heer L. C. van Loteringen, die ontheffing ver
zocht, is reseve-luitenant F. Deelen tot plaat
selijk leider benoemd. 

Vianen, 18 Januari. Groote propaganda
samenkomst in het R.K. Vereenigingsgebouw. 

In het openingswoord door den voorzitter 
dezer afdeeling, ds. D. Zemel, gesproken, wees 
deze op het doel van den B.V.L., n.l. een insti
tuut tei: ordebewaring, dat steunt op alle par
tijen, die de orde willen handhaven. 

Pastoor Elbersse betoogde, dat de toestanden 
sedert 1918 slechts oogenschijnlijk rustiger zijn 
geworden. De B.V.L. werkt echter preventief, 
gedachtig haar leus: Als het moet. ... 

Vervolgens stelde spreker de groote verdien
sten der Oranjes voor ons volk in 't licht. 

Burgemeester S. Hoogenboom sprak een slot
woord. Ter afwisseling van het gesprokene 
werden enkele B.V.L.-films gedraaid. 

Vlissingen, 21 Januari. Filmavond voor de af
deelingen Vlissingen en Souburg, zoomede voor 
het marinepersoneel. De vertooning geschiedde 
in het ruime Marinegymnastieklokaal. De com
mandant der Kon. Ned. Marine te Vlissingen, 
overste J. A. Sonnenberg, heette de heeren 
burgemeesters van Vlissingen en Souburg, over
ste Bierman en den heer Loernoes, eveneens de 
heeren officieren en manschappen en de tal
rijke opgekomen Landstormers welkom, waar
na de heer Loernoes een korte inleiding hield. 

Met belangstelling volgden allen de B.V.L.
filme,n, waarna overste Bierman nog een kort 
woord richtte tot den commandant en de man
schappen. 

Tot slot sprak de commandant der Kon. Ned. 
Marine een dankwoord. Met het zingen van 
het Wilhelmus werd de avond besloten. 

Vroomshoop, 21 Januari. Propaganda-samen
komst onder leiding van den heer B. J. Stege
man. Kapitein Boulogne hield een geestdriftige 
propaganda-rede, waarin hij op duidelijke wijze 
de werking en het nut van den B.V.L. schetste. 

Na het vertoonen van een Landstormfilm 
werd door oud-burgemeester Beukenkamp, 
eere-voorzitter der afdeeling, het woord ge
voerd. Namens de gewestelijke commissie bood 
overste Tiicker aan den voorzitter een zilve
ren lauwerkrans aan, om deze bij de a.s. schiet
wedstrijden als prijs te voegen. Hierna volgde 
prijsuitdeeling der gehouden schietwedstrijden. 

Nog volgden toespraken van burgemeester 
Dijkstra, ds. Roodenburg, de heer Katerberg, op 
wiens voorstel één minuut stilte in acht werd 
genomen voor wijlen burgemeester Wynia, en 
door pastoor de Jong. Hierna sloot de voor
zitter de zoo geslaagde vergadering. 

Waarder, 7 Januari. Prijsuitreiking, waarbij 
de heeren Dercksell', mr. van Mechelen en 
Leenheer het woord gevoerd hebben. De eerste 
prijs werd gewonnen door L. J. Hagoort. 

Warmond, 8 Februari. Jaarvergadering, met 
als sprekers pastoor A. J. Oudejans en de heer 
Royaards. De naar Wassenaar vertrekkende 
plaatselijk leider, de heer W. J. Th. van Nie
kerk werd op hartelijke wijze gehuldigd; de 
nieuwe plaatselijk leider, de heer F. H. Wal
raven werd als zoodanig geïnstalleerd. 

Werken dam, 17 Januari. De B.V.L.-film 
"Sluit de gelederen" draaide in het gebouw 
Chr. Belangen. De zaal was stampvol. De heer 
Jac. van Oord, lid van de gewestelijke commis
sie Dordrecht, sprak een openingswoord, waar
na de heer de Gaay Fortman, voorzitter van de 
gewestelijke commissie en burgemeester van 
Dordrecht een rede hield. Ds. Berenkamp, Ned. 
Herv. predikant te Werkendam, sprak een 
sluitingswoord. 

Het was een prachtig geslaagde avond. Ver
schillende burgemeesters uit 't land van Heus
den en Altena waren aanwezig. 

Wijhe, 14 December. Schietwedstrijd. De door 
den plaatselijk leider beschikbaar gestelden 
wisselbeker voor het hoogste aantal punten, 
bij tien series behaald (maximum 500 punten), 
werd gewonnen door P. J. Balster, met 484 
punten. 

Wijngaarden, 10 Januari. Uitreiking van 
schietprijzen en brevetten, waarbij de burge
meester, de heer D. Brouwer het woord voerde. 

Woubrugge, 5 Februari. Geslaagde bijeen
komst, waarbij o.m. majoor Boots en de heer 
Royaards het woord gevoerd hebben. De avond 
stond in het teeken van het afscheid van bur
gemeester Boddens Hosang. 

Zeist, 25 Januari. Groote samenkomst in 
Hotel Boschlust, waarbij de film 11Sluit de ge
lederen" vertoond werd. De samenkomst 
stond onder leiding van den heer Captijn, 
voorzitter plaatselijke commissie. Overste Cap
tijn heette in zijn openingswoord in 't bijzonder 
welkom de heeren Schaepman, lid van de 
Tweede Kamer. Ds. Hospers, Herv. predikant 
te Zeist, majoor Barrik Bles, korpscomman
dant en den kapitein-vlieger Van Weerden 
Poelman. De heer Schaepman schetste den 
tegenwoordigen tijd als een keerpunt in de 
wereldgeschiedenis, waarbij voor den B.V.L. in 
sterke mate geldt Colijn's woord: ,,Sluit de ge
lederen"! Na de filmvertooning, die grooten 
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bijval had, reikte majoor Barrik Bles de prij
zen uit en sprak ds. Hospers een slotwoord uit. 

Zutien, 11 Januari. Bij gelegenheid van het 
15-jarig bestaan van de Zutfensche Burger
wacht is in samenwerking met den B.V.L. een 
schietconcours georganiseerd in het St. Jozef
gebouw, welke wedstrijden hedenavond door 
den burgemeester van Zutfen geopend werden. 

Zuidhorn, 23 Januari. In de plaats van den 
heer J. J. Harkeman, die zijn functie wegens 

vertrek moest neerleggen, is tot plaatselijk lei
der benoemd res. tweede luitenant J. R. Luth. 

Zwaagwesteinde, 15 Januari. Jaarvergade
ring onder leiding van ds. Gruppen. Uit het 
jaarverslag bleek, dat de kas met een klein 
batig saldo sloot. 

Zwammerdam, 14 Januari. Jaarvergadering, 
waarbij door kapitein Boulogne een uitnemend 
woord gesproken is. Leider van de samenkomst 
was de heer Koster. 

Voor Jong Nederland 
GROEP A. 

(Onder de 10 jaar.) 

DIERENRAADSEL. 
is een weekdier. 

. . . . . . . is een groot landdier. 
is een buitenlandsche steltlooper 

. . . . . . is een lawaaierige bonte vogel. 
is een zoetwatervisch. 

....... is een groote roofvogel. 
is dezelfde vogel. 
is een roofvogel, die zelden 
wit is. 

De beginletters, onder elkaar gelezen, 
vormen den naam van een welbekenden 
trekvogel. 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar.) 

DIERENRAADSEL. 
een buideldier. 
een hoorndrager. 
een vischdief. 

.............. een prachtvlinder. 
. . . . . . . een goedige reus. 
. . . . . . . . . . . een veelpootig insect. 
. . . . . . . . . een zeedier met vang

armen. 
een zangvogel. 

De beginletters, onder elkaar gelezen, 
vormen den naam van een gevaarlijk 
zeemonster. 

Oplossing der vorige Rebussen. 
Drachten. Terneuzen. Apeldoorn. 

Alkmaar. Veenendaal. Zuilen. Egmond. 
Zwijndrecht. Huizen. Amersfoort. 

Groote omzet, kleine winst. 
Zonsondergang. 
Na het zure komt het zoete. 

DE JONGE EIERENKOOPMAN. 
Weken, maanden liep hij rond, 
Of hij toch eens arbeid vond 
Voor z'n forsch gespierde handen, 
Die van frisschen werklust brandden, 
Tot hij op een denkbeeld kwam, 
Dat hem joeg in vuur en vlam. 

Paaschfeest blonk reeds tamelijk dicht 
Voor z'n stralend aangezicht; 
Hij zou eieren gaan verkoopen!! 
't Moest al raar en leelijk loopen, 
Als men overal zei van neen; 
Eieren toch lust iedereen . 

Met een boer van Kalveroord 
Sloot hij fluks een mooi accoord; 
En zoo ging hij vastberaden 
Met twee manden volgeladen, 
En een dubbele klaprooskleur, 
Eieren venten deur aan deur. 

Nauwelijks op 't negotiepad, 
kwam een auto, glanzend glad, 
Als een stormwind aangestoven; 
Plots sloeg Manus onderstboven, 
Met een buil aan 't rechteroog 
Door 't portier, dat openvloog. 

, Daar lag Manus bleek van schrik, 
Droef verslagen in het slik 

1 

Naast een groote plas van klodders. 
Van oranje en witte flodders!! 

1 Manus zag het kermend aan: 
Al z'n eieren naar de maan!! 

,,.Arme vent!" sprak de chauffeur; 
"Door den schok is vast de deur 
,,Van m'n auto losgevlogen; 
,,Dat heeft jou geducht bedrogen; 
,,'k Ben met jou terdeeg begaan; 
,,Neem dit tientje van mij aan!!" 

,,Doet die buil je niet veel pijn? 
,,Zou het niet verstandig zijn, 
,,Dat je met me mee ging rijden? 
,,'k Heb met jou zoo'n medelijden!" 
,,Dank je wel!!" klonk Manus' woord; 
En toen tufte d' auto voort. 

Manus toog, in elke hand 
Nu een versch verniste mand, 
Vroolijk huiswaarts met z'n tientje; 
Daarop in een ommezientje 
Renden honden naar de struif, 
Die hun gaf zoo'n vette fuif. 

OOM BERTUS. 

N.V. G.J. HOSMAN HYPOTHECAIR KAPITAAL 
BESCHIKBAAR. 

Inl. verstrekt: J. VAN RIJS, 
Commissionnair, Tweemans
polder 3, Zevenhuizen (Z.11.). 
Br.-porto insluiten. 

J. VAN RIJN Mzn.'s 
Cultuur - Maatschappij en 

Handelsvereeniging 
Te!ef. 56 en 11 

Telegram-adres: ,,Murillo" 
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prijscourant v. alle soorten 
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en 
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Scherp concurreer. prijzen. 
Prima kwaliteiten. 

Coöp. Melkproductenfabriek 
,,OP HOOP VAN ZEGEN" 

Dedemsvaart 
levert steeds eerste klas 
--- BOTER en KAAS "'1IQ 
tegen concurreerende prijzen 

Telefoon 506 

ROTT,ER1DAM 

Eendrachtstraat 38 a en c 
HET adres voor alle handels
en vereenigingsdrukwerk 1 

WINDMOTORENFABRIE~ 
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LANDSTORMERS, 
LET OP UW ZAAK 

ZWUNDRECHT 
STEEDS MEER GEVRAAGD 
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v.d. Zuivel-Industrie 

v.h. D. WOUDSTRA & Zn. 
YLST (Fr.) 
Telefoon No. 9 en 3 
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C. G. LUIK, AALSMEER I velbereiding, Chemische-
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1eHOOFDSTRAAT25 ,garen Levering van alle courante merken. 
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Heden overleed, als ge
volg van een ongeval, 

H. P. VERHOEFF 
plaatselijk leider der 
afdeeling Leerbroek. 
Zijn nagedachtenis zal 
bij ons in eere blijven. 

Namens de afdeeling: 
De Plaats. Commissie. 

Wie helpt 
EEN NET LANDSTORMMAN 
(oud 41 jaar) AAN WERK; 
genegen alle voorkom. werk
zaamh. te verrichten, tegen 
zeer bil!. loon. Brieven onder 
letters A L bureau v. d. blad. 

Res.-off., lid B.V.L., 26 jaar, 
ongeh., 8 j. werkz. geweest in 

scheepvaartbedrijf, 
corresp. moderne talen, 

weg. slapte ontslagen, zoekt 
betrekking. Br. letters J D 
aan het bureau van dit blad. 

KOK VAKkleeding 
Speciaal zaak 

Beijerlandschelaan 17 
J onkerfransstraat 106 
Oude Binnenweg 100 
ROTTERDAM 

Ons speciaal-artikel is 
... OVERALLS --W 

in àlle kleuren en 
in àlle maten, 
reeds vanaf f 1.69. 

NEDERLANDSCH 1 
- FABRIKAAT 

N.V. KONINKLIJKE 

BEGEER 
VOORSCHOTEN 

MEDAILLES 
INSIGNES 

NU 
meer dan ooit hebben 
alleen de best onder
legden kans, om te 
werk gesteld te worden! 

STUDEER TECHNIEK 
THUISf 

• 
p B NA, HET NEDERL. 

TECHNICUM, ARNHEM 
geeft schriftelijke 
opleiding voor alle 
LAGERE en MIDDEL
BARE tech n I sch e 
beroepen, 
Ook voor de N. O.
en andere RIJKS
EXAMENS 

• • 

• 

lndlvldueel onderwijs, 

gericht op de examen

en practijkelschen. 

Uitstekende resultaten. 

Vraag het kosteloos pro
spectus No. 1 0 eens aan. 
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DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 

KOOPT 
BIJ 

VROOM & 
DREESMANN 

Gebrs. v. LEUSDEN 
EDE OOSTERBEEK 

Jacht- en Toerlstenartikelen, 

Amunltle, Tenten, Veld- en 

Thermosflesschen, 

zakken, enz. 

Rug-

PANDBRIEVEN 
der N.V. INSULAIRE HYPO
THEEKBANK te ZIERIKZEE 
EEN VEILIGE BELEGGING 

• 
1 : l bi 3 1 l i i-4 

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING DE POPULAIRE HOED 

,,CONCORDIA" 
WIE Verkrijgbaar: HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

4 pCt. Pandbrieven à 100 pCt. 

THE 
CLOCK 
HAT 

helpt ondergeteekende, door 
de crisis werkloos geworden 
tuinman, 37 j. oud, geh. (1 k.), 
aan betrekking als tuinman, 
boschwachter, jachtopziener 
of iets dergelijks. Reflectant 
heeft 2 jaar gediend bij de 
cavalerie en is lid van den 
B.V.L. Br. onder letters M G 
aan het bureau van dit blad. 

Aangesloten bit de contr6le Dagelijksche Boot- en Autodiensten 
der Rijkspostspaarbank. 
Jaarlijksche uitloting 2½ pCt. v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, 

" _ _.. 

/6.~ 

N.V. INGENIEURSBUREAU De 1ft, Den Haag, A m ste rd a m' 

EKSTEEN" Zaandam, Nijmegen en omgekeerd 
" SJOELBAKKEN VAANDELS-VLAGGEN 

Sweelincklaan te Bilthoven 
SPECIAAL- BUREAU VOOR 

WIE HELPT B.V.L.-er, oud 
paarden-oppasser, aan betr., 
voor Rijk, prov. of gemeente, 
boschwachter of jachtopziener 
of chauffeur-huisknecht. Ge
zond, flink postuur, volkomen 
op rle hoogte met 't politievak, 
25 .i., v. g. get. en aanbev. v. 
Br. lett. II J bur. v. d. blad. 

WATERREINIGING 
EN 
W ATERTECBNIEK 

FIRMA H. H. WIND 
Tel. 117 - COEVORDEN 

WIE HELPT lid v.d. B.V.L., UW ADRES voor alle 
28 .i., G.G., gehuwd, die geen Landbouwmachines, Ruwolle, 
bestaan heeft, aan betr. als 
veld-, boschwachter, jacht- Benzine en Electromotoren 
opziener of iets dg.; hij heeft 
goede pol.-opl. gen., is v. g. 

get. v., flink v. postuur en Net ·1ets V d 8 V L 
goed gezond. Adr.: M. NORG, ■ ■ ■ ■ ■ 
Opende ( Gr.). 

TE KOOP z~~L4 1 
LANDHUISTERREIN FllJ',IV, IV014 
bij dorp, zwemb., a. electr. (geh. / ~ ( l:!-/V ~ i 
kab., vanaf 8 et. per M2. 1îJ eeJ c01îl t;., ~ = 

et E:J Pleet) = c, 

GEBR. SMIT, v AASSEN f3 ....,,ectrisch.e L : ~ 
, . So étlîJp ~ ~ 

• 1/l C1I 

H. DIEPENBROEK , 3 ;i 
ZAADHANDEL ZeE: 0-oo !Î 
DoET1NcHEM p 0 PL-4u,v01A ~g~=;_=-

VRAAGT PRIJSCOURANT ! / -'Il l"'I " 

PRIMA GROENTE-, BLOEM- f ~"'-:1' Fl Pl_: ~ 
EN LANDBOUWZADEN c;...,. .,. :::-
Tev. agenten of depöthouders " "VoJJe • Oo ~ ;' 
gevraagd. - Flinke provisie. "-él 11'1 lsaralJ.ti t ;;_ 

F_ en ;erst,..a e. - • 

C. !~~:~~NK n~,,, •V.EIJSSEt1}/J~ 
es. of ZWo en Handelaar in 

BOUWMATERIALEN 1 
MIDDELHARNIS - TELEF. 21 

HOEVELS! 
één der weinigen die werkelijk 

chemisch reinigen. 
Rotterdam. Telefoon 45980 

lfeeren.r-- -L.i..~ 
lJWieJ 

2:e]fde 
Pl'ij8 _ 

Verzekering Maatschappij 
Sneek 

Directie : S. ZEIJL Wzn. 
Comm.: 
Prof. Mr. P. S. Gerbr:andy. 

Mr. J. Oranje. 
H. M. Martens, 
Burgemeester Sneek. 

Auto-. W.A.-, Ongevallen-, 
Zeikten-, Glas-, Brand- en 
TransportTerzekeringen. 

Op plaatsen, waar nog niet 
vertegenwoordigd, agenten 
gevraagd. -

A. Drüghorn 
v.h. L. W. BRONKHORST 
Javastraat 57 • Den Haag 

Opgericht anno 1873 
Telefoon no. 113290 
Postgiro no. 163395 

1 Sigaren-, Sigarettenhandel 

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 Langendljk 
Telefoon 243, Postgiro 69502. 

MEDAILLES BEKERS 
EEREKRUISEN en LINTEN Agenten of depothouders 

L. P. BOSMAN 
WESTEINDE 36, DEN HAAG 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen en Hofbord'uursels 

VELER VERLANGEN 
gaat uit naar een goed 
en mooi fornuis 

PELGRIM FORNUIZEN 

kunnen waarlijk voldoen aan 

gevraagd voor den ver
koop op prijscourant van 

1 ste kwaliteit tuin-, bloem
en landbouwzaden, Friesche 
kleipoters, boomgewassen, 

enz., tegen uiterst con
curreerende prijzen. 

VOLBEDA's Zaadhandel 
TELEFOON 45 - DRACHTEN 

~~ 
"'' _: ,-r --

15 MAAR ÉÉN 
VOOR 

KONINGSSCHUTTERS VELER VERLANG[ KAREL I 
CONSERVEN van den Bijzonderen Vrijwil

Ugen Landstorm b,·schikbaar 
tegen betaling van f 1.-: 

. INSIGNE 
van 't Koningsschutterskruis 

als reversknoop. 
Bij postwisselzending aan de 
Administratie van "Het Land
stormblad" te vermelden het
geen men wenscht. 

C•lfEN'S ~OLENH~..-EL 
l>E W!lES·.SFECl.t.lUT 
Vl>WERFSIR.-4 IEL..~697 

ZEIST 
LEIDEN 

MET ZIJN LAGE 
BELASTINGEN 1 1 

N.V. ,,PELGRIM" 
GAANDEREN 

Neder landsch Fabrikaat BLOM 
ZUID-HO LL. ZAADTELERIJ p R I MA KWALITEIT 
en PLANTENKWEKERIJ 

VRAAGT BLIKGROENTEN 
ACTIEVE AGENTEN lll1111111111111111111111111111111111111 
voor de verkoop van tuin-, 
landbouw- en bloemzaden, in 
alle plaatsen waar geen agent 
vertegenwoordigd is, tegen 
zeer hoge provisie. - Adres: 
M. MANK, Zaadhandel, Lan
geraar (Z.H.). 

Sigaren-Tabak-Sigaretten 
H. G. J. WOLF 
- LEIDEN --
948 TELEFOON 948 

88 BREESTRAAT 88 

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. N.V. Drentsch
GARAGE "LUXE" Overijselsche Houthandel 

TURFMARKT 24-26 C d 
TELEFOON 2001 - GOUDA O e V O r e n 
Verhuur - Stalling - Reparatie 

Off. Agent: 
Nash - Singer - International 

H. W. BLOMJOUS 

KENT U 

DENNEWEG75-77 
TELEF. No. 112760 
's-GRAVENHAGE 
Uniform-kleeding 
Petten 
DE MILISAFE? 

Vraagt prosp. Opgericht 1910 

Fa. JOHs. v. d. ANDEL 

Telefoon 28 

Enschedé 
Telefoon 2813 

LET OP ONS MERK: 

J. NOOITGEDAGT & ZONEN, IJLST. 

OEFEN- EN WEDSTRIJDMATERIAAL 
Speciaal adres : 

Drukkerij RUITENBEEK 
DOORN TELEFOON No. 1 2 5 
Modellen e n p r ij z e n o p a a n v r a a g 

verzekering N.V. INDUSTRIA 
ROTTERDAM - HILLEGERSBERG 

Postbox569. Tel.45860(2 lijnen) 

__ AMSTERDAM --

op elk gebied. Electrische Materialen voor 

--- ·STRAATVERLICHTING 
N.Z. VOORBURGWAL No.156 

Fabrieks- en Scheepsverlichting 
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M08 t';2! ~NT~~cTic VER HE U L's VEEVOEDERS 
GEMAKKELIJK STARTEN BIJ FELLE KOUDE. 

VOLKOMEN bescherming bij hooge werkingstemperaturen. 
Vraag deze olie in onze nieuwe 1-Iiterbus à f 0.85 per bus. 

VACUUM OLIE MAATSCHAPPIJ N.V. - ROTTERDAM 

UWTUIN 
vraagt thans weer Uw aandacht. Voor aanschaf
fing van Vaste Planten, Rotsplanten, Heesters, 
Coniferen, Rhododendrons, Rozen enz. vraagt 

catalogus 
aan onderstaand adres te De de m s vaart. U 
ontvangt dan een rijk-geïllustreerd, waardevol 
boekwerk, waarin U een enorme keuze plant
materiaal vindt van uitstekende kwaliteit. 

KON. KWEEKERIJ 

MOERHEIM. 
SIGAREN (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. 

MUNTEN UIT door SUP,E,RIEUR·E KWAUTEIT 
N.v. VERHEUL's Krachtvoederhandel - ROTTERDAM - Telefoon 56892 -
GRANDîioTEL COOMANS-BRISTOL N.V. Hout!:~~!~;!a. J. & ~~!!:!~~ 

WERELDREPUTATIE 
GEHEEL GEMODERNISEERD Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel. 40891 

Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3.-, inclusief 
uitgebreid Hollandsch ontbijt. 

--------ALLE COMFORT 

Hotel VERNIMMEN CAFE-RESTAURANT 

Heerenveen (t.o. 't station) 'T GOUDEN HOOFD 
GROENMARKT 13 

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

TRIPLEX OREGON PINE 
BERKEN en ELZEN 

PRIJZEN S C HER P CONCURREEREND 1 
KORTE LEVERINGSTIJD Stroomend w. en k. water 

Centrale verwarming DEN HAAG - BETONHOUT KISTENHOUT 
--------------------

GARAGE - TELEF. 20 Telet. 117584 (3 lijnen) VOOR EERSTE KLAS VERPAKTE 

"ZIJM Fi::iKANER" LEEUWARDE~ ROOM BOTER 
~i';R:,.o~~~ti.!2~ Hotel "De Kroon Fa. B. BRINKERS 

Pilsner Urquell V e r ga d e r z a I e n 
en Dortmunder Kronenbier. AFDEELING ROOMBOTER 

I ZADEN 1 

N.V. A. HOBBEL 
U ·t 1 ·t d Hotel Noord-Brabant 

l s Ul en 

UITST. KEUKEN ZOETERMEE.R 

LEVERING UITSLUITEND AAN DEN HANDEL het beste 
Overal 

P. Mulders & Zn. 

Utrecht .. 
Vreeburg - Tel. 12836 

TELEFOON ZOETERMEER 12 - DEN HAAG 390538 

OOLTGENSPLAAT vertegenwoordigd. Groote Vergaderzalen 
Hotel "Terminus", Utrecht A. J. DE B00 & ZN. 

. . . 
• • •. •'-/~_,).•, ,~ • •!F • ':• •••• ,, • {,·,,,_,.-· •-:., .. ~~• 

Naar Brielle? HOTEL ENGELEN 
Firma C. en S. VALKENBURG & Co. , ··" "'" .. HELL!:o.TSLUIS 

SCHERPENZEEL (Gld.) t Hotel "De Nymph Telef. 3 (dag en nacht) 

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 ,s7 

't Bekende Café-Restaurant Pr·1ma Keuken 
Tel. 7 - Telegrammen: 

ROTTERDAM - WIJNHAVEN Lo. 105 • TELEF. 13820 

SIMON-VALKENBURG 

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

1
11-V.L.M. 

(N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Mij.) 

Hoogstewaarborgen~~a::?e :r~m iën - Agenten gevr. 

NEDERLANDSCHE 
HAN DEL-MAATSCHAPPIJ' N.V. 

AMSTERDAM 
Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE 

ALLE BANKZAKEN 

APELDOORN Café-Restaurant Suisse Carrosseriebouw 
H O TEL BLOEM IN K H eerestraat 26 

GEVESTIGD SEDERT 1847 
Groningen N.V. M.E.G,G,A. 

't Meest bekende Restaurant 
bij het Kon. Paleis en Bosschen 

en Café ter plaatse 
Fraai gelegen aan de Loolaan 

Prima consumptie - Prijzen billijk 

Hotel Dir. B. HOMAN 
Tevens eigenaar Hotel Elzenga 

CAPELLE a.d. IJSSEL 
Telefoon (Rotterdam) 

No. 5 3 0 0 9 

LEEUWEN DAAL Hotel- Pension en beschrijving van 
Vraagt pr ijs 
onze modellen 

Rijswijk (Z.-H.) ,,WAMELINK" Purgeer- en Bloed
Tel. lnterc. 118893 WINTERSWIJK - TEL. 202 6u101NV11D zuiverende Pillen 

VERGADERZALEN RuStig gelegen, = SJCiAAfN 

D.VERSTOEP 
te midden van bosch en tuin. 

Laan van Meerdervoort 809 
Den Haag 

Aannemer van grond~, spoor-, hei~ en betonwerken 
Wegenbouw en waterwerken -
Verhuur van aannemersmateriaal 

Telefoon Gouda 2352 - Telefoon Den Haag 338501 

van H. VAN AKEN, 
Apotheker ~ Specialist 

te SELZAETE. 
Het beste en doelmatigste 
purgeermiddel, veroonaken 
geen buikpijn of krampen, 
zuiveren het bloed en geven 

M. \&/A '11 s:IJ het nieuwe kracht. 
Voorloopig kantooradres: Graaf Florisweg 30, Gouda 1, WJ.4.L LI 

SAFE DEPOSIT - KOFFERKLUIS Prij·s: f 0.60 per doos 
---------• Verkrijgbaar bij Apothekers 

N.V. AANNEMING MIJ. STOOMWASSCHERIJ PETROL EU M ■ De Firma en Drogisten. 

J. P. V. [[SJ[R[N GEBR BOEK VOLKOMEN GEVAARLOOS-ABSOLUUT REUKLOOS. W. H.H. v. d._Born & Co SCHUiTE
0

&uTHIEME 
■ ZINDELIJK EN GOEDKOOP. Granen en Plmmveevoeder Postbox 55 ~ Middelburg 

- LOOSDUINEN 

aouw-- EN GEWAPEND Vraagt prijs 
BETONWERKEN 

per stuk 
en 

ZUIDBLAAK No. 22 per K.G. 
ROTTERDAM. Tel.1164 s Speciale Afdeeling 

111 FIJNGOED 

Heeter en veel voordeellger te KE.R~TVLUQ1T 19 "'(./ 1 AMSTERDAM 

dan gas. dus in dezen crisis• T h B J ..,, 'X' 
tijd een omwenteling op het ersc uur - arneve t ll.~. _ J XX~ . 

---• gebied van koken, verwarmen levert U de meest oordeel- 1 \ ~ ~~ 

~?~:r~~•1;:~~.:~fä~1 ~~~::~:~::~::::~~~:~ i,""'~~ 
1 liter water aan de kook. krijgt ge een antwoord op de 
Prijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 7.20. vele vragen, welke zich voor
liet regelbare vlam .. 1 s.,o. doen op dit gebied. 

TEN BRUGGENCATE's Oliehandel, Neemt proef ..... . 
Broek op Langendijk. Tel. 48. en ge wordt overtuigd! 

PLATEEL DOORROKERS 
TABAKSP ............. f 0.50 
SIGARENP. . ......... f U.40 

Goedewaagen's Kon. Fabr. 
GOUDA 
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No. 3 - MAART 1 935 

HIElf 

Wegens plaatsgebrek moeten meer
dere verslagen wachten tot het volgend 
nummer, waaronder ook de AANVUL
LENDE SCHIETREGELING. 

GEEN ACHTERSTELLING. 
Wie oplettend de dagbladen nagaat, 

kan telkens daarin vonnissen vinden, 
welke zijn uitgesproken tegen revolutio
nairen, die de N.S.B.-ers op hun colpor
tage- en propagandatochten met geweld 
en mishandeling te lijf gaan. Over ver
onachtzaming door de rechterlijke 
macht kunnen de N.S.B.-ers niet klagen. 
Beschermd door de politie trekken de 
nationaal-socialistische propagandisten 
de roode achterbuurten in voor de ver
spreiding van hun lectuur. 

Hier en daar heeft dit aanleiding ge
geven tot volksoploopen, welke hard
handig ingrijpen van de politie nood
zakelijk maakten. 

De N.S.B. heeft de leuze aangeheven: 
de straat vrij voor onze propaganda! 

In Duitschland heeft het nationaal
socialisme de straat "veroverd" met zijn 
gewapende S.A.- en S.S.-troepen. 

Hitler had niet te kampen met een 
uniformverbod en hij heeft zelfs den 
tijd gekend, dat 300.000 gewapende 
S.A.-mannen zijn bevelen gehoorzaam
den. 

In Nederland bestaat gelukkig het 
uniformverbod en laat de wet het be
staan van gewapende partijkorpsen niet 
toe. 

De W.A. van Mussert zijn derhalve -
wel zeer tot zijn leedwezen - onbruik
baar om in straatgevechten te worden 
aangewend. 

Hij aanvaardt daarom bij zijn colpor
tagetochten de bescherming der politie, 
welke hem dan ook blijkens de vele 
reeds uitgesproken vonnissen en de 
hevige charges in de Kinkerstraat in 
ruime mate wordt verleend. 

De noodige bescherming te verleenen 
aan alle burgers, is de taak en de eer 
der Overheid. 

Zij kan en wil zich deze niet uit han
den laten nemen, ook al zou het daar
toe noodig zijn in de groote steden aan 
de gewapende macht uitbreiding te 
geven. 

Anderszijds laat het geen twijfel, dat 
de Overheid zich ook niet door een 
politieke partij kan laten voorschrijven, 
waar en op welk uur haar gewapende 
macht zal optreden. 

Politiebescherming wordt niet gele
verd op bestelling. 

leder heeft recht op bescherming. 
Over de gewapende macht beschikt 

de Overheid evenwel zelf. 

DE VRIJZINNIG-DEMOCRATEN 
EN DE B. V.L. 

De "Vrijz. Democraat" wijst op den 
tegenstand van de N.S.B. tegen den 
Bijz. Vrijw. Landstorm en op het juiste 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 12E JAARGANG 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS /1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

karakter van dezen laatste, in zooverre 
hij rechtstreeks onder de regeering 
staat. Daarna vervolgt het vrijz. dem. 
orgaan: 

Geheel in strijd met die voorwaarde 
is de instandhouding door de N.S.B. van 
een eigen weerkorps. Weliswaar mag de 
N.S.B. het korps niet bewapenen, doch 
de afdeelingen worden zooveel mogelijk 
geoefend in strenge tucht en discipline. 
Het heet, dat dit korps moet dienen ter 
beveiliging van de N.S.B.-ers. Voor die 
beveiliging heeft echter de Overheid te 
zorgen. Het organiseeren en instandhou
den van een eigen weerkorps door een 
bepaalde politieke groep is in strijd met 
de eerste beginselen van ordehandha
ving en bevat de kiem voor machtsmis
bruik en revolutionnair geweld. Wij 
achten daarom de instandhouding van 
dergelijke weerbaarheidskorpsen door 
een politieke partij of groep een gevaar 
voor de binnenlandsche orde, dat door 
de Overheid niet m0et worden onder
schat en tijdig moet worden gekeerd. 

Het is een sterk staaltje van gedurfde 
tegenstrijdigheid, dat de N.S.B., die zelf 
een weerbaarheidskorps in stand houdt, 
zich verzet tegen een organisatie als de 
B.V.L., welke uitsluitend ten dienste 
staat van de Overheid. Het versterkt 
bij ons de geneigdheid om het bestaans
recht van den B.V.L. te erkennen. 

Mocht toch tê eeniger tijd áe N.S.B. zich 
geroepen achten met zijn eigen weer
korps te pogen de "ordehandhaving" in 
eigen hand te nemen en zich daarmee te 
plaatsen op den stoel van de Overheid, 
dan zal deze met haar machtsmiddelen, 
met behulp eventueel van den B V.L., 
zoodanige poping met hec;;listhPid m---e
ten afwijzen. De heer Mussert kon den 
B.V.L. geen grooter dienst doen, udn 
tegen zijn bestaan te ageeren. 

LANDSTORMAFDEELING 
BARRADEEL. 

De Zuid-Afrikaansche Gezant 
Broekhuizen spreekt in zijn 
geboorteplaats, Oosterbierum. 

Zaterdagavond 9 Febr. kwam de 
Landstormafdeeling "Barradeel" bijeen 
in de Ned. Herv. Kerk te Oosterbienim. 
Het fraaie kerkgebouw was stampvol 
toen de voorzitter der gemeentelijke 
commissie, de heer S. de Groot, de ver
gadering opende door het laten zingen 
van het Wilhelmus en daarna voorging 
in gebed. Hij riep allen een hartelijk 
welkom toe, in het bijzonder aan Zijne 
Excellentie Dr. van Broekhuizen, Ge
zant van Zuid-Afrika, die hedenavond 
den B.V.L. wilde vertellen over de broe-

ders in Zuid-Afrika. Z.Ecell. heeft ban
den met Oosterbierum, omdat zijn 
vader er éénmaal predikant was en hij 
zelf er werd geboren. 

Ds. J. J. van Oosterzee, Ned. Herv. 
predikant, beklom daarop den kansel en 
sprak een inleidend woord, er op wijzen
de hoe de liefde tot den B.V.L. haar oor
zaak vindt in het diep religieuze gevoel 
der landstormers. 

Het woord werd daarna gevoerd door 
den Ed.Achtb. heer B. Anema, burge
meester van Barradeel. In een helder 
betoog bewees spreker aan de hand van 
een drietal feiten, dat de N.S.B., die 
altijd prat gaat op haar "nationaal ge
voel" in wezen het echte nationale niet 
ziet en het zwart-rood plaatst boven de 
driekleur en ons volk blijkbaar ziet als 
"een deel van Duitschland". Spr. riep 
allen op tot verdediging van onze gees
telijke goederen en burgerlijke vrij
heden. 

Zijne Excell. Dr. van Broekhuizen be
klom daarna den kansel. Spreker begon 
met te zeggen dat hij het zoo op prijs 
stelde dezen avond hier te zijn. Ooster
bierum, speciaal kerk en pastorie, heb
ben bij hem een "zacht plekske in dit 

Z. Exc. Dr. H. D. VAN BROEKHUIZEN, 
Gezant van Zuid-Afrika. 

hart". Op dezen zelf den kansel bracht 
eenmaal zijn vader het Evangelie en in 
de bank er naast zat spreker eenmaal 
als 11klein seuntje laäns zijn moeder". 
Ondanks alle drukte was hij daarom 

dadelijk bereid voor "i3arradeel" te 
spreken en aan Mevrouw van Broek
huizen en twee zijner kinderen zijn ge
boorteplaats te laten zien. Op bijzondere 
wijze schilderde de begaafde spreker 
ons daarna het ontstaan en ook hei. on
dergaan van de Boeren-republieken. Hij 
deed dat in zijn moedertaal, het Zuid
Afrikaansch "Vir mij is daar geen 
schoner taal". 

Met stille aandacht luisterde de op
eengepakte schare naar het gloed volle 
verhaal over het vrijheidslievende volk, 
dat den strijd voerde voor vrijheid en 
recht. Z.Exc. vertelde van eigen ervarin
gen, droeve en blijde, roemde de groote 
mannen van zijn volk en riep het de 
Friesche landstormers toe: ,,Eert uw 
groote mannen, blijft trouw aan de tra
ditie van uw volk". Hoe schilderde hij 
ons de nood in 1914 toen een deel der 
Afrikaners niet aan den wereldoorlog 
wilde meedoen en "in den tronk" v. erd 
geworpen. Hoe zagen we het ontzetten
de lijden van vrouwen en kinderen in de 
beruchte moordkampen. En toch, in 
alle leed, hield het Afrikaansche volk 
vast aan het geloof in de vrijheid en zie 
hedenavond is Zuid-Afrika geheel vrij 
en waait de "Oranje-blanje-bleu" vlag 
over de Unie. Alleen de koning van En
geland wordt als koning van Zuid
Afrika erkend. 

Na het beêindigen van sprekers plech
tige rede zongen de aanwezigen het "Di 
vreikleur" en "Kent gij het volk vol 
heldenmoed" om daarna het algemeen 
bekende "Sarie Marais" aan te heffen. 

De Commandant der gemeente Barra
deel, de heer A. J. Bergsma, bracht 
namens zijn landstormers Z.Exc. harte
lijk dank voor de bereidwilligheid 
waarmede hij de reis naar het afgelegen 
Barradeel had willen aanvaarden en 
verzocht hem van de afdeeling te willen 
aannemen een herinnering, bestaande 
uit een groote foto van de Ned. Herv. 
Kerk te Oosterbierum. Voorts wekte bij 
de mannen op toch ook hier pal te staan 
voor "vrijheid en recht" en een plaats 
te zoeken bij Landstorm, Burgerwacht 
of Motordienst, opdat onze driekleur 
niet worde neergehaald. 

Het woord werd nog gevoerd door 
Kapt. La Roi, die de principes der N.S.B. 
onder de loupe nam en deze partij niet 

ONZE VLAGGEN TROTSEEREN DE ZWAARSTE STORMEN 
Schriftelijke garantie Vraagt vrijblijvend modellen BOGAERTS-GRAAFLAND BOXTEL 
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geschikt achtte om onder de Landstorm
vaandels te dienen. 

Daarna sprak de heer Beuning uit 
Franeker een woord, waarin hij wees op 
de samenwerking tusschen B.V.L. en 
Motordienst en de aanwezipen aan
spoorde bij deze af deeling dienst te 
nemen. 

Nog waren aanwezig de heeren Mr. 
Tijsma en Joh. Santema, leden van het 
Friesch Comité. 

De voorzitter verzocht den heer San
tema een woord te willen zeggen en ver
oordeelde daartoe den heer Tijsma. 

De heer Santema sprak in "us mem
metael" een gloedvol woord en eindigde 
met "Wij roppe net gouw "heil" mar as 
wy det dwaen scille den is it: ,,Heil 
Oranje!"" 

Ook Mr. Tijsma sprak daarna de ver
gadering toe op de hem eigen wijze, zoo
dat de lachspieren eens duchtig konden 
werken. 

Nog dient vermeld te worden dat de 
mondorgelclub op keurige wijze eenige 
muziekstukken uitvoerde onder leiding 
van den heer Kuzema en dat de heeren 
Lodewijk en de Jong de aanwezigen 
vergastten op een voordracht. 

Ds. Wiersma, Geref. predikant, sprak 
het slotwoord. Hij wekte allen op trouw 
te staan, ook in deze bange tijden, om 
de Vorstin uit het huis van Oranje en 
te waardeeren de voorrechten en vrij
heden die wij nog genieten. Hij dankte 
allen die medewerkten om dezen avond 
te doen slagen. 

Na het gezamenlijk zingen van den 
Avond zang sloot Z.Eerw. de vergade
ring en ging voor in dankzegging. 

OPRICHTING B.V.L. te DE BILT (Utr.) 
Te De Bilt is opgericht een plaat

selijke afdeeling van den Bijz. Vrijw. 
Landstorm. 

In tegenwoordigheid van vertegen
woordigers van uiteenloopende gods
dienstige en politieke gezindten heeft de 
Res. Majoor M. Barrik Bles, Comman
dant van het Landstormkorps "Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie" onlangs ten 

N.V. Nederlandsche 
Glasverzekering Mij. 

DE OUDSTE ANNO 1861 

Hoofdkantoor ROTTERDAM BEURSPLEIN 2 

Tel. 22160 (2 lijnen) 

DE VOORWAARDEN ZIJN HET GUNSTIGST 

OPROER IS INBEGREPEN 

ZONDER EXTRA PREMIE 

gemeentehuize een nadere uiteenzetting 
gegeven van doel en streven van den 
Bijz. Vrijw. Landstorm. In die vergade
ring heeft zich tevens een voorloopige 
plaatselijke commissie van den B.V.L. 
geformeerd, waarin zitting hebben geno
men de heeren H. Amelink, Dr. C. W. 
Th. Baron van Boetzelaer van Dubbel
dam, Ds. H. A. de Geus, Mr. M. J. de 
Geus, Jhr. D. R. Gevers Deynoot, Corn.s 
Keg, P. J. S. Serrarens, A. R. Smit en 
G. P. van Zutphen. 

Teneinde hun, die daarin belangstel
len, nog meerdere bekendheid aangaan
de het beoogde instituut bij te brengen, 
is op Vrijdag 15 Febr. 1935, des nam. 
8 uur, ten gemeentehuize, een vergade
ring gehouden, waarin de heer Mr. J. 
G. A . van Geldorp Meddens, secre
taris van de gewestelijke commissie van 
den B.V.L., nadere bijzonderheden dien
aangaande heeft medegedeeld. 

B.V.L. TE WESTBROEK
ACHTTIENHOVEN. 

Te Westbroek-Achttienhoven is een 
afdeeling van den B.V.L. opgericht. 

In het Nutsgebouw had een vergade
ring plaats. Een commissie van toezicht 
werd gevormd, bestaande uit: Jhr. J. 
Huydecoper, van Maarsseveen, burge
meester; K. 0. A. Welffer, arts; J. D. 
v. d. Meijden, directeur van "Gruno"; 
Ds. Schouten, Geref. predikant; K. v. 
Vliet, secretaris. 

IN MEMORIAM H. P. VERHOEFF. 

Leerbroek. Maandag 4 Februari j.l. werd onze 
omgeving opgeschrikt door de mededeeling, dat 
de plaatselijke leider van den B.V.!:,, -~n on_ze 
gemeente, H. P. Verhoeff, waarsch11nhJk mis-
leid door de duisterois, was verdronken. .. 

Na Zondagavond te voren op bezoek te z~Jn 
geweest bij den plaatselijken predikant, yerl~et 
hij diens woning om even 11 uur, doch 1s met 
meer bij de zijnen teruggekeerd. . 

Wat wijlen Verhoeff voor den B.V.L. 1s ge
weest, valt niet in het kort mede te deelen. 
Vanaf 1923 was hij ijverig werkzaam de be
langen van den B.V.L. in onze omgeving te be
hartigen, zoodat als gevolg . daarvan_ konden 
worden opgericht de afdeelm~en Nieuwland, 
Hei en Boeicop, Lexmond en Vianen. 

Altijd in de weer, was niets hem te veel waar 
het den B.V.L. betrof. 

Donderdag 7 Februari hebben we hem ten 
grave gedragen. 

Vanaf het woonhuis werd de baar gedragen 
door leden van den B.V.L., terwijl achter de 
familieleden als vertegenwoordiger van de Nat. 
Landstormcommissie de overste W. J. M. Linden 
mede volgde. 

Nabij het Raadhuis stond de afdeeling van 
den B.V.L. met de leden der plaatselijke com
missie opgesteld. Bij het passeeren van den 
stoet bracht het afdeelingsvaandel een laatsten 
groet en sloten de daar aanwezigen zich bij den 
stoet aan. 

Aan de groeve werd het woord gevoerd door 
dominee Van !peren, die den overledene het 
laatst had gesproken en hem het laatst de hand 
had gedrukt. Daarna sprak overste Linden na
mens den voorzitter der Nat. Landstormcom
missie, Z.Exc. luit.-gen. L. F. Duymaer v. Twist, 
en als commandant van het korps een kort 
woord, waarna luit. Groenendijk namens de ge
westelijke en plaatselijke commissie, verschil
lende aanwezige plaatselijke leiders en namens 
de afdeeling God dankte voor het vele goede, 
dat we in Verhoell hadden mogen ontvangen. 

Door de verschillende sprekers, waaronder 
ook J. Leenman, plaatselijke leider van Meer
kerk, als vriend van den overledene, werden 
tevens woorden van troost gericht tot de aan
wezige familieleden. 

Verhoeff laat een vrouw en vier zeer jeugdige 
kinderen in zeer moeilijke omstandigheden na, 
wat de verslagenheid in onze gemeente nog 
grooter maakt. 

DE PLAATSELIJKE COMMISSIE. 

N.V. ,,EDELWEISS-DE VLIJT" 
Stoom wa sscheri.i, Ververij, Chem. \Vassch erij 
ROZENGRACHT 168-180 - AMSTERDAM 

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

Tot plaatsvervangend Districtscom
mandant in het korps "Nieuwe Hol
landsche Waterlinie" is benoemd: Res. 
1e Luit. v.sp.d. M. van Hoogenhuijse, 
Nassaustraat 24, Utrecht. 

LANDSTORMKORPS 
VAARTUIGENDIENST. 

Bij Kon. Besluit zijn benoemd tot 
Reserve Eerste Luitenant voor Speciale 
Diensten bij het Vrijw. Landstorm Korps 
Vaartuigendienst, de Res. Tweede Lui
tenants M. C. Pannevis, P. van Vollen
hoven, H. H. Veder, T. A. W. Ruijs en 
J. W. Glassius, allen behoorende tot dat 
Korps. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Plaatselijke Landstorm Commissie 

Amsterdam Oost. 
Voor het District Amsterdam Oost 

heeft op 11 Januari 1.1. door den heer 
Dr. I. H. J. Vos de installatie plaats ge
had van de Pl. Landstorm Commissie, 
welke als volgt is samengesteld: 

Voorzitter Res. Majoor G. van Wal
beek; 2e voorzitter A. B. Roosjen; 
secretaris J. Luurs; penningmeester 
Jules H. Rakers; leden in alfabetische 
volgorde Ds. J. D. Boerkool, J. Fr. 
Grimm, Mr. C. P. van Reeuwijk, Kape
laan J. de Roos en Pastoor J. C. Schip
horst. 

Amsterdam Zuid. 
Benoemd tot plaatselijk leider de 

heer J. Baltzer te Amsterdam Zuid. 
Nieuw-Vennep. 

Eervol ontslagen als plaatselijk leider 
van de afd. N.-Vennep Il de heer P. 
Clement. 

MARKEN. 
In Memoriam. 

Op 16 Februari j.l. overleed alhier de 
heer C. de Waart, lid van de Plaatse
lijke Landstorm Commissie, in den 
ouderdom van 81 jaar. Hij was een zeer 
gezien persoon in de "Stelling van Am
sterdam" en was zeer zeker ·een der 
oudste landstormers van ons Verband. 
Door leden der plaatselijke afdeeling 
werd hij naar zijn laatste rustplaats ge
dragen, waar ook Overste Donck enkele 
woorden heeft gesproken. 

De jaarlijksche schietoefeningen wer
den op 16 Februari ingezet met een on
derlingen wedstrijd om prijsjes, welke 
door verschillende personen en firma's 
gratis of tegen gereduceerden prijs 
waren beschikbaar gesteld. Er werd 
tamelijk goed geschoten. De af deeling 
telt op het oogenblik 38 leden tegen 28 
in 1932, voorwaar een mooie vooruit
gang. 

PROV. SCHIETWEDSTRIJDEN VOOR 
HET GRONINGSCH VERBAND. 

Gedurende de maand Januari zijn 
voor het Korps Groningsch Verband 
provinciale schietwedstrijden gehouden 
te Appingedam, Scheemda, Zuidhorn en 
Winsum. 

In elk der genoemde centra was voor 
d~ leden der omliggende af deelingen ge
durende twee dagen gelegenheid hun 
schietvaardigheid onderling te meten. 
Van deze gelegenheid hebben zeer velen 
gebruik gemaakt. In iedere plaats heb
ben enkele honderden schutters mede
gedongen naar de vele prijzen, die door 
de Gewestelijke Commissie voor dit 
doel waren beschikbaar gesteld. 

De leiding der wedstrijden berustte 
bij Luit. Atema, terwijl eenige officieren 
hun medewerking verleenden. 

Van elke af deeling kwamen 3 van de 
beste schutters uit om de afdeeling te 
vertegenwoordigen in den Korpswed
strijd. 

De leden van het Landstormkorps 
Motordienst vormden een aparte af dee
ling. Ook voor deze af deeling waren 
vanwege de Gewestelijke Commissie 
een aantal afzonderlijke prijzen beschik
baar gesteld. 

De prijsuitreiking in elk der genoem
de centra vond plaats op het einde van 
den tweeden wedstrijddag. Deze ge
schiedde door Luit. Atema in tegen
woordigheid van Kap. de Jonge en ver
schillende burgemeesters en andere 
plaatselijke autoriteiten, waarvan en
kelen ook nog het woord voerden. Het 
is wederom gebleken hoezeer deze wed
strijden bij het Groningsch Verband in 
den smaak vielen, en dat zij tevens een 
versterking beteekenen van den kame
raadschappelijken band tusschen de vrij
willigers onderling. Gezien het groote 
aantal prijzen moeten wij volstaan met 
het noemen der winnaars van den 
Korpswedstrijd: 

1e prijs: Korps Stedum, 169 p., ver
tegenwoordigd door S. Smit, W. Ooster
hof en J. Smit. 2e prijs: Korps Klooster
buren, 166 p., vertegenwoordigd door P. 
Stiekema, 0. Nienhuis en L. Stiekema. 
3e prijs: Korps Slochteren, 165 p., ver
tegenwoordigd door W. K. H. Brons, H. 
Roman en R. de Boer. 

ONTVANGEN BOEKEN, BROCHURES, ENZ. 
Vóór alles: Koningin en Vaderland. 

Speciaal voor den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm geschreven Propaganda-schets in 
drie tafereelen door N. D. v. d. Graaf te 
's-Gravenzande. Prijs f 0.25. Uitgave van Fa. J. 
van Deventer, Drukkerij-Boekhandel, 's-Gra
venzande. 

ONZE LANDSVERDEDIGING 
geschreven door H. Zeeman, Generaal-Majoor 
b.d. en Mr. C. W. de Vries, hoogleeraar aan de 
Neder!. Handelshoogeschool. Uitgave: N. Sam
som N.V., Alphen a/d Rijn. 

Een duidelijk overzicht van onze landsverde
diging, dat zich gemakkelijk laat lezen. 

POLITIETROEPEN EN KONINKLIJKE 
MARECHAUSSEE. 

Bij Koninklijk Besluit van 9 Januari 
1935, Nr. 36, is bepaald, dat het vierde 
lid van artikel 10 van vorenaangehaald 
voorschrift zal luiden als volgt: 

4. Tot een eerste verbintenis bij het 
korps politietroepen en het Wapen 
der Koninklijke Marechaussee kunnen 
slechts worden toegelaten: 

a. beroepsmilitairen, die voldoende 
met de wapenen zijn afgericht; 

b. gewone dienstplichtigen, die hun 
eersten oefeningstijd hebben volbracht; 

c. zij, die een verbintenis hebben ge
sloten op den voet van gewoon dienst
plichtige en die hun eersten oefenings
tijd hebben volbracht; 

d. zij, die een bewijs van voorge
oefendheid bij het Vooroefeningsinsti
tuut van den vrijwilligen landstorm heb
ben behaald; 

e. zij, die bij den kaderlandstorm tot 
korporaal of tot sergeant zijn bevorderd. 

SENORITAS 
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DE GEPLUKTE HAAN 

De S.D.A.P.: En de mooiste veeren, waarmee hij pronkt, zijn van mij. 

Uit deAfdeelingen 

Aalst, 2 Febr. Prijsuitreiking, waarbij de hee
ren Borghouts, plaatselijk leider en Liebregts, 
lid gemeenteraad, een opwekkend woord ge
sproken hebben. Er waren 35 prijzen. Een twin
tigtal dezer prijzen was geschonken door den 
neringdoenden middenstand van Aalst. 

S. DE WAARD - ZWIJNDRECHT 
BRUïNELAAN No. 13 

Zaadhandel Zaadteelt Turfmolm 
Gereedschappen, boomen, planten. heesters 

Achlum, 22 Febr. Bij een wedstrijd, waaraan 
deelnamen leden uit Tzum, Achlum, Hitzum en 
Peins, kwam de afd. Achlum in het bezit van 
den wisselbeker. 

Achtkarspelen, 20 Febr. De propaganda
avond van den B.V.L., uitgaande van de ge
meentelijke afd. en gehouden te Augustinusga
Surhuizum, aldus het "Nbl. v. h. N.", is een 
waar succes geweest. Men had drie dagen te
voren de kaartenverkoop stop gezet, omdat 
men vreesde, dat het kerkgebouw de schare 
niet zou kunnen bevatten. Met een kort toe-

passelijk woord opende de voorzitter, burge
meester Eringa, de bijeenkomst. Daarna kwa
men op 't doek eenige voorfilmpjes, o.a. de be
grafenis van Z. K. H. Prins Hendrik. 

Voordat de hoofdfilm afgedraaid werd, gaf 
de heer Heukels een korte toelichting over de 
totstandkoming van de klankfilm "Sluit de ge
lederen". Veel is er over deze film geschreven 
en gesproken. Wij volstaan daarom met te zeg
gen: ,,'t Was een prachtavond". 

Appingedam, 11 Febr. In de groote zaal van 
't hotel "Kraaima" draaide de Landstormklank
film "Sluit de gelederen". Wegens de groote 
belangstelling draaide de film eerst 's avonds 
half zes en daarna opnieuw om 8 uur. De zaal 
was beide keeren dicht bezet. 

De voorzitter van de Gewestelijke Land
stormcommissie, burgemeester Buiskool, sprak 
een kort woord ter inleiding. 

Assen, 19 Febr. Alhier werd in Bellevue 
onder overgroote belangstelling vertoond de 
film "Sluit de gelederen". Na een inleidend 
woord van den voorzitter, mr. P. Bijl, werd de 
prachtige klankfilm vertoond. 
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C. M. VAN DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS 
BEKERS 
MEDAILLES 
VLAGGEN 

Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 

Na de pauze hield overste van den Nieuwen
huizen een toespraak, waarin hij opwekte om 
steeds den B.V.L. te steunen. De toeloop voor 
kaarten was zoo groot, dat ook om 5 uur 
reeds een voorstelling was gegeven. 

Het was voor den B.V.L. een succesvollen 
avond. De film boeide van het begin tot het 
einde. Mr. P. Bijl sprak het slotwoord. 

Baarland, 4 Febr. Jaarvergadering. 

Barendrecht, 20 Febr. De zaal van den heer 
de Weerd was eivol. Namens de plaatselijke 
commissie opende de heer P. M. v. d. Tholen, 
gemeente-secretaris, het samenzijn en riep het 
welkom toe aan kolonel Van Cappelle en den 
heer Van der Mast, waarop gelegenheid ge
geven werd tot het vertoonen van een aantal 
films. 

Kolonel Van Cappelle reikte vervolgens de 
prijzen uit. 

Bargercompascum, 23 Febr. De afdeeling 
hield onder leiding van den plaatselijken leider, 
Y. Woudstra, een schietwedstrijd. De uitslag 
hiervan luidt als volgt: 

Scherpschutters: 1e prijs: E. van Vliet, 95 p.; 
2e prijs: H. Pragt, 94 p. 

Schutters 2e kl.: le prijs: Th. Koops, 93 p.; 
2e prijs: H. H. Westen, 93 p. 

De wedstrijd had een vlot verloop. Van de 
plaatselijke commissie gaven blijk van belang
stelling pastoor Verheuvel, kapelaan Swart en 
de heer Linneman. 

Barwoutswaarder, 25 Febr. Prijsuitreiking 
door mr. J. van Mechelen. De ver~adering 
stond onder leiding van den heer J. Dercksen 
H.M.zn. Het woord hebben voorts gevoerd de 
heeren Leenheer en Kamsteeg. 

Bathmen, 19 Febr. Vaandeluitreiking. De bij
eenkomst werd geopend door den heer Hem
minga, voorzitter van de plaatselijke landstorm
commissie. Hierna volgde een toespraak van 
den oud-kolonel, den heer N. J. Lavaleye, uit 
Arnhem, voorzitter van de gewestelijke land
stormcommissie. 

Namens een dames-comité werd door mevr. 
Hemminga het vaandel aan de afdeeling 
Bathmen aangeboden. Verschillende sprekers 
voerden nog het woord. 

Beilen, 18 Febr. Het bestuur van de plaat
selijke afdeeling van den B.V.L. te Beilen weet 
wat organisatie is, aldus de "Prov. Dr. en A. 
Crt." Wat de Beiler B.V.L. organiseert is af. 
Dit is tp.ans nog eens opnieuw gebleken. 

De concertzaal Prakken, waar voor ongeveer 
250 personen reeds een middagvoorstelling werd 
gegeven, was 's avonds geheel bezet. Behalve 
uit Beilen, waren de belangstellenden met bus
sen, auto's en per fiets gekomen van de afdee
lingen Hooghalen, Hijken, Westerbork en zelfs 
uit Diever en Dwingelo. Ook overste van den 
Nieuwenhuizen uit Noordwolde (Gr.), comman
dant van het Drentsch Verband en mr. E. I. F. 
de Bruyn uit Steenwijk, secretaris van het 
gewest Drenthe, waren naast tal van plaatse
lijke autoriteiten onder de zeker 400 à 500 aan
wezigen. 

Burgemeester Froentjes en overste Van den 
Nieuwenhuizen hebben het woord gevoerd; 
voorts is de film "Sluit de gelederen" ver• 
toond. 

Berlicum, 19 Febr. Spreker de heer Van Agt. 
Spreker teekende de landstormers als de kruis
ridders van onzen tijd, die waken voor het 
geluk van het gezin, de rust en zeden van het 
volk en de beveiliging van het wettig gezag. 

Beugen, 7 Febr. Jaarvergadering, onder lei
ding van den heer A. Daniëls. Uit de rekening 
en verantwoording bleek, dat de ontvangsten 
hebben bedragen f 100.63 en de uitgaven 
f 144.18. Er zijn thans 59 vrijwilligers. 
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De "groote gewestelijke" van Zuid-Holland : West te Delft op 7 Maart 1935. 

Mr. G. van Baren, Burgemeester van Delft, spreekt een rede uit. 

De La n dstormer eet Stamppot met 
echte Geldersche Rookworst van 

BAKHUIS 
het 100-jarig product 

Vraagt Uw Winkelier en let op het loodje "Olba", 01s1 

N.V. BAKHUIS' OLBAFABRIEKEN 

1832 OLST 1934 

Biggekerke, 8 Febr. Samenkomst onder lei
ding van burgemeester Simonse. 

Bleiswijk, 14 Febr. Prijsuitreiking. Burge
mee~ter Baan opende de samenkomst. Ver
schillende sprekers voerden het woord. Van de 
gelegenheid tot het stellen van vragen werd 
gaarne gebruik gemaakt, welke vragen door 
den secretaris der Gew. Landstorm Commissie 
.,Gouda", mr. Van Mechelen, werden beant
woord. 

Borger, 11 Febr. De vergadering werd ge
opend door den heer A. Grutterink, voorzitter 
van de plaatselijke commissie, waarna overste 
Van den Nieuwenhuizen een kort inleidend 
woord sprak. 

De propaganda-rede werd uitgesproken door 
kapitein G. F. Boulogne van Den Haag. De 
rede werd door de stampvolle zaal met zeer 
groote aandacht gevolgd. Na het beëindigen 
bleef een warm applaus niet uit. 

Vervolgens werden de schietprijzen uitge
reikt door burgemeester J. K. Doornbos. 

Boskoop, 8 Febr. Vertooning van de film 
"Sluit de gelederen", Dr. A. S. Kater sprak een 
inleidend woord, waarin hij zich richtte tot 
burgemeester mr. E. P . Verkerk, die het eere
voorzitterschap der afdeeling wel heeft willen 
aanvaarden. 

Na de film werden de behaalde prijzen van 
de op 6 en 7 Febr. gehouden schietwedstrijden 
uitgereikt. 

Boxmeer, 18 Febr. Voor de film "Sluit de 
gelederen" bestond zoo'n groote belangstelling, 
dat deze film tweemaal heeft moeten draaien. 

Breda, 31 Jan. Vertooning van de film "Sluit 
de gelederen" in "Casino". Alvorens echter tot 
het afdraaien over te gaan, spraken enkele 
autoriteiten over het nut en het wezen van 
den B.V.L. 

De burgemeester van Breda, mr. dr. W. G. 
A. van Sonsbeek, opende met een kort woord 
deze samenkomst, alle aanwezigen, o.w. wij 
eenige generaals, alsmede den gouverneur van 
de K.M.A. opmerkten, welkom heetend. 

De belangstelling was buitengewoon groot; 
vele afdeelingen uit den omtrek hadden afge
vaardigden gezonden. 

Culemborg, 4 Febr. Propaganda-samenkomst. 
De voorzitter, de heer v. Ledden Hulsebosch, 
opende de vergadering met een welkomst
woord tot alle aanwezigen, zich daarbij in 't 
bijzonder richtend tot den wethouder van Am
sterdam, dr. 1. H. J. Vos, den spreker en tot 
den burgemeester en andere autoriteiten. 

Dr. Vos zette in zijn geestdriftige rede uit-
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een de moeilijkheden waarvoor onze regeering 
staat, doch deze onder leiding van dr. Colijn's 
ijzeren wil ook het hoofd biedt. 

Cuyk, 6 Febr. Voorstelling van "Sluit de ge
lederen" in de St. Josephsgezellenvereeniging. 

Delft, 16 Febr. Daar de heer C. M. Hage 
wegens drukke werkzaamheden zijn functie als 
plaatselijk leider ter beschikking gesteld heeft, 
is in zijn plaats door de gewestelijke commis
sie in overleg met de plaatselijke commissie, 
benoemd res. te luit. W. J. H. Salet, leeraar 
aan het gymnasium. 

Den Ham, 13 Febr. Samenkomst onder lei
ding van den Voorzitter der Plaatselijke Com
missie. Tal van sprekers voerden het woord, 
w.o. de heer J. J. Beukenkamp, oud-burgemees
ster dezer gemeente. 

Den Hout, 31 Jan. Onze landstormers gingen 
per bus naar de vertooning van "Sluit de ge
lederen" te Breda. Te zeven uur vertrok het 
gezelschap en keerde om half twaalf hoogst 
voldaan huiswaarts. 

Deurningen, 22 Febr. Geslaagde jaarvergade
ring. 

Diessen, 12 Febr. Jaarvergadering. Uit het 
verslag van de "E. en M. Crt." citeeren we: 

,,Toen de voorzitter, de heer J. Vingerhoets, 
om zeven uur de vergadering opende, bleken, 
na voorlezing van de presentielijst, alle leden 
aanwezig te zijn," 

Dongen, 25 Jan. Jaarvergadering. Onder de 
aanwezigen waren voorzitter en secretaris van 
de gewestelijke landslormcommissie De Meijerij 
de heeren F. W. v. Beek en L. B. M. v. Agt, als
mede de gemeente-secretaris de heer Vlaminkx. 

Hel woord voerden de heeren Van Beek en 
Prof. F. Otten. Voorts werden 53 schietprijzen 
uitgereikt. 

Dronrijp, 18 Febr. Jaarvergadering. De voor
zitter, de heer A. de Jong, opende de samen
komst, waarna het Wilhelmus door de aan
wezigen werd gezongen. 

De voorzitter herdacht wijlen pastoor ten 
Hove. Spr. memoreerde dal deze een goed 
commissielid was geweest. Als voorzitter der 
R.K. vereenigingen stelde hij vereenigingsge
bouw en het gymnastieklokaal voor den B.V.L. 
ter beschikking. 

Tevens riep de voorzitter het welkom toe aan 
den nieuwen pastoor, den heer Bloemen, die 
zoo welwillend was geweest, in de plaats van 
zijn voorganger zitting in de commissie te 
nemen. 

Nog spraken de heeren pastoor Bloemen, 
notaris Smid en ds; Klapwijk. 

De Chr. zangvereeniging zong enkele liederen. 

Eerde, 25 Jan. Prijsuitreiking. 

Emmen, 20 Febr. De klankfilm "Sluit de ge
lederen" werd heden vertoond in de Concert
zaal. Het gebouw was propvol. De heer J. 
Nijemanting, voorzitter der plaatselijke com
missie, zette doel en streven van den B.V.L. 
uiteen. De film viel zeer in den smaak. 

Franekeradeel. Aan den onderlingen schiet
wedstrijd namen een 45-tal schutters deel. Na 
afloop werden de verschillende prijzen, be
staande uit medailles en kunstvoorwerpen, uit
gereikt. De korpsprijs, een wisselbeker, werd 
gewonnen door de afd. Achlum met 232 punten. 

Gebr. VAN OORD, WERKENDAM 
Telef. Nr. 23 door!. 
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Gees, 12 Febr. De heer K. Elders werd aan
gewezen tot instructeur van de schietoefenin
gen. 

Geesteren, 22 Febr. Jaarvergadering. Spre
kers de heeren Luyckx en Banning. 

Gemert, 16 Febr. Prijsuitreikin!l, onder leiding 
van den heer Joh. v. Lieshout, die o.m. pastoor 
Poell van harte welkom heette. 

Door de milde bijdragen van de gemeente
naren daartoe in staat gesteld, heeft de plaat
selijke commissie wederom een pracht collec
tie prijzen beschikbaar kunnen stellen. 

Genderen, 18 Febr. Men kan van zoo'n af
deeling in Brabant niet anders verwachten dan 
een opgewekte stemming en een stijgend leden
tal. Ds. G. Menken had als voorzitter de lei
ding, terwijl luit. Groenendijk voor zijn rekening 
mocht nemen prijzen en brevettenuildeeling. 

Goes, 15 Febr. Propaganda-samenkomst mo
tordienst, in Schuttershof. De zaal was over
vol. De marinekapel van het oorlogsschip 
,,Noord Brabant", onder leiding van kapelmees
ter Ferree, luisterde de bijeenkomst op. 

Een openingswoord werd gesproken door 
den heer Persant Snoep. 

Goirle, 12 Febr. Geslaagde propaganda
samenkomst, met als spreker de heer Rabou 
uit Den Bosch. 

Gouda, 12 Febr. Vertooning van "Sluit de ge
lederen" in den Nieuwen Schouwburg. Onder 
de aanwezigen waren burgemeester E. G. Gaar
landt, en burgemeester Gautier uit Berken
woude. Na het welkomstwoord van den voor
zitter, den heer J. Dercksen, hield mr. Van 
Mechelen e.:n korte propagandarede. 

Naar aanleiding van het vertoonde sprak de 
gemeente-secretaris, de heer G. J. J. Pot, nog 
een enkel woord. 

Goudriaan, 5 Febr. Een bijzondere samen
komst, aan~ezien oud-burgemeester Van Slijpe 
in ons midden was. De vergadering stond onder 
leiding van den burgemeester, terwijl ook aan
wezig waren overste Linden en luit. Groenen
dijk. Het bestuur is thans als volgt samen
gesteld: 

Eere-voorzitter W. J. van Slijpe, oud-burge
meester, voorzitter R.D.C.M. van Slijpe, burge
meester, secr.-penn. W. Terlouw, landbouwer, 
P. Pierhagen, wethouder, C. Korevaar, landbou
wer, E. Vos, pl. leider. 

's-Gravenhage, 18 Febr. De "Sportkwartier
wisselbeker", door res. kapitein J. Kruis ter 
beschikking gesteld voor de vijf districten van 
Den Haag, werd door Scheveningen gewonnen, 
met de heeren Bakker, Quist, dr. van Vliet, Rog 
en Westerduin. 

's-Gravenzande, 28. Febr. Jaarvergaderin!l in 
.,Maranalha" onder leidin!! van den heer Heus. 
Majoor Boots reikte het Koningschuttersbrevet 
o.m. uit aan den plaatselijk leider, den heer P. 
van Oosten. Burgemeester mr. J. Brunt sprak 
een slotwoord. 

Haaksbergen, 31 Jan. Jaarvergadering. De 
voorzitter der plaatselijke commissie, burge
meester jhr. H. J. W. J. W. von Heyden sprak 
er in zijn openingswoord zijn groote voldoening 
over uit, dat zoo velen aan den oproep hadden 
gevolg gegeven. Ook de afd. Beckum was aan
wezig. De heer H. de Boer, uit Den Haag, 
schetste ontstaan en ontwikkeling van den 
B.V.L., waarop na een flink applaus het Wilhel
mus ingezet werd. 

Hallum, 8 Febr. Tot leden der plaatselijke 
commissie werden benoemd de heeren B. 
Ringsma en K. Weizenbach. 

Haps, 14 Febr. Nadat door burgemeester H. 
J. van Hulten doel en streven van den Land
storm was uiteengezet, werd tot uitreiking der 
in het afgeloopen jaar behaalde prijzen over
gegaan . 

Hasselt, 13 Febr. Wedstrijd tusschen B.V.L. 
en Burgerwacht ter plaatse, waarbij de Bur
gerwacht aan de winnende hand bleef. 

Heemskerk, 25 Jan. Prijsuitreiking. Van de 
gewestelijke landstormcommissie waren aan
wezig overste Hartogh Heijs van Zouteveen en 
de heer Geuns. Pastoor Paulussen leidde de 
zeer druk bezochte bijeenkomst en sprak een 
hartelijk welkomstwoord. 

De heer A. van Dam, die afscheid van den 
B.V.L. nam wegens het bereiken van den leef
tijd van 55 jaar, werd op hartelijke wijze ge
huldigd. 
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Heerenveen, 18 Febr. Onder leiding van haar 
voorzitter, de heer R. Korsten, hield de afdee
ling een propaganda-avond in de groote zaal 
van het Posthuis, die door zeker 400 personen 
bijgewoond werd. Opgevoerd werd het histo
risch spel "In een blauw geruite kiel". 

Kapitein La Roi heeft voorts in een uitne
mend beloog er op gewezen, waarom het lid
maatschap van de N.S.B. onvereenigbaar is met 
het vrijwilligerschap van den B.V.L. 

Heerhugowaard-Noord, 2 Febr. Ledenverga
dering, waarbij burgemeester B. J. F. Sutman
Meijer voor de eerste maal als voorzitter der 
plaatselijke commissie optrad. De heer Oolders 
heeft vervolgens een en ander medegedeeld 
over den op 22 Mei te houden landdag te Alk
maar. 

Heerhugowaard-Zuid, 4 Febr. Samenkomst in 
het café van den heer Zijp, onder leiding van 
burgemeester B. J. F. Sutman-Meijer. De heer 
P. Bot werd tot lid van de plaatselijke commis
sie geïnstalleerd. 

Heeze, 23 Jan. Op het Raadhuis werd de 
plaatselijke landstormcommissie geïnstalleerd, 
bestaande uit de heeren baron van Tuyll, deken 
De Bruyn, ds. Addink, burgemeester Michels, de 
wethouders Vah Bree en v. d. Paal, secretaris 
Cox, dr. Theeuwen, H. Evers en J. Vullinghs. 

Hierna werd in de zaal van den heer Knij
nenburg een vergadering gehouden met de 
leden der afdeeling. 

Heidenscaap, 12 Febr. Ledenvergadering. 
Sprekers pater de Hart en de heer Heukels. 
Door den pater op het feit opmerkzaam ge
maakt, werd door allen warme hulde gebracht 
aan den heer Heukels voor diens stoere wer
ken gedurende 12~ jaar voor den B.V.L. De 
heer Heukels dankte voor de gebrachte hulde, 
maar schoof de verdiensten terug op zijn 
plaatselijke medewerkers. 

Hei en Boeicop, 25 Febr. Na opening van de 
vergaderin!l door den heer Hillebrand heeft luit. 
Groenendijk den burgemeester De Leeuw ge
ïnstalleerd als eere-voorzitter der a·fdeeling. 

Heiloo, 15 Febr. Ledenvergadering, waarbij 
aanwezig waren overste van Houten, de heer 
Oolders en wethouder Maas Geesteranus. 

Helden, 22 Febr. Algemeene jaarvergadering 
in de zaal van den heer J. Jacobs. Als spreker 
trad op jhr. Graafland van Maastricht. 

H. I. Ambacht, 6 Febr. Kouêl buiten, maar 
warm klopten de harten der aanwezigen. Na
dat de voorzitter alle aanwezigen welkom had 
toegeroepen kreeg luit. Groenendijk het woord. 

Hillegersberg-Schiebroek, 12 Febr. Samen
komst in de groole zaal van "Lommerrijk". 
Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. bur
gemeester Van Kempen, het raadslid J. P. van 
den Akker, ds. Allaart van Terbregge en vele 
anderen. 

De voorzitter van de Hillegersbergsche af
deeling wethouder W. L. M. Daniëls sprak een 
kernachtig openingswoord. 

Medewerking verleende het tamboers- en 
pijperskorps van de Chr. Oranjevereeniging, 
dat veel succes oogstte. Eenige films zorgden 
voor afwisseling. Burgemeester v. Kempen reik
te de prijzen uit. 

Honselersdijk, 13 Febr. Eerste B.V.L.-avond, 
onder leiding van den heer Th. P. J. Elsen, 
burgemeester van de gemeente Naaldwijk, die 
de gasten welkom heette en er zich bijzonder 
over verheu~de, dat thans ook te Honselers
dijk een B.V.L.-avond wordt gehouden. Spr. 
herinnerde eraan hoe aan Honselersdijk een 
groote historie - die der Oranjes - verbon· 
den is. Het is in de schaduw van het voorma
lig Prinsenslot, waar deze B.V.L.-bijeenkomst 
wordt gehouden. 

Na het zingen van het Wilhelmus, hield ds . 
Voorsteegh een bezielende rede, waarin hij 
wees op de beteekenis van Oranje voor ons 
volk, en de taak van den B.V.L. tot bescher
ming van land en goederen. 

Na de rede heeft generaal Zeeman de bre
vetten uitgereikt van de gehouden schiet
oefeningen. 

Hoogkarspel, 26 Febr. Jaarlijksche algemeene 
vergadering in café "De Landbouw". Overste 
Van Houten reikte de prijzen uit, terwijl de 
heer Oolders alle leden met klem aanbeveelt, 
den op 22 Mei a.s. te Alkmaar te houden land· 
dag te bezoeken. 
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Hoogkerk, 18 Febr. Schietwedstrijd van de 
afdeelingen Groningen en Hoogkerk. Na af
loop heette burgemeester Tjaberings, voorzit
ter van de plaatselijke commissie van Hoog
kerk, alle aanwezigen welkom, o.m. notaris 
Verheyen van Groningen, lid van de geweste
lijke commissie, en luitenant H. Turkstra, lei
<ler van de afd. Groningen, waarna overgegaan 
werd tot de uitreiking der pr:ijzen. 

Hoogmade, 12 Febr. Geslaagde samenkomst, 
onder leiding van pastoor C. Borstboom, o.m. 
bijgewoond door generaal Zeeman en luit. 
Karres. Het fanfarekorps "de Heerlijkheid 
Hoogmade" verleende medewerking. 

Kampen, 28 Febr. Vertooning "Sluit de Ge
lederen" in de Stadsgehoorzaal. De voorzitter 
der plaatselijke commissie, de heer W. de Vries 
Dzn., opende de bijeenkomst. De korpscomman
dant, overste Van Tienhoven, reikte de bre
vetten .voor konings- en scherpschutters uit. De 
heer De Vries bood het nieuwe vaandel aan de 
afdeeling aan, waarna kol. Lavaleye een rede 
hield. 

Klaaswaal, 22 Febr. Propaganda- en film
avond in "Het Wapen van Holland". De bij
eenkomst werd geopend door den voorzitter 
-der Plaatselijke Commissie, den heer P. J. Mast. 
Na vertooning van enkele films werden de prij
zen der schietwedstrijden uitgereikt door den 
burgemeester. 

Klazienaveen, 7 Febr. Samenkomst onder 
leiding van pastoor B. Jongerius. Sprekers 
overste v. d. Nieuwenhuizen en mr. de Bruyn. 
Ds. J. A. Verhoog sprak een slotwoord. 

Kollum, 14 Febr. Jaarvergadering van den 
B.V.L. in Kollumerland, onder voorzitterschap 
van burgemeester Woldringh. Tal van sprekers 
hebben het woord gevoerd, o.m. burgemeester 
T. Nauta, voorzitter van het Friesch Nationaal 
Comité. 

Koudekerke (Z.), 4 Febr. Prijsuitreiking door 
-den burgemeester. Overste Bierman was aan
wezig. 

Lage Zwaluwe, 18 Febr. Als instructeur bij 
<Ie schietoefeningen werd aangewezen de heer 
Adr. van Gils. 

Recept Prof. Dr. med. H. Much 

Leiden, 22 Febr. Propaganda-samenkomst 
van de vereeniging van leden van den motor
dienst. Onder de aanwezigen waren de gene
raals Zeeman en Colette en ds. H. Thomas, 
voorzitter van de plaatselijke landstormcom
missie. 

Na een oranjelievend openingswoord van 
den heer E. Raams, heeft res. kapt. R. Borde
wijk een propagandarede voor den motordienst 
gehouden. 

De Oude Jagerband, onder leiding van den 
heer Huegenin, verleende op voortreffelijke 
wijze medewerking, zoomede de heer Clinge 
Doorenbos. 

Een gedeelte van de samenkomst werd per 
radio uitgezonden. 

Lexmond, 4 Febr. De afdeeling kwam in jaar
vergadering bijeen. Prijzen en brevetten wer
den uitgereikt door luit. Groenendijk, die op
wekte tot meerdere paraatheid. De vergade
ring stond onder leiding van den voorzitter, 
den heer W. K. Haafkens, 

De Lier, 11 Febr. Zeer geslaagde samen
komst, waarbij aanwezig waren o.m. de bur
gemeesters van Delft, Schipluiden en de Lier. 
De hoofdrede werd gehouden door mr. Die
penh_orst, die in een zeer overzichtelijke rede
voermg wees op de felle maatschappelijke 
crisis, welke verwarring en onrust sticht. Met 
grooten nadruk wees spreker op de gevaren, 
welke van communistische en socialistische 
zijde dreigen. Om die reden zal de B.V.L. 
steeds paraat moeten blijven en is er ook voor 
socialisme en fascisme in dit instituut geen 
plaats. 

De heer Kwaad werd als voorzitter der 
plaatselijke commissie geïnstalleerd. Door de 
landstormers werd den burgemeester Crezée 
een aardig geschenk aangeboden. 

Limmen, 20 Febr. Jaarvergadering, waarbij 
~e heer K. Mooy Gzn. als plaatselijk leider ge
mstalleerd werd, als opvolger van wijlen den 
h~er de Groot. Burgemeester Nieuwenhuysen 
leidde de samenkomst, waarbij o.m. aanwezig 
waren de voorzitter van de gewestelijke com
m1ss1e, burgemeesteer S. M. Middelhoff van 
Hoogkarspel en overste Van Houten. 

Hotel 
" 
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Driedaagsche schietwedstrijd te Lunteren, 

Lisse, 9 Febr. Tot plaatselijk leider werd be
noemd de heer J. C. van Woerden, Broek
weg 64, alhier. 

Loppersum, 14 Febr. Prijsuitreiking onder 
leiding van burgemeester v. d. Munnik. 

Lunteren, 16 Febr. Na een geanimeerden 
driedaagschen wedstrijd viel hedenavond om 
half negen het laatste schot. Juist een uur 
later konden de prijzen worden uitgereikt, het
geen door den heer W. van Ingen Schouten ge
schiedde. 

Korpsprijzen: Groep A: te prijs B.V.L. te 
Lunteren, 243 p., zilveren eikentak; 2e pr.: 
Burgerwacht te Veenendaal, 240 p., medaille; 
3e pr. B.V.L. te Barneveld, 239 p., medaille; 
4e pr. B.V.L. te Ede, 238 p., medaille. 

Korpsprijzen: Groep B: Ie prijs B.V.L. Ede, 
240 p., zilveren eikentak; 2e pr. B.V.L. te Vee
nendaal, 239 p., medaille; 3e pr. Burgerwacht 
te Veenendaal (2) 239 p., medaille, 4e pr. Bur
gerwacht te Achterveld, 231 p., medaille. 

De Lutte, 18 Febr. De afdeeling hield haar 
jaarlijkschen propaganda-avond. Deze avond 
mag uitstekend geslaagd genoemd worden. Na 
het openingswoord van den plaatselijken lei
der, den res. !en luit. N. J. A. Poort, werd 
filmvertooning afgewisseld door eenige speeches, 
t.w. van burgemeester Banning en pastoor 
Rüding. 

Makkum, 21 Febr. Samenkomst in de Geref. 
kerk, die stampvol was. De film "Sluit de ge
lederen" werd vertoond. Eenige sprekers heb
ben een opbouwend woord gesproken, o.m. ds. 
Touwen en pastoor Verhoef. 

Melissant, 12 Febr. Propaganda-samenkomst. 
Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, 
dat de afdeeling 52 leden telt. Uit het verslag 
van den penningmeester bleek dat de ontvang
sten bedroegen J 169.58 en de uitgaven J 141.47, 
alzoo een batig saldo van J 28.11. In de Vaan
delkas is J 35. 

Middelbeers, 9 Febr. De afdeeling heeft een 
nieuw vaandel gekregen. 

Molenaarsgraaf, 4 Febr. Jaarvergadering on
der leiding van burgemeester D. Brouwer. Uit 

het jaarverslag van den penningm"ester blijkt, 
dat de rekening over 1934 sluit met een ont
vangst van f 120.40 en uitgaven f 79.01, dus 
een batig saldo van f 41.39. 

Nieuwleusen, 1 Maart. Filmvertooning "Sluit 
de Gelederen" in de Ned. Herv. Kerk. Onge
veer 500 personen waren aanwezig. Burge
meester Backx opende de vergadering met een 
uitvoerige rede, en wekte op tot steun aan den 
B.V.L. De voorzitter der Plaatselijke Commis
sie, de heer Vos, sloot de vergadering. 

Noordscharwoude, 12 Febr. Wedstrijd tus• 
schen B.V.L. en Burgerwachten. De uitslag van 
den korpswedstrijd was als volgt: 

Burgerwacht Noordscharwoude te prijs met 
139-l p.; B.V.L. Broek op Langendijk 2e prijs met 
1379 p.; verder Burgerwacht Broek op Langen
dijk 1363 p.; B.V.L. Noordscharwoude 1329 p. 
en Burgerwacht Zuidscharwoude 1317 p. 

Voor de 170 schutters waren 117 prijzen be
schikbaar. 

Numansdorp, 19 Febr. Propaganda-film-avond 
en prijsuitreiking, naar aanleiding van den on
langs gehouden tweeden Hoekschewaardschen 
wisselbekerwedstrijd. Na een inleidend woord 
van burgemeester J. G. de Zeeuw voerden de 
heeren Groenendijk, uit Hillegersberg en H. de 
Boer, uit Den Haag, het woord. 

Nijmegen, 7 Febr. Van de filmvertooning 
.,Sluit de gelederen" ontvingen wij het volgen
de militair-getinte verslag: 

Trompetgeschal had geklonken en in geslo
ten gelederen rukten de Nijmegenaars op naar 
het Concertgebouw "De Vereeniging". Daar 
werd een aanval gedaan op de groote zaal en 
deze werd stormenderhand genomen. Luit. Slie
penbeek bezette onmiddellijk het meest stra· 
tegische punt in de zaal, om van daaruit de 
verzamelde troepen toe te spreken en den 
spreker, ds. van Selms, in te leiden. Ds. van 
Selms, lid der gewestelijke commissie gaf in 
een kort tijdsbestek een zeer doordachte en 
ernstige beschouwing over het wezen en doel 
van den B.V.L. Dan werd de film "Sluit de ge
lederen" vertoond. De aanwezigen waren zeer 
voldaan. Zij zongen na afloop uit volle borst 
het Wilhelmus. En toen de troepen waren in-

Opening van het schietlokaal te Schipluiden. 
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VAANDELS VLAGGEN 
Fa. JANSSEN & Co., Stationstraat ', Tilburg 
Tel. 813. Eigen atelier. 70-jarige reputatie. 

Hoogste tentoonstelling-l'lhP kroningen. 
+ Prima werk en voordeelige prijzen + 

gerukt. ... begaf zich de kamerwacht het eerst 
naar den.. . . olienootjesrang, soms ook wel 
.,engelenbak" geheeten .... 

Oldenzaal, 21 Jan. Schietconcours 
dertien landstormafdeelingen. De 
haakjes geplaatste punten-aantallen 
vorige jaar behaald. 

tusschen 
tusschen 
zijn het 

Hengelo 474 (457), Oldenzaal 467 (457), Ros
sum 463 (415), de Lutte 462 (456), Ootmarsum 
461 (437), Tilligte 456 (454), Borne 448 (451), 
Losser 448 (424), Weerselo 446 {435), Lattrop 
446 (456), Saasveld 442 {434), Deurningen 433 
{448), Reutum 433. 

De uitslag werd door den voorzitter der 
plaatselijke commissie van Oldenzaal, burge
meester G. H. P. Bloemen, bekend gemaakt. 

De hoogste schutter was de heer G. Kerkhof 
uit Hengelo met 98 punten. 

De heer Huttenhuis uit Oldenzaal, die even
eens 98 punten had behaald, viel na overschie
ten af. 

Voor den hoogsten schutter was door notaris 
Joosten uit Ootmarsum, evenals vorige jaren, 
een medaille beschikbaar gesteld. 

De secretaris der gewestelijke commissie, 
burgemeester Banning, alsmede verschillende 
plaatselijke leiders uit den omtrek, gaven door 
hun tegenwoordigheid blijk van belangstelling. 

Oostburg, 20 Febr. Jaarvergadering onder 
leiding van burgemeester Erasmus, waarbij de 
heeren pastoor Lievegoed en Laernoes ge
sproken hebben. 

Oosterend (Fr.), 4 Febr. Vergadering in de 
Geref. kerk, onder leiding van ds. Van Otterlo, 
die een flinke B.V.L.-rede hield. De heer J. W. 
Santema hield een toespraak in de memmetael: 
.,Bûnte blêdden". Mr. Tijsma sprak een slot
woord. Het Chr. muziekkorps Wilhelmina gaf 
enkele nummertjes. 

Opende, 18 Febr. Prijsuitrei~ing, waarbij ka
pitein de Jonge en luitenant Atema aanwezig 
waren. 

Ossendrecht, 18 Febr. De afdeeling verschoot 
een "eerespeldje", geschonken door den voor
maligen leider den heer van de Riet. C. Bril 
werd met 98 punten de prijswinnaar. 

! 
,. 

r 

roma 
1 n a e I'!)Zen. 

Ottoland, 18 Febr. Jaarvergadering in de 
raadszaal, waarbij de plaatselijk leider, de heer 
J . H. de Kreij een overzicht over het afge
loopen jaar gaf. 

Oud Beier land, 25 Jan. V ertooning van de 
film "Sluit de gelederen" in het gebouw voor 
Chr. Volksbelangen. Na een openingswoord van 
den heer Mullard leidde de commandant van 
het landstormverband de film met enkele woor
den in. De film werd met groote aandacht ge
volgd. Bij het einde verhieven alle aanwezigen 
zich van hun zitplaatsen en werd het Wilhel
mus gezongen. 

Ouderkerk a/d IJssel, 14 Nov. De eere-voor
zitter burgemeester mr. F . J . van Beeck Cal
koen opende de vergadering. Uit het verslag 
van den secretaris bleek, dat de afd. 130 leden 
telt, waarvan 50 à 60 regelmatig aan de schiet
oefeningen deelnemen. 

Na de rede van den burgemeester werden 
enkele films vertoond en reikte Mr. J. van 
Mechelen de prijzen en brevetten uit. 

Koningsschutters: 1e pr. C. Vermeer, 2e pr. 
W. van Rijswijk. 

Scherpschutters: 1e pr. J. Meijer, 2e pr. I. 
Slingerland. 

Schutters 1e kl.: te pr. Ant. van Soest, 2e pr. 
Jac. Twigt. 

Schutters 2e kl.: 1e pr. D. Evegroen, 2e pr. 
Dr. G. Dekker. 

Overloon, 13 Febr. Propaganda-vergadering, 
onder leiding van den heer Janssen. Burge
meester Jans en de pastoor waren aanwezig. De 
heer Rabou heeft gesproken. 

Ruim 100 personen uit Overloon hebben in 
Boxmeer de filmvoorstelling van "Sluit de ge
lederen" meegemaakt. 

Poeldijk, 21 Febr. Prijsuitreiking, waarbij de 
heeren C. Fontein en D. J. Karres het woord 
gevoerd hebben. 

Poortugaal, 19 Febr. Na vertooning vaa 
enkele films wordt de heer K. van Es als voor
zitter der Plaatselijke Commissie geïnstalleerd . 

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN 
BLOEMENMAGAZIJN 

's-GRAVENHAGE 
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H. AB ERS O N EN ZO O N 
Aannemers 

STEENWIJK TELEFOON 4 

Rottevalle, 8 Febr. Onder voorzitterschap van 
ds. Smit werd in de Chr. school een samen
komst gehouden, waarbij de heeren Heukels en 
Beerda het doel van den B.V.L. in dezen tijd 
geteekend hebben. 

Rijswijk (N.-Br.), 15 Febr. De afdeeling ver
kreeg een eigen vaandel. 

Saasveld, 6 Febr. Jaarlijksche vergadering, 
waarbij burgemeester Banning het woord ge
voerd heeft. De muziekvereeniging "St. Caeci
lia" verleende medewerking. 

Sassenheim, 27 Febr. Vergadering in de Bur
gerzaal van het gemeentehuis, onder leiding van 
dr. Ie Grand, waarbij aan alle dienstplichtigen, 
die daarvoor in aanmerking kwamen - en nog 
geen vrijwilliger zijn - het doel van den 
B.V.L. uiteengezet werd. Majoor Boots en luit. 
Karres gaven toelichtingen. 

Scheemda, 14 Febr. Vertooning van "Sluit de 
gelederen". Aanwezig waren de burgemeester 
van Scheemda, de heer Venema, de 2e secre
taris der Gewestelijke Landstormcommissie, 
luit. Atema, en verder vele andere autoriteiten 
uit Scheemda en de omliggende gemeenten. De 
groote zaal was door meer dan 400 personen 
bezet. 

Luit. Atema sprak een inleidend woord, waar
in hij het nationaal reveil onze eenige crisis
winst noemde. Aan het slot der voorstelling 
werd spontaan het Wilhelmus aangeheven 
waarmede de bijeenkomst besloten werd. 

Scherpenisse, 7 Febr. Jaarvergadering, waar
bij overste Bierman aanwezig was. Het was een 
gezellige avond. 

Waschinrichting "NIEUWEROORD" 
Fa. J. SLOKKER - NEDERHORST d. BERG 
Met eigen chemische afd. Keurige afl evering. 
Concurreerende priizen. Vraagt prijscourant. 

TELEF. !l 

Schipluiden, 23 Febr. De opening in Januari 
van het schietgebouw te Wassenaar, heeft na
volging gev-0nden ; het tweede schietlokaal van 
den B.V.L. in Zuid-Holland West, waarvoor de 
heer A. van Santen zich veel moeite getroost 
heeft, is hedenavond in Schipluiden geopend. 
Ds. de Vries en de heer Royaards, voorzitter 
Z.H.W. hebben een woord van welgemeend 
medeleven gesproken. Majoor Boots loste het 
eerste schot. Naast burgemeester D. J. H. van 
Gent waren vele gasten uit nevenafdeelingen 
aanwezig. 

Silvolde, 8 Febr. Vergadering onder leiding 
van pastoor Ahsmann, die den Landstorm 
schetste als een beweging, die thans niet min
der noodig is dan 15 jaar geleden. Door overste 
Van Ingen Schouten werd in de plaats van den 
heer Tangelder als plaatselijk leider geïnstal
leerd de heer R. Miedema. Nog heeft de heer 
Jalink, uit Apeldoorn, een toespraak gehouden 
over "Oranje en de historie". 

Stadskanaal, 13 Febr. Vertooning van "Sluit 
de gelederen" in café Frascati, waarbij luit. 
Atema een inleidend woord gesproken heeft. 

Steenwijk, 24 Febr. Samenkomst, waarbij de 
film "Sluit de gelederen" vertoond werd. Reeds 
voor het vastgestelde uur was de zaal stamp
vol. In de plaats van den burgemeester mr. A. 
H. Goeman Borgesius, die wegens een operatie 
momenteel in een Diaconessenhuis te Utrecht 
wordt verpleegd, werd de bijeenkomst door 
den heer Thesing geopend. Mede aanwezig 
waren luit.-generaal L. F. Duymaer van Twist 
en kapt. G. F. Boulogne, voorzitter en secretaris 
van de nationale landstorm commissie. 

Na het zingen van het Wilhelmus verkreeg 
generaal Duymaer van Twist het woord. Hier
op volgde de vertooning van de klankfilm, 
welke van het begin tot het einde boeide. De 
bijeenkomst werd gesloten door burgemeester 
Backx van Nieuwleusen, terwijl nog besloten 
werd een telegram te zenden, in de hoop op 
diens spoedig herstel, aan den burgemeester 
Goeman Borgesius 

St. Maartensdijk, 1 Febr. Bij de jaarlijksche 
vergadering, die door den burgemeester gepre
sideerd werd, was overste Bierman aanwezig. 
De samenkomst droeg een opgewekt karakter. 

Surhuizum, 26 Jan. De afdeeling telt thans 
47 leden, waarvan bijna de helft scherpschut
ters. 

Terborg, 6 Febr. Geslaagde samenkomst, 
waarbij de heeren kapitein Goedhart en Jalink 
gesproken hebben. Tevens werden schietprij
zen uitgereikt. 

A. M. DE HART UTRECHT 
WELLNER ARTIKELEN - OUDE KERKHOF 26 

Terneuzen, 25 Jan. Filmavond, onder leiding 
van burgemeester Huizinga, waarbij vrijwilli
gers aanwezig waren uit Terneuzen, Hoek, 
Axel en Zaamslag. De heer P. G. Laernoes uit 
Vlissingen hield een rede, waarin hij wees op 
de trouw van de landstormers, die ongeacht 
de moeilijke tijden sedert 1918 lid blijven en 
op den groei van het korps dat 84.000 leden 
telt, w.o. 3200 in Zeeland. 

Onder de aanwezigen was de heer J. A. van 
Rompen, lid van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland. 

Tubbergen, 20 Febr. Jaarlijksche bijeenkomst 
van de afd. Tubbergen, Manderveen, Vasse, 
Reutum en Albergen. De zaal was mooi bezet, 
toen de heer Th. J. Oostendorp, leider, de ver
gadering opende. 

Nadat een film was vertoond werd het woord 
gevoerd door den burgemeester, den heer Th. 
Luycks. Voorts werd het woord gevoerd door 
den secretaris van het Twentsch Verband, den 
heer Banning en den commandant van het 
Twentsch Verband, overste baron van Voorst 
tot Voorst. 

Tweede Exloërmond, 16 Febr. Voor de ver
tooning van de film "Sluit de gelederen", die 
te Emmen gehouden wordt, gaven zich 60 lief
hebbers op. 

Uddel, 28 Jan. Groote opkomst in het Buurt
vereenigingsgebouw "Uddel's belang", waarbij 
de heer Jalink sprak over "de Landstorm en het 
Huis van Oranje". 

De lezing werd afl!ewisseld door zang- en 
spreekkoren van de Chr. zangvereeniging "Con
cordia" uit Apeldoorn en solozang van den 
heer D. van der Kooi, uit Apeldoorn, alles op 
gramofoonplaten. 

Uden, 25 Febr. Benoemd tot plaatselijk lei
der, de heer J. Verhoeven, Maasstraat. 

Veere, 5 Febr. Ledenvergadering onder lei
ding van burgemeester Huinink, waarbij over
ste Bierman en de heer Laernoes aanwezig 
waren. 

Veur-Leidschendam. Jaarvergadering onder 
leidinl! van burgemeester Keijzer, waarbij de 
R.K. Harmonie "St. Cecilia" welwillende mede
werking verleende. De hoofdrede werd gehou
den door generaal-majoor Ch. Kiès, die na een 
korte uiteenzetting van zijne kennismaking met 
den B.V.L. na zijn terul!komst uit Indië een 
lezing hield over Ned.-Indië en ons eenige 
oogenblikken daarheen verplaatste en ons dui
delijk liet zien, hoe het vroeger was en hoe 
het nu is, daarmede aantoonende, welke groote 
belangen voor ons land daar zijn. 

Vincent Berghegge declameerde en mevrouw 
Lize Houtstra-van Dam heeft enkele liederen 
gezongen. 

Vlaardingen. De Bijz. Vrijw. Landstorm afd. 
Vlaardingen hield Woensdag 6 Maart een onder
linge bijeenkomst van de leden met hun vrou
wen. Na een kort openingswoord door den 
plaatselijken leider, den heer A. de Zeeuw, 
werden door den commandant, res.-maj. Boots, 
de bij de schietoefeningen behaalde brevetten 
aan 4 koningsschutters en 21 scherpschutters 
uitgereikt. Na toespraken, muziek, het zingen 
van vaderlandsche liederen en het ronddienen 
van ververschingen werd de bijeenkomst ge
sloten met het zingen van het "Wilhelmus". 

Voorthuizen, 21 Febr. Propaganda-vergade
ring. Een overvolle zaal, meer dan 100 perso
nen moesten buiten blijven. De pl. leider E. 
Zandbergen sprak een openingswoord. Oud
Min. mr. H. Bijleveld hield onder spannende 
aandacht een rede over "Gezag en vrijheid, 
orde en recht". Een schermclub en een zang
koor gaven ter afwisseling verschillende num
mers, terwijl enkele leden in dialect fragmen
ten weergaven uit den strijd voor vrijheid en 
recht bij onze stamverwanten in Z.-Afrika. 

Wagenborgen, 9 Febr. Voor het eerst na zijn 
ziekte was kapitein de Jonge weder bij den 
schietwedstrijd aanwezig, hetgeen zeer ge
waardeerd werd. 

Westwoud. Door vertrek naar elders heeft 
de heer A. Buiteman als pl. leider moeten be
danken. In zijn plaats is nu benoemd de heer 
W. v. d. Vlugt. 

De heer Buiteman heeft bijna 15 jaar tot 
volle tevredenheid zijn functie als plaatselijk 
leider vervuld. Wij zeggen hem gaarne hier
voor onzen hartelijken dank en hebben hem 
dan ook noode zien vertrekken. 

Gaarne roepen wij den heer W. v. d. Vlugt 
het welkom in de afd. toe en wij vertrouwen 
dat hij de voetsporen van zijn voorganger zal 
volgen. Welkom in onze gelederen. 

Winsum, 1 Febr. Onder leiding van luit. 
Atema hadden in het Hotel Til alhier de ge
westelijke schietwedstrijden plaats voor de af
deelingen Adorp, Baflo, Bedum, Eenrum, Kan
tens, Leens, Middelstum, Uithuizen, Warffum, 
Winsum, Haren, Harkstede, Kloosterburen. 
Noorddijk, Uithuizermeeden en Ulrum. 

Voor de prijsuitreiking sprak luit. Atema een 
woord tot de schutters, waarin hij wees op het 
woord geschreven boven de poort van de 
Hoogere Krij usschool te Den Haag: ,,Vertrouw 
op God en Waakt". 

De korpsprijzen werden als volgt behaald: 
le prijs Stedum 169 p.; 2e prijs Kloosterburen 
166 p.; 3e prijs Slochteren 165 p. 

Witmarsum, 9 Febr. Wegens vertrek naar 
Ambt-Hardenburg werd door den plaatselijk 
leider, den heer K. Edens, als zoodanig ontslag 
genomen. In diens plaats werd benoemd de 
heer A. H. Reitsma. 
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Woensel, 17 Jan. Pogingen worden in het 
werk gesteld om alle oud-gedienden, die daar
voor in aanmerking komen, in de gelegenheid 
te stellen zich bij den B.V.L. aan te sluiten. 

IJzendijke, 31 Jan. Geslaagde samenkomst, 
waarbij burgemeester Berkers, van Sluis aan
wezig was. Het woord voerden de heeren Laer
noes en Bierman. Enkele aardige landstorm
films werden vertoond. Na afloop bleef men 
nog eenigen tijd gezellig bijeen. 

Zoetermeer-Zegwaart, 19 Febr. Samenkomst, 
onder leiding van burgemeester L. R. Middel
berg. Gesproken werd door de heeren generaal
majoor N. L L. Ch. Kiès, majoor Boots en luite
nant Karres. In de rede van generaal Kiès, die 
over Ned.-Indië handelde, zeide hij dat door 
den B.V.L. ook de wacht wordt betrokken voor 
het geestelijk en maatschappelijk heil van de 
meer dan 60 millioen zielen tellende Indische 
bevolking. Na deze rede werd spontaan gezon
gen: ,,Wij willen Holland houden". 

Fa. J. VOET - ROTTERDAM 
KEIZERSTRAAT 9 

POSTZEGELS VOOR VERZAMELAARS 

MEPPEL Café-Rest. SLOT 
ZlJIDErnDE 

GARAGE, TEL. 2571 

Vincent Berghegge heeft zeer verdienstelijk 
gedeclameerd. 

Zuidhorn, 23 en 24 Jan. Alhier werden in 
hotel Bennema schietwedstrijden gehouden 
voor de afdeelingen Aduard, Enumatil, Ezinge, 
Grijpskerk, Hoogkerk, Oldehove, Oldekerk, 
Zuidhorn, Groningen, Grootegast, Leek, Gro
ningen Staf, Marum en Opende. 

Burgemeesters der omliggende gemeenten 
gaven door hun aanwezigheid blijk van hun 
belangstelling. · 

Aan het slot van den tweeden dag vond de 
prijsuitreiking plaats, waarbij ook aanwezig 
was kap. De Jonge. 

Na een krachtige toespraak, waarin hij de 
aanwezigen opwekte om te volharden in hun 
houding van saamhoorigheid en kameraadschap, 
reikte luit. Atema de prijzen uit. 

Firma Wed. A. G. BAAR 
WASCH- EN STRIJKINRICHTING 

"SLUISJE" VREELAND 

Voor Jong Nederland 
GROEP A. 

(Onder de 10 jaar.) 

[[ 

De oplossing der vorige dieren
raadsels is: 

Van Groep A: 
oester - olifant - ibis - ekster - voorn -

adelaar - arend - raaf. 
De voorste letters vormen samen het 

woord: ooievaar. 

Van Groep B: 
kangoeroe - rhinoceros - otter -

koninginnepage - olifant - duizendpoot -
inktvisch - lijster. 

De voorste letters vormen samen het 
woord: krokodil. 

JONGENS EN MEISJES! 
Onlangs moest ik een klein, verguld 

pilletje toedienen aan enkele patiëntjes, 
die aan verzuimkoorts bleken te lijden, 
want ze lieten ijskoud na met een enkel 
woord te bedanken, als ze een mooi 
boek als prijs gewonnen hadden. Ik ben 
blij, dat ze er zoo prachtig van opge
knapt zijn. Geloof maar gerust: ik werk 
honderdmaal liever met mooie prijzen, 
dan met kina-poeders in goudpapier. 

GROEP B. 
(Boven de 10 jaar.) 

1. REBUS. 
444444444 

wij i i g g n n n n d e o a K. 
1 Sept. -1 
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KJU __ 
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IL WAT STAAT HIER TE LEZEN? 
G .. n r .. d v . rdr . ng' ... t 
D .. r 's H .. gst . n h . nd 

. ns . r. nj., 
h .. r .. ns 
g. pl. nt! 

H . t z . . n bl . v' . r . nj. b . v . n! 
T . t h .. 1 v . n v . lk . n V . d . rl . nd! 

HOFLEVERANCIER. 
Staag blies hem d' Ooster scherp om 

d' ooren, 
Waar in de Rijnstraat, als verloren, 
De koopman met z'n bloemen stond. 
Een kwaaie dag voor zijn negocie! 
Hij sleet geen tuiltje, ook al koos ie 
De schelste klacht uit kleumers-mond. 

Op 't laatst ziet hij een Hofkoets 
naderen; 

Wild vliegt het bloed hem plots door 
d' aderen: 

Een Dame lacht hem minzaam toe! 
Een heer met goud-bestikte kleeren 
Komt heusch bij Arie marchandeeren! 
Het wordt den koopman vreemd te moe. 

Zie, tuil na tuil wordt uitgekozen! 
En Arie, met verrukkend blozen, 
Ontvangt een geldstuk, blank en zwaar! 
Toen is het tot hem doorgedrongen: 
Hij, pasjes nog gesjochte jongen, 
Nu HOFLEVERANCIER, zoowaar! 

OOM BERTUS. 
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LANDSTORMER, 
TUINDER en CHAUFFEUR, 
zoekt betrekking, onverschil
lig waar; is acht jaar hierin 
werkzaam geweest; heeft zeer 
goede aanbevelingen. Adres: 
T. NIJLAND, Wilsum, 74, bij 
Kampen. 

WIE HELPT B.V.L.-er, 
instr. eener afd., 26 jaar, G.G., 
aan vaste betrekking als tim
merman of iets derg.; v. goede 
get. voorz. Br. onder letters 
A K aan bureau van dit blad. 

NEDERLANDSCH 1 
- FABRIKAAT 

N.V. KONINKLIJKE 

BEGEER 
VOORSCHOTEN 

MEDAILLES 

INSIGNES 

BIJLOO'S 
MOTORBOOTDIENST N.V. 

ROTTERDAM 
SCHIEDAM 
ZAANSTREEK 

Adres Rotterdam : 
Nieuwehaven no. 49, tel. 13558 
Adres Schiedam : 
Overschieschestr. 78, tel. 68114 

SIGAREN kleur Amarillo 
Wij leveren kwaliteitssigaren 
van 30 en 25 cent nu voor 8 
van 20 cent nu voor 6 
van 10 cent nu voor 5 
van 6 cent nu voor 4 
Vorstenlanden van 8 voor 4 
Vorstenlanden van 6 voor 3 
100 sigaren in Im. zilverribs 

voor 3 gulden. 
100 st. als proef, franco tegen 
storting op onze Giro 221887. 

FIRMA H. BATELAAN 
Koudekerk aan den Rijn 

e De technische vindin
gen gaan voort, ook In 
crisistijd! 

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

PBNA 
HET NEDERL. TECHNICUM 

ARNHEM 

STUDEER TECHNIEK 

THUIS' 

• 
B URGERB0'1W KUNDE 
WATERBOUW K U rJ DE 
WERKTU~BOUWKUNDE 
ELECTROTECHN I EK 
C H E M I E 

9 De cursist bepaalt 
zelf 't studietempo 

• Uitvoerige correctie 
• U krijgt de lessen, 

die Juist aansluiten, 
bij Uw vooropleiding 

Vraag het kosteloos Pè:o
soectus No. 1 O eens aan! 

Coöp. Melkproductenfabriek 
,, OP HOOP VAN ZEGEN" 

Dedemsvaart 
levert ;;feeds eerste klfls 
... BOTER en KAAS '"111(1 
tegen concurreerende prijzen 

· Telefoon 506 

DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 

KOOPT 
BIJ 

VROOM & 
DREESMANN 

Fa. P. VRIEND & ZOON 
Zaadteelt en Zaadhandel 

Andijk-Oost 
Speciaal adres voor Stok- en 
Stamboonen. Peulen en 
Doppers voor den handel. 

SJOELBAKKEN 
prima eiken. keurig nfg-t>w., 
prnchlig gPheilst, 2110 x 40 c:\I., 
m. 30 hPuken schijvPn in Inde. 
met spelrt>g-lement. !'rijs f 8.25, 
frnnco huis. 
M. Kool, Broek op Langendl!k 
Telefoon 243, Postg-iro üK,11:r 

H. W. BLOMJOUS 

A. Drüghorn 
v.h. L. W. RHONKIIORST 
Javastraat 57 - Den Haag 

Opgericht anno 1873 
Telefoon no. 1 13290 
Postgiro no. 163395 

Sigaren-, Sigarettenhandel 

$~ v 
Verzekering Maatschappij 

Sneek 
Directie : S. ZEIJL Wzn. 
Comm.: 
Prof. !\fr. P. S. ï.erbrandy. 

!\Ir. J. Oranje. 
Il. M. l\lnrtens, 
Burgemeester Sneek. 

Auto-, W.A.-, Onqevallen-, 

1 
Ziekten-, G-las-, Brand- en 1 
Transport• e rzekeringen. 

Op plnntRen, wanr nog niet 1 
verteg-enwoordigd, agenten 
gevniagd. -

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" · 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

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

Oefen- en Wedstrijdmateriaal 
Speciaal adres: 

Drukkerij Ruitenbeek 
DOORN Telefoon No. 125 

Modellen en prijzen op aanvraag 

Agenten of depothouders 
g-evraagd voor den ve~ 
koop op prijscourant vau 

1 ste kwaliteit tuin-, bloem
en landbouwzaden, Friesche 
kleipoters, boomgewassen, 

enz.. teg-en u iterRt con
curreerende prijzen. 

PANDBRIEVEN 
rler N.V. INSULAIRE !TYPO. 
Tll EEI{ RA :-.:K te ZIE H Il{ 71•: E 
EEN VEILIGE BELEGGING 

Verkrijg-baar: 
4 pCt P11nrlbri"ven à 100 prt 
Aanpesloten blJ de contr~le 
der Rijkspostspaarbank. 
Jaarlijksche uitloting 2½ pCt. 

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. Nndere inl.: Bouw- en 
Woningbur. ,.Onze Woning", 
Dir. H. G. Sliedrecht, te Zeist, 
Stationsplein. 

VAANDELS-VLAGGEN 
\fED,\ILLES BEl<El1S 
EEHEKHUISEN ~n LINTEN DEN:\' E \V EG :·:i-77 

TEI.EF. No. 11:?7fill 
's-GRAVENHAGE 
Uniform-kleetlin!!' 
Petten 

VOLBEDA's Zaadhandel 
Gebrs. v. LEUSDEN TELEFOON 45 - DRACHTEN 

EDE OOSTERBEEK KONINGssënuTTERS L. P. BOSMAN 
Jacht- en Toerlstenartikelen, 

KENT U DE MILISAFE? Amunltle, Tenten, Veld- e11 
Vrnngt prosp. Opg-ericht t!ll0 

The r mosflesschen, Rug-

H.H. LANDSTORMERS ! zakken, enz. 

FIRMA H. H. WIND 
Tel. 117 - COEVORDEN 

UW ADRES voor alle 

vn n den Bijzonderen Vrij wil
ligen Landstorm b, ·schikbaai· 
tegen betn'in!! vAn fl.-: 

INSIGNE 
van 't Koningsschutterskruis 

als reversknoop. 

WESTEINDE 36, DEN HAAG 
Vervanrtliger vnn R~!riments
vlaggen en llofborduursels 

N A L Garage Landbouwmachines, Ruwolle, 
• • • LANDSTORMERS, 8P.n7lnP en Electromotoren 

Bij postwisselzent1111g aan d• 
Administratie van .,Het Land 
~tormblad" te vermelden het 
geen men wenscht. 

C. ESSELINK 
Fabrikant van 

P. LANGHOUT - TER AAR LET OP uw ZAAK ! 
Billijke prijzen voor luxe Sigaren-, Tabak- en IN V INDUSTRIA 
Auto's en Touringcars Si)rnrettenmagazijn van 

C. G. LUIK, AALSMEER • • Postbox569. Tel.45860(2 lijnen) MIDDELHARNIS - TELEF. 21 

ROTTERDAM - HILLEGERSBERG 

en Handelaar in 

BOUWMATERIALEN 

GARAGE "LUXE" DOHPSTHAAT No. 20 Electrische Materialen voor 

STRAATVERLICHTING HOEVELS! TURFMARr<T 24-26 
TELEFOON 2001 • GOUDA 
Verhuur - Stalling - Reparatie 

Off. Agent: 
Nash - Singer - International 

H.RAMBACH 
MAAN DERWEG 10 

EDE 
Uw adres 
voor 1 ste klas clvlele en 
mllltalre kleedlng naar maat 

GARAGE v. BERKUM 
Coevorden 
1 e klas 

Re paratle- In richting 

Sigaren-Tabak-Sigaretten 
H. G. J. WOLF 
- LEIDEN --
948 TELEFOON 948 

88 BREESTRAAT 88 

WJNDMOTORENFABRIE~ 
ll. §cbrJ. BalrAcr .Ylsl·{Fr J 

.RECORD"WINDMOTOREN 

Official Ford-Dealer TE KOOP 

CONSERVEN 

BLOM 
Prima kwaliteit 

LANDHUIS TERREIN 
bij dorp. zwemb., a.electr. 
kab., vanaf 8 et. per M2. 

GEBR. SMIT, VAASSEN 

APPELMOES VELER VERLANGEN 
gaat uit naar een goed 
en mooi fornuis 

De Firma PELGRIM FORNUIZEN 
W. H.H. v.d. Born & C0 

Granen en Pluimveevoeder 

te 

Terschuur - Barnevelt 1 

levert U de mees-t oordeel
kundig samengestelde pluim
vee- en kuikenvoeders. Door kunnen waarlijk voldoen aan 

·t gebruik van onze artikelen VELER VERLANGEN 
krijgt ge een antwoord op de 

vele vragen, welke zich voor- N V PELGRIM" 
doen op dit gebied. • • " 

Neemt proef . . . . . . GAANDEREN 

d • d f I Nederlandsch Fabrikaat 
en ge wor t overtuig . 

Fabrieks- en Scheepsverlichting één der weln lgen die werkelijk 

chemisch reinigen. 

D. VERSTOEP t::n~::gMeerdervoort 809 

Aannemer van nrond-, spoor-, hei- en betonwerken 
W eÇJenbouw en waterwerken .-
Verhuur van aannemersmateriaal 

Telefoon Gouda 2352 - Telefoon Den Haag 338501 
Voorloopi{l kantooradres: Graaf Floriswe{l 30, Gouda 

UW advertentie 
op deze plaats ..... . 
en duizenden belang
hebbenden zouden ze 
gelezen hebben ..... . 

Rotterdam. Telefoon 45980. 

G.J. H0SMAN 
ROTTER,DAM 

Eendrachtstraat 38 a en c 
HET adres voor alle handels• 
en vereenigingsdrukwerk 1 -

Tl1AN5 DE POPUlAlRE HOED 

THE 
CLOCK 
HAT 

V.&NU 
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VOOR EERSTE KLAS VERPAKTE VERH EU L's VEEVOEDERS 
ROOMBOTER MUNTEN UIT door SUPERIEURE KWALITEIT 

Fa. B. BRINKERS 
AFDEELING ROOMBOTER 

ZOETERMEER 

LEVERING UITSLUITEND AAN DEN HANDEL 

N.v. VERHEUL's Krachtvoederhandel - ROTTERDAM - Telefoon 56892 -
ROTTERDAM Carrosseriebouw 
GRAND HOTEL COOMANS"BRISTOL N.V. M.E.G,G,A. 

WEnET.DnEPUTATTE 
GEHEEL GE:\IOOEnNISEEflD 

Onze prijzen zijn thnns: Rnmers vanaf f 3.-, inclusief 

CAPELLE a.d. IJSSEL 
Telefoon (Rotterdam) 

TELEFOON ZOETERMEER 12 _ DEN HAAG 390538 uit~ebreid Ilollandsch ontbijt. No. 5 3 0 0 9 
V ra a g t p r ijs -------------- ---------ALLE COMFORT 

N.V. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK 
oµgericht t .. \'EI•:~llA:\1 in 1800 

N.V. Eerste Ned. Hyp. Bnefbank, 's-Gravenhage 
gefusioneerrle bedrijven. 

Directie: Mr. M. J. BOS en l\fr. J. WILRENS. 
Knpitaal f 5.7f>O.OOO, waarop p-estort f 1.20ëi.700. 
Il ypothekf'n f 83.000.000. Pn nrlbrieven f 79.000.000. 

! pCt. Pandbrieven met verplichte uitloting à 100 pCt. 
Reserves f 3.800.000. 

NEDERLANDSCHE 
HANDEL-MAATSCHAPPIJ,N.V. 

AMSTERDAM 
Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE 

ALLE BANKZAKEN 
SAFE DEPOSIT - KOFFERKLUIS 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE - PETROLEUM - OLJë'1' EN VETTEN 

MACHINEKAMER-BEHOEFTEN 
MOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM v. v. 

TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN 
Inirericht voor zwanr hijschwerk tot 7000 T<.G. 

DELFT - HOOIKADE 30 - TELEFOON .(57 
ROTTERDAM - WIJN HA VEN t.o. 105 - TEL. 13820 

S ■ Levering van alle courante merkrn. 1ga ren Tep-P!1 toezending ''.°n postwissel of 
stortmg op onze g1rorek. no. 17921. 

- Ceef ons uw vertrouwen; niet naar 
- g1:>noegPn, na retourzend. geld terug. 

B. WITHAAR - PRINSENGRACHT No. 12 - MEPPEL 

UW TUIN 
vraap-t thans weer Uw aandacht. Voor aanschaf
fing van Vaste Planten, notsplanten. Heesters, 
Coniferen, Rhododendrons, Rozen enz. vraagt 

catalogus 
aan onderstaand adres te Dedemsvaart. U 
ontvangt dan een rijk-p-eïllustreerd, waardevol 
boekwerk. waarin U een enorme keuze plant
materiaal vindt van uitstekende kwaliteit. 

KON. KWEEKERIJ 

.MOERHEIM: 
N. v. AANNEMING MIJ. STOOMWASSCHERIJ 
J.P.v.EESTEREN GEBR. BOEK 

LOOSDUINEN 

Vraagt prijs 

HOTEL v. ENGELEN Hotel VERNIMMEN en beschrijving van onze modellen 

ZADEN I Uitsluitend 
Stroomend w. en k. water 

HELLEVOETSLUIS 

Telef. 3 (dag en nacht) 
Heerenveen (t.o. 't station) 

Prima Keuken Centrale verwarming N V A het beste 
APELDOORN GARAGE - TELEF. 20 • • ■ HOBBEL Overal 

ff O TEL BLO [MINK L E E U WA R D E N =O==O==L==T==G ==E N==S==P==L==AA==T==---ve_r_le_g e_n_wo_o_rd-ig_d. 

GEVESTIGD SEDERT 1847 

bij het Kon. Paleis en Bosschen 

Fraai gelegen aan de Loolaan 
Hotel "De Kroon" Firma C. en S. VALKENBURG & Co. 
Vergaderzalen SCHERPENZEEL (Gld.) 
UITST. KEUKEN Tel. 7 -Telegrammen: 

SIMON-VALKENBURG 
CAFE-RESTAURANT Fabrikanten van: 

'T GOUDEN HOOFD Diverse soorten Singelband, Touw-
Hote1 "Terminus", Utrecht GROENMARKT 13 werk en Techn. Banden en Weefsels 

Hotel- Pension DEN HAAG -

,,WAMELINK" Telef. 117584 (3 lijnen) ! 

WINTERSWIJK - TEL. 202 

Petroleu ffl-producten 

nustig gelegen, 
te midden van bosch en tuin. 

Naar Brielle? 

Café-Restaurant Suisse 
H eerestraat 26 

Groningen 
't Meest bekende Restaurant 
en Café ter plaatse 

Technische Oliën en Vetten 
Touwwerk en Staaldraad 
Teer-producten 

dan naar 

't Hotel "De Nymph" Prima consu;;;'.e ;_P;;;;;~ 
Prima en zeer billijk- Engros en detail 

•t Bekende Café- Restaurant Tevens eigenaar Hotel Elzenga A. TEN BRUGGENCATE 

ALKMAAR Hotel Noord-Brabant BROEK .OP LANGENDIJK - TELEFOON 48 

DINEERT IN P. Mulders & Zn. 

't GULDEN VLIES Utrecht .. 
EN GE ZULT 

Vreeburg - Tel. 12836 

TEVREDEN zuN I Groote Vergaderzalen N t. t d B V L e 1e s v. . . . . 
N.V. Houthandel vb. Fa. J. & G. ALBLAS ZE:E: 1 

WADDINXVEEN - Telefoon no. 6 F/1 lA,vo 
Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel.40891 'J',11,,/1::::-1 /,4 <":1 

(f?f'hf'e/ Il;.&... t::::-A, al ... 
LEV_ En EN : Vuren. Grenen, Amer. Grenen Irie1 , , colrint '• Y ~ § 
en Eiken Bestekhout, Kolders, Juffers, Spar- f li:tec1,-is ef't) - g 
ren. Zwcedsch Vu!'en en Grenen Plaatho11t. ~ ""> 'Che La Il ;; 
Gesch. en geploegd hout v. d woningbouw ',;J , . So 11:Jp ... < • • • Cl) (D -... 

TRIPLEX OREGON PINE f~ ~~-
BERKEN en EUEN z '1Q Q I» ·1::::- • 0 = g, 

PnI.TZEN S C II En P CONCURREEREND ! ,/::L_ J1 : ~ 

BEroNHo~RTE LEVERINGSTIJD KisrENHoUT Pop(/V01,4 îl 
N.V. SLUIS & GROOT' s 
Kon.Zaadteelt en Zaadhandel 

ENKHUIZEN 

TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN ZWI TNDRECHT 

STEEDS MEER GEVRAAGD 
Levering uitsluit. a. d. handel 

f ~l.Jt, Fi ~ z 
ç;,4, 0 ~1 

L, Î'O//e • 0 ~ ~ 
'\q tn l?ararw ~ = 
f_ /Jef's Ie. - p. 

• en J traat 

Purgeer- en Bloed
zuiverende Pillen 

van H. VAN AKFN, 
Apotheker - Sn~cialist 

te SEUAETE. 

Het beste en doelmatigste 
purgeermiddel, veroorzaken 
geen buikpijn of krampen, 
zuiveren het bloed en geven 
het nieuwe kracht. 

Prijs: f 0.60 per doos 
Verkrijg baar bij Apothekers 
en Drogisten. 

Importeur: 

SCHULTE & THIEME 
Postbox 5S - Middelburg 

BOUW- EN GEWAPEND 

BETONWERKEN 
per stuk N. v. 1NGEN1EuRssuREAu G. M. A. STEIJLEN 

n,,,, . V. EIJSS[[sm: 
es. Of Z'Wo 

1 
IIeeren .. l..I..e 

en 

ZUIDBLAAK No. 22 per K.G. 
ROTTERDAM. Tel.11645 Speciale Afdeeling 

FIJNGOED 

,,EKSTEEN" 
Sweelincklaan te Bilthoven 
~PEÎ.TAAT-RlTnEAU voon 
WATERREINIGING 

EN 
WATERTECHNIEK 

DONKERSTRAAT 50 

HARDERWIJK 
Tel. 141 - Giro 119428 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
Coupeur steeds te ontbieden 

r1111r; 
2eJtu e/ 
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No. 4 - APRIL 1935 

HIElf 

De Revolutionair 
Socialistische Arbeiders 

Partij (R.S.A.P.) 
Op een op 4 Maart 1935 te Rotterdam 

gehouden congres kwam de reeds meer
malen besproken fusie tot stand tus
schen de Onafhankelijk Socialistische 
Partij (O.S.P.) en de Revolutionnair So
cialistische Partij (R.S.P.), de beide bui
ten de Ilde en lilde Internationale staan
de links-revolutionnaire partijen in Ne
derland, die zich op het standpunt stel
len, dat de gebeurtenissen in Duitsch
land en in Oostenrijk gepaard met de 
gewijzigde buitenlandsche politiek van 
Moskou afdoende bewijzen geven, dat 
de Ilde en IIIde Internationale gefaald 
hebben en de tijden rijp zijn voor het 
oprichten van een nieuwe IV de Inter
nationale, die men zich denkt onder lei
ding van den bekenden uit Rusland ver
bannen Leo Trotzky, den voorvechter 
van de "permanente wereldrevolutie". 

In overeenstemming met het leden
tal van de O.S.P. (ongeveer 4000) en de 
R.S.P. (ruim 1000) zijn in het hoofdbe
stuur der nieuwe partij (R.S.A.P.) aan 
de O.S.P. 9 leden en aan de R.S.P. 
6 leden toegedeeld. 

Voorzitter is P. J. Schmidt van de 
O.S.P. 

Secretaris is H. Sneevliet van de 
R.S.P., tevens voorzitter van het vak
verbond het N.A.S. en lid van de Twee
de Kamer. 

Het orgaan van de gefusionneerde 
;rartij heet: ,,De Nieuwe Fakkel" en zal 
tweemaal per week verschijnen. 

Als programma van actie stelt de 
R.S.A.P.: 

a. niet zal worden genomen van de 
armen om de rijken te sparen, doch ge
nomen zal worden van de rijken om het 
bestaan van de werkende massa te ver
zekeren; 

b. gemeenschappelijk bezit van den 
grond, de transportmiddelen, de indus
trie en de banken; 

c. volledige vrijheid van Indonesië 
en ondersteuning van den radicalen 
vleugel van de Indonesische volksbewe
ging, die zich de onafhankelijkheid van 
dat land ten doel stelt; 

d. strijd in breed front van de arbei
dersklasse met verwante groepen van 
ondergaande middenstanders tegen elke 
verlaging van de levensstandaard der 
werkende massa en tegen afbrokkeling 
van de politieke rechten; 

e. strijd tegen de fascistische terreur 
van de werkende massa in breed front; 

f. amnestie voor de politieke gevan
genen en bannelingen, die voor het pro
pageeren van hun overtuiging door de 
heerschende klasse veroordeeld zijn, en 
in het bijzonder voor de veroordeelde 
marine-mannen. 

De toekomst moet leeren, of deze 
fusie zal stand houden. Er bestonden in 
de twee oude partijen tal van belang
rijke controversen, in het bijzonder op 
het gebied van de vakbeweging. De 

G 
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HETWETTIGGEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS /1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

R.S.P. toch bestond in hoofdzaak uit in 
het N.A.S. georganiseerden, terwijl de 
leden van de O.S.P. zooveel mogelijk, 
na afscheiding uit de S.D.A.P. georgani
seerd zijn gebleven in het N.V.V., en er 
niets voor voelen naar het N.A.S. over 
te gaan. Als modus is thans aangeno
men, dat de leden van de R.S.A.P. in 
principe zullen blijven in de moderne 
vakbonden (N.V.V.), om daarin den 
strijd voor de revolutionneering van de 11 
massa voort te zetten en eerst indien 
zij als gevolg van deze actie uit het _____ _ 
N.V.V. worden geroyeerd, verplicht zul-
len zijn tot het N.A.S. toe te treden. 

Ook de beide jeugdorganisaties, het 
Socialistisch Jeugd Verbond (S.J.V.) 
van de O.S.P. en de Revolutionnaire 
Jeugd Bnnd (R.J.B.) van de R.S.P. en 
het N.A.S. zijn besloten een fusie aan 
te gaan onder den naam van Revolu
tionnair Socialistisch Jeugd Verbond 
(R.S.J.B.), welke fusie nog in Maart 
haar beslag zou krijgen. 

Het nieuwe orgaan zal 'he eten: ,,Rode 
Jeugd" en eens per maand verschijnen. 

Dit Jeugdverbond is internationaal 
aangesloten bij het Internationaal Bu
reau van Revolutionnair Socialistische 
Jeugdorganisaties, gevestigd te Stock
holm. Als bijzonderheid dient opge
merkt, dat het deze jeugdorganisaties 
zijn, die in F e'bruari 1934 in het geheim 

samenkwamen te Laren met de bedoe
ling om tot samenwerking in internatio
naal verband te komen, welke bijeen
komst door de prijzenswaardige activi
teit van den burgemeester van Laren 
werd verstoord, waarna de deelnemen
de buitenlanders werden uitgezet, wat 
zooals bekend aanleiding gaf tot een 
geweldige politieke actie tegen den 
burgemeester van Laren, die een vier
tal Duitsche deelnemers over de Duit
sche grens deed uitleiden. 

De conferentie is daarop te Lille 
(Frankrijk) gehouden en leidde tot de 
oprichting van bovengenoemd Interna
tionaal Bureau. 

Reizen in de Sovjet-Unie. 

In het te Antwerpen verschijnend 
blad "De Stormloop" van 22 Januari 
1935 komt een artikel voor van een 
lezer, die gaarne een onpartijdig en 
grondig onderzoek in Rusland had wil
len doen en daartoe het plan had opge
vat Rusland per auto te bereizen. Hij 
werd daartoe verplicht zich te wenden 
tot het internationale reisbureau "In
tourist" en kreeg op verzoek tot ver
leenen van een "bijzondere toelating" 
het volgende antwoord: 

,,Om in U.R.S.S. te reizen, per auto, 
,,alleen of in groep, is het noodig tel-

"kens een bijzondere toestemming te 
"verkrijgen en te voren al de noodige 
"formaliteiten voor het verkrijgen van 
"een Sovjet-visa te vervullen. Thans is 
"er maar één weg, waarvan autorijders 
,,mogen gelbruik maken, n.l. Riga
,,Pskov-N ovgorod-Tver-Moskou. 

"Wij bezitten geene kaarten waarop 
,,de wegen aangeduid staan. 

,,Een liter essence kost 0.90 fr. Fran
"sche munt. De auto- en motorrijders 
"moeten een Sovjetischen ingang-visa 
,,bezitten, lid zijn van een autorijders
"club door de Internationale Conventie 
,,der autorijders aangenomen, een trip
,, tiek van de laatstgenoemde Conven
" tie, naar het model in 1920 verschenen, 
"bezitten, en daarbij nog in bezit zijn 
,,van een internationaal rijvergunning, 
,, van hetzelfde model. 

,,De reizigers zullen mogen overnach
" ten te Pskov, Novgorod, Leninggrad en 
,,Moskou. Van de grens af zullen de toe
,,risten, gedurende gansch den weg, 
"vergezeld moeten zijn van een gids van 
"het "Intourist", deze gids zal voor de 
"bewezen diensten recht hebben op een 
"dagelijksche vergoeding van 144 fr., te 
"betalen in Fransche munt. Geen enkele 
"afwijking van den vastgestelden weg 
,,zal toegelaten worden. 

"Er wordt ten zeerste aanbevolen 
,,eene reis van 9 dagen te ondernemen, 
"welke tegen 1520 fr. per man, logies 
"en voeding gedurende de heele reis 
"verschaft; in deze som is natuurlijk 
,,niet begrepen het uitbetalen van gids, 
"essence, smeerolie en het reinigen van 
,,het voertuig, hetwelk telkens 18 fr. 
,,kost." 

Communistische Dominees. 

Op een communistischen predikant 
willen wij de aandacht vestigen, n.l. 
Ds. Dr. J. L. Snethlage, predikant te 
Oyen (N.-Br.), omdat deze zoowel in 
woord, als geschrift zich doet kennen 
als een volslagen communist en com
munistisch ijveraar. 

In het · maandblad "Geloof en Vrij
heid" van Januari 1935 is een door 
Ds. F. J. Krop te Rotterdam aan de 
Synode der Neder!. Hervormde Kerk 
ingediend adres opgenomen, waarin 
protest wordt aangeteekend tegen het 
feit, dat Ds. B. Boers te Roordahuizen 
en Ds. J. L. Snethlage te Oyen openlijk 
propaganda maken voor Moskou en 
zich niet ontzien heblben in het week-

blad "Rusland van Heden", orgaan van 
de "Vereeniging Vrienden van Sovjet 
Unie" (V.V.S.U.) van 4 November j.l. 
artikelen te schrijven respectievelijk ge
titeld: ,,Dat goddeloze Rusland" en "Als 
ik preken moest over de Sovjet-Unie". 

Belangstellenden mogen worden ver
wezen naar hetgeen Ds. Krop over deze 
artikelen opmerkt; hier moge worden 
volstaan met een enkele aanhaling uit 
het artikel van Ds. Snethlage: 

,,Zoals de christelijke kerken ge
"woon zijn het oude volk Israel als 
"voorbeeld van een uitverkoren volk te 
"zien, zoo zie ik heden ten dage het 

SENORITAS 

,,nieuwe Rusland als twintigste eeuw
,,se voorbeeld van zulk een uitver
kóren volk, dat een roeping tegenover 
,,de wereld vervult;" 

en tot slot: 
,,Is het dan niet te meer ons aller roe

"ping de boeien te verbreken, die ons 
,, vastkluisteren aan ons verval en de
,,zelf de weg te gaan, die de Sovjet
" Unie vóór ons betreden heeft, de weg 
"ter overwinning, de weg naar de 
,,nieuwe wereld, een nieuwe mens
,,heid." 

Beide predikanten zijn volslagen com
munisten en onkundig van het werkelijk 
gebeuren, met een variant te kenschet
sen als "plus communiste que Lenine". 

Ds. Snethlage schreef in 1933 een 
boekwerkje "Democratie en Dictatuur", 
uitgegeven bij van Loghum Slaterus te 
Arnhem (prijs f 1.90), waarin hij zijn 
standpunt ten opzichte van de demo-

VAANDELS en VLAGGEN Ook in de goedkoopsten garandeeren wij 
moderne, onvergan kei ij ke uitvoering 

------ ONDER VOLLE GARANTIE. BOGAERTS-GRAAFLAND te BOXTEL 
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D·E IN DE PIJP. 
Oouwe Egt>erts Echte fnescke tteere11 · Baai en 
'13,à,l1-Tabc1k - Melange van rijpe tabakken. 

cratie en de dictatuur van het prole
tariaat uiteenzet. In dit boekwerk ver
heerlijkt de schrijver de dictatuur van 
het proletariaat, waarvan hij o.a. als 
kenmerken noemt: haar zedelijk ka
rakter en haar religieuse karakter. 
Blijkens een noot op blz. 99 heeft Ds. 
Snethlage dit vermeend religieus karak
ter van de Sovjet-dictatuur nader uit
eengezet in een tweetal geschriften: 
,,Socialisme - Leninisme en W ereldbe
schouwing" en "De Religie van het 
Bolschewisme", verschenen in de serie 
,,Vragen van Nu", Assen 1932. 

De samensteller van dit bulletin ge
voelt zich niet in staat met enkele korte 
woorden een resumé te geven van de 
opvattingen van dezen predikant, doch 
kan evenmin de juiste woorden vinden 
om zijn weerzin en het gevoel van on
behagen te vertolken, die de lezing van 
enkele hoofdstukken uit het boek van 
Ds. Snethlage bij hem hebben opgewekt. 

GEZWETS OVER "HET GEZAG". 

Zoo noemt het blad van den heer 
Mussert d.d. 9-3-'35 de actie van den 
B.V.L. Het schrijft: ,,de heeren schijnen 
te denken, dat men met gezwets over 
"het gezag" de werkloozen aan werk 
kan helpen en hun leege magen kan 
vullen". 

Deze revolutionaire toon zijn wij 
reeds lang gewend, n.l. van de "Tri
bune" en van de socialistische bladen. 

Het blijft het oude verschil, dat den 
B.V.L. scheidt van alle revolutionaire 
actie. 

Bij den B.V.L. gaat het om "het Ge
zag", bij de roode en zwart-roode agita
tie gaat het om "de "macht", die zich 
aan geen grenzen gebonden acht. 

De B.V.L., die zijn uitgangspunt in de 
vrijheid gekozen heeft, steun~ juist ter
wille van die vrijheid het wettig Gezag. 

Allen "machtveroveraars" ten spijt. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Benoemingen. 

Amsterdam Oost. 
Tot plaatselijk leider van afdeeling 

Oost I, de heer Th. v. d. Ploeg; tot leden 

Vraagt onze .Prijscourant voor 1 
Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden 
Fa. GEBR. OUDIJK 

1 Zaadhandel. Tel. 42. Waddinxveen 

van de pl. commissie de heeren Ph. Bos
senbroek en kapelaan 1. J. Leesberg. 

Amsterdam Centrum. 
Tot plaatselijk leider van afdeeling 

Centrum III, de heer G. Nieber. 

Amsterdam Zuid. 
Tot leden van de plaatselijke Land

storm Commissie de heeren Mr. N. de 
Beneditty; Jhr. B. F. van Bevervoorde 
tot Oldemeule; Dr. J. Gajetaan; M. Gol
denberg; Dr. H. Groeneweg; kapelaan 
K. J. H. Lautenschütz en J. F. Baltzer. 

Bijeenkomsten 

werden in de maand Maart voor de 
volgende afdeelingen gehouden: Vree
land (schieten); Amsterdam Noord 111 
(schieten); Duivendrecht (vergadering 
pl. commissie en vergadering met le
den); Abbenes (schieten); Amsterdam 
Zuid 111 (schieten); Diemen (vergadering 
pl. commissie; vergadering met leden en 
schieten); Lisserbroek (ledenvergade
ring en schieten); Amsterdam West alle 
afdeelingen (schieten); Abkoude en 
Baambrugge (installatie nieuwe leden 
pl. commissies) en schieten; Purmerend 
en Wijde Wormer (schieten); Jisp, Il
pendam en Oosthuizen (schieten); 
Aalsmeer Dorp, Aalsmeer Oost en 
Aalsmeer Kudelstaart (schieten); Slo
terdijk (schieten); Amsterdam Zuid, 
alle afdeelingen (schieten); Amsterdam 
Noord I en Il (schieten en vergadering 
met pl. commissie); Westzaan ( vergade
ring en prijsuitreiking); Nieuwer-Amstel 
(schieten); Amsterdam Oost en Cen
trum, alle afdeelingen (schieten en 
prijsuitreiking); Amsterdam West en 
Zuid alle afdeelingen (prijsuitreiking); 
Broek in Waterland; Edam en Mon
nickendam (schieten en prijsuitreikin
gen); Marken (schieten); Ouderkerk a/d 
Amstel (schieten); Spaarndam, Spaarn
woude, Houtrakpolder en Halfweg 
(schieten); Rijk (gezellige avond); Mui
den (schieten). 

ROOICT IBIS EN GÉÉN ANDERE SHAG 

Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd: 

tot Reserve Kolonel: de Reserve Lui
tenant-Kolonel C. M. Donck, Comman
dant van het Vrijwillige Landstorm
korps "Stellin.R van Amsterdam"; 

Res.-Kolonel C. M. Donck. 

STOOMEN - VERVEN 

/ N.V. Nederlandsche 
Glasverzekering Mij. 

1 
DE OUDSTE ANNO 1861 

1 Hoofdkantoor ROTTERDAM BEURSPLEIN 2 

Tel. 22160 (2 lijnen) 

DE VOORWAARDEN ZIJN HET GUNSTIGST 

OPROER 15 INBEGREPEN 

ZONDER EXTRA PREMIE 

tot Reserve Luitenant-Kolonel: de 
Reserve Majoor T. Beets, Commandant 
van het Vrij willige Landstormkorps 
,,West-Brabantsch Verband; 

Res. Luit.-Kolonel T. Beets. 

de Reserve Majoor G. F. van Hoogen
huyze, Plaatselijk Leider van den Bij
zonderen V rijwilligen Landstorm te 
's-Gravenhage. 

LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

Benoemd tot Districtscommandant in 
het Verband Alkmaar Res. Kapitein 
J. J. D. H. Verschoor te Alkmaar. 

Afdeeling Rijk. 

Onder voorzitterschap van Ds. van 
van Strien hield de pl. Landstorm sub 
commissie een goed bezette vergade
ring, waarin de voorzitter een mooie 
rede hield, getiteld: ,,Rondom de 
Oranjetroon". 

Voorts werd de Landdag besproken 
en de deelneming daaraan geregeld, ter
wijl ter afwisseling door enkele leden 
gedichten werden gedeclameerd. 

VEENHUIZEN. 

In memoriam. 

Op Vrijdag 29 Maart j.L overleed alhier de 
heer A. I. Reinders, voorzitter der pl. Land
stormcommissie, in den ouderdom van 57 jaar. 
Hij was een sympathiek persoon in onze af
deeling en sinds de instelling der plaatselijke 
commissie lid hiervan, terwijl hij sinds vele 
jaren de voorzittersfunctie waarnam. 

Zijn nagedachtenis zal zeker heel lang in 
onze herinnering blijven voortleven. 

Dat hij ruste in vrede. 
De pl. Leider. 

G. ESSELBRUGGE. 

De ,Landstormer eet Stamppot met 
echte Geldersche ,Rookworst van 

BAKHUIS 
het 100-jar!g product 

Vraagt Uw Winkelier en let op het loodje "Olba", Olst 

N.V. BAKHUIS' OLBAFABRIEKEN 

ASTERWEG 17-19 - o.h. IJ - AMSTERDAM 1 1832 OLST 1934 

AFDEELING ARNHEM. 
Op 15 Maart j.L kwam bovengenoem

de af deeling in vergadering bijeen, ter 
gelegenheid van de vaandeluitreiking. 

De concertzaal van "de Vereeniging" 
was geheel gevuld; in totaal waren on
geveer 500 personen aanwezig, waar
onder vele hooge burgerlijke en mili
taire autoriteiten. De zaal was keurig 
versierd met Perzische tapijten en vlag
gen, terwijl een strijkje vroolijke muziek 
ten gehoore bracht. 

Het grootste ge/beuren voor de af
deeling was wel de aanwezigheid van 
Z. Exc. Generaal Duymaer v. Twist. 
Jammer dat Z. Exc. reeds voor de pauze 
weer wegmoest! 

Bij het binnenkomen van den gene
raal werd door 3 tamboers het signaal 
,,geeft acht" geslagen. 

Precies 8 uur betrad de wachtmees
ter Waanders met z'n trompetters van 
het K.R.A. het tooneel en kondigde met 
enkele schetterende fanfares het begin 
der vergadering aan. Een schitterend ge
zicht deze "Gele Rijders" in groot 
tenue. 

Na de openingsrede van den voor..át
ter der Pl. Commissie Mr. J. W. U. 
Doornbos en het zingen van het Wilhel
mus vond de vaandeluitreiking plaats. 

Dit vaandel is vervaardigd door de 
dames Mevr. Doornbos en Mej. Hulle
man naar een ontwerp van de Res. 
Serg. v. d. Veen. 

Op het tooneel stond opgesteld een 
vaandelwacht onder commando van den 
Pl. Leider, den Res. lsten Luit. J. Hulle
man, en bestaande uit een vaandeldra
ger, 5 soldaten, een tamboer-maître en 
3 tamlboers. Ter weerszijden hiervan het 
Damescomité en de PL Commissie. 

Door de voorzitster van het Dames
comité Mevr. Doornbos. werd met 
enkele welgekozen woorden het vaan
del aan den voorzitter van de PL Com
missie overhandigd. 

Deze richtte zich hierna tot de vrij
willigers, wees hen op de groote betee
kenis van een vaandel en reikte het 
onder het spelen van het Wilhelmus 
aan den Commandant Vaandelwacht 
over, die het weer aan den vaandel
drager overgaf. De tamboers sloegen bij 
het begin en einde van deze treffende 
plechtigheid enkele signalen. 

Hierna verkreeg Z. Exc. Generaal 
Duymaer v. Twist het woord. O.a. me
moreerde spreker, dat ook hier in Arn
hem weer gebleken is, dat wanneer 
vrouwen iets ondernemen, het zeker in 
orde komt en dat hij ervan overtuigd 
was, dat wanneer het eens noodig 
mocht zijn de Landstormers van Arnhem 
pal achter hun vaandel zouden staan. 
De gloedvolle rede van den Generaal 
oogstte een geestdriftig applaus. 

Vervolgens betrad Pater Felix Otten 
O.P. het tooneeL Op een dikwijls humo
ristische wijze heeft hij de aanwezigen 
1bijna een uur geboeid. Hij noemde 
Z.Exc. Generaal Duymaer van Twist de 
"Bestevaer" van den Landstorm en 
zette duidelijk en klaar uiteen oorsprong 
en wezen van het Gezag. 

Na de pauze werden de brevetten en 
medailles van konings- en scherpschut
ters en de prijzen van de, in den afge
loopen zomer, gehouden schietwedstrij
den uitgereikt, terwijl ter afwisseling 

HOTEL POMONA 
BRANDVRIJ GEBOUWD 

MOLENSTRAAT 53 - TELEFOON 116067 * 
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V aandeluitreiking te Arnhem op 15 Maart. 

~ ~-
's-Gravenhaire. Tel. 117505 * 

Prof. Felix Otten. 

manschappen van het K.R.A. onder 
opperwachtmeester Quekel een colonne 
karabijn uitvoerden met medewerking 
van de trompetters van het K.R.A. 

Tot koningsschutter zijn dit jaar be
vorderd de heeren Andriessen, v. Bur-

ken, Dieleman, Mr. Doornbos, Hulie
man, Rakhorst, Slakhorst, v. Veen en 
Weverwijk. 

Tot scherpschutter de heeren Dikker, 
de Haan, Lustig en Stoffels. 

Prijswinnaars waren: 
Klasse konings- en scherpschutters 

op scherp: 1ste prijs Hulleman 95 p., 
2de prijs Dieleman 94 p., 3de prijs 
Kurth 93 p. 

Klasse schutters 1ste klasse op 
scherp: 1ste prijs Rakhorst 88 p., 2de 
prijs v. Burken 85 p., 3de prijs v. Veen 
80 p., 4de prijs Ribbers 74 p. 

Klasse schutters 2de klasse op 
scherp: 1ste prijs v. Raalte 75 p., 2de 
prijs v. d. Berg 73 p., 3de prijs Rooker 
73 p., 4de prijs Holleman 70 p., 5de 
prijs Muizer 69 p., 6de prijs Lustig 
62 p. 

Klasse konings- en scherpschutters 
op K.S.O.: 1ste prijs Jacobs B. 98 J?:• 
2de prijs Slakhorst 89 p., 3de pnJs 
Weverwijk 87 p., 4de prijs Kelderman 
86 p. 

Klasse sdhutters 1ste klasse op 
K.S.O.: lste prijs Jacobs 86 p., 2de 
prijs v. d. Kamp 83 p., 3de prijs v. d. 
Brand 71 p. 

De afd. Arnhem kan dankbaar op 
dezen avond terug zien. 

Vaandeluitreiking te Arnhem op 15 Maart. 

Delftsche Blauwe Borden of Vazen 
van "DE PORCELEYNE FLES II 

noodig? 

Naar BERGiWEiR1F, B. V. il. - er 
HAVEN 5 en 13 MAASSLUIS 

ZALM - PALING 
ZOETWATERVISCH 
EXPLOITATIE VAN RIVIER. 
EN BINNENVISSCHERIJEN 
VERVOER VAN LEVENDE 
VISCH DOOR GEH. EUROPA 
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Hotel HOBBEL" 
" 

Firma Wed. A. G. BAAR 
WASCH- EN STRIJKINRICHTING 

P. VINKE - OOLTGENSPLAAT "SLUISJE" - VREELAND 

Landdag Hilversum. 
Làndstormkorpsen "Stelling van Am
sterdam", ,,Nieuwe Hollandsche Water

linie" en "Kennemerland". 
Voor den Intergewestelijken Landdag 

te Hilversum is thans de beschikking 
verkregen over het mooie Gemeente
lijke Sportpark, gelegen in de onmid
dellijke nabijheid van de spoorhalte 
Soestdijkerstraatweg (lijn Utrecht-Hil
versum) en aan den aan natuurschoon 
zoo rijke verbindingsweg Baarn-Hilver
sum. 

Het in het Gooische Natuurreservaat 
zoo gunstig gesitueerde tuin- en villa
stadje Hilversum met het prachtige mo
derne raaèhuis, schepping van den in
ternationaal vermaarden bouwmeester 
W. M. Dudok, is op zkhzelf reeds een 
bezoek overwaard. 

Het gemeentelijk Sportpark heeft een 
oppervlakte van ruim vijftien H.A., 
waarop voetbalvelden, korfbalvelden en 
een complex tennisbanen. Er zijn ruime 
fietsstallingen en kleedkamers, welke 
door hunne inrichting aan de hoogste 
eischen voldoen, benevens een zeer 
groot parkeerterrein. 

Om de oefenvelden bevindt zich een 
draversbaan van 1 K.M. lengte en 17 M. 
breedte. 

Het geheel biedt een ideaal terrein 
om onze landstormers in een kort tijds
bestek voor den opmarsch der Korpsen 
voor het défilé gereed te stellen, zonder 
hen overmatig te vermoeien. 

Voor de deelnemers aan het défilé 
worden door het Uitvoerend Comité 
eenige duizenden zitplaatsen gereser
veerd, waardoor de deelnemers aan het 
défilé van een gratis zitplaats verzekerd 
zijn voor zich zelf en voor een nog nader 
te bepalen aantal huisgenooten. 

Als voorwaarde moet echter worden 
gesteld, dat zij zich ten spoedigste voor 
deelneming aan het défilé door tusschen
komst van de plaatselijke leiders aan de 
Gewestelijke secretarissen opgeven. 

(K. L. Scheil, voor Stelling van Am
sterdam, Mr. J. G. A. van Geldorp Med
dens voor Nieuwe Hollandsche Water
linie en P. S. Hartogh Heys van Zoute
veen voor Kennemerland.) 

Met spoedige aanmelding wordt niet 
alleen het werk van het Uitvoerend 
Comité aanmerkelijk vereenvoudigd, 
maar ook is tijdig een overzicht te ver
krijgen van het aantal aan te brengen 
zitplaatsen. Voor laatkomers is wel-

ZWARTSLUIS. 
Bijzonder geslaagde bijeenkomst ?P 

8 Maart in de Geref. kerk. De voorzit
ter van de plaatselijke commissie, de 
heer G. Oprel, opende de vergadering. 
Toen de Minister van Binnenlandsche 

Zaken, Minister de Wilde en generaal 
Duymaer van Twist de kerk binnenkwa-

N.V. ,,EDELWEISS-DE VLIJT" 
Stoomwasscherij, Ververij, Chem. Wasscherij 
ROZENGRACHT 168-180 - AMSTERDAM 

\ 

licht 1;1-iet me-r tijdig in een zitplaats te 
voorzien. 

Geeft U dus reeds nu op! 
HET UITVOEREND COMITE. 

Voorloopig-programma. 
A. Niet officiëel gedeelte. 
10 uur. Einde sterrit Vrijwillige Land

storm Motorkorpsen uit Noord-Hol
land, Zuid-Holland en Utrecht. 

10.30-12 uur. Behendigheidswedstrij-
den voor Motorrijders. 

11-12 uur. Muziek. Korps "Juliana" 
van het eiland Marken e.a. 

B. Officiëel gedeelte. 
11 uur. Officiëele ontvangst van auto

riteiten ten Raadhuize en bezichtiging 
Raadhuis. 

12.15 uur: Eenvoudige lunch autori
teiten en genoodigden. 

13.30 uur: Opstelling voor het défilé 
en muziek door de gezamenlijke afdee
lings-muziekkorpsen. 

14 uur. Défilé Landstormkorpsen 
"Stelling van Amsterdam",, ,,Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie" en "Kennemer
land" met marschmuziek van de Kon. 
Marine Stafmuziek en de Tamboers en 
Pijpers der Mariniers. 

14.15 uur. Opening Landdag door den 
heer J. H. Th. 0. Kettlitz, voorzitter 
Gew. Landstorm Commissie "Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie". 

14.25-14.35 uur. Eerste spreker (L. 
F. Duymaer van Twist, Luit.-Gen. b.d.) 

14.35-15 uur. Groepsvendelzwaaien, 
afgewisseld door een rhytmisch zwaard
spel (eerste gedeelte). 

15-15.10 uur. Kon. Marine Staf
muziek. 

15.10-15.20 uur. Tweede spreker 
(R.K.) 

15.20-15.35 uur. Pauze. 
15.35-16 uur. Personeel vendel

zwaaien, afgewisseld door een rhyt
misch zwaardspel (tweede gedeelte). 

16-16.20 uur. Colonne geweer door 
het Korps Mariniers. 

16.20-16.30 uur. Derde spreker 
(V.B. of V.D.). 

16.30-17 uur. Groote Militaire. Tap
toe door de Kon. Marine Stafmuziek en 
Tamboers en Pijpers der Mariniers. 

17 uur. Slotwoord door voorzitter der 
Gew. Landstorm Commissie "Kennemer
land". 

Eventueele wijzigingen in de volgorde 
voorbehouden. 

j1 men, zong de vergadering spontaan het 
Wilhelmus. Na het openingswoord sprak 
generaal Duymaer van Twist de ver-

gadering toe. Spr. zeide dankbaar te 
zijn voor den groei van den B.V.L. in 
deze moeilijke tijden. Hierna voerde 
de Minister het woord. Spr. zei dat een 
volk in moeilijke omstandigheden meer 
vatbaar is voor allerlei inblazingen, dan 
in dagen van welvaart. Daarin schuilt 
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een gevaar, want er zijn altijd perso
nen, die van zulke omstandigheden ge
bruik maken om te trachten de be
staande orde van zaken omver te wer
pen. Dit is in hooge mate in strijd met 
het volksbelang. Gelukkig zijn er ook 
menschen, n.l. de leden van den B.V.L., 
die zich stellen tegenover dergelijk op
treden. Wie niet den wettigen weg be
wandelt, benadeelt ook den troon van 
Oranje. Met Gods hulp moeten wij 
schouder aan schouder staan achter het 
wettig gezag. Na het uitspreken dezer 
rede, die met luid applaus begroet werd, 
verlieten de Minister en generaal Duy
maer van Twist de vergadering. 

Hierna hield ds. Bootsma een rede 
over de beteekenis en de noodzakelijk
heid van den B.V.L. 

Tijdens de vergadering werd mede
werking verleend door de muziekver
eeniging "Voorwaarts", onder leiding 
van den heer Brunnekreef uit Zwolle, 
door de zangvereeniging "Sursum Cor
da", onder leiding van den heer van 
Dalfsen uit Zwartsluis en door den orge
list, den heer de Jonge uit Zwartsluis. 
Deze medewerking viel zeer in den 
smaak van het publiek. 

Het kerkgeibouw was geheel gevuld. 
Er waren talrijke landstormers uit de 
omgeving aanwezig. 

DE AANSTAANDE LANDDAG 

TE ALKMAAR. 

Een geheel "ander" programma. 

Toen er in den vorigen herfst plannen 
werden beraamd, om in Alkmaar weer 
eens een landdag te houden - 't was 
reeds 8 jaar geleden, dat Alkmaar zijn 
laatsten landdag had gehad - en toen 
dezen winter die plannen vaste vormen 
aannamen, toen werden de koppen bij 
elkaar gestoken. En men meende, da, 
er t.a.v. een landdag twee punten naar 
voren kwamen, die voor een landdag van 
het allergrootste belang waren, n.l.: 

le. Waarom zou men een landdag 
organiseeren? 

2e. Waaraan moest het programma vol
doen, om het nut en de wenschelijkheid 
van zoo'n landdag duidelijk te demon
streeren? 

"Ik kan maar niet enthousiast worden 
voor zoo'n landdag", merkte een der 
leden van de commissie, die het voor
bereidend werk ter hand had genomen, 
plotseling op en hij verklaarde zich 
nader: 

,, Wanneer wij een landdag houden, 
zooals er al tientallen in den lande ge
weest zijn, jaar in en jaar uit in groote 
lijnen met hetzelfde programma, nu dan 
beschouw ik zoo'n landdag als een min 
of meer gezellig onder-onsje, dat een 
hoop geld kost en dat niets oplevert." 

En hij riep uit: laten wij asjeblief eens 
van de traditie afstappen en eens nuch
ter bekijken, wat zoo'n landdag in wer
kelijkheid zijn moet. 

Dat was wat. En het merkwaardigste 
van alles was wel, dat de geheele com
missie het eens was met de opmerking 
van het niet te noemen lid. En dat, toen 
de hierboven genoemde vragen bespro
ken werden en de plannen werden ge
maakt, die aan den Alkmaarschen land
dag een geheel ander karakter zouden 
geven en die - mocht alles slagen -
aan den landdag zelf een grootere betee
kenis zouden kunnen geven. 

Waarom een landdag van den B.V.L.? 
Natuurlijk is het van belang, dat de 

Recept Prof. Dr. med. H. Much 

leden zoo'n enkelen keer in groot ver
band samen komen. Dat bevordert de 
onderlinge eenheid, dat bevordert wel
licht ook de saamhoorigheid. 

Maar er moet meer zijn, om een land
dag te organiseeren. En dan zien wij er 
allereerst een gelegenheid in, om den 
buitenstaander op de hoogte te brengen 
van het karakter van den B.V.L. Nog al 
te vaak hoort men verkeerde meeningen 
over het doel en het bestaansrecht van 
deze organisatie. Nog al te vaak komt 
men tot de ontdekking, dat men in den 
B.V.L. iets geheel anders ziet, dan hij in 
werkelijkheid is. 

Welnu, een landdag is een prachtige 
gelegenheid, om het de aanwezigen dui
delijk te maken, wat de B.V.L. is en wat 
de B.V L. beteekent. Zoo'n dag geeft een 
mooie gelegenheid, om misstanden uit 
de wereld te helpen. 

,,Dat hebben wij toch altijd betracht? 
Wij hebben toch steeds een of meer 
sprekers gehad, die een warm pleidooi 
hielden voor het publiek en die alles 
duidelijk maakten?" 

Aldus hooren wij reeds vragen. 
Inderdaad, wij willen het niet ontken

nen. Maar - vragen wij - hoeveel 
blijft er hangen van een redevoering? 
En wie luistert er naar een redevoe
ring? 

Laten wij het ronduit bekennen, dat 
het gehoor voor 98 °/o uit B.V.L.-ers be
stond, aan wie niets nieuws werd ver
teld en dat voor de resteerende 2 0/o de 
gesproken woorden klanken waren, die 
deels ws::rden gehoord, maar voor het 
overgroote deel spoedig weer verloren 
waren. 

Waarmee wij willen zeggen, dat 
talentvolle sprekers ondanks alles niet 
bereikten, wie bereikt moest worden: 
den out-sider. Het is nu eenmaal een 
niet te ontkennen feit, dat een program
ma, waarop vermeld staan een of twee 
sprekers, de menschen ...... afschrikt. De 
niet-B.V.L.-er gaat niet naar een land
dag, om eens even te luisteren naar een 
paar sprekers, hij gaat er heen, om iets 
te zien, liefst zoo veel mogelijk te zien. 

In Alkmaar nu meent men een op
lossing gevonden te hebben, om propa
ganda te maken voor den B.V.L., zonder 
dat de nadruk gelegd behoeft te worden 
op "spreken", terwijl er veel te zien 
zal zijn. Want in Alkmaar heeft men 
het aangedurfd, om een openluchtspel 
in studie te nemen, welk spel natuurlijk 
geheel slaat op den B.V.L. en waarin 
het publiek hoort en ziet, wat de B.V.L. 
zal doen ...... , als het moet! En hoewel 
wij op het oogenblik nog niet vooruit 
willen loopen op den inhoud van dit 
spel, gelooven wij toch niet te veel te 
zeggen, als wij beweren, dat het stuk 
werkelijk van propagandistische waarde 
voor onzen geheelen B.V.L. is. 

Wij weten niet, of de poging van Alk
maar zal slagen; doet ze dit wel, dan 
mogen andere verbander:i het voorbeeld 
navolgen. 

En nu het overige deel van het pro
gramma. 

Opnieuw heeft men zich in Alkmaar 
afgevraagd, hoe men het nut en de 
wenschelijkheid der nummers zou kun
nen aanpassen aan de gezelligheid en 
aantrekkelijkheid. En men zei: wat moet 
een B.V.L.-er kunnen en zijn, om een 
goed lid te wezen. 

Wel, in de allereerste plaats moet hij 
zijn wapens kunnen hanteeren; 

Dus, - schietwedstrijden op het pro
gramma. 

In de tweede plaats moet hij licha
melijk in conditie zijn, moet hij zich 
kunnen beheerschen, moet hij tucht 
kennen en moet hij uithoudingsvermo
gen bezitten. En waar krijgt men al die 
eigenschappen beter dan bij het be
oefenen van de athletiek? 

Als men zich traint, krijgt men een 
gezonde body, leert men 'Zich ibeheer
schen en verkrijgt men uithoudingsver
mogen. En bovendien: in een gezond. 
lichaam heerscht een gezonde geest. 

Dus...... athletieknummers op het 
programma. 

Nu is de commissie met dit laatste o.i. 
verstandig te werk gegaan en heeft 
slechts twee nummers in het program
ma opgenomen: 100 M. hardloopen en 
een 5 K.M. veldloop. Meer niet, maar 
dit zijn dan ook wel twee nummers, die 
aantrekkelijk zijn. 

Terwijl men de athletiekkwestie be
sprak, besefte men maar al te goed, dat 
wellicht in geen enkele afdeeling van 
het verband Alkmaar de athletiek be
oef end werd. 

Maar niet zoodra werd dit deel 
van het programma van den land
dag bekend, of in de Beemster liep 
men warm. Men wil daar thans pro
beeren, om een vaste athletiekcluh 
te vormen en op den landdag zoo 
goed mogelijk voor den dag komen. 
En Dr. Veening heeft zich daar be
reid verklaard, om de leden te keu
ren, zooals de medische sportkeuring 
dat wenschelijk acht. 

Een voorbeeld, dat navolging ver
dient. 

Ten slotte komen wij dan tot de eind
conclusie: 

Alkmaar organiseert een landdag, op 
nieuwe lzest geschoeid. 

Des morgens tot ± half twee worden 
er op de terreinen van het Gemeentelijk 
sportpark schietwedstrijden gehouden. 

Des middags worden twee nummers 
athletiek verwerkt: 100 M. hardloopen 
en 5 K.M. veldloop, beide in sportcos
tuum en beide open voor B.V.L.-ers. 

Daarna wordt een openluchtspel op
gevoerd, getiteld: ,,Als 't moet!" 

Dat daarnaast nog enkele officiëele 
kenmerken zich op dezen landdag zul
len openbaren (wij denken aan de of
ficiëele ontvangst der autoriteiten op 
het Stadhuis, en aan het defilé van alle 
B.V.L.-ers) spreekt welhaast vanzelf. 

Alkmaar wacht straks op U allen 
en ...... op mooi weer. 

Moge deze landdag dàt succes bren
gen, dat de organiseerende commissie er 
van hoopt. Zij verdient het. 

Alkmaar, Maart 1935. W-n. 

Naschrift van de Redactie Landstormblad. 
Wij juichen het enthousiasme van de Alk

maarsche heeren van harte toe, evenwel heb
ben wij een eemgszins andere meening over de 
waarde en beteekenis van de reeds gehouden 
landdagen. 

ZUID-AFRIKA'S GEZANT BIJ HET 
FRIESCH VERBAND VAN DEN B.V.L. 

Op 4 Maart j.l. sprak Dr. H. D. v. 
Broekhuizen, gezant van de Zuid-Afri
kaansche Unie, voor een stampvolle Har
monie te Leeuwarden. De bijeenkomst, 
belegd door het Friesch Verband van 
den B.V.L. en geleid door Mr. J. W. 
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Tijsma, van Leeuwarden, werd bijge
woond door den Commissaris der Ko
ningin, Mr. P.A. V. Baron van Harinxma 
thoe Slooten en diens echtgenoote, ver
schillende burgemeesters uit de provin
cie, burgemeester Jhr. Mr. J. M. v. Bey
ma, van Leeuwarden, vele officieren van 
den B.V.L. en van den landstorm, en 
vele leden van de rechterlijke macht. 

In zijn inleidend woord zeide de voor
zitter dat op deze plaats in 1902 ook 
twee Boeren-generaals, en wel Botha en 
De la Rey gestaan hebben, om een lief
de-offer der Friezen, f 20.000, in ont
vangst te nemen, _opdat er weer welvaart 
mocht komen in de zwart geblakerd 
velden van Zuid-Afrika. Wie zou toer 
hebben durven denken, dat zoo korte 
jaren later andermaal een zoon van dat 
land, eigenlijk van Friesland, daar Dr. 
v. Broekhuizen te Oostbierum is gebo
ren, hier zou staan als gezant van dat 
vrije Zuid-Afrika. Hoe dat mogelijk is 
zal dezen avond worden meegedeeld 
door den hooggeachten spreker. 

Hierop leidde kapt. La Rai den Ge
zant, die vooraf gegaan werd door de
zelfde vaandels als indertijd ook de bei
de Boeren-generaals hadden gevolgd, 
naar l1et podium. Een uitbundig applaus 
verwelkomde hem. 

De gezant nam terstond 't woord en 
bracht dank voor het offer, dat in 1902 
zijn generaals mochten .ontvangen van 
het F riesche stam volk. In een vergade
ring als deze voelt spr. zich thuis, want 
hier wordt weer patriotisme gevoeld en 
het Ned. volk heeft reden patriotistisch 
te zijn. 

Spr. ging hierop uitvoerig op de his
torie in. Vervolgens spraken nog de heer 
J. W. Santema van Ooster-end en Kapt. 
La Roi een kort woord, waarna de voor
zitter in een geestig slotwoord Dr. v. 
Broekhuizen en de klein-dochter van 
Paul Kruger een tot weerziens toeriep 
in Frieslands hoofdstad. 

Als bijzonderheid kan worden meege
deeld, dat in de zaal nog een matroos 
aanwezig was, die diende op de "Gel
derland", welke Paul Kruger heeft ge
haald. Dr. v. Broekhuizen dankte dezen 
persoonlijk voor deze daad. 

Bijeenkomst te Leeuwarden op 4 Maart j.l. 
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LANDSTORMKORPS 
,,ROTTERDAM". 

In de laatst gehouden vergadering van 
de Gewestelijke Commissie is besloten, 

van 13 t.m. 20 Juli a.s. voor de vrijwil
ligers van het Gewest, een 8-daagschen 
schietwedstrijd te organiseeren, z.m. op 
de banen van de Burgerwacht in Huize 
11 Padua" te Rotterdam. 

De heer Jhr. V. P. Beelaerts van Blok
land, Burgemeester van Heerjansdam, 
heeft zich bereid verklaard, het Voorzit
terschap van de Regelingscommissie op 
zich te nemen. 

Uit de Afdeelingen 

Aagtekerke, 15 Maart. Jaarvergadering. De 
afdeeling telt 34 leden. Aan 4 personen werd 
het brevet van koningsschutter uitgereikt. 

Aalten, 9 Maart. Filmavond "Sluit de Gele
deren". Het geheele Feestgebouw was vol. Op 
het voorplein parkeerde een groot aantal 
auto's en autobussen. 

De heer Jos Driessen voerde nog het woord. 
Spr. wees o.m. op Griekenland. Wanneer daar 
een goed georganiseerde B.V.L. was geweest, 
zou het daar zeker niet zoo ver gekomen zijn. 

Andijk-Oost, 18 Maart. De afdeeling verga• 
derde onder leiding van den heer G. Ruiter, 
2e voorzitter. Overste Van Houten hield een 
rede en reikte de prijzen uit. De heer Oolders 
wekte de leden op den landdag te Alkmaar op 
22 Mei a.s. te bezoeken. 

Asten, 2 Maart. Propagandavergadering. 
Sprekers de heeren pater Felix Otten O.P. en 
L. van Agt. 

Beek, 26 Februari. Prijsuitreiking. Pogingen 
worden gedaan om een eigen vaandel te ver
krijgen. 

Bergum, 2 Maart. Vaandeluitreiking aan de 
afdeeling Tietjerksteradeel. Het vaandel werd 
namens de burgerij door mevrouw Steenhuizen 
aan den plaatselijk leider Wijmenga met een 
korte toespraak uitgereikt. Verschillende toe
spraken volgden. 

De Bilt, 18 Febr. Binnenkort wordt hier een 
zelfstandige afdeeling gevestigd. 

Bladel, 27 Februari. Propagandasamenkomst, 
waarbij de afdeeling zes nieuwe vrijwilligers 
kon inschrijven. 

Blokker, 5 Maart. De plaatselijke commissie 
bestaat thans uit de heeren dr. J. J. Barnhoorn; 
J. Koeman; J. Duin; K. Laan; C. Schouten Czn. 
en A. Th. Vis. 

Boxtel, 13 Maart. De vergadering in het R.K. 
Vereenigingsgebouw was druk bezocht. De lei
ding was in handen van burgemeester van 
Beek, voorzitter van de gewestelijke landstorm
commissie "De Meierij"; mede was aanwezig 
de heer L. B. M. v. Agt, secretaris van de 
gewestelijke landstormcommissie. 

Na een welkom aan allen gaf burgemeester 
v. Beek het woord aan deken Manders uit 
Valkenswaard, oud-kapelaan van de St. Pe
trusparochie alhier, die een gloedvolle rede 
hield over het nut en de noodzakelijkheid van 
het instituut. De rede had tot gevolg dat 14 
nieuwe leden zich opgaven. Vervolgens ging 
men over tot het uitreiken van schietprijzen. 
Door den plaatselijken leider, den heer J. Grijs
bach, werden eenige mededeelingen gedaan 
omtrent de nieuwe schietbaan. Na een dank
woord aan allen sloot de burgemeester deze 
goedgeslaagde vergadering. 

Den Briel, 18 Maart. Twee vertooningen van 
de film "Sluit de gelederen" in Hotel De 
Nymph. Mr. H. P. Schaap schreef hierover in 
de "Nwe Brielsche Crt." dat deze film groote 
indruk op hem maakte. Waarom? Het ant
woord hierop moge uit een kort knipsel 
volgen: 

- ,,was het het zien op het witte doek telkens 
en telkens weer, van zóóveel trouw en liefde 
en gehechtheid aan Oranjehuis en Vaderland, 
bij duizenden, neen tienduizenden, eenvoudige, 
brave burgers uit alle deelen van ons schoone 
vaderland, dat mij somwijlen de tranen naar de 
oog en drongen?" -

Delft, 28 Februari. De kapitein-Eckebus
beker werd dit jaar door den heer A. Schil
peroord gewonnen met 148 punten in staande, 
knielende en liggende houding (max. 150 p.). 

Oude reputatie ! 
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Delft, 7 Maart. De "groote gewestelijke" werd 
ditmaal alhier gehouden, in de Stadsdoelenzaal. 
De zaal was met tapijten gedrapeerd, de pilas
ters waren met vlaggen getooid. Op het podium 
waren de schietprijzen uitgestald en tal van 
vaandels geplaatst. 

Tal van autoriteiten waren aanwezig, de 
waarnemend commissaris van de Koningin in 
Zuid-Holland, jhr. von Fisenne, de voorzitter 
van de N.L.C., luit.-generaal Duymaer van 
Twist, de inspecteur van den Vrijw. Landstorm, 
generaal-majoor H. de Iongh, de generaals Kiès 
en Zeeman, tal van hoofd- en subalterne officie
ren, vele burgemeesters, leden van gewestelijke 
en plaatselijke commissies, plaatselijke leiders, 
enz. Achter het spreekgestoelte was het Ko
ninklijk erkend vaandel van "Zuid-Holland 
West" opgesteld. 

Om precies 8 uur werd de vergadering geopend 
door den heer L. G. Royaards, voorzitter der 
gewestelijke commissie, die, terwijl allen zich 
van hun zetels verhieven, met eenige dankbare 
woorden memoreerde het verscheiden van de 
Koningin-Moeder en Prins Hendrik. Vervolgens 
werd het Wilhelmus gezongen. 

Daarna stelde de heer Royaards voor een 
telegram te zenden aan H.M. de Koningin, die 
zich in Zwitserland bevond. Een langdurig en 
daverend applaus volgde. 

Het telegram had den volgenden inhoud: 
Gewestelijke Landstormcommissie "Zuid

Holland: West", hedenavond in centrale 
samenkomst te Delft bijeen met vrijwilli
gers Bijzondere Vrijwillige Landstorm uit 
alle afdeelingen van haar district, geeft 
eerbiedig, maar spontaan, uiting aan haar 
liefde en verknochtheid aan Uwe Majes
teit en aan Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Juliana, als een zonnige groet uit 
het vaderland. 

Mr. G. van Baren, burgemeester van Delft, 
sprak over: ,,Gezag en vrijheid". Het gezag, 
zooals wij dat in Nederland kennen, is een 
hoog goed. Daarom moeten we paraat zijn om 
dat gezag te bewaren en zorgen, dat het niet 
veranderen zal in macht. Want macht kan 
nooit met vrijheid samengaan .... 

Ds. Is. Voorsteegh, uit 's-Gravenhage, voor
zitter van den bond van Christelijke Oranje
vereenigingen in Nederland, was indachtig den 
steen, die is ingemetseld in de muren van de 
Nieuwe Kerk; de steen, waarin de eed van 
trouw gebijteld staat. In dien eed ligt opge
sloten de taak van den B.V.L. 

De heer Duymaer van Twist wees op de 
sterkte van den B.V.L. Het instituut is als de 
afsluitdijk. De stormen mogen beuken, de 
B.V.L. blijft pal. 

Nadat res.-majoor J. P. Boots een korte toe
spraak had gehouden, waarin hij doel en nut 
van de schietoefeningen schetste, werd de 
wisselbeker aan den heer J. F. de Vries, plaat
selijk leider van de afdeeling Katwijk over
handigd door jhr. mr. von Fisenne, wnd. com
missaris der Koningin in de provincie Zuid
Holland. 

Na een oogenblik te hebben gepauseerd was 
het woord aan majoor H. J. Bangert, vlootaal
moezenier in Den Helder, die in het bijzonder 
wees op den geest van eenheid, die er heerscht 
in de gelederen van den B.V.L. 

Mr. W. C. Wendelaar, lid der Tweede Kamer, 
zette het nut van den B.V.L. uiteen, ook met 
het oog op de rust van Nederland, onder de 
Keerkringen. 

De redevoeringen werden steeds afgewisseld 
door muziek van een orkest, onder leiding van 
Bart Storm. 

Met een dankwoord van den heer Royaards 
en het. zingen van het zesde couplet van het 
Wilhelmus werd de avond gesloten. 

Doetinchem, 14 Maart. Samenkomst in het 
paviljoen van hotel "Landgoed de Vijverberg", 
ter uitreiking van prijzen en brevetten. 

Na een inleidend woord van den heer W. 
Charbo, voorzitter der plaatselijke commissie, 
deelde de plaatselijk leider, de heer D. Horst, 
een en ander over de afdeeling mede, die met 
12 leden vooruitging. Bij de samenkomst waren 
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aanwezig de oversten W. van Ingen Schouten 
en baron van Heemstra. 

Deurne. Vergadering van de afdeeling in het 
Patronaat. Deken Manders van Valkenswaard 
voerde het woord. Burgemeester van Beek 
reikte de prijzen uit. 

Geluksbaan: 1. J. v. d. Heijden; 2. J. Mar
tens; 3. J. Franssen. 

Personeele baan: 1. G. Nelemans; 2. G. van 
Dusseldonk; 3. J. v. Haldermans. 

Ede, 26 Februari. Nadat de bekende B.V.L.
film "Sluit de gelederen" des middags twee
maal voor een volle zaal in Reehorst voor de 
militairen uit het garnizoen was vertoond, werd 
des avonds met deze film een avond voor de 
leden van den B.V.L. en genoodigden gegeven. 

Ook nu was de groote zaal geheel uitver
kocht. Alle burgerlijke en militaire autoriteiten 
waren tegenwoordig. Met belangstelling werd 
de film gevolgd. 

De leden van de O.M.V.A. en eenige hoorn
blazers van de Veldartillerie verleenden muzi
kale medewerking. 

Nadat de plaatselijk leider, de heer Van 
Spankeren, allen bedankt had, werd de avond 
met het zingen van het Wilhelmus besloten. 

Enkhuizen, 8 Maart. Jaarvergadering onder 
leiding van burgemeester Mackay, waarbij 
voorzitter en secretaris van de gewestelijke 
landstormcommissie, de heeren Middelhoff en 
Oolders aanwezig waren. De heer Middelhoff 
hield een rede, waarin hij liet uitkomen, dat de 
B.V.L. boven de politieke partijen staat. 

Dat komt, zoo zeide spr. o.a., omdat bij alle 
verschillen hier een eenheid is omtrent hoo
gere goederen zooals vaderland, Koninklijk 
Huis, vrijheid en gezag. Wij willen onze grond
wettelijke vrijheden behouden. 

Res. le luit. G. de Boer feliciteerde, namens 
de afdeeling Enkhuizen, burgemeester Middel
hoff met zijn benoeming tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau, in zijn kwaliteit als voor
zitter van de gewestelijke landstormcommissie. 
Dit is een groote eer voor ons korps en op
nieuw een bewijs van de groote waardeering 
die de regeering voor den B.V.L. heeft. 

Nog enkele andere sprekers voerden het 
woord. 

Ferwerderadeel, 8 Maart. Jaarvergadering 
onder leiding van burgemeester Esselink. 

Goor, 27 Maart. In de Groote Sociëteit werd 
een vergadering gehouden van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, waarin de klankfilm 
,,Sluit de gelederen" werd vertoond. Voorzit
ter van de vergadering, welke werd bijgewoond 
door landstormers uit Markelo, Goor, Diepen
heim, Neede, Hengevelde, Enter en Rijssen, 
was mr. A. P. Korthals Altes, burgemeester 
van Markelo. 

Nadat spr. had medegedeeld, dat het volgen
de telegram aan H.M. de Koningin zou wor
den verzonden, n.l.: ,,De afdeeling Markelo en 
omgeving van den B.V.L., in groote vergade
ring bijeen, betuigen aan Uwe Majesteit haar 
aanhankelijkheid, trouw en verknochtheid", 
werd het Wilhelmus gezongen. Vervolgens 
werd een film vertoond ter nagedachtenis aan 
wijlen Prins Hendrik. 

Als spreker trad op dokter Romijn uit Mar
kelo. Het muziekkorps "Wilhelmina" uit Rijs
sen verzorgde het muzikale gedeelte. 

Er bestond veel belangstelling van autori
teiten en publiek, dat in de geheel gevulde 
zaal getuigde van zijn liefde voor Koningin en 
vaderland en voor de handhaving van het 
wettig gezag. 

Gouda, 13 Maart. Voor de gezellen van 
Gouda I werd een samenkomst gehouden, 
waarbij zij voorgelicht werden over de beide 
overheidsinstituten B.V.L. en de Burgerwacht. 
Mr. Van Mechelen sprak over den B.V.L., 
Mr. Reusma voor de Burgerwacht. 

Een avond, die navolging verdient. 

Gramsbergen, 27 Februari. Jaarvergadering, 
waarbij de legerpredikant ds. P. Bootsma een 
warm pleidooi voor den B.V.L. gehouden heeft. 

's-Gravenhage, 9 Maart. Het aantal vrijwilli
gers van den B.V.L. in Zuid-Holland: West is 
met een aantal van 7007 man den grenspaal van 
7000 gepasseerd. 

In dit aantal zijn niet begrepen de vrijwil
ligers van de nevenkorpsen. 

's-Gravenhage, 21 Maart. Op Eik en Duinen 
had de begrafenis plaats van res. luitenant-kolo
nel der Jagers, K. Brevet, een der aangewezen 
bataljons-commandanten van Z.H.W. Een depu
putatie van Z.H.W. was mede aanwezig. Res.
majoor G. F. van Hoogenhuyze schetste, wat de 
B.V.L. in den overledene verloor. Res.-majoor 
J. P. Boots legde een krans op het graf. 

's-Gravenhage, 28 Maart. Jaarlijksche samen
komst van de sectie Den Haag van het 
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V.L.S.K. ,,Motordienst", waarbij sergeant
majoor Sipke de Boer op waardige wijze her
dacht werd. Generaal-majoor H. Zeeman hield 
een rede, waarin hij o.m. zeide dat ook door 
het V.L.S.K. ,,Motordienst" de weerbaarheids
gedachte in breede kringen uitgedragen werd. 
Overste dr. Eringaard sprak een slotwoord. De 
Oude Jagerband verleende medewerking. On
der de aanwezigen waren voorzitter en secre
taris der gewestelijke landstormcommissie, en 
tal van subalterne officieren. 

Haamstede, 13 Maart. In samenwerking met 
de alhier bestaande Oranjevereeniging werd 
Woensdag j.l. in de stampvolle zaal van hötel 
Bom door de afd. Haamstede-Burgh van den 
Bijz. Vrijwilligen Landstorm een Landstorm
avond gehouden. 

Na een flinke rede van den heer W. G. 
Boot Wzn., werden enkele Landstormfilms ver
toond. Enkele nieuwe B.V.L.-leden traden toe. 

Haelen, 16 Maart. Jaarvergadering der af
deelingen Haelen, Buggenum en Nunhem, on
der voorzitterschap van den heer Th. Breutjens. 

In het bijzonder werden welkom geheeten 
de Z.E. heer Krijns en de heeren Th. Aquarius 
en J. Vennekens, resp. burgemeester van Hae
len en Buggenum. 

De Z.E. heer pastoor gaat dan over tot uil
deeling d1er plaatselijke prijzen over het afgc
loopen schietjaar. Z.E. richt tot eiken prijs
winnaar een bemoedigend woord en feliciteert 
allen met het behaalde succes. Daarna hield hij 
een mooie lezing over de Limburgsche Jagers 
van vroeger tijden. Spreker memoreerde het 
jagerlatijn wat met grooten bijval werd be
groet. De mooie en zeer leerzame lezing werd 
door allen met groote aandacht gevolgd. 

Nog volgden enkele toespraken. 

Harlingen, 5 Maart. In den Schouwburg werd 
de film "Sluit de gelederen" vertoond. Onder 
de aanwezigen waren o.a. de burgemeester van 
Harlingen en de beide wethouders, de heeren 
A. E. Hannema en Arn. v. d. Wal. 

In zijn inleidend woord deelde de heer 
Heukels o.m. mede, dat de heer G. Aalfs, lee
raar aan de Rijks H.B.S. en reserve-officier zich 
bereid had verklaard het leiderschap van Je 
afdeeling Harlingen van den B.V.L. op zich te 
nemen. 

Kapitein La Roi hield een korte, kernachtige 
rede, waarna kapelaan B. Knuif het slotwoord 
sprak. 

Hedel, 27 Maart. Burgemeester Dronkers 
heeft het voorzitterschap van de plaatselijke 
landstormcommissie aanvaard. 

Hengelo, 14 Maart. Ledenvergadering onder 
leiding van dr. Gelissen. Voor de komende 
zomerschietoefeningen heeft de heer B. A. 
Hartman te Enschedé een beker beschikbaar 
gesteld. 

Hoogeveen, 9 Maart. Jaarvergadering onder 
leiding van notaris J. Mulder. 

Koekange, 20 Maart K.S.O. Schietwedstrijd. 
1. A. Meinen, 197 punten; 2. B. Padding, 197 
punten; 3. J. H. Dolsma, 196 punten. 

Koudekerke (Z.), 11 Maart. Filmavond, waar
bij de burgemeester als voorzitter der afdee
ling, een inleidend woord gesproken heeft. 
Voorts is een opwekkende rede gehouden 
door den heer Laernoes, uit Vlissingen. 

Leiden, 27 Febr. De vereeniging van leden 
van de sectie Leiden van het V.L.S.K. motor
dienst heeft naar aanleiding van den gehouden 
propaganda-avond van de heeren E. Brin
kers Sr. en C. H. Brinkers te Zoetermeer en 
H. C. Brinkers te Wassenaar een totaalgift van 
f 225 ontvangen. 

Lutjebroek, 15 Maart. Jaarvergadering in 
café "de Paus", onder leiding van den heer 
Jb. Brieffies. De heer Oolders, secretaris der 
gewestelijke commissie, reikte de prijzen uit, 
waarna o.m. een en ander meegedeeld werd 
over den komenden landdag. 

Maasdijk, 22 Maart. Onder voorzitterschap 
van burgemeester Elsen heeft de pl. afdeeling 
haar landstormavond gehouden. De bijeen
komst werd o.m. bijgewoond door den heer L. 
G. Royaards, majoor Boots, luit. Karres en het 
zangkoor S.D.G., dat dezen avond opluister~e. 

Na het openingswoord bracht de secretaris, 
de heer R. C. Verhey, het jaarverslag uit, waar
in hij mededeelde dat het ledental 61 bedraagt. 

De heer Hendrik de Boer uit Den Haag 
sprak over de Russische revolutie. 

Maasland, 14 Maart. Onder voorzitterschap 
van burgemeester H. L. du Boeuff werd alhier 
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een buitengewon goed geslaagde landstorm
avond gehouden. Na opening door den voorzit
ter, waarbij deze het overlijden van H.M. de 
Koningin-Moeder en Prins Hendrik herdacht, 
alsook het verlies, dat de afdeeling leed door 
het verscheiden van het pl. commissielid nota
ris Valette, bracht de plaatselijke leider, de 
heer C. C. Oosterlee het jaarverslag uit, waar
na het woord werd gevoerd door generaal
majoor Kiès, die op boeiende wijze van zijn 
Indischen diensttijd verhaalde. 

Verder werd o.m. het woord gevoerd door 
den voorzitter der gewestelijke commissie, den 
heer Royaards. 

De heer Oosterlee ontving van zijn land
stormers een fraaien stoel cadeau. 

Medemblik, 26 Februari. De jaarvergadering 
was druk bezocht. Na een openingswoord van 
den heer J. Bos reikte de heer W. C. Snel de 
schietprijzen uit. De heer Oolders sprak een 
woord van hulde t.o.v. den pl. leider, den heer 
K. Spijker. 

Menaldum, 1 Maart. De heer W. Santema, 
uit Oosterend, zette bij een gloedvolle rede (in 
het Friesch) het doel en streven van den B.V.L. 
uiteen en betoogde verder aan de hand der 
historie het goed recht van dit instituut. 

Middelharnis-Sommelsdijk, 8 Maart. Geslaag
de samenkomst, onder leiding van den heer J. 
A. Dijkers, die een woord ter nagedachtenis 
wijdde aan wijlen den heer D. v. d. Vlugt. De 
heer de Boer uit Den Haag sprak over revolu
tionaire stroomingen in ons land, waarna de 
heer A. B. Smits over revolutionaire stroomin
gen sprak in de gebiedsdeelen des Rijks, bui
ten Europa. 

Middelharnis, 22 Maart. De film "Sluit de 
gelederen" werd onder groote belangstelling 
vertoond. Een openingswoord sprak de heer 
L. J. den Hollander, voorzitter van de gewes
telijke commissie. 

Mill, 28 Febr. Geslaagde samenkomst. Spre
kers jhr. mr. van Nispen tot Sevenaer, de bur
gemeester, de heer A. H. de Bekker, gemeente
secretaris (vroeger plaatselijk leider van 
Voorhout) en de heer Van Agt uit Waalre. 

Musselkanaal, 20 Maart. Alhier is weder een 
B.V.L.-samenkomst gehouden. De heer Wei
nands werd als pl. leider door luitenant Atema 
geïnstalleerd. 

Neede, 19 Maart. Vergadering onder leiding 
van den burgemeester. Overste Van Ingen 
Schouten en de heer Jalink voerden het 
woord. Brevetten voor scherpschutter werden 
uitgereikt aan H. Karssenberg en Luttikholt. 

Op 27 Maart heeft de afdeeling met 20 leden 
de filmvertooning van "Sluit de Gelederen" te 
Goor bijgewoond. 

Nieuw-Weerdinge, 4 Maart Prijsuitreiking. 

Nieuw-Kuijk, 5 Maart. Na een lezing van 
den heer Rabou uit Den Bosch werd tot de 
prijsuitreiking overgegaan. 

Nieuwleusen. Aan den heer J. Ph. Backx, 
burgemeester van Nieuwleusen, voorzitter van 
de gewestelijke commissie in het Verband Vol
lenhove, is het Witte Mobilisatie Kruis uitge
reikt. 

Noordwijk, 12 Maart. Als plaatselijk leider is 
aangewezen res.-luitenant A. Zwitser. 

Nijverdal, 28 Februari. Landstormsamen
komst onder leiding van dr. L. C. van den 
Steen van Ommeren, waarbij o.m. mr. J. Best, 
uit Almelo het woord gevoerd heeft. 

Oosterend, 9 Maart. Hedenmiddag werd al
hier de laatste schietoefening gehouden, welke 
meteen het karakter droeg van wedstrijd. 

De leiding berustte bij den pl. leider J. W. 
Santema, welke direct na afloop de prijzen 
meest bestaande uit rookartikelen, met een 
toepasselijk woord uitreikte. 't Geheel droeg 
een zeer gemoedelijk en gezellig karakter. 

Oirschot, 7 Maart. Landstormsamenkomst, 
waarbij o.m. het woord gevoerd werd door 
deken Manders, uit Valkenswaard. In gloed
volle woorden schetste spreker den toestand 
op heden in de wereld en hoe de communisten 
nog steeds probeeren om het gezag te onder
mijnen. Spreker spoorde aan om toch paraat 
te blijven en op God te vertrouwen. 

Oldebroek, 29 Maart. Bijeenkomst onder lei
ding van dr. C. A. van der Velden. Burgemees
ter A. Bakker sprak een woord ter opwekking. 
De heer Jali1.k te Apeldoorn, zette hierna in 
een rede "Oranje in de historie" op bevatte
lijke wijze uiteen de _verdiensten van het Huis 
van Oranje. Deze rede werd met een Si'rie 
lichtbeelden toegelicht. 

Oldenzaal, 4 Maart. Vanwege de afdeeling 
Oldenzaal werd een samenkomst gehouden in 
café Bosch. Toen de nieuwe burgemeester van 
Oldenzaal, de heer G. H. P. Bloemen, tevem 
voorzitter der plaatselijke afdeeling, de zaal 
binnentrad, werd hem een welkomstlied toe-
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gezongen; mevrouw Bloemen-Verpaalen werd 
een fraaie bouquet aangeboden. 

Onder de vele aanwezigen merkten we o 'l.. 

majoor K. A. van Schelven, namens de N.L.C., 
overste Tucker, voorzitter der gewestelijke 
commissie, kanunnik-deken J. H. Schollen en 
pastoor J. H. M. Tolboom van Oldenzaal. F. 
A. C. Banning, burgemeester van Wee1selo. 

De heer H. Hogeweg, secretaris der plaat" 
selijke afdeeling, sprak het openingswoord, 
waarbij hij wees op de groote verdiensten van 
den heer Bloemen voor den B.V.L. Namens 
de afdeeling bood hij hem een fraai bedd 
,,Als 't moet" aan. Na een "Lang zal hij leven•· 
werden twee coupletten van het "Wilhe!mus' 
gezongen. 

Vervolgens complimenteerde overste Tucker 
den heer Bloemen met zijn benoeming tot bur
geme~ster van Oldenzaal. 

Burgemeester Bloemen uitte zijn groote er
kentelijkheid voor de vele blijken van sympa
thie en medeleven, wekte op tot groote en in
nige saamhoorigheid in den B.V.L. en eindigde 
met een driewerf hoera voor H.M. de Koningin. 

Nadat ook de heer Banning nog het woord 
had gevoerd ter opwekking voor het instituut 
van den B.V.L., reikte overste Tucker de ver
schillende prijzen uit. De afdeeling Hengelo 
kwam in het bezit van den wisselbeker, ge
wonnen met 494 p. 

Oppenhuizen, 25 Maart. In een bijeenkomst, 
onder leiding van den heer M. Tiersma heeft 
o.m. ds. van Rhijn gesproken over den B.V.L. 
in dezen tijd. Spr. toonde aan, wat het stre
ven is der roode groepen en het werken der 
N.S.B., wekte de leden op, om niet alleen de 
revolutie te bestrijden, maar haar te voorko
men en om trouw te zijn aan het beginsel. 

Oude Bildtdijk, 5 Maart. Propaganda-avond, 
onder leiding van burgemeester Poppinga, 
waarbij mr. Tijsma een indrukwekkende rede 
gehouden heeft. 

Oude Pekela, 27 februari. De zilveren beker, 
uitgeloofd door den heer Spaanstra, werd door 
de afd. Winschoten gewonnen (898 p.). Hierna 
volgde Oude Pekela met 889 en Nw. Pekela 
met 855 p. 

Overdinkel, 15 Maart. Filmavond. 

Ovezande, 27 Februari. Overste Bierman kon 
aan drie B.V.L.-ers het brevet van konings
schutter aanbieden, de heeren P. F. Vermeulen, 
P. Korstanje en J. L. Boonman. 

Papendrecht, 19 Maart. Jaarvergadering. De 
heer J. H. Köhler, voorzitter, heette o.m. wel
kom overste Linden, kapitein Boulogne, bur
gemeester Jansen Maneschijn van Zwijndrecht 
en burgemeester van Rees van Papendrecht. 
Een woord van dank uitte spr. aan het adres 
van de Papendrechtsche ingezetenen, die we
derom fraaie prijzen voor de schutters beschik
baar hadden gesteld. Overste Linden heeft met 
een toepasselijk woord de brevetten aan de 
koning- en scherpschutters uitgereikt. Burge
meester Jansen heeft een opwekkend woord 
voor den B.V.L. gesproken en burgemeester 
van Rees heeft de prijzen uitgereikt aan de 
winnaars van den schietwedstrijd. 

Den plaatselijk leider, den heer C. den Har
tog, werd door overste Linden dank gebracht 
voor de wijze waarop hij de belangen der Af
deeling behartigt. 

Roden, 26 Maart. Propaganda-bijeenkomst. 
Burgemeester Mr. Bloemers sprak een ope
ningswoord. Als spreker trad op Mr. Linthorst 
Homan, burgemeester van Vledder. In een vlot 
uitgesproken rede, wees hij op het ontstaan en 
het goed recht van den B.V.L. Hij weerlegde 
de critiek op de regeering, vooral door de 
N.S.B. De vaardige spreker vond een aandach
tig en dankbaar gehoor. Verder sprak nog mr. 
de Bruin, secr. van de gewestelijke commissie 
en overste Van den Nieuwenhuizen, comman
dant van het Drentsch Verband. 

Voorts werden eenige films vertoond. 

Roelofarendsveen, 19 Maart. De wisselbeker, 
die mr. Peeck voor de vijf afdeelingen in de 
gemeente Alkemade ter beschikking gesteld 
heeft, werd door Rijpwetering gewonnen. 

De einduitslagen waren: Rijpwetering 222, 
Nieuwe- Wetering 220, Roelofarendsveen 216, 
Oude-Wetering 207 en Oud-Ade 202 punten in 
totaal. 

Rosmalen, 23 Maart. Bijeenkomst, waarbij 
o.m. gesproken werd over den komenden land
stormdag te Boxtel. 

Rijs, 28 Maart. Jaarvergadering van de afd. 
.,Gaasterland en Sloten" in hotel Jans. De af
deeling verkreeg een nieuw vaandel. 

Als sprekers traden op pastoor Keater van 
Sloten met het onderwerp: .,Vrijheid en Ge
zag" en ds. Bruins van Hemelum met "Recht 
en Gezag". 

Sassenheim, 20 Maart. Bijeenkomst in het 
Bruine Paard, onder leiding van dr. P. Ie 
Grand. Mevrouw L. de Bruyn droeg namens 
een damescomité met een toepasselijk woord 
een nieuw vaandel aan de afdeeling over. Zij 
sprak den wensch uit dat het teeken van saam
hoorigheid, dat door dit vaandel wordt uitge
drukt, in de afd. Sassenheim bewaarheid mag 
worden. 

De voorzitter dankte de spreekster met 
enkele hartelijke woorden en verder allen die 
hadden medegewerkt om deze vaandeluitrei
king mogelijk te maken. 

Als vaandeldrager werd aangewezen de heer 
S. Eikelenboom. 

Tal van toespraken volgden, o.m. van gene
raal-majoor H. Zeeman en van res.-majoor J. 
P. Boots, zoomede van enkele leden der plaat
selijke commissie. Het was een gezellige bij
eenkomst en Z.H.W. is weder één fraai vaan
del rijker. 

Serooskerke (W.), 8 Maart. Jaarvergadering. 
Spreker de heer Laernoes uit Vlissingen. Hier
na reikte de voorzitter der pl. comm., burge
meester Dregmans, de behaalde brevetten op 
de schietoefeningen uit, waarbij bleek, dat 
door 19 het scherpschuttersdiploma en door 3 
het koningsschutterbrevet is behaald, n.l. door 
M. Janse Az.,' H. L. Meyers en H. Geldof. 

Scheveningen, 29 Maart. Prijsuitreiking, 
waarbij generaal-majoor Kiès een gezellige 
causerie heeft gehouden over veel wetens
waardigs uit zijn Indischen tijd. Kapelaan Desain 
verkreeg het brevet van scherpschutter. Een 
mondharmonica-orkest zorgde voor gewaar
deerde muzikale afwisseling. 

Schuinesloot, 2 Maart. Besloten werd mede
werking te verleenen aan een gedenkteeken 
voor wijlen burgemeester Wynia. 

Sleeuwijk, 27 Maart. Installatie der plaatse
lijke commissie. Burgemeester Jansen van 
Zwijndrecht voerde het woord. 

St. Laurens, 26 Febr. Het brevet voor 
scherpschutter kon uitgereikt worden aan de 
heeren A. Midavaine, J. Kasse, S. Hillebrand, 
M. Boone en J. M. Houterman. 

St. Oedenrode, 6 Februari. Samenkomst van 
de afdeelingen St. Oedenrode, Olland en Nijn
sel, onder leiding van den heer A. C. A. Vorse
laars. Na een toespraak van kapitein Rabou, 
verkreeg burgemeester jhr. H. van Rijckevor
sel van Kessel het woord, die toezegde ten 
spoedigste te zullen trachten met steun van 
verschillende instanties de schietbanen weder
om zoo spoedig mogelijk in werking te zullen 
stellen. 

Slagharen, 26 Febr. Filmavond, waarbij een 
slotwoord gesproken werd door kapelaan 
Meurs. 

Stadskanaal, 28 Maart. Luitenant Atema 
dankte den heer F. Prins voor hetgeen deze 
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voor de afdeeling Stadskanaal had gedaan, en 
installeerde vervolgens den heer A. Middel 
als plaatselijk leider, de verwachting uitspre
kende, dat de afdeeling onder diens leiding 
in vooruitgang zou blijven toenemen. 

Stokkum, 6 Maart. Nadat de heer van Ingen 
Schouten de prijzen uitgereikt had, hebben 
het woord gevoerd de heeren Schoevaers en 
Jalink. De heer Schoevaers hield, in verband 
met de luchtbeschermingsoefening op 4 April 
in Oost-Gelderland te houden, een causerie 
over luchtbescherming. De taak van den lucht
beschermingsdienst is de bevolking de helpen
de hand te bieden bij een onverhoopten komen
den oorlog, waarbij aanvallen uit de lucht met 
verschillende oorlogsgassen zullen plaats heb
ben. Een goede voorbereiding in vredestijd is 
dan ook noodzakelijk om zich in tijd van ge
vaar tegen de aanvallen te kunnen bescher
men. 

Suawoude, 22 Februari. Propaganda-samen
komst onder leiding van den heer IJ. Schrei
ber, plaatselijk leider. Door ds. H. R. Pel werd 
een toespraak gehouden over "moreele defen-
t. " Ie . 

Tholen, 22 Februari. Zeer geslaagde samen
komst, waarbij medewerking verleend werd 
door de Marinekapel van Hr. Ms. ,,Noord
Brabant". De belangstelling was zeer groot. 

Tilburg, 30 Maart. Vergadering in de can
tine van de Kazerne Art!. Paardendepöt. De 
plaatselijke leider sprak over "De Preventieve 
Kracht van den Landstorm". Er gaven zich 
16 nieuwe leden op. De belangstelling was 
groot. Na de vergadering schietwedstrijd op 
K.S.O. De prijswinnaars waren: H. J. van 
Ierse! 49 p.; F. v. d. Sande 49 p.; C. Haens 49 p.; 
W. Dekkers 48 p.; C. Smeulders 48 p.; J. v. 
Dun 48 p. Verder waren er nog 19 troostprijzen. 
Een goed begin dus voor de a.s. zomerschiet
oefeningen. 

Tongelre, 4 Maart Pogingen worden gedaan 
een eigen vaandel te verkrijgen. 

Twijzelerheide, 7 Maart. In de Geref. kerk 
werd gisteravond een druk bezochte openbare 
propaganda-filmavond gehouden voor den Bijz. 
Vrijw. Landstorm. Vertoond werd de bekende 
klankfilm "Sluit de gelederen". 

De heer Heukels zette in het kort uiteen het 
groote nut van den B.V.L. 

Uitgeest, 28 Februari. Bijeenkomst. De heer 
H. J. de Wildt heette allen hartelijk welkom 
en in het bijzonder den secretaris van het ver
band Alkmaar, den heer P. J. Oolders. Verder 
herdacht spreker de heeren Jb. Goeman en P. 
Goeman Jz., die sedert jaren lid waren en 
thans zijn overleden. 

Daarna had de uitreiking der-prijzen plaats 
bij monde van den heer Oolders. 

Uithuizen, 28 Februari. Pater Borromaeus de 
Greeve hield in het St. Vincentiusgebouw een 
warme propagandarede voor burgerwacht en 
B.V.L. De opkomst was groot. 

Varsseveld, 25 Maart. De heer Geleijnse uit 
Achterveld hield een propagandarede voor 
Pro Rege en voor den B.V.L. Na afloop hier
van werden schietprijzen uitgereikt. 

Veghel, 27 Maart. Onder leiding van den heer 
L. van Agt werd een geslaagde propaganda
samenkomst gehouden. Nadat de heer Van Agt 
den nieuwen plaatselijken leider, luitenant F. 
Deelen geïnstalleerd had, werd het woord ver
leend aan den spreker, prof. Felix Otten, die 
breed opgezet en overtuigend verdedigde 
"Waarom is het bestaan van den B.V.L. heden 
nog zoo gewenscht". 

Venray, 21 Maart. Door den commandant der 
Limburgsche Jagers, Kolonel Haenecour, zijn de 
koningsschuttersmedailles en bijbehoorende bre
vetten toegekend aan de heeren H. Weys en 
H. van Kuik Jansz, beiden te Leunen. 

Door den plaatselijk leider dezer afdeeling 
werden de medailles uitgereikt. 

Vlaardingen, 27 Maart. De jaarlijksche schiet
wedstrijd om den zilveren wisselbeker tusschen 
de afdeelingen Overschie, Schiedam en Vlaar
dingen van den B.V.L. is thans geëindigd. 

De uitslag is: Vlaardingen 2139, Overschie 
2111 en Schiedam 1979 punten. 

Vlaardingen is dus winnaar van den wissel
beker, welke thans definitief in zijn bezit ge
komen is, aangezien deze afdeeling den beker 
voor de derde maal heeft gewonnen. 

Vlissingen, 25 Maart. Voor de film "Sluit de 
gelederen", welke in de Geref. kerk in de 
Paul Krugerstraat vertoond werd, bestond een 
buitengewone belangstelling. Het ruime kerk
gebouw was geheel gevuld. De secretaris van 
de gewestelijke commissie Zeeland, de heer P. 
G. Laernoes, opende de bijeenkomst en wees 
er op, dat gedurende de afgeloopen winter-

Waschinrichting "NIEUWEROORD" 
Fa. J. SLOKKER . NEDERHORST d. BERG 
Met eigen chemische afd. Keurige aflevering. 
Concurreerende prijzen. Vraagt prijscourant. 

TELEFOON 9 

VRAAi 

N.V. Sto 
v.h. J. V 

campagne 
vergaderin 
_ganda than 
-van de kla 
een volgens 
Tolen), VI 
en Goes. 

Overste 

Vlijmen, 
een rede 
Gregon. 

Voorbur1 
van den vc 
de de pi~ 
v. d. Zand 
gende is, 
leden telt. 

Als spre 
Möller en 
meenteraa 

Majoor 
ningsschut 
6-tal land. 

Nadat 
prijzen w, 
het gewes 
kend woo 
welke me 
gesloten. 

Vrouwe 
onder lei 
jaarversla 
A. van D 
van f 13.l 
dat de k! 
enkele 
werd "e 

Wageni 
het jaarv 
Nijmegen 
den over 
met groo 

De sarr 
Van Oss 

Werke1 
zen werd 
kers, 96, 
ten. De 
Groenen< 

Weste1 
stormcOIIJ 
ren burg 
zitter; dE 
heeren 
M. Hees 

De ins 
heer L. 

Westz1 
vergade 
10-tal IE 
zocht. 

Wille 
Burgeme 
hielden 
prijzen 
reikte. 
die buit 

Woer 
klasse ! 

ters le ' 
Th. van 
prijsuitn 

IJmuh 
Patrona, 
invitatie 
"Groot-1 
den eer 
P. S. Ha 

zee ee 
westers 
landsto 
klankfih 

Autol! 
de land 
Brouwei 
Kerkwe 
Noordg 
Bruiniss 

Ze wj 
nale fil 
toe gev 

Zoete 
schietw 
gemees 
dant Z 
voorziU 

VAN 
B 



s 
p 
1 

e 

e 

r 

r 
> 

n 

.s 

e 
n 
Il 

' Ie 
le 
tn 

~r 
le 

•n 

t
m 
r-

e 

I-
e
er 

m 
k
~n 
P. 
es 
r-

" 
G 
g . 
1t. 

VRAAGT EENS PRIJSOPGAAF BIJ 

N.V. Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting 

v.h. J. VAN LEEUWEN - HAASTRECHT 

campagne in dit gewest niet minder dan 60 
vergaderingen zijn belegd, terwijl de propa
ianda thans gesloten wordt met het vertoonen 
-van de klankfilm "Sluit de gelederen", achter
eenvolgens in Zierikzee, Bergen op Zoom (voor 
Tolen), Vlissingen, Middelburg, Oostburg, Axel 
en Goes. 

Overste Bierman sprak een slotwoord. 

Vlijmen, 19 Maart. Jaarvergadering, waarbij 
een rede gehouden werd door den heer 
Gregon. 

Voorburg, 1 Maart. Na een welkomstwoord 
van den voorzitter, de heer J. A. Meeuse, deel
de de plaatselijke leider, res.-kapitein J. H. 
v. d. Zande mede dat het ledental steeds stij
gende is, en met den motordienst mede 180 
leden telt. 

Als sprekers traden op pastoor J. B. W. M. 
Möller en de heer K. Vink, lid van den ge
meenteraad van Stompwijk. 

Majoor Boots reikte de brevetten van ko
ningsschutter en scherpschutter uit aan een 
6-tal landstormers. 

Nadat door majoor Van Hoogenhuyze de 
prijzen waren uitgereikt en de voorzitter van 
het gewest, de heer L. G. Royaards een opwek
kend woord had gesproken, werd de avond, 
welke met muziek en zang werd opgeluisterd, 
gesloten. 

Vrouwepolder, 8 Maart. Jaarvergadering 
onder leiding van den heer L. Maas. Uit het 
jaarverslag van den penningmeester, den heer 
A. van Dis, bleek, dat er een batig saldo was 
van f 13.20. Hierna werd mededeeling gedaan, 
dat de klankfilm "Sluit de gelederen" binnen 
enkele weken in Middelburg draait. Besloten 
werd "en bloc" hier naar toe te gaan. 

Wageningen, 19 Maart. Jaarvergadering. Na 
het jaarverslag werd door kapitein Erkens van 
Nijmegen een lezing met lichtbeelden gehou
den over "De taxi's aan de Marne", welke lezing 
met groote aandacht werd gevolgd. 

De samenkomst stond onder leiding van ir. 
Van Ossewaarde. 

Werkendam, 27 Maart. De eerste drie prij
zen werden behaald door de heeren Adr. Hak
kers, 96, B. lppel, 93 en G. van Oord, 92 pun
ten. De schietprijzen werden door luitenant 
Groenendijk uitgereikt. 

Westerhoven, 2 Maart. De plaatselijke land
stormcommissie werd gevormd door de hee
ren burgemeester Joh. Baken, als eere-voor
zitter; de heer Arn. Kuilaars als voorzitter; de 
heeren A. v. Valenberg, Steph. Jonkers en 
M. Heesakkers als leden. . 

De installatie geschiedde bij monde van den 
heer L. van Agt. 

Westzaan, 18 Maart. Geanimeerde leden
vergadering. De komende landdag zal door een 
10-tal leden met hunne dames worden be
zocht. 

Willemstad, 4 April. Propagandavergadering. 
Burgemeester van Campen en Overste Beets 
hielden een rede, terwijl laatstgenoemde de 
prijzen van den gehouden schietwedstrijd uit
reikte. Enkele Oranjefilms werden vertoond, 
die buitengewoon in den smaak vielen. 

Woerden, Eerste prijzen verkregen in de 
klasse scherpschutters: G. Kruiswijk; schut
ters 1e kl. A. van Vliet; schutters 2e kl. J. J. 
Th. van Dam; Vrije baan: G. de Leeuw. De 
prijsuitreiking geschiedde door den pl. leider. 

IJmuiden, 9 Maart. Hedenmiddag vond in het 
Patronaatsgebouw de opening plaats van het 
invitatie-schietconcours der Schietvereeniging 
"Groot-IJmuiden", hetgeen geschiedde door 
den eere-voorzitter der vereeniging Luit. Kol. 
P. S. Hartogh Heijs van Zouteveen, aangewezen 
commandant van het V.L.S.K. ,,Kennemerland", 
die na een korte toespraak het eerste schot 
Inde, 

Zienkzee, 22 Maart. Over de vertooning van 
de film "Sluit de gelederen" te dezer plaatse 
schreef de "Terneuzensche Crt.": 

,,Het was Vrijdagavond in het oude Zierik
zee een drukte van belang. De gierende Zuid
westerstorm en de plassende regen hadden de 
landstormers niet kunnen weerhouden de 
klankfilm "Sluit de gelederen" te gaan zien. 

Autobussen, auto's en motorfietsen brachten 
de landstormers aan met hun vrouwen uit 
Brouwershaven, Scharendijke, Zonnemaire, 
Kerkwerve, Haamstede, Burg, Schuddebeurs, 
Noordgouwe, Nieuwerkerk, Oosterland en 
Bruinisse. 

Ze waren gekomen om de bij uitstek natio
nale film te zien. De zaal was tot in de nok 
toe gevuld. 

Zoetermeer-Zegwaart, 21 Maart. Opening 
schietwedstrijd, waarbij aanwezig waren bur
gemeester Middelberg, majoor Boots, comman
dant Z.H.W., de heeren Royaards en Karres, 
voorzitter en secretaris der gewestelijke com-

VAN RAVENHORST - ARNHEM 
BOUWT ALLE CARROSSERIEEN 

STAALBOUW 

missie. Na toespraken van de heeren Ceelen, 
voorzitter der regelingscommissie, Middelberg 
en Royaards, loste majoor Boots het eerste 
schot. 

Zoutelande, 7 Maart. Jaarvergadering onder 
leiding van burgemeester D. Kodde. De heeren 
overste Bierman en Laernoes waren aan
wezig. 

Zuidzande, 28 Februari. Bijeenkomst der 
leden, waarbij o.m. de korpscom_mandant aan
wezig was. 

Zutfen, 27 Februari. Samenkomst in de 
Buiten-Sociëteit, waarbij de film "Sluit de ge
lederen" vertoond werd. 

Het openingswoord werd gesproken door den 
voorzitter van de plaatselijke landstormcom
missie, baron W. F. E. v. d. Borch, die een 
bijzonder woord van welkom richtte tot den 
burgemeester, die met mevrouw tot de aan
wezigen behoorden. 

vaandel aan de plaatselijke commissie, wier 
leider, de heer Schokker, het met dank aan
vaardde. 

De burgemeester bood met enkele kernach
tige woorden zijn gelukwenschen aan de plaat
selijke commissie aan. Hierna volgde de ge
slaagde filmvertooning. 

Zwaag, 20 Maart. Jaarvergadering, onder lei
ding van den burgemeester, waarbij ook de 
heer Oolders aanwezig was. Na de prijsuitrei
king deelde de heer Oolders een en ander 
mede over den komenden landdag. 

Vervolgens heeft de voorzitter van de ge
westelijke commissie, de res.-kolonel Lavaleije, 
de beteekenis van het instituut nog eens dui
delijk gemaakt. 

Zwaagdijk, 11 Maart. In de "Dragonder" 
werd onder leiding van den heer Maas jaar
vergadering gehouden. Hartelijk welkom wer
den geheeten de heeren Middelhoff, voorzit
ter en Oolders, secretaris van de gewestelijke 
commissie Alkmaar. De voorzitter wenschte den 
heer Middelhoff geluk met zijn benoeming in 
de Orde van Oranje-Nassau, welke onderschei
ding een bewijs van waardeering is van de 
regeering voor de beteekenis van den B.V.L. als 

· preventief middel om aanslagen tegen het wet
tig gezag te voorkomen. 

Daarna had de overdracht plaats van een 
In den loop van den avond werden de prij

zen uitgereikt. 

ll. Aanvullende regeling voor het 
schieten van den Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm. 
I. ALGEMEENE BEPALINGEN. 

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

Art. 2. Algemeene schietwedstrijden 
zijn wedstrijden waaraan de vrijwilli
gers van den Bijzonderen V rijwilligen 
Landstorm en de aanverwante Korpsen 
uit het geheele land kunnen deelnemen. 

Art. 3. In ieder kalenderjaar kunnen 
voor den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm ten hoogste twee algemeene 
wedstrijden worden gehouden in die 
Verbanden, op welker aanvrage gunstig 
wordt beslist. 

Deze aanvraag moet vóór 1 Mei bij 
de Nationale Landstorm Commissie 
worden ingediend. 

Art. 4. Geen wedstrijd kan worden 
uitgeschreven door Plaatselijke Afdee
lingen dan die, op welker aanvrage gun- ' 
stig is beschikt door den Verbandscom
mandant in overleg met de Geweste
lijke Commissie. 

IL VOORSCHRIFT OMTRENT HET 
HOUDEN VAN WEDSTRIJDEN. 

Art. 5. De wedstrijden worden onder-
scheiden in: 

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

terrein moet, op aanvraag, het legitima
tiebewijs worden getoond, voorzien van 
het contrölestempel. 

Een schutter mag op een wedstrijd 
niet in een lagere klasse uitkomen dan 
waarin hij is geplaatst. Alleen bij Korps
wedstrijden kan een schutter (reserve) 
uit een lagere klasse in een hoogere 
klasse uitkomen, in welk geval in 
slechts één wedstrijd mag worden uit
gekomen. 

Art. 7. Wapens. Op de banen zijn 
goed ingeschoten geweren aanwezig. 
Het is niet geoorloofd met andere wa
pens 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 en 
No. 13, schijf No. 694a K.M.A. 

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

Staande of knielende vrije hand voor 
patronen No. 7 en 13. 

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

Art. 12. Orde. De schutters moeten 
zich op het schietterrein geheel gedra
gen naar de door de wedstrijd-commis
sie en den baancommandant te geven 
aanwijzingen. Er mag zich vóór den 
baancommandant niemand bevinden, 
die niet aan de beurt van schieten is. 

Het is verboden, onder welk voor
wendsel 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 hulpmid
delen, zooals kniekussens, kolfsokken 
e.d. zijn verboden. Ook is het niet ge
oorloofd onder de jas aan te leggen, 
alsmede de draagriem onder den arm te 
rollen of op andere wijze daarmede aan 
het wapen een steunpunt te geven. 

De wedstrijdcommissie of de baan
commandant is echter bevoegd een kus
sen, mat of iets dergelijks te verstrek
ken, waarop geknield wordt. Het op
vullen van de ruimte tusschen voet, on
der- en bovenbeen en zitvlak met kus
sens of wat dan ook is verboden. 

Art. 14. Gebruik van de wapens. De 
schutter moet zijn wapen zelf laden en 
niet voordat de baancommandant daar
toe 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 ge
brek is opgeheven of hij zich van een 
bruikbaar wapen voorzien heeft. 

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

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

Art. 1 7. Op- en aanmerkingen van 
den schutter. In geval van twijfel om
trent de juistheid van een aanwijzing, 
is de schutter bevoegd deze te doen her
halen vóór het volgende schot valt. 

Persoonlijk onderzoek naar de juist
heid der aanwijzing van de observatie
post is verboden, doch in geval de com
missie 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 afge
geven schot zijn niet ontvankelijk, wan
neer dit door een ander schot is opge
volgd. 

Art. 18. Verstrekken van .munitie. 
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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 Al
gemeene wedstrijden. 

Art. 19. Veiligheidsmaatregelen. Op 
de baan moeten buiten den schietstand 
de wapens ontladen zijn; van de gewe
ren de grendel geopend en de monding 
van de loop naar boven gericht. 

Art. 20. Ongevallen. De wedstrijd
commissie is niet verantwoordelijk voor 
ongevallen, die gedurende den wedstrijd 
voorkomen; iedere schutter blijft aan
sprakelijk voor alle ongelukken, van 
welken aard ook, door zijn schuld of 
toedoen ontstaan. 

Art. 21. Geschillen. Alle gevallen, 
waarin dit reglement niet voorziet, en 
alle geschillen worden zonder appèl be
slist door deze commissie. Alle schut
ters worden geacht haar uitspraak te 
aanvaarden, door het feit van hun deel
neming aan de wedstrijd. 

Art. 22. lndeeling van de schutters in 
groepen. De schutters zullen bij alle 
wedstrijden worden ingedeeld in groe
pen naar gelang de eisch voor die groe
pen gesteld en hieronder vermeld. 

De eerste 40 patronen door den schut
ter op de schietoefeningen of plaatse
iijke wedstrijden gedurende een schiet
jaar verschoten, zullen mogen gelden 
voor de beoordeeling van zijn indeeling 
of van bevordering tot een hoogere 
groep. 

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

De groepeering van 20 achtereenvol
gende schoten uit de voor beoordeeling 
in aanmerking komende 40 patronen, 
mag geschieden op een der volgende 3 
manieren: 

te. Eerste 10 patronen plus tweede 
10 patronen (samen 20); 

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

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

Men heeft alzoo na de eerste 20 pa
tronen (waarbij eerste beoordeeling 
plaats heeft) nog tweemaal gelegenheid 
in hetzelfde schietjaar tot een hoogere 
groep te worden bevorderd. In het vol
gende voorbeeld wordt op duidelijke 
wijze aangegeven op welke 3 manieren 
men uit 40 schoten tot een groepeering 
mag komen van 3 maal 20 schoten. 

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

Men mag dan groepeeren (zie om
schrijving ad le, 2e en 3e): 
le. 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 terugge
steld. 

A. Koningschutter. Eischen: Een 
totaal aantal punten van minstens 190 
voor scherpe patronen No. 1. 

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

Belooning: zilveren medaille benevens 
brevet. 

B. Scherpschutters. Eischen: Een 

FIRMA J. VAN DER BREE, OUDEWATER 
Fabriek van Vrachtcarrosserieën 

Vraagt prijs 
TELEF. 98 
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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 le klasse. Eischen: Een 

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

Een totaal aantal punten van min
stens 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 vol
doen aan de eischen, voor die klasse 
vastgesteld. De resultaten, verkregen 
op een schietwedstrijd, komen hiervoor 
niet in aanmerking, uitgezonderd bij 
plaatselijke wedstrijden. 

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

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

Art. 26. Indien een wedstrijd met pa
tronen No. 1 wordt gehouden, dient de 
aanwijzing van de schoten in het pro
gramma te worden vermeld en te ge
schieden als onderstaand voorbeeld: 

7 8 1 

9 Nationaal 
6 2 

10 Oranje 

5 4 3 

Art. 27. Bij Gewestelijke- en Natio
nale wedstrijden zullen de afgevaardig
den 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 uit
komen in de korpswedstrijden. 

Art. 28. De afgevaardigden der Af
deelingen zullen bij Korps- en Alge
meene wedstrijden moeten zijn voorzien 
van een kaart, waarop vermeld: naam 
van de Af deeling, naam en voornaam 

(voornamen) van den afgevaardigde, 
klasse waarvoor wordt uitgekomen, 
plaats en da turn van den te houden 
wedstrijd en handteekening van den 
Af1eelingscommandant of Plaatselijken 
Leider. Deze kaart is noodzakelijk voor 
alle wedstrijden. 

III. WEDSTRIJDBEPALINGEN. 

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

schoten per schutter voor elke Af
deeling. 

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 be

slissen, ten overstaan van een lid van 
de wedstrijd-commissie. 

De berekening voor den besten 
Korpsschutter geschiedt op overeen
komstige wijze. 

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

gegaan 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 wed
strijdcommissie. 

De berekening voor den besten schut
ter geschiedt op overeenkomstige wijze. 

Deelneming kosteloos, 

OPMERKINGEN. 

De Plaatselijke wedstrijden moeten 
steeds als de belangrijkste geacht wor
den, aangezien aan deze wedstrijden de 
meeste vrijwilligers kunnen deelnemen. 

De prijzen moeten zooveel mogelijk 
ter plaatse worden aangekocht. 

R. 217 blijft van kracht, voor zoover 
de bepalingen daaruit door deze aan
vullende regeling niet worden opge
heven. 

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

Voor Jong Nederland 

, , 

DE HOND MET EEN VARKENS
STAART. 

't Was een snikheete zomerdag. 
Lusteloos lagen enkele jongens onder 

aan den dijk in 't malsche gras. 

f'/lêt, 

lJF 
,een"' 
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Daar komt hun kameraad Kees aan
hobbelen. Z'n oogen tintelen van pret, 
als hij zich bij het tamme troepje voegt. 
"Zeg!" roept hij vroolijk, ,,hebben jullie 
wel 's een hond met een varkensstaart 
gezien?" 

,,Ga door jö! met je gekke praatjes!" 
antwoordt één uit het clubje, ,,we zijn 
wel suf, maar toch nog niet zoo erg, als 
jij wel van ons denkt!" 

,,Wedden om twaalf apenootjes?" 
houdt Kees vol. 

"Ja, ja, ja!" bulkt het opgewonden 
koor. 

,,Nou, vooruit dan! Ga maar mee!" 
't Heele koppeltje springt in de beenen 

en volgt den aanvoerder .... 
"Nou! wat zeggen jullie ervan? Heb 

'k gelijk of niet?" 
En triomfantelijk wijst hij naar de 

struiken bij 'n oude knotwilg. Daar ligt 
een jong hondje smakelijk te kluiven 
aan een varkensstaart, die hij bij den 
slager gestolen heeft! 

OOM BERTUS. 

JONGENS EN MEISJES! 
Hier zijn de oplossingen van de vori

ge maal: Groep A: Els uit de zesde klas 
is een mispunt. Oom Dries zat op den 
wagen te zingen. Groep B: Op 31 Augus
tus vieren wij Koninginnedag. En dan 
nog het invul versje: 
Geen rood verdring' ooit ons Oranje, 
Door 'sHoogsten Hand hier eens geplant! 
Het tzij en blijv' Oranje !hoven! 
Tot heil van volk en Vaderland!! 

Dezen keer wil ik eens een beroep 
doen op jullie medelijdend hart: Och! 
help Pietje Warhoofd eens een beetje, 
Hij heeft alles door elkaar gehutseld, 
en kan het zaakje niet voor elkaar krij
gen. Er liggen 10 prachtige boeken tot 
belooning klaar. Vroeger waren er 
twaalf, maar de bezuiniging, weet je! 

Ik iben wel eens bij sommige inzen
ders geweest, die me een heel stapeltje 
prijzen lieten zien, die ze met hun op
lossingen gewonnen hadden. Maar die 
boeken hebben ze niet in een handom
draai gekregen. Het zijn alleen de vol
houders, de taaien! En die worden later 
ook vast echte, flinke Landstormers, 
net als hun vader of broers. Neen! met 
die gemakzuchtige, inhalige ~xempla
ren schiet de Landstorm niet veel op. 

Broertje,s en zusjes kunnen samen 
doen met één brief. Hier volgt nog eens 
het adres: 

AAN OOM BERTUS, 

Bureau Landstormblad, 
Koninginnegracht 50, 

'S-GRAVENHAGE. 

Ontwerp Statuette van den beeldhouwer 
Aug. Falise. 

GROEP A. CHAU: 

(Onder de 10 jaar.) 
23 j., oni 
7,ood. ge 
wag., ool 

Wie kan Woutertje Warhoofd helpen? alle voor 
v;oorz. v. 
Lid B.V. 
HUIJSE 

De golven 
De toppen 
De manen 
De hoeven 
De hoornen 
De snaren 
De remmen 
De mazen 
De duigen 
De sprieten 
De banen 
De schroeven 
De gespen 
De schillen 
De draden 
De pitten 
De doppen 
De schaal 
De franjes 

· De pedalen 
De scharnieren 
De toetsen 
De roeden 

van het ei. 
van de vlag. 
van de citroen. 

te Utrecl 

van den meikever. G 
van het vliegtuig. emee 
van het gordijn. 
van de banaan. 
van de zee. 
van de fiets. 
van de viool. 
van de noot. 

De Burg 
roept, w, 
den teg< 
naris te 
tanten o 
van gem 

van de bergen. .Jaruwed 
van het vat. (4-x één 
van het orgel. hooging 
van ·den leeuw. yoor cli 

d 
diploma 

van en molen. :\1:ogelijk 
van het net. met eer 
van het paard. gebruik 
van de deur. srhoeise 
van het woud. Yl'i.i c a 

d 
neeskun 

van e sandalen, varing , 
van de auto. Oplcidin 
van het spinnewiel. politie-v 

aanbeve 

GROEP B. 
schrever 
zegel in 
Burgem 
1935. (Boven de 10 jaar,) 

Wie kan Wouter Warhoofd helpen? 

Dokkum 
Nijmegen 
Den Burg 
Almelo 
Heerlen 
Breskens 
Winterswijk 
Schoonhoven 
De Lier 
Heemstede 
Schiphol 
De Waalha ven 
Kootwijk 
Het Marsdiep 
Het Loo 

St.-Helenaveen 
Olst 
Barneveld 
Zalt-Bommel 
Sliedrecht 
Nieuweschans 
Voorburg 
Elst 

in de Betuwe 
op Walcheren. 
in de Peel. 
op de Veluwe. 
aan de Merwede. 
bij Den Haag. 
op Ameland. 
op de Veluwe. 
in Groningen. 
in Twente. 
aan de Lauwerszee. 
op Texel. 
aan de Lek. 
in het Westland. 
in Zeeuwsch-

Vlaanderen. 
aan de Waal. 
bij Den Helder. 
op Schouwen. 
in Rotterdam. 
in Friesland. 
aan de Maas. 
bij Amsterdam. 
in den Achterhoek. 

NEC 

-N.V. 
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Nes aan den Gelderschen ~~~~~ 
IJssel. 

Zoutkamp bij Apeldoorn. 

VERKRIJGBAAR 1 
Beelden: 

,,Als 't Moet" 

D E 
F 

• 
B IJ 

' R 
naar het model van den beeldhouwer V AAI 
AUGUST FALISE MEDAJ 

EEREI• 

Zeer geschikt voor schietprijzen L.F 
=============== W ESTI 

Normaal formaat, 
4Ci c.M. hoog, prijs f 4.5 

(bij 10 stuks f 4.- per stuk) 

Groot formaat, f 1 5.Q 
60 c.M. hoog, prijs . . 

Dezelfde beelden gemetalliseerd in brons 
normaal form. f 17.50; groot form. f 40.-. 

Levering, tegen beschadiging verpakt, 
na ontvangst van postwissel of storting 
op onze postrekening no. 7656, Admini-
stratie van "Het Landstormblad", 
Koninginnegracht 50, Den Haag. 

Vervaa 
vlagge1 



CHAUFFEUR-MONTEUR 
23 j., ongeh., z. z. gaarne als 
zood. gepl., rout. op alle srt. 
wag., ook gaarne bij part., 111. 

i,en? alle voor k. bezigh. op de h. en 
voorz. v. z. goede getuigschr. 
L,id B.V.L. Brieven: P. OORT
HUIJSEN, Hubert Pootstr. 11 Rijwielstandaards, loodsen en 
te Utrecht. garages. Smederij. 

A. G. NIEUWENHUIS 
,ver. emeente Veldwachter Arnh.-weg 177 - Telef. 28:i:3 
g. Blokzijl APELDOORN 

De Burgemeester van Blokzijl Voor den Bloementuin! 
roept, wegens llenoeming van 100 Gladiolen, in kleuren. 

~-V.L.M. 
(N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Mij. 

VEENDAM 

N.V. SLUIS & GROOT's 1 

Kon. Zaadteelt en Zaadhandel 
ENKHUIZEN 

TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

Lvering uitsluit. a. · d. handel 

Fa. JOHs. v. d. ANDEL 

NEDERLANDSCHE PERSOONLIJKE 

HANDEL-MAATSCHAPPIJ,N.V. ~~~ZEEVK~~~~~ 
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DE POPULAIRE HOED 

THE 
CLOCK 
HAT 

\WOJ>I 
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,Jen tegenwoordigen functio-
nnris te Bodegraven, sollici- 100 ".\fonthretia, oranje. AMSTERDAM N.Z. VOORBURGWAL No.156 
, nten op voor c!e betrekking ;'>O Ranonkels, gem. kleuren. Agentschappen te ROTTERDAM en 's-G1RAVENHAGE __ AMSTERDAM __ 

van gemeente-veldwachter. ;')0 Anemonen. gem. kleur,,n . 
.Taat'Wedde f 1100.- tot f 1500.- 1j Begonia, in kleuren. 

,1 x één twePjaarlijksche ver
llooging van f 100.-) plus f 25.- 10 IIyac. Canclicans 
voor diploma of f 50.- voor (Kaapsche II:vnc.) 
diploma plus nanteekening. 15 Tijgerlelies. SAFE DEPOSIT 
\fogelijkheid bij aanstelling 5 Dahlia's of Pioenen. 
met ~ers te ve~·hooging. yri.i Voor slechts 12_50_ Bestelt nu! N.V. INDUSTRIA ROTTERDAM - HILLEGERSBERG gf'hrmk van umformkleedrng, Tel. 141 - Giro 119428 
sdrneisel en bew~1pening plus [ G. van Egmond, Sassenheim Postbox 569. Tel. 45860 (2 lijnen) UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
\TIIC ambtswonmg en gf'- p . , 1632 8 , El t . h M t . 1 nem=drnnclige hehandeling. Er- ostguo 1 - Telef. 723,± ec nsc e a ena en voor 

ALLE BANKZAKEN G. M. A. STEIJLEN 
KOFFER KLUIS 

DONKERSTRAAT 50 

HARDERWIJK 

Coupeur steeds te ontbieden 

.f~1 --
15 MAAR ÉÊN 

n. varing wordt vereischt. Coöp. Melkproductenfabriek 

,,OP HOOP VAN ZEGEN" 
STRAATVERLICHTING KAREL I 

Opleiding aan <lc model-
wiet politie-vakschool strekt tot 

nanheveling. Eigenhandig ge
;;chreven sollicitatiebrieven op 
zegel in te zenden aan den 
Burgemeester vóór 25 April 
193:-:i. 

Dedemsvaart 
IFv r 1 t stePcls eerste Jd as 
-- BOTER en KAAS ~ 
tegen concurreerende prijzen 

Fabrieks- en Scheepsverlichting 

Firma C. en S. VALKENBURG & Co. ZWIJNDRECHT 
STEEDS MEER GEVRAAGD 

en? 
Telefoon 506 

SIGAREN kleur Amarillo SCHERPENZEEL (Geld.) 
.. . . Tel. 7 - Telegram men: 

Gebrs. v. LEUSDEN 
EDE OOSTERBEEK 

~~ 
Verzekering Maatschappij 

Sneek 

szee. 

?ren. 

W1.1 leveren kwahteitss1garen 
van 30 en 25 cent nu voor 8 SIMON-VALKENBURG 

Jacht- en Toeristenartikelen. 

Amunitie, Tenten, Veld- en 
Directie : S. ZEIJL Wzn. 
Comm.: 

van 20 cent nu voor 6 F b ■ k t a r1 an en van: van 10 cent nu voor 5 Thermosflesschen, Rug

zakken, enz. 

Prof. Mr. P. S. Gerbrandy. 
Mr. J. Oranje. 

van 6 cent nu voor 4 
Vorstenlanden van 8 voor 4 Diverse soorten Singelband, Touw- H. M. Martens, 

Burgemeester Sneek. 

NEDERLANDSCH 1 
_ FABRIKAAT 

Vorstenlanden van 6 voor 3 k T h B d W f 
100 sigaren in Im. zilverribs . Wer en ec n. an en en ee Seis C. ESSELINK 

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

N.V. KONINKLIJKE 

BEGEER 
VOORSCHOTEN 

MEDAILLES 

INSIGNES 

D E 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 

KOOPT 

voor 3 gulden. 
100 st. als proef, franco tegen 
storting· op onze Giro 221887. 

FIRMA H. BATELAAN 
Koudekerk aan den Rijn 

l\\+/AlfTDT 

GARAGE "LUXE" 
8 IJ TURFMARKT 24-26 

TELEFOON 2001 . GOUDA 
VROOM & Verhuur-Stalling - Reparatie 

REESMANN I 
Off.Agent: 

Nash - Singer - International 

' _. 
:s:\ . 1.,, , ' 1 • t!,. Sigaren-Tabak-Sigaretten 

H. G. J. WOLF 
-LEIDEN-

Fabrikant van 
en ,Handelaar in 

BOUWMATERIALEN 
MIDDELHARNIS - TELEF. 21 

Op plaatsen, waar nog niet 1 
vertegenwoordigd, agenten 
gevraagd. -

Net ·iets v d 8 y L 948 TELEFOON 948 
" " " " " 88 BR,EESTRAAT 88 ZEIST MET ZIJN LAGE 
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BELASTINGEN ! ! G. J ■ HOS MAN ze,~L-4 LAND S TO R M E R S, Zoo ~unnen wij u aanbie~en, ROTTER.DAM '-,, /V LET OP UW ZAAK t hetz1.1 voor huur of koop, m 't b/r 'W, OJr JI • mooiste gedeelte gel. villa's en Eendrachtstraat 38 a en c 

.,- ,J 'I ~ _,., Sigaren-, Tabak- en grond. Nadere inl.: Bouw- en 
(, I c;,I._ ~/V ~ ":! Sigarettenmagazijn van Woningbur. ,,Onze Woning", HET adres voor alle handels-
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z~~ -Oo ~ g- 1 's-GRAVENHAGE Sweelincklaan te Bilthoven Rotterdam. Telefoon 45980. 

'-,c;,:/ Al ic i:l Uniform-kleeding SPECIAAL-BUREAU VOOR 

Po ~No, .. = Petten - VOOR 
P(J ~ ~l I KEN,T U IDE MIUSAF,E? WATER~WNIGING KONINGSSCHUTTERS 

I A/J:l ~~: Vraagt prosp. Opgericht 1910 WATERTECHNIEK ~ • .., van den Bijzonderen Vrijwil-f ~ A Q !:',. ~- ligen Landstorm beschikbaar 
c;._,. Q ,_ tegen betaling van f 1.-: 

VoJJe • ~ [ ----------------------- INSIGNE 
1( a ,.,_ lsarallt. ~ : van 't Koningsschutterskruis 

••• /Jef' Je. •4 p. als reversknoop. f en J Stf'a Bij postwisselzending aan de 
• 11 f. r1 at S Administratie van "Het Land-• . clJSStzs,,.r,~w stormblad" te vermelden het-

{.J I Cii geen men wenscht. 
Da11:i 

es_ ot ZWo De Firma 
uwer VAANDELS-VLAGGEN I Fa. P. VRIEND & ZOON 
SE MEDAILLES _ BEKERS 

I 

Zaadteelt en Zaadhandel 

1 
li eere . . 1..it..~ ~:1J7Je1 W. H.H. v. d. Bom & C0 

e Prijs_ u w Granen en Pluimveevoeder 

EEREKRUISEN en LINTEN Andijk-Oost 

i. L p B O SM A N ~r:;i::~ne~~.es _::oor p::1:1:: =~ 
~zen • • D o p p e r s voor den handel. 
= W ESTEINDE 36, DEN HAAG 

Vervaardiger van Regiments-
1 FIRMA H H WI 5 v laggen en Ilofborduursels 1 ■ ■ NO 

D 

Tel. 117 - COiEVORtDEN 

UW ADRES voor alle 

Landbouwmachines, Ruwolie, 

Benzine en Electromotoren. 

TE KOOP 

LANDHUIS TERREIN 
bij dorp, zwemb., a. electr. l 
kab., vanaf 8 et. per M2. 

brons 
f 40.-. GEBR. SMIT, VAASSEN 

N.V. Drentsch-
Overijselsche Houthandel PANDBRIEVEN 

·pakt, 

mini

lad", 

Coevorden 
Telefoon 28 

Enschedé 
Telefoon 2813 

der N.V. INSULAIRE IIYPO
THEEKBANK te ZIERIKZEE 
EEN VEILIGE BELEGGING 

Verkrijgbaar: 
4 pCt. Pandbrieven à 100 pCt. 
Aangesloten bij de controle 
der Rijkspostspaarbank. 
Jaarlijksche uitloting 2½ pCt. 

advertentie te 

op deze plaats. . . . . . Terschuur-Barnevelt 
en duizenden belang
hebbenden zouden ze 
gelezen hebben ..... . 

levert U de meest oordeel
kundig samengestelde pluim
vee- en kuikenvoeders. Door 
·t gebruik van onze artikelen 
krijgt ge een antwoord op de 
vele vragen, welke zich voor
doen op dit gebied. 

Neemt proef ..... . 
en ge wordt overtuigd ! 

A. Drüghorn 
v.h. L. W. BRONKHORST 
Javastraat 57 - Den Haag 

Opgericht anno 1873 
Telefoon no. 113290 

1 
Postgiro no. 163395 

Sigaren-, Sigarettenhandel 
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ORIGINEELE KWALITEIT - JUISTE VLOEIBAARHEID F A B R I KA AT ------ Geïllustreerde prijscourant gratis op aanvraag 

JUISTE MAAT ABSOLUTE ZUIVERHEID 

VACUUM OLIE MAATSCHAPPIJ N.V. - ROTTERDAM 

UW TUIN 

PARA MONDSTUK .. 45ct. 

IM. BARNSTEEN .... 55 et. 

LET OP 
NAAM 

GOEDEW AAGEN 
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D.VERSTOEP 
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K.A.HAVELAAR l'1 
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MOERCAPELLE ï 

1J 
SPEC1IALIT,EIT > 

-i 
l'1 
z 
-1 

in Wiedmessen, 

... Schoffelmach ines 
--1 

en Stalen Zwingers 0 
(.0 

--1 Alles Nederl. Fabrikaat 

Laan van Meerdervoort 809 
Den Haag 

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 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE - PETROLEUM - OLil!N EN VETTEN 

MACHINEKAMER-BEHOEFTEN 
HOTORBOOTDIENST DELFT- ROTTERDAM Y. v. 

TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G. 

DELFT - HOOIKADE 30 - TELEFOON ,57 
ROTTERDAM - WIJN HA VEN t.o. 105 - TEL. 13820 

OEFEN- EN WEDSTRIJDMATERIAAL 
Speciaal adres : 

Drukker ij RUITEN BEEK 
DOORN TELEFOON No. 1 2 5 
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 

N. v. AANNEMING MIJ. STOOMWASSCHERIJ 
J. P. v. EESTEREN GEBR. BOEK 
BOUW- 1EN GEiWAPEiNID 

,BETON1WEHKEN 

ZUlDBLAAK No. 22 

LOOSDUINEN 

Vraagt prijs 
per stuk 
en 

per K.G. 
ROTTEiRIDAM. Tel.11645 Speciale Afdeeling 

FIJNGOED 
• 

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

VE·RHEUL's VEEVOEDERS 
iMUNTEN uit door SUPE,R1l·EU1R1E KWAiLIT1EIT 

N.v. VERHEUL's Krachtvoederhandel - ROTTERDAM - Telefoon 56892 

WADDINXVEEN Telefoon no. 6 
WERELDREPUTATIE Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel. 40891 

GEHEEL GEMODERNISEERD 
Onze prijzen zijn thans : Kamers vanaf f 3,-, inclusief 
uitgebreid Hollandsch ontbijt. 
--------ALLE COMFORT 

Vreeland - Hotel "De Nederlanden" - Café-Restaurant 
Heerlijk, rustig gelegen aan het schoonste plekje van de 
Vecht, m et gezellig terras en flinke serre. Ruime, frissche 
slaapkamers met stroomend water. Prima keuken. Garage. 
Eigen aanlegsteiger. Tel 801 doorl. Bondshotel. 

GEVESTIGD SEDERT 1847 

bij het Kon. Paleis en Bosschen 

Fraai gelegen aan de Loolaan 

Telef.3(dagen nacht) 

Prima Keuken 

Naar Brielle? LEEUWARDEN 

dan naar Hotel De Kroon" 
't Hotel "De Nymph" V e r g ~ d e r z a Ie n 
•t Bekende Café - Restaurant U ITST • KEU KEN 

Café-Restaurant Suisse 
H eerestraat 26 Hotel 

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

TRIPLEX OREGON PINE 
BERKEN en ELZEN 

PRIJZEN SCHERP CONCURREEREND ! 
KORTE LEVERINGSTIJD 

BETONHOUT ----- KISTENHOUT 

Petroleu ffl-producten 

Technische Oliën en Vetten 
Touwwerk en Staaldraad 
Teer-producten 
Prima en zeer billijk - Engros en detail 

A. TEN BRUGGENCATE 
BROEK OP ILANGEN,DIJ.K - TELEFOON 48 

Groningen l[[UW[NDAAL VOOR EERSTE KLAS VERPAKTE 

;nMC:f:~:;e;z~:/;eeS
t
aura~ Rijswijk (Z.-H.) ROOM BOTER 

Prima consumptie ~ Prijzen billijk 
Dir. B. HOMAN Tel. lnterc. 118893 

Tevens eigenaar Hotel Elzenga VERGADERZALEN Fa. B. BRINKERS 
AFDEELING ROOMBOTER CAFE-RESTAURANT -------- \ 

'T GOUDEN HOOFD Hotel Noord-Brabant zo ETER MEER 
G,ROEN1MABKT 13 

DEN HAAG -

Telef. 117584 (3 lijnen) 

P. Mulders & Zn. 

Utrecht 
Vreeburg - Tel. 12836 

Hotel VERNIMMEN Groote Vergaderzalen 1 

Heerenveen (t.o. 't station) H O te 1-Pen Si On 
Stroomend w. en k. water "WAM ELI N K" 

Centrale verwarming WINTERSWIJK - TEL. 202 

1 
Rustig gelegen, 

GARAGE - TELEF. 20 te midden van bosch en tuin. 

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

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

LEVERING UITSLUITEND AAN DEN HANDEL 
T1ELEFOON Z01ETEBMEE.R 12 - 'D,EN HAAG 390538 

WINDMOTORENFABRIE~ 
T?. §cbrs. Balrlrcr j/lsl·(li-) 

.RECORD"WINDMOTOREN 

Purgeer- en Bloed: 
zuiverende Pillen 

van H. VAN AKEN, 
Apotheker - Soecialist 

te SEUAETE. 

Het beste en doelmatigst 
purgeermiddel, veroorzake 

---------- geen buikpijn of krampen 

f 25.-
kost 

een prima 
rijwiel .... 

Spaart uw geld. Koopt of be
stelt nog niet ... Vraagt eerst 
gratis Prijscourant 1935 met 
juiste afbeelding en beschrij
ving ... 
W. VAN HEERDT, Fabrikant, 

Lunteren . 

zuiveren het bloed en geveP 
het nieuwe kracht. 

Prijs: f 0.60 per dom 
Verkrijgbaar bij Apotheken 
en Drogisten. 

Importeur: 
SCHULTE & THIEMF 
Postbox 55 - Middelburg 
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Op 83-jarigen leeftijd 
is te Assen, de hoofd
stad van zijn geliefd 
Drente, overleden een 

der meest bekende 
vaderlanders, Mr. H. 
Smeenge, lid der Eerste 
Kamer der Staten-Ge
neraal. 

De krasse grijsaard was 
tot het laatst van zijn leven onvermoeid 
in den arbeid. 

Ook de Bijzondere Vrijwillige Land
storm heeft daarin mogen deelen. Mr. 
Smeenge was eere-lid der Gewestelijke 
Landstorm Commissie Drente en in 
tal van Landstormavonden werd dit 
nationale instituut door hem met gloed 
verdedigd. 

Voortaan zal de B.V.L. zijne hoogge
waardeerde medewerking en steun 
moeten missen. 

Wij zullen zijne nagedachtenis eeren 
als die van een trouw Nederlander, een 
warm vereerder van het Oranjehuis, 
een vriend en steun der zwakken en 
geringen. 

DE BETEEKENIS VAN DEN TWEE
DEN BAN VAN DEN BIJZONDEREN 

VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

Beveiliging der mobilisatie tegen 
sabotage en oproer. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
is een militair korps, samengesteld uit 
de dienstplichtigen, die zich daarbij 
vrijwillig willen verbinden. 

Zij die nog dienstplicht op zich heb
ben rusten, vormen den z.g.n. eersten 
ban. 

Loopt de dienstplicht af - in 't alge
meen geschiedt dit op veertigjarigen 
leeftijd - dan worden deze vrijwilli
gers ondergebracht in den tweeden ban 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. 

Het groote voordeel van dezen 
tweeden ban, die door de beschikking 
van den Minister van Defensie tot zijn 
55ste jaar bij den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm mag verbonden blijven, 
is gelegen in de omstandigheid, dat bij 
mogelijke legermobilisatie ten tijde van 
oorlog of oorlogsgevaar, deze categorie 
oudere vrijwilligers niet met het leger 
mobiliseert, doch als bijzondere land
storm ter beschikking blijft. 

Hierdoor immers werd het mogelijk, 
om uit deze twaalfduizend vrijwilligers 
een AFZONDERLIJK KORPS TE 
VORMEN, welks leden zich bereid 
verklaren, om bij een eventueele leger
mobilisatie ten hoogste 10 dagen onder 
de wapenen te komen tot het verrich
t~n van bewakingsdienst in die belang
riJke centra, welke alsdan dienen te 
worden beveiligd tegen sabotage en 
oproer. 

De veelvuldige uitingen, die in de 
laatste tijden van revolutionaire en 
anti-militaristische zijden werden ver
nomen en welke wijzen op het voor
nemen, om een eventueele legermobili
satie door middel van gewelddadighe-

12E JAARGANG 

G 
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS /1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

den te willen verstoren, hebiben de Re
geering ertoe gebracht tegen-maatrege
len voor te bereiden, onder welke het 
oprichten van een bewakingskorps uit 
den 2den Ban van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm wel in de eerste 
plaats mag genoemd worden. 

Dit bewakingskorps, sedert een aan
tal jaren opgericht, heeft sindsdien de 
door de Re,geering voorgeschreven 
sterkte bereikt en wordt door de wer
vingsactie van de Gewestelijke en 
Plaatselijke Landstorm Commissies 
voortdurend op peil gehouden. 

MACHTSVORMING. 
In November 1918 trachtte Troelstra 

op de Regeering indruk te maken door 
haar toe te roepen: reken niet op het 
leger, want daar staan de "sociaal-demo
cratische regimenten met het geweer 
bij den voet". 

Een zevental jaren daarna schreef 
Ir. Albarda in "De Socialistische Gids", 
dat de sociaal-democratische jongeren 
verkeerd deden, indien zij tot persoon
lijke dienstweigering zouden overgaan. 
Zij moesten juist met ijver gaan dienen, 
om daardoor den socialistischen invloed 
in het leger en op de vloot te ver
sterken. 

Dat was de tactiek van machtsvor
ming naast de politieke propaganda. 

Heel de politiek van de sociaal-demo
cratie is er jaren lang op gericht ge
weest, om zoodanige macht in den 
staat te vormen, dat Regeering en volk 
haar zouden vreezen. 

Zij wilden de middelen bij de hand 
hebben, teneinde in geval van een 
,,revolutionaire situatie" niet slechts het 
groot getal der massa, maar bovenal 
het geweld te kunnen bezigen voor de 
verovering van de macht. 

De partij en de roode vakbeweging 
werden stelselmatig op deze machtsvor
ming geschoold en ontelbaar is het aan
tal malen, dat het woord "machtsvor
ming" in de roode litteratuur der ach
terliggende jaren voorkomt. 

De massale straatdemonstraties, de 
instelling van een z.g.n. arbeidersweer, 
( de lezer weet dat de z.g. Lipa net op 't 
nippertje vóór het al·'emeen ambtenaren
verbod door de S.D.A.P. werd losge
laten), het indringen in de publieke be
drijven, in het leeer en op de vloot, de 
Hembrug en de Marinewerven; het op
richten van roode bonden van soldaten, 
matrozen, politieagenten en ambtenaren; 
de africhting om op één sein tot staking 
over te gaan, alles was er rechtstreeks op 

gericht om op een gegeven moment één 
groote macht van economisch en poli
tiek geweld te voorschijn te kunnen 
roepen. 

Den arbeider werd gesuggereerd, dat 
hij feitelijk alle macht in handen kon 
nemen door den arbeid neer te leggenj 
door de algemeene staking. 

Heel 't raderwerk staat stil 
Als onz' machtige arm het wil , 

zoo klonk de leuze en de sociaal-demo
cratische teekenaars vertolkten deze 
gedachte van machtsvorming door den 
arbeider voor te stellen met een drei
gende vuist. 

De leuze van de dappere ongehoor
zaamheid werd de wereld ingeworpen; 
de revolutionaire uitspattingen der 
Oostenrijksche roode wee1afdeelingen 
werden verheerlijkt en geprezen. 

Totdat de bom op "De Zeven Provin
ciën" aan alles een einde maakte, Mi
nister Deckers radicaal de opruiers 
ontsloeg en Z.Exc. de socialistische 
organisaties voor 1eger en vloot 
ontbond. 

Minister Deckers is thans bij de 
sociaal-democraten de gehate man. Zijn 
ambtenarenverbod zit den heeren zwaar 
in de maag. 

Het goedwillende volk van Neder
land is dezen Minister evenwel zeer 
dankbaar voor de genomen maatregelen. 

Ook hetgeen de Ministers van Bin
nenlandsche Zaken en Justitie ter ge
zagshandhaving bepaalden, werkte er 
krachtig toe mede, dat de gevaarlijke 
machtsvorming der S.D.A.P. ineen
schrompelde. 

Haar hooge sprongen zijn gedaan; de 
arm met de dreigende vuist is omlaag 
gezakt. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
blijft waakzaam toezien. 

VOGELT JES DIE VROEG ZINGEN ..... 

De N.S.B., die dronken van de ver
kiezingsvreugde, in gedachten haar 
leider reeds verhuisd ziet van den com
mandotoren in het R.A.1.-gebouw naar 
het regeerkasteel, acht den tijd nu al 
gekomen, om aan den B.V.L. reken
schap te vragen omtrent zijn standpunt 
ten aanzien van een nationaal-socialis
tisch bewind. 

Feitelijk is die vraag aan het ver
keerde adres gericht. 

De B.V.L. staat uitsluitend in dienst 
van het Wettig Gezag en dat slechts zal 
bepalen, wat de B.V.L. doet. 

Overigens staat de zaak zoo, dat de 
B.V.L. 70 % der natie achter zich heeft 
en de N.S.B. in totaal 8. 

Ons eigen antwoord kan derhalve 
kort zijn: 

Kom met Uw vraag nog eens terug, 
zoodra gij het aantal stemmen bijeen 
hebt, om de grondwet in nationaal
socialistischen zin te veranderen. 

Indien gij die door een legale actie 
hebt veroverd, zult gij van den B.V.L. 
geen bezwaren ondervinden. 

Indien gij echter voornemens mocht 
zijn te trachten door machtsvorming, 
W.A., ruiterkorpsen, motorkorpsen, de
monstraties, enz., Regeering en volk te 
intimideeren en aan de macht te komen, 
dan zult gij den B.V.L. tegen U vinden. 

Zestien jaren lang heeft de B.V.L. als 
één man achter het Wettig Gezag ge
staan, om de communisten en socialis
ten te dwingen binnen legale banen te 
blijven. Voor dit doel blijft de B.V.L. 
paraat. 

Hij blijft ook waakzaam en bereid, om 

ALS GOED RECRUUT 
HEEFT HU GELEERD, 
DAT \OOQ EEN STER: 

11 MEN SALUEERT ••••• 

in dienst van het Gezag elke onwettige 
nationaal-socialistische actie te pletten. 

De B.V.L. staat voor Oranje, voor de 
wet en voor de aloude vrijheden onzes 
volks. 

LIMBURGSCHE JAGERS. 

De Gew. Landst. Commissie "Lim
burg" vergaderde 29 April j.l. te Heer
len bij gelegenheid van het afscheid van 
den Res. Kolonel J. E. L. Haenecour. 
Mgr. Dr. H. Poels sprak Kolonel Haene
cour, die bijna zeven en een half jaar 
korpscommandant der Limburgsche Ja
gers is geweest, in hartelijke bewoordin
gen toe. 

Res. Kolonel J. E. L. Haenecour. 
De afgetreden Commandant van het 
Landstormkorps "Limburgsche Jagers", 
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Dato 1 Mei j.1. had de commando
overdracht plaats op het bureau der 
Limb. Jagers te Maastricht. Kolonel 
Haenecour droeg het commando over 
aan den nieuwen korpscommandant, 
den Res. Kolonel J. R. L. Jans. 

De Res. Kolonel J. E. L. Haenecour 
begon 1 Oct. 1890 zijn militaire loop
baan bij de voorm. mil. school te Haar
lem. Behalve een kortstondig comman
do bij 9 R.L te Leeuwarden, diende hij 
hoofdzakelijk bij de Limb. regimenten, 
2 en 13 R.L te Maastricht, Venlo en 
Roermond. Hij is ook gedurende 1 jaar 
commandant van de voorm. school van 
verlofsofficieren te Maastricht geweest. 
Hij werd onderscheiden met het offi
cierskruis der Oranje-Nassau-orde met 
de zwaarden en het officierskruis voor 
XXXX jaar dienst. Sedert 7 Dec. 1927 
was hij commandant van het landstorm
korps Limb. Jagers, welk commando hij 

Res. Kolonel J. R. L. Jans. 
De nieuw opgetreden Commandant van het 

Landstormkorps "Limburgsche Jagers", 

met veel animo en nauwgezetheid heeft 
vervuld. Thans is hij opgenomen als lid 
in de Gew. Landst. Commissie "Lim
burg". 

De Res. Kolonel J. R. L. Jans, zijn 
opvolger, begon 2 Sept. 1891 zijn mil. 
loopbaan als cadet te Breda. Hij ver
bleef van 1899 tot 1904 in Ned. Oost
lndië, waarvan hij 2 jaren op Atjeh door
bracht en deelnam aan verschillende be
langrijke patrouilletochten in het Kerti
en Wojlagebied. In Nederland was hij 
o.a. hoof dinstructeur bij 9 en 2 R.L, 

Vraagt onze Prijscourant voor 1 

Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden 
Fa. GEBR. OUDIJK 

1 Zaadhandel. Tel. 42. Waddinxveen 

De Landstormer eet Stamppot met 
echte Geldersche ,Rookworst van 

BAKHUIS 
het 100-jarig product 

Vraagt Uw Winkelier en let op het loodje "Olba", Olst 

N.V. BAKHUIS' OLBAFABRIEKEN 

1832 OLST 1934 

commandant van 8 en 17 R.I. en com
mandant van de Ve Inf. Brigade. Door 
deze commando's is hij met Limburg 
vergroeid en uitstekend op de hoogte 
van de Limb. mentaliteit. 

Hij is onderscheiden met het officiers
kruis der Oranje-Nassau-orde met de 
zwaarden, den B.K.-gesp van Atjeh 1901-
1905 ·en het officierskruis van XXXX 
jaar dienst. 

De Kolonels Haenecour en Jans heb
ben een rondschrijven gericht tot de 
officieren en de leiders van het korps, 
waarin zij een beroep doen op hun steun 
en samenwerking "tot schraging van 
het Wettig Gezag en tot heil van Vor
stin en Vaderland". 

GRAAFLAND. 

LANDSTORMKORPS ROTTERDAM. 

Naar wij vernemen heeft de Res.-Kolo
nel H. C. van Cappelle, Commandant 
van het Vrijwillig Landstormkorps Rot
terdam, tegen 11 Juni a.s. eervol ontslag 
uit den militairen dienst aangevraagd en 
verkregen. 

Z.H.E.G. is voornemens met het oog op 
zijne nog vele andere werkzaamheden 
(de heer Van Cappelle is Directeur der 
grootste Rijks-H.B.S. te Rotterdam) ook 
het voorzitterschap der Gewestelijke 
Landstorm Commissie neer te leggen. 

Een figuur van belangrijke beteekenis 
gaat met hem het Landstormkorps Rot
terdam verlaten. 

INTERGEWESTELIJKE LANDDAG 
TE HILVERSUM. 

De korpsen Stelling van Amsterdam, 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie en Ken-

STOOMEN - VERVEN 

ASTERWEG 17-19 - o.b. IJ • AMSTERDAM 

'S-GRA VENHAGE 
Grand Hótel "Victoria" 

Café-Restaurant 
Nieuwe Directie. - Sterk verlaagde prijzen. 
TELEFOON 117707 • SPUISTRAAT No. 16 
Groote en kleine zalen voor vergaderingen 

en partijen. 

nemerland van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm houden op Zaterdag 18 
Mei in het gemeentelijk sportpark te 
Hilversum een intergewestelijken land
dag. 

In het Eere-Comité hebben zitting ge
nomen: dr. H. Colijn, mr. J. A. de Wilde, 
mr. dr. L. N. Deckers, jhr. W. Roëll, com
mandant veldleger; luitenant-generaal 
b.d. L. F. Duymaer van Twist, voorzitter 
van de Nationale Landstorm Commissie; 
jhr. mr. dr. A. Roëll, commissaris der 
Koningin in Noord-Holland; jhr. mr. dr. 
L. H. N. Bosch, Ridder van Rosenthal, 
commissaris der Koningin in Utrecht; 
dr. W. de Vlugt, bur~emeester van Am
sterdam; Schout bij Nacht T. L. Kruys, 
commandant der Koninklijke Marine te 
Den Helder; generaal-majoor H. de 
longh, inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm; kolonel C. J. 0. Dorren, chef 
van het korps mariniers; mr. dr. G. A.W. 
ter Pelkwijk, burgemeester van Utrecht 
en de burgemeester van Hilversum, de. 
heer J. M. J. H. Lambooy. 

De landdag vangt ongeveer half elf 
aan met oefeningen en demonstraties van 
het Vrijwillig Landstormkorps "Motor
dienst". Om half twee zullen de drie 
deelnemende landstormkorpsen defilee
ren; daarna vindt de eigenliike opening 
plaats door den heer J. H. Th. 0. Kett
litz, voorzitter Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Nieuwe Hollandsche Water
linie". Toespraken zullen er voorts vol
gen van Zijne Excellentie L. F. Duymaer 
van Twist, vlootaalmoezenier H. J. 
Bangert uit Den Helder. Het slot
woord zal gesproken worden door 
den heer D. 0. Norel, voorzitter Gewes
telijlre Landstorm Commissie "Kenne
merland". 

VELUWSCHE 
LANDSTORM DAG 

6 EN 7 JUNI 1935 
TE BARNEVELD 

Landstormers, werkt mPe aan het welslagPn 
van dezPn rlag door allen om circa 9 uur 
te Barneveld aan te komen. 
Alle treinen arriveeren tusschen half 9 en 
9 uur te Barneveld. 

Vertrekuren : 
Uit Arnhem . . . . 7.59 Uit Zwolle 7.16 
Uit Ede . . . . . . . . 8.26 Uit Nijkerk . . . . 8.33 
Uit Apeldoorn . . 8.25 

Op vertoon legitimatie- of toegangsbewijs 
voor bezoekers van dPn landdag plm. 50 % 
reductie gewone tarieven. 

VOOR TERUGREIS ZIE PROGRAMMA ! 

LANDDAG TE BARNEVELD. Koopt daa 

d l dd h cl H'l producten; 
Na e an agen, ge ou en te 1 - werken N, 

versum en Alkmaar, zal op 6 en 7 Juni EVERLAC 
te Barneveld de Veluwsche Landstorm- ~ 
dag gehouden worden, georganiseerd en Gij ctr.a2 
voor IJssel/Vollenhove, Veluwzoom, Ve- sche Huis 
luwsch Verband en Nieuwe Holland- EVERL. 
sche Waterlinie. 

Het 1landdagcomité heeft getracht een 
zoo aantrekkelijk mogelijk programma 
samen te stellen. Of het hie-rin geslaagd ---
is, zal de practijk straks bewijzen. 

Zooals uit het hier volgende over
zicht van het programma 1blijkt, wordt 
de landdag ingezet met een bijeen
komst op den avond van 6 Juni. 

Aan de samenstelling van het pro
gramma van dezen avond ligt de vol-

I 
(1\ 

Fanfan 

Defilé , 

gende gedachte ten grondslag. Openin, 
Allereerst worden de bezoekers be- Commissi 

paald bij het oogenblik, waarop voor de 
eerste maal in deze landen het Wilhel
mus weerklonken heeft. 

Openini 

Valken: 
met ·gevo 

Quadril 

Ontstaan in de moeilijkste oogenblik
ken van onzen vrijheidskamp, wordt 
het ook gehoord als tenslotte de over
winning behaald is en de Republiek der 
7 Vereenigde Provinciën haar eervolle Aanval 

dd d tiers en plaats gaat innemen temi en er o -
ringende volken. costumes, 

Wat ook in den loop der eeuwen 
mocht verdwijnen of tenietgaan, ons 
mooie volkslied is gebleven tot op 
dezen dag. Zoowel in de overzeesche 
gewesten als in ons vaderland. 

Avondprogramma op 6 Juni. 
(20.45-22.30.) 

Opening van den landdag door Ds. A. 
Hoeneveld, voorzitter van "De Veluwe'. 

Legerkamp Prins Willem van Oranje. 
Fanfares van herauten, dragende de 

wapens der 7 Provinciën, gevolgd door 
carroussel (in 16e eeuwsche costumesJ. 

Demonstratie mariniers in trope · 
debarkementstenue. 

Groote militaire taptoe door Stafmu
ziek 5 R.L en tamboers VIII Inf. Briga
de. Tamboers en pijpers Mariniers. 
Trompetters Gele Rijders. 

Kunstmatige belichting. 

Carrom 

Muziek 

Optred, 
Waterloo 

Pauze. 

Rijden 

Rede Z 

Springc 

Uitreik 
Gen. Jhr. 

SlotnuI1 
der histo1 
B.V.L. 

N.B. Va 
in voorve 
den prijs. 

Na afloop extra-treinen lichting Ede lnlichtii 
(23.10) en Nijkerk-Nunspeet (23.00). E lburg, t 

Programma op 7 Juni. plaatselijl 

(Ochtend c.a. 9-12.30.) Het se 
comité is 
veld. Schietwedstrijden, leden B.V.L. 

Hippisch programma, t.w. patrouille 
springen, gymkhana wedstrijden te Landstc 
paard, gymkhana wedstrijden per ri1· de verba1 
wiel, springconcours, vaandelwedstrijd. toegang c 

bewijs (c _________________ _._ _________________ 's morgen, 

LANDDAGEN B.V. Lu 
dat 's miè 
men aan 
gangsbew 

IN 1935 
18 1MEI te H ,l :LVERSUM voor .de Korpsen: Stelling van 

Nieuwe Hollandsche Waterlinie en Kennemerland. 
22 MEI te ALKMAA.R voor het Verband Alkmaar. 

Voor la 
banden ; 
tegen der 

Amsterdam, 
Voor a 

vastgestel 

7 JUNI te BARNEVELD voor het Veluwsch Verband, de Veluwzoom, e Aanvra 
meester l 
Barn-evelc 

IJssel en Vollenhoven en de N.H.W. 
15 JUNI op RAAPHORST voor Zuid-Holland: West. 
29 JUNI te BOXTE,L voor het Korps De Meijerij. 
10 SEPT. te RUS voor Friesland. 
In September te M,EPPEL voor het ,Drentsch Verband. DelftschE 
------------------

1

------------------- va n "DE 
e , ~• Stoomwasscherij "De Bovenste Molen" 

• Naar 

1 

Gehrs. Tahor - Loenen (Veluwe) HAVE 
's-Gravenhage. Tel. 117505 * VRAAGT PRIJSOPGAAF 



AAN DE 
NEDERLANDSCHE HUISVROUW! 

~ De economische welvaart van ons geheele 
G volk is ten deele, zoo niet geheel, afhanke-
~ liik van een krachtige nationale industrie. 
~ De steeds toenemende werkloosheid gaat ten 

koste van de algeheele welvaart; de chaos 
wordt daardoor stelselmatig vergroot. 
Het is de taak van eiken rechtgeaarden 
Nederlander mede te werken aan de bestrij
ding der werkloosheid door de industrie 
krachtdadig te steunen. 
Koopt daarom bij voorkeur Nederlandsche 

I producten; koopt daarom voor alle hand-
- werken Nederlandsch breikatoen. Koopt 

1i EVERLASTJNG h~t nationale_ product bij 
1- u1tnemendhe1d ..... . 
•d en Gij draagt steenen bij om het Nederland
~- sche Huis weer sterk te maken. 

1
· EVERLASTING FABRIEKEN 

r-
it 
l· 

)· 

1-

HEEZE (N.Br.) 

Programma op 7 Juni. 
(Middag c.a. 14-17.30.) 

Fanfares, trompetters K.R.A. 

Defilé der afdeelingen B.V.L. 

Openingswoord van Voorzitter Gew. 
~- Commissie "Veluwe". 
Ie 
1- Openingswoord van Ds. A. Hoeneveld, 

Valkenjacht, Prins Willem van Oranje lt met ·gevolg. 

r- Quadrille in 16e eeuwsche costumes. 
ir 
Ie Aanval ruiterij op af deeling musque-
1_ tiers en piekeniers in 16e eeuwsche 

IS 
,p 
te 

e. 
e 

costumes. 

Carroussel in 16e eeuwsche costumes. 

Muziek. 

Optreden batterij 
W aterloo. 

tijdens slag hij 

Pauze. 

Rijden à la Flèche. 

Rede Z.E. Minister de Wilde. 

Springconcours. 

Uitreiking 1e prijzen door Z.E. Luit. 
Gen. Jhr. W. Roëll, Cdt. Veldleger. >r 

;J. 
1• Slotnummer: ,,Ons wijst de vinger 

der historie", door afdeelingen van den 
1• B.V.L. 
l · 

s. N.B. Voor de 3 bijeenkomsten kaarten 
in voorverkoop tegen sterk gereduceer
den prijs. 

Ie Inlichtingen: tel. 53 Barneveld, tel. 3 
Elburg, tel. 3109 Leiden en bij alle 
plaatselijke leiders van den B.V.L. 

Ie 

Het secretariaat van het landdag
comité is gevestigd Verlooplaan Barne
veld. 

te Landstormers uit de 4 samenwerken
IJ· de verbanden hebben natumlijk vrijen 
d. toegang op vertoon nieuw legitimatie

bewijs (dit geldt voor 's avonds en 
's morgens), terwijl aangenomen wordt 
dat 's middags alle vrijwilligers deelne
men aan het defilé en dan dus toe-

Il gangsbewijzen voor hen overbodig zijn. 

1, 

Ie 

" 

Voor landstormers uit de overige ver
banden zijn dagkaarten beschikbaar 
tegen den prijs van 30 cent. 

Voor alle niet-landstormers: zie de 
vastgestelde tarieven. 

Aanvragen om kaarten: penning
meester Uitv. Comité Schoutenstr. 22, 
BarD"eveld, tel. 53. ' 

Delftsche Blauwe Borden of Vazen 
van "DE PORC[l[YN[ fl[S" noodig? 

Naar BERG,WE,RF, B. V. L. - er 
HAVEN 5 en 13 ,MAASSLUIS 

C. M. VAN DIEMEN 

VAANDELS 
BEKERS 
MEDAILLES 
VLAGGEN 

Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 

ZUID-HOLLAND: WEST. 
LANDDAG OP RAAPHORST. 

Op Zaterdagmiddag 15 Juni a.s. 
wordt op het fraaie landgoed van H.M. 
de Koningin - daartoe welwillend ter 
beschikking gesteld - Raaphorst, een 
Landdag van den B.V.L. gehouden, 
waarom wij U thans reeds verzoeken 
dezen middag vrij te houden, en maat
regelen te nemen, dat onze vrijwilligers 
in grooten getale aanwezig zijn. 

Raaphorst, dat op 15 Juni a.s. op z'n 
mooist zal zijn, ligt aan den Leidschen 
straatweg, onder de gemeente Wasse
naar, bij Den Deijl. 

J. D. A. VERKRUISSEN t 
Na een kortston

dig ziekbed, op den 
nog jeugdigen leef
tijd van 36 jaren, is 
uit ons midden weg
genomen de heer J. 
D. A. Verkruissen, 
werkzaam ten bu
reele der Nationale 
Landstorm Commis
sie. In wijden kring 
was de heer Ver

kruissen bekend en gewaardeerd om 
de sympathieke hulpvaardigheid, waar
mede hij ve1en voor zich innam. Op 
geen der Landstormdagen ontbrak hij; 
in de Militairen-Tehuizen was hij een 
gaarne geziene figuur. 

De Nationale Landstorm Commissie 
verliest in hem een zeer gewaardeerde 
kracht. Belast o.m. met de verzorging 
van den filmdienst, droeg hij met groo
ten ijver zorg, dat alle voorzieningen 
vlot van stapel liepen. 

De totstandkoming van de klankfilm 
"Sluit de Gelederen" was grootendeels 
zijn werk. De geheele opzet werd door 
hem ontworpen, een belangrijk aandeel 
had hij ook in de vervaardiging. 

Elke organisatie heeft medewerkers 
noodig, die, als 't spant, veel kunnen 
verzetten. Zulk een man was Ver
kruissen. 

Toen de organisatie van den Natio
nalen Landstormdag tienvoudigen ar
beid eischte, wist hij bergen te ver
zetten. 

Het is dan ook te begrijpen, dat op 
het bureel van de Nationale Land
storm Commissie groote verslagenheid 
heerschte, toen het bericht van zijn 
overlijden inkwam. 

Ruim tien jaren had hij opgewekt en 
energiek den arbeid verricht, die voor 
zijne rekening lag. Hem thans te moeten 
missen, vervult ons met droefheid. 

Onze gedachten gaan uit naar zijne 
gade en kind. Moge God haar en de 
familie sterken en troosten. 

R 
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K 

A1DA 

ZALM - PALING 
ZOETWATERVISCH 
EXPLOITATIE VAN RIVIER· 
EN BINNENVISSCHERIJEN 

VERVOER VAN LEVENDE 

VISCH DOOR GEH· EUROPA 
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Uit deAfdeelingen 

Aalsmeer, 2 Mei. Ter v1enng van den ver
jaardag van de Prinses heeft de Chr. Oranje
vereeniging de sprekende film "Sluit de ge
lederen" vertoond. 

Aalten, 17 April. Prijsuitreiking, waarbij de 
heeren Van Ingen Schouten en Jalink gespro· 
ken hebben. 

Ter Aar, 29 April. De uitslag van den kring
wedstrijd van de B.V.L.-afdeelingen bij Ter 
Aar en Woubrugge is: 1e pr. Ter Aar (Aar
dam) 1148 p.; 2. Woubrugge 1147 p.; 3. Ter Aar 
(Langeraar) 1119 p.; 4. Ter Aar (Papeveer) 
1116 p.; 5. Hoogmade eveneens 1116 p. 

Almelo, 21 Maart. ,,Sluit de gelederen". De 
avond werd geopend door Mr. M. Sichterman, 
burgemeester van Almelo en eere-voorzitter 
van de afdeeling Almelo, die allereerst een kort 
woord sprak ter nagedachtenis van den pas 
overleden oud-Commissaris der Koningin van 
Overijssel, Mr. A. F. L. Graaf van Rechteren 
Limpurg Almelo, in wien ons een goed vader
lander en een warm voelend vriend van den 
B.V.L. is ontvallen. Deze woorden werden 
door allen staande aangehoord. 

Voorts werd de bekende klankfilm ver
toond. 

1289 Plaatselijke Afdeelingen met een 
gezamenlijke sterkte van ruim 83.000 
vrijwilligers. Elke stip een afdeeling. 

Alphen a. d. Rijn, 16 April. Prijsuitreiking. De 
voorzitter der pl. commissie, de heer W. J . 
Spreij, dankte den pl. leider, res. luit. Verleun 
en de leden van de wedstrijd-comm., welke 
heeren tevens zorgden voor een groot aantal 
prijzen. 

Majoor Boots verrichtte na een toespraak 
de prijsuitreiking. 

Axel, 28 Maart. ,,Sluit de gelederen" . ,,Be
grijpelijkerwijs was - daar de vertooning zich 
in Oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen tot Axel be
perkte - de belangstelling ook groot en werd 
"het Centrum" Donderdagavond gevuld met 
mannen en vrouwen die hun Oranjeliefde niet 
onder stoelen of banken staken en in tal van 
liederen getuigden van hun vaderlandslievende 
gevoelens. De film was de groote belangstel
ling dan ook volledig waard". 

Bakel, 2 April. Propaganda-samenkomst, on
der leiding van den heer Soeterboek, waarbij 
de heeren Rabou en Van Agt het woord ge
voerd hebben. Ook de burgemeester was aan
wezig. 

H. AB ERS ON & ZOON 
Aannemers 

STEENWIJK TELEFOON 4 

Beckum, 8 April. Bij een onderlingen wed
strijd tusschen de afdeelingen Beckum en 
Haaksbergen, won laatstgenoemde afdeeling 
met 2867 tegen 2790 punten. Van elke afdecling 
kwamen 12 man uit. 

Bergen op Zoom, 23 Maart. Hedenmiddag en 
-avond werd in "De Hollandsche Tuin", ach
tereenvolgens voor het verband West-Brabant 
en het verband Zeeland van den B.V.L. de film 
vertoond "Sluit de gelederen". 

Tijdens de middagvoorstelling waren vrijwel 
alle afdeelingen uit het gewest tegenwoordig, 
terwijl eveneens vele autoriteiten van hun 
belangstelling blijk gaven. Opgemerkt werden 
o.m. de burgemeesters van Bergen op Zoom, 
Ossendrecht, Dinteloord en Willemstad. Over
ste Bierman uit Middelburg, majoor Beets te 
Bergen op Zoom, de heer Laernoes, secretaris 
van de Gewestelijke commissie Zeeland, en 
tal van geestelijken. 

Burgemeester A. v. Campen, voorzitter van 
het verband West-Brabant, sprak een wel
komstwoord, terwijl hij tevens de aandacht 
vestigde op de 85.000 vaderlanders, die ten 
allen tijde gereed staan om het gezag te 
schragen. 

Vervolgens verzocht spreker burgemeester 
mr. drs. P. A. F . Blom de bijeenkomst te openen, 
waaraan deze gaarne voldeed. 

Hierna volgde de filmvertooning. 
Des avonds, toen de film voor het verband 

Zeeland werd gedraaid, was de belangstelling 
bijna nog grooter. Tegenwoordig waren naast 
de afdeelingen van het eiland Tholen die van 
den Anna Jacobapolder en St. Philipsland. 

Vrijwel alle burgemeesters van het eiland 
Tholen waren hierbij aanwezi~, zoomede de 
heer W. Moelker, lid van de Provinciale Sta
ten van Zeeland, de commandant van het 
Zeeuwsche verband, overste Bierman, en vele 
notabelen uit de provincie. 

De heer Laernoes heeft den avond geopend, 
terwijl de heer Moelker een slotwoord sprak, 
waarin hij in het bijzonder de heeren Laernoes 
en Bierman dank zegde. 

Bolsward, 3 April. Jaarvergadering, onder 
leiding van burgemeester Praamsma, die o.m. 
een welkomstwoord richtte tot pastoor Over
meer, 1e luitenant Feddes en kapt. La Roi. 
Pastoor Overmeer sprak op kernachtige wijze, 
wees op de noodzakelijkheid van het instituut 
in deze woelige dagen en wekte de leden op 
trouw te blijven aan het gezag en de regee
ring te waardeeren in haar moeilijken arbeid 
waarvoor ze geplaatst is. Hierna werden de 
prijzen uitgereikt. 

Borne (0,) Alqier is een afdeeling opgericht 
van den motordienst met 30 leden. Tot com• 
mandant is benoemd de heer D. Spanjaard. 

Buitenpost, 27 Maart. Prijsuitreiking, waar
bij de heeren dr. Goslinga, Pijnacker en Heu
kels het woord gevoerd hebben. 

Colijnsplaat, 18 Maart. Propaganda-samen
komst in de Herv. Kerk, waarbij zeker 500 be
zoekers aanwezig waren. Na een welkomst
woord van burgemeester J. W. A. Stute heb
ben de heeren Laernoes en overste Bierman 
een opwekkend woord gesproken, waarna 
fraaie films vertoond werden. 

Diever, 27 Maart. Jaarvergadering van de 
afd. Dwingeloo-Diever. Nadat de voorzitter, 
de heer H. Geuchies te Leggeloo, den spreker, 
mr. dr. J. Linthorst Homan, burgemeester van 
Vledder, had ingeleid, hield deze een gloed
volle re_de, waarin hij speciaal aandrong op 
handhavmg van het nationaliteits- en saamhoo
righeidsgevoel door alle Nederlanders van 
welke politieke of godsdienstige richting ook. 
Vervolgens werden films vertoond van natio
nale gebeurtenissen, waarna overste Nieuwen
huijs de prijzen uitreikte. 

Het woord werd nog gevoerd door burge
meester Van. Os van hier, burgemeester 
Westra van Holthe te Dwingeloo en den secre
taris van het landstormverband Mr. de Bruijn. 

Doorn, 28 Febr. In afwijking van de gewone 

VALKENBURG 
HOTEL 
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wekelijksche schietoefening werd een wed
strijdavond gehouden, waaraan keurige prijzen 
verbonden waren. Over het geheel werden 
hooge series behaald, waarvan we noemen: 
98 p. H. J. Bakhuyzen; 97 p. A. Dingemanse en 
G. W. H. Esselink en 96 p. Î,, G. Donselaar. 

Ds. Esselink, lid der pl. commissie, reikte 
enkele brevetten met een toepasselijk woord 
uit, 1 koningsschutter en 5 scherpschutters. 

Drunen, 1 April. Enkele leden gaven zich op 
voor verbetering van de schietbaan. 

Eibergen, 22 Maart. Propaganda-samen
komst. Overste van Ingen Schouten zette in 
een korte lezing uiteen de wording van den 
B.V.L., den groei van 11.000 lot 85.000 leden 
in 15 jaar tijds, verder het doel en het nut 
van het bestaan en voorts de onvereenigbaar
heid van B.V.L. en N.S.B. Tot slot richtte hij 
een woord van waardeering en lof tot den 
plaatselijken leider. . 

Na de prijsuitreiking hield de heer Jalmk 
een interessante causerie met lichtbeelden en 
muziek en zang op gramophoonplaten, over het 
Oranjehuis. 

Eindhoven e. 0. Officieele opening door den 
algemeenen plaatselijken leider mr. W. J. van 
Dijk. Hierna volgde het eereschot . door de 
aanwezige officieren en anderen die daaraan 
wenschten deel te nemen. Als dagprijs stond 
dien dag de gouden medaille, geschonken door 
burgem. Verdijk. De medailles, geschonken door 
den hoogeerw. deken dr. Jos, Maas, de Nation. 
Landstormcommissie en de wethouders van 
Eindhoven, alsmede die van eenige burgemees
ters uit de omliggende plaatsen werden toege
zegd, waren beschikbaar als prijzen vo?r d,e 
deelnemende afdeelingen. Door diverse firma s 
werden nog een lauwerkrans, een beker en 
diverse nuttige gebruiksartikelen beschikbaar 
gesteld. Al de beschikbare prijzen werden in 
de zaal van den heer Roestenber!!, Klooster
dreef 94, tijdens de wedstrijden tentoongesteld. 

Elshout. Volgens gewoonte werd door den 
Bijz. Vrijw. Landstorm de jaarlijksche schiet
wedstrijd gehouden in den tuin bij den heer 
H. van Hoorn, waarvoor prachtige prijzen be
schikbaar waren. Er bestond veel animo en 
alles had een gezellig verloop. Dit feest werd 
geopend door burgemeester mr. van der 
Heijden, 

Er is een hevige strijd geweest om den 
eersten prijs te behalen. 

Na afloop was door mej. van Hoorn gezorgd 
voor een goede koffietafel, hetgeen zich na
tuurlijk best liet smaken, 

Enschedé, 25 Maart. Ds. H. Meulink, als 
waarnemend voorzitter der plaatselijke com
missie, sprak een openings- en propaganda
woord, waarna hij de vergadering voorstelde 
telegrammen te verzenden aan H.M. de _Konin
gin en aan generaal Duymaer van Twist, ter 
betuiging van trouw. 

Hierna had de installatie plaats van den 
nieuwbenoemden plaatselijken leider, Mr. J. 
M. J. Baak. · 

Deze sprak woorden van dank voor het in 
hem gestelde vertrouwen en zeide zijn beste 
krachten aan den B.V.L. te zullen geven. 

Het verdere van den avond werd voorname
lijk gevuld met het vertoonen van enkele films, 

Gestel, 23 April. Voor de eerste maal werd 
in het nieuwe tehuis geschoten, n.l. in de zaal 
van den heer A. v. Mierlo, Hoogstraat 310. De 
inrichting en regeling waren goed in orde. 

Goes, 29 Maart. Twee voorstellingen van 
"Sluit de gelederen", Beide keeren was de 
Schuttershofzaal geheel bezet. De eerste voor
stelling stond onder leiding van den heer Laer
noes en de tweede onder die van ·overste 
Bierman. 

Laatstgenoemde wees er op, dat deze avon
den een groote propagandistische kracht heb
ben en tevens een middel zijn om te ageeren 
tegen de machten, die gezag en vrijheid willen 
aantasten. De vrijw. landstorm doet daar niet 
aan mee, maar staat pal voor Oranje en wettig 
gezag. 

's-Gravendeel, 18 Maart. Jaarvergadering. 
Aanwezig waren overste Linden, luitenant 
Groenendijk en burgemeester van Heesen, 
Prijzen en brevetten werden uitgereikt. Eenige 
mooie films werden vertoond. 

's-Gravenhage, 9 April. In het Landstorm
huis werden de heeren G. H. Doorschot, B. van 

Recept Prof. Dr. med. H. Much 

Faassen en J. A. Schrader gehuldigd, omdat 
zij 40 jaar ridder Militaire Willemsorde waren; 
tevens werd de heer L. A. Zwaan in deze hul• 
dii!ing betrokken, omdat hij dit jaar zijn 50-jarig 
ridderschap hoopt te herdenken. 

De commissie ter huldiging bestond uit de 
heeren Boots, Karres, Royaards, Ruys en van 
Schelven. De heer Van Voorlhuyzen sprak als 
vertegenwoordiger van Minister Colijn, aan 
wien - daar dr. Colijn dien dag ook 40 jaar 
ridder M. W.O. was - een huldigingsteleg1 am 
gezonden werd. Z.Exc. lui t.-generaal ter Beek, 
die aanwezig was, herdacht eveneens zijn 
40-jarig ridderschap. 

's-Gravenhage, 29 April. In verband met zijn 
benoeming tot luit.-kolonel heeft majoor G. F. 
van Hoogenhuyze bedankt als plaatselijk lei
der van Den Haag-Centrum. Door zijn vrijwil• 
ligers werd hij op hartelijke wijze gehuldigd, 
waarbij een fraai aandenken aangeboden werd. 

i:-:««i 

hield een rede, waarna nog de film "Juliana" 
draaide. Het resultaat van dezen avond was, 
dat er een afdeeling werd opgericht met 16 
leden, 

Haarlem, 16 Maart. Voor den korpswedstrijd 
van het Landstormkorps Kennemerland, die op 
11, 12, 14 en 15 Maart werd gehouden in de 
groote schietzaal van het gebouw Olympia te 
Haarlem, bestond groole belangstelling. 

Ongeveer 200 schutters namen er aan deel. 
De uitslag was, dat het wisselschild en eer

ste prijs werden gewonnen door de afdeeling 
Schoten met 241 punten, terwijl de 2e en 3e 
prijs werden gewonnen door de afdeeling Bloe
rn<>nd~~, PO Haarlem met respectievelijk 232 en 
231 punten. 

Ue eerste prijs personeelen·wedstrij<l werd 
~ewonnen door den heer D. J. van Rijn met 
49 punten en 48 steun, 

Hardenberg, 22 Maart. ,.Sluit de gelederen" 

Werft abonné's 
voor het 

Landstormblad 

's-Gravenhage, 5 Mei. Daar res. majoor J. P. 
Boots heden vijf jaar aangewezen commandant 
van het landstormkorps "Zuid-Holland: West" 
was, werd hem door de gewestelijke land
stormcommissie een bloemstuk toegezonden, ter 
herinnering aan dezen dag. 

Gramsbergen, Vanwege de afd. Gramsbergen 
van den B.V.L. werd een schietwedstrijd ge• 
houden in de voormalige openb. school te Ane. 
De prijzen hiervan werden als volgt gewonnen: 

Koningsschutters: te prijs G. Stegeman 
100 p.; 2e B. Habekotte 100 p.; 3e J. H. Pren
ger 100 p.; 4e H. Schuurman 99 p" Scherp
schutters: le prijs J. L. Richterink 99 p.; 2e 
J. Fransen 95 p.; 3e H. Bosch 95 p.; 4e H 
Bruins 94 p" Schutters te klas: te prijs H. Bor
ger 97 p.; 2e H. Huisjes 94 p.; 3e D. J. Runder
voort 91 p.; 4e H. Vinke 90 p" Schutters 2e 
klas: te prijs J. H. Timmermans 79 p.; 2e E. 
Kampman 75 p. 

De prijzen, welke bestaan uit kunstvoor
werpen, zullen op een nader bekend te maken 
datum worden uitgereikt. 

Goor, Vanwege den B.V.L. werd in de Groote 
Sociëteit een propaganda-avond gehouden. 

Vertoond werd de film "Landdag te Zwolle", 
De heer G. F. Boulogne, secretaris der natio
nale landstormcommissie te 's-Gravenhage, 

Statuette van den beeldhouwer 
Aug. Fa/ise. 

in de Geref. Kerk te dezer plaatse. Toen ds. 
G. Verrij de vergadering opende, waren zeker 
1100 bezoekers aanwezig. Op voorstel van spr. 
en met instemming der aanwezigen werd aan 
H.M. de Koningin een telegram van trouw en 
aanhankelijkheid gezonden. 

Muzikale medewerking werd verleend door 
de Chr. muziekvereeniging"Hallelujah". 

Hengelo. In hotel Klaassen had Maandag 
29 April een feestavond plaats van de afdee
ling Hengelo van den B.V.L., onder leiding van 
kol. b.d. A. Meinster. O.a. was ook aanwezig 
het hoofd onzer gemeente, de heer mr. G. 
Jansen. 

Hengelo, 25 Maart. In het Concertgebouw, 
waar geen plaatsje onbezet bleef, draaide de 
B.V.L.-geluidsfilm "Sluit de gelederen". 

De bijeenkomst werd met een enkel woord 
geopend door den heer Meinster, kolonel b.d., 
voorzitter van de afdeeling Hengelo. Deze leg
de er den nadruk op, dat de B.V.L. in geenen 
deele militairistische strevingen heeft, doch 
alleen een instituut is, dat, mocht het onver
hoopt noodzakelijk blijken, op de bres zal 
slaan voor de handhaving van het wettig ge
zag. Verder wees spr. op den groei van den 
B.V.L., die thans reeds 85000 leden telt. 

Nadat staande het Wilhelmus was gezon-
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gen en een driewerf hoera op de Koningin was 
uitgeroepen, werd tot vertooning van "Sluit 
de gelederen" overgegaan. 

Hoogkarspel. De plaatselijke afdeeling van 
den Bijz. V rijw. Landstorm hield een algemeene 
ledenvergadering ter bespreking van verschil
lende aangelegenheden omtrent den a.s. land
da~ te Alkmaar. Zooals gewoonlijk moest de 
afdeeling een zeker bedrag bijeenbrengen. Bur• 
gemeester Middelhoff constateerde met vreug
de, dat dit bedrag, mede zij de milde bijdragen 
van de ingezetenen, ruimschoots is bijeen
gebracht. 

Hoogeveen, 8 Maart. Gezellige avond in 
hotel Luinge; ca. 200 personen waren aan
wezig. De voorzitter, notaris J. Mulder, opende 
de bijeenkomst met een pakkende rede, waar
na staande het Wilhelmus gezongen werd. 

De zangvereeniging "Crescendo", directeur 
de heer K. C. Sterken, gaf eenige liederen 
ten beste. Eenige films werden gedraaid. 

Huisseling, 28 Maart. Propaganda-avond, 
met zeer groote opkomst. De heer J. van 
Schaik opende de samenkomst en heette in het 
bijzonder welkom pastoor v. Heijst, kapelaan 
Goyaerts en burgemeester F. Caners, zoomede 
de sprekers, deken Manders uit Valkenswaard 
en den heer Van Agt. Na de redevoeringen 
reikte de burgemeester de prijzen uit van den 
schietwedstrijd, 

Ierseke, 20 Maart. Landstorm-samenkomst. 
De heer P. G. Laernoes sprak over het doel 
van den B.V.L. en nam vervolgens enkele 
revolutionnaire groepen onder de loupe, ook 
de N.S.B. Hierna werden verschillende films 
vertoond met begeleidende muziek. Overste 
Bierman reikte enkele brevetten uit en sprak 
een kort slotwoord. 

Katwijk aan Zee. De plaatselijke afd. van 
den B.V.L. kwam in gezellige bijeenkomst bij
een. Aanwezig waren o.a. generaal majoor 
Ned. lnd. Leger b. d. Ch. Kiès; L. G. Rooyaards, 
voorzitter van de gew. commissie, ds. W. M. 
A. Kalkman, reserve veldprediker, burgemees· 
ter mr. W. J. Woldringh van der Hoop. 

De zaal was geheel versierd met de Holland
sche driekleur. De voorzitter, de heer den 
Dikken, sprak woorden van welkom tot de 
hooge militaire autoriteiten en verder tot alle 
aanwezigen. Spr. wijdde ook woorden aan de 
nagedachtenis van Prins Hendrik. Uit eerbied 
voor den overledene verhieven allen zich van 
hun zetels. Met een propagandistisch woord, 
om zich bij den B.V.L. te scharen, eindigde 
spr. zijn openingswoord. Hierna lieten enkele 
leden van de reciteerclub "Atego" zich hoo
ren, hetgeen zeer in den smaak viel. Ook oogst
te Corrie Gouw met haar xylophoonmuziek 
veel succes, waarin ook de heer W. A. Gouw 
deelde. Vervolgens gaf generaal Kiès een uit
eenzetting over het voortreffelijk bestuur van 
Ned. Oost Indië. Deze rede werd met aandacht 
aangehoord. 

De heer Royaards besprak het groote nut 
van den B.V.L. Luitenant Karres reikte hierna 
de prijzen uit. De prijswinnaars waren: le prijs 
scherpschieten T. Uithoorn; le prijs schutters 
2e kl. A. Durieux; 2e prijs scherpschutters K. 
Meyvogel; 2e prijs schutters 2e kl. A. Harte
veld; 3e prijs scherpschutters M. Ouwehand; 
3e prijs schutters J. v. Schie; 4e prijs scherp
schutters 2e kl. G. v. Duijn. 

Het brevet scherpschutters 1935 werd uit
gereikt aan de heeren T. Snithoorn, G. Ouwe
hand Dzn., Tj. Rozema, H. Heurink, Jac. v. 
Duyvenbode, W. v. d. Plas, A. Ouwehand, L. 
v. d. Plas en H. v. d. Voet. 

De voorzitter zeide luitenant Karres harte• 
lijk dank. De heer W. de Vries vertoonde hierna 
eenige films, o.a. de begrafenis van de Konin
gin-Moeder. 

Koudekerk (Z.H.), 11 April. Prijsuitreiking in 
tegenwoordigheid van burgemeester Kwint, 
majoor Boots, luit. Karres, de beide plaatse-
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Als je werkloos, doelloos rondloopt, 

Week aan week, en maand na maand, 

0, dan is er heel wat noodig, 

Dat je moed, je lust niet taant! 

Dan geregeld nog verschijnen 

Bij den LANDSTORM op 't appèl, 
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Als een vent in berenvel, -
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Waar het Vaderland op bouwt! 

Heil u, wakk're, trouwe kerels! 

Met uw hart van zuiver goud! 

Moog' de tijd toch spoedig komen, 

Dat ge weer aan d' arbeid gaat, 

Met uw hart, dat ook geestdriftig 

Voor gezin of liefste slaat! 

0, wat zal uw hart dan kloppen 

Van verdubbeld warme min 

Voor de Vrijheid en den Vrede, 

Bovenal voor 's Lands Vorstin! 

lijke predikanten, leden van de plaatselijke 
landstormcommissie. 

De heeren Kwint en Boots voerden het 
woord. 

Krimpen a.d. Lek, 25 April. Na een gloed
volle rede van Mr. van Mechelen, secretaris 
van de gewestelijke commissie "Gouda" werd 
hier een plaatselijke commissie gevormd. Voor· 
zitter G. J. v. Oordt, burgemeester, secretaris 
N. v. d. Vlist. Tot plaatselijk leider werd aan
gewezen de heer J. W. Suzenaar. 

Kwintsheul, 1 Mei. Prijsuitreiking, waarbij de 
heeren J. H. Zaat en D. J. Karres gesproken 
hebben. 

Leeuwarden, 12 April Jaarvergadering, onder 
leiding van den heer J. Pars. De plaatselijke 
leider, de heer M. Salverda, reikte met een 
toepasselijk woord de prijzen uit. De beker
wedstrijd werd door den heer A. de Roos ge
wonnen met 100 punten. Na de pauze sprak de 
heer J. W. Santema, van Oosterend. Spr. zeide 
dat het kleine plantje van den B.V.L., in don• 
kere dagen door generaal Duymaer van Twist 
gepoot. thans is uitgegroeid tot een grooten, 
zwaren eikeboom. Nu volgen meer dan 84.000 
man het vaandel van den B.V.L., mannen uit 
alle standen en rangen van ons volk. 

Hierna hield kapitein H. C. la Roi nog een 
toespraak, waarin hij uiteenzette waarom de 
N.S.B. voor den B.V.L. verboden is. 

De avond werd besloten met het zingen van 
twee coupletten van Da Costa's lied: Zij zullen 
het niet hebben. 

Lekkerkerk, 4 April. Propaganda-samen· 
komst. De voorzitter, de heer J. van Riems-
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dijk, gaf een kort resumé van het ontstaan van 
den B.V.L. en van deze afd. welke in 1923 
gevormd is. Begonnen met 7 vrijwilligers en 
enkele begunstigers zijn er thans 35 vrijwilli
gers en ruim 70 begunstigers. Met begeleiding 
van de harmonievereeniging Juliana werd het 
Wilhelmus gezongen, waarna burgemeester 
Roos, het woord verkreeg. 

Spr. zei, dat het nationaal besef soms te 
zwak ontwikkeld is. Alle wonderverhalen uit 
den vreemde worden geloofd en de eigen zege
ningen worden onderschat en verguist. 

De heer G. J. J. Pot, vice-voorzitter van het 
gewest Gouda van den B.V.L., sprak over 
,,Paraat blijven". 

Mr. van Mechelen, secr. van het gewest 
Gouda, behandelde doel en streven van den 
B.V.L. Alle sprekers kregen na hun rede een 
daverend applaus. Tusschen de redevoeringen 
werden enkele landstormfilms vertoond. 

Nadat de heer Dercksen, voorzitter van het 
gewest Gouda, nog een kort woord gesproken 
had, sloot de voorzitter, de heer van Riemsdijk, 
die de Harm. Ver. Juliana een zilveren medaille 
aanbood, de welgeslaagde samenkomst. 

Musselkanaal, 3 Mei. De hier ter plaatse on
langs opgerichte afdeeling van den B.V.L. 
kwam weer bijeen voor het houden van een 
schietwedstrijd, onder leiding van den plaat
selijk leider, de heer H. Weinands. Sinds de 
vorige bijeenkomst hadden zich reeds weer 
nieuwe leden aangemeld. Luitenant Atema uit 
Groningen, die dezen avond ook aanwezig was, 
reikte na afloop van ~en wedstrijd met een 
korte toespraak de prijzen uit, waarna nog 
een huishoudelijke vergadering werd gehouden. 

Naaldwijk, 24 April. Prijsuitreiking, onder 
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leiding van burgemeester Th. P. J. Elsen. Lui
tenant Karres wees in een toespraak op den 
moed, het beleid en den trouw door hen be
toond, die in Indië in verschillende oorlogen 
hebben gestreden. Nadat de pl. leider, luitenant 
Captein, nog het woord had gevoerd, reikte de 
burgemeester de prijzen uit. Namens de B.V.L.
leden werd ten slotte den heer Captein een 
fraaie ets aangeboden. Met een driewerf hoera 
voor H.M. de Koningin werd de vergadering 
gesloten. 

Ommen. Tusschen de verschillende afdeelin
gen van het Vrijw. Landstormkorps "Twentsch 
Verband" werden schietoefeningen gehouden 
met K.S.0.-patronen, waarbij als prijs was 
uitgeloofd een zilveren wisselbeker. De wed
strijden werden te Ommen en te Almelo ge
houden. Winnaar van den wisselbeker werd de 
heer J. W. Nijhuis te Ommen met 98 punten. 
De hoogste serie in Almelo geschoten was 
groot 95 punten. 

Obdam, 12 April. Prijsuitreiking, waarbij de 
heer Oolders uit Alkmaar het woord gevoerd 
heeft. Voorts werden besproken de voorberei• 
dingen voor den Alkmaarschen landdag. 

Oegstgeest, 4 April. Ledenvergadering in het 
Patror.aatsgebouw, onder leiding van burge
meester Van Gerrevink. Kapitein G. F. Bou
logne, secretaris N.L.C., zette in een vlotte 
rede doel en beteekenis van het instituut van 
den B.V.L. uiteen. Nadat de voorzitter den 
heer Boulogne dank had gebracht voor zijn 
krachtig en helder betoog, verleende hij het 
woord aan een der vrijwilligers, die namens 
de afd. luitenant D. G. Sanders hartelijk dankte 
voor wat deze in het afgeloopen winterseizoen 

wederom gedaan had, als waarnemend leider 
dezer afdeeling. 

Na de prijsuitreiking door burgemeester Van 
Gerrevink dankte de heer Sanders den burge
meester voor diens onverflauwde belangstelling 
voor den B.V.L. en voor zijn sympathieke lei
ding op dezen avond. 

Oldehove, 16 April. Bij de heden gehouden 
schietoefening werd den oud-plaatselijk leider, 
den heer J . A . Siccama, een cadeau aangebo
den als blijk van waardeering voor het vele 
werk door hem verricht in het belang van de 
afd. gedurende 1920-1935, door den burgemees· 
ter, voorzitter der plaatselijke commissie. 

De heer Siccama dankte de leden voor het 
geschenk en den burgemeester voor zijn waar· 
deerende woorden. 

Reitsum, 9 April. Jaarvergadering onder 
voorzitterschap van den heer A. v. d. Berg. De 
afdeeling telt 32 leden. Ds. Wagenaar hield ver
volgens een hartelijke toespraak over vader
landsliefde. Door den plaatselijken leider P. J. 
Damsma werden vervolgens de prijzen van de 
in 1934 gehouden schietwedstrijden uitgereikt. 

Scheemda, 15 April. In 't hotel "Panman" 
heeft een schietwedstrijd plaats gehad. De lste 
prijs werd behaald door den heer 0. S. Knott
nerus te Nieuw Scheemda met 93 punten. 

Slochteren, 5 April. Bij den schietwedstrijd 
behaalden de heeren R. de Boer te Overschild 
in de klasse scherpschutters, en P. H. Winter 
le Siddeburen in de klasse lste kl. Schutters, 
de eerste prijzen, ieder met 95 pt. 
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Kapitein de Jonge, die wegens ziekte in drie 
jaren alhier niet geweest was, voerde ditmaal 
ook nog het woord, hetgeen zeer gewaardeerd 
werd. 

Sleeuwijk, 12 April. Ledenvergadering. Aan
wezig waren o.m. burgemeester Jansen Mane
schijn van Zwijndrecht, kapitein van Tilburg 
uit Gorinchem, de heer Verhuist uit Leiden en 
luitenant Groenendijk. 

De burgemeester heette de aanwezigen wel
kom, waarna burgemeester Jansen Maneschijn 
de plaatselijke commissie, bestaande uit de 
heeren W. Beukenkamp, eere-voorzitter, L. 
van Sant, voorzitter, W. N. Koppers, secreta
ris en G. van Oord met een krachtige toespraak 
installeerde. Nadien had de prijsuitreiking 
plaats. 

Sluis. In een zaal van het Fransche Pensio
naat "St. Joseph", alhier, werd een filmver
tooning gegeven door de afdeeling Sluis van 
den Bijz. Vrijw. Landstorm. De avond werd 
geopend met een film, welke ons het geheele 
Oranjehuis deed zien, o.a. de troonbestijging, 
het huwelijk en enkele episoden uit het leven 
van H.M. Koningin Wilhelmina. 

Na deze hoofdfilm werden de aanwezigen 
door burgemeester Berkers welkom geheeten. 
Daarna gaf spr. het woord aan den heer P. G. 
Laernoes uit Vlissingen. Deze zette in een 
korte, kernachtige toespraak de beteekenis en 
het doel van den B.V.L. uiteen en werd na
drukkelijk gewaarschuwd tegen de gevaren, 
welke het Oranjehuis en de regeering bedrei
gen. Daarmede doelde spreker "op de listen 
en lagen, welke de N.S.B. en de S.D.A.P. ons 
volk willen leggen", De B.V.L. telt 80.000 man, 
waarvan verwacht mag worden dat ze pal 
staan wanneer de nood dringt. 

Tot slot volgde nog de film van den land
dag van den B.V.L., gehouden te Hulst. Wan
neer de leden zich op het witte doek herken
den, werd luid geapplaudisseerd. 

Termunten, 10 April. Schietwedstrijd. Van de 
scherpsÇPutters kwamen uit de heeren K. 
Doornbos met 96 p., W. Poort met 95 p ., en 
H. Massier met 95 p . Van de eerste klas schut
ters behaalde P. Pimmelaar eveneens 95 punten. 

Aan het slot spraken kapitein De Jonge en 
de burgemeester de schutters toe. Zij richtten 
hartelijke woorden tot den scheidenden plaat
selijken leider E. Popma wegens vertrek naar 
elders. Deze zelf nam hierna afscheid van de 
afdeeling onder gevoelvolle woorden. 

Uithuizermeeden, 17 April. Uitslag schiet
wedstrijd: 1. F. Slager te Roodeschool 100 p. 
(koningsschutter); 2. M. van der Molen Jr. te 
Uithuizermeeden 97 p. ; 3. W. T. Oosterhuis te 
Roodeschool 95 p en 4. B. Kooi te Roode
school 93 punten. 

Velp (N.B.) 5 Mei werd bij den heer J. G. 
Opsteeg, café "De Elft", het groote nationaal 
schietconcours, dat gegeven werd door B.V.L. 
en Burgerwacht, geopend. De edelachtbare 
heer burgemeester L. Ficq sprak de openings
rede uit, waarna hij het concours opende met 
het eerste schot. 

Venhuizen. Door de plaatselijke afdeeling van 
den Bijz. Vrijw. Landstorm werd een algemeene 
vergadering gehouden in lokaal Schipper. Aan
wezig waren burgemeester Howijk, voorzitter 
der plaatselijke afdeeling, leden der plaatselijke 
commissie en een aantal leden. 

De voorzitter heette de aanwezige leden 
welkom en zette het doel der vergadering uit
een, hetwelk voornamelijk betrekking had op 
den te houden landdag op 22 Mei a.s. Bij ge
noegzame deelname der leden zal met een bus 
naar Alkmaar worden gegaan. 

Vroomshoop, 2 April. Bijeenkomst in hotel 
Tebberman. Na opening door den voorzitter, 
den heer Hegeman, werden de schietprijzen uit
gereikt. Door den heer Katerberg werd ver
volgens een film gedraaid. De muziekvereeni
ging Excelsior verleende haar medewerking. 

Waalwijk, 12 April Propaganda-samenkomst. 
Na een inleidend woord van den heer Smolders, 
traden als sprekers op ds. van Selms uit Nij
megen en deken Manders van Valkenswaard. 
De heer van Agt, secretaris van de Gew. Com
missie, sprak een slotwoord. Aan het einde 
traden een 10-tal nieuwe leden toe. 

Onder de belangstellenden waren de pas
toors Heezemans en v. Erp, de heer Rox en 
eenige plaatselijke leiders van B.V.L.-afdeelin
gen. 

Warfum, 15 April. Herdenking 10-jarig be
staan. De leiding berustte bij den heer L. Hui
zinga, die een hartelijk woord van welkom 
sprak tot de genoodigden, onder wie de heeren 
overste v. Nieuwenhuizen, kapitein de Jonge, 
Bontkes Gosselaar, luitenant Atema, wethou
der Buurma. · 

De heer Huizinga sprak vervolgens over de 
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beteekenis van den landstorm ook in dezen 
tijd en ging in 't kort de geschiedenis van de 
afd. Warffum na. Namens de afd. bood hij den 
plaatselijken leider H. de Boer een bloemstuk 
aan. Kapt. de Jonge, het woord verkrijgende, 
richtte zich in een hartelijke toespraak tot alle 
aanwezigen. Namens de gewestelijke commis
sie bood hij de heeren Huizinga en de Boer een 
ets aan, terwijl de heer J. Zeef, die gedurende 
10 jaren trouw het geweer in orde hield, als 
blijk van waardeering een tabakspot en pijp 
in ontvangst moest nemen. Wethouder Buurma 
wekte nog op tot trouw aan Vorstenhuis en 
Vaderland. 

Hierna werden enkele films vertoond, waar
na de schietprijzen uitgereikt werden. Burge
meester Van der Veen sprak een slotwoord. 

Warmenhuizen. Vergadering van den Bijz. 
Vrijw. Landstorm in het café van den heer 
Wester. De voorzitter, burgemeester Nolet, 
opende deze vergadering met een woord van 
welkom. In verband met den a.s. te houden 
landdag op 22 Mei 1935 te Alkmaar, werd een 
circulaire voorgelezen, waarin o.a. de plaat
selijke commissie aangespoord werd gelden bij
een te zamelen tot bestrijding van de kosten 
van voornoemden landdag. Acht personen heb
ben zich bereid verklaard met een lijst rond 
te gaan. Op groote giften wordt niet gerekend, 
vele kleintjes maken een groote. 

Woensel. Uitslag competitie 1935: 1. H. G. 
van Straten 260; 2. J. H. Straatman 253; 3. G. 
P. Suurs 252; 4. A. Loots 248; 5. A. van Vroen
hoven 246; 6. L. den Hartog 243; 7. F. J. van 
Tuyl 242; 8. P. A. Reijntjes 238; 9. M. L. San
ders 236; 10. H. de Haas 225. 

Voor de a.s . schietwedstrijden bestaat veel 
animo in Eindhoven en omgeving. Nu reeds 
heeft een tiental afdeelingen hun komst offi
cieel aangekondigd. 

Op den Donderdag te houden wedstrijd zijn 
meteen de helpers voor de diverse diensten 
opgenomen. 

Bij afwezigheid van den secretaris der Ge
westelijke Landstormcommissie werd omstreeks 
7 uur door den plaatselijk leider begonnen met 
een korte Julianahulde. Reeds om kwart voor 
acht moest de kaartverkoop worden gestaakt. 

Einduitslag schietwedstrijden: 
Afdeelingen : 1. Boxtel 260, 6 x 50; 2. Deurne 

250, 5 x 50; 3. Leende 247, 2 x 50, 3 x 49; 4. 
Woensel 245, 5 x 49; 5. Lieshout 241 50, 2 x 49, 
47, 46. 

Vrije baan: 1. Nelemans, Deurne, 4 x 50, 
2. v. d. Heuvel, Deurne, 2 x 50, 9 x 49; 3. Mar
tens, Deurne, 2 x 50, 2 x 49; 4. v. d. Meijden, 
Boxtel, 2 x 50, 49; 5. Jansen, Neerwetten 50, 
7 X 49. 

Dagprijs: Nelemans, Deurne 3 x 50, thee
meubel. 

Geluksbaan: 1. H. Verhaagh 4 x 100; 2. J . 
Coolen 2 x 100, 2 x 99, 2 x 98, 3 x 97, 4 x 96; 
3. v. d. Heuvel 2 x 100, 2 x 99, 2 x 98, 3 x 97, 
1 x 96; 4. Coppens, Deurne, 2 x 100, 1 x 98; 
5. v. d. Laar, Leende, 2 x 100, 1 x 95, 1 x 92; 
6. van Luyt, Gestel, 2 x 100, 1 x 95, 1 x 56. 

Daarna volgen 22 schutters met 1 x 100. 

Woerden. In deze afd. werden aan de vol
gende personen brevetten en medailles uitge
reikt. Koningsschutter: A. G. Tanis, W. van 
Eck, H. R. Blok, P. v. d. Gaag en H. van Ingen. 
Scherpschutters: N. Verheul, G. Kruiswijk, J. 
van Elk en W. J. Greeven. 

Wognum, 18 April. Vergadering onder leiding 
van burgemeester Commandeur. Spr. verwel
komt in het bijzonder den heer Oolders, secre
taris van het Verband Alkmaar, en de com
missieleden S. Pool en H. Steltenpool. De sa
menkomst stond in het teeken van het uitreiken 
der schietprijzen en de bespreking van den 
komenden landdag. 

Woudrichem, 4 April. Jaarvergadering. Te
genwoordig waren 0,1}1, overste Linden, luite
nant Groenendijk en de eere-voorzitter Jac. 
van der Lely, burgemeester. Overste Linden 
hield een hartelijke toespraak, waarna de 
prijzen van den schietwedstrijd werden uit
gereikt. 

Enkele schietbrevetten werden eveneens uit
gereikt. De heer van Rijswijk, gemeente-secre
taris, hield vervolgens een lezing, welke met 
aandacht werd gevolgd. 

Zaanstreek, De Zaansche afdeelingen van 
den B.V.L., n.l. die te Zaandam, Koog a.d. 
Zaan en Zaandijk, hielden Vrijdag 10 Mei in 
het gebouw voor Chr. Belangen te Zaandam 
een propagandavergadering, waarbij het mu
ziekgezelschap "Con Amore" zijn medewerking 
verleende. Toespraken werden gehouden door 
kapelaan Minnebo en Ds. van Dijk, beiden te 
Zaandam. Over de deelname aan den landdag 
te Hilversum op 18 Mei a.s. zijn in deze ver
gadering nadere mededeelingen gedaan en be
sprekingen gehouden. 

Zwolle. De viering van den verjaardag van 
Prinses Juliana werd ingezet door spel van den 
stadsbeiaardier, den heer W. J. A. P. Créman. 

In de Groote of Michaëlskerk, waar een 1200 
belangstellenden bijeen waren gekomen, heb
ben ds. I. H. Kuiper, gereformeerd, ds. H. 
Visser, hervormd, en ds. W. T. ten Rouwelaar, 
herv. ev . Luthersch predikant, een bijeenkomst 
geleid. Ook in de Chr. Ger. kerk is onder lei
ding van ds. L. de Bruijne een herdenkings
dienst gehouden. 

In de Onze Lieve Vrouwenkerk was men 
samengekomen voor een plechtig Lof, gecele
breerd door pastoor A. B. W eeninck. 

In de Synagoge heeft de opperrabijn voor 
Overijse!, de heer S. J. S. Hirsch, na beëindiging 
van den middagdienst een herdenkingsrede ge
houden. 

Der traditie getrouw had de afd. Zwolle van 
den Bijz. Vrijw. Landstorm een herdenkings
avond georganiseerd in de Buitensociëteit. De 
avond stond onder leiding van den voorzitter, 
ds. H. A. Munnik, die een korte openingsrede 
uitsprak en ook op de gebruikelijke wijze den 
avond sloot, die verder geheel door filmvertoo
ningen werd in beslag genomen. Na een histo
rische film met de meest gedenkwaardige mo
menten uit het leven van de Koningin en de 
Prinses en een film van den landdag van den 
B.V.L. te Zwolle, is de groote B.V.L.-propa
gandafilm Sluit de Gelederen vertoond. 

Het Stedelijk Orkest heeft tot slot van den 
dag op de Groote Markt in de versierde en ge
illumineerde muziektent een uitvoering gege
ven, die, dank zij 't zachtere weer, zich in een 
zeer groote belangstelling mocht verheugen. 

Zoetermeer-Zegwaart, 3 Mei. Uitreiking der 
prijzen van den gehouden gewestelijken schiet
wedstrijd, waarbij het woord gevoerd is door 
den heer L. G. Royaards, voorzitter van de ge
westelijke commissie en den heer D. D. Ceelen, 
onder-voorzitter der plaatselijke commissie. 
Onder de aanwezigen waren res. kapitein J. 
Kruis en de heeren Van der Mast uit Rotterdam 
en Karres uit Scheveningen. Eenige uitslagen 
mogen hier volgen: 

Korpsen B.V.L.: le prijs Loosduinen I 247 p.; 
2e Bodegraven I 247 p.; 3e Alblasserdam 245 p; . 
4e Rozenburg 243 p.; Se Zoetermeer-Zegwaart 
242 p.; 6e Pijnacker 242 p. 

Eerekorpsen: le prijs B.V.L. Loosduinen Il 
150 p.; 2e B. W. Schietver. Rotterdam 140 p.; 
3e B.V.L. Bodegraven 148 p. ; 4e Schietver. 
,,Steeds Vaardig", Pijnacker, 148 p.; Se Schiet
ver. ,,Willem Tell", Bodegraven 148 p.; 6e 
B.V.L. Gouda 148 p.; 7e B.V.L. Zoetermeer
Zegwaart 147 p.; 8e B.V.L. Rotterdam (Hille
sluis) 147 p.; 9e Burgerwacht Kethel 147 p.; 10e 
Burgerwacht Wateringen 146 p. 

Over de regelingen voor dezen wedstrijd 
bleek men zeer tevreden te zijn, en mitsdien 
werd hulde gebracht, in ' t bijzonder aan de 
heeren Ceelen, van Doornen en Pinkse. 

Zwijndrecht, 8 April Jaarlijksche bijeen
komst in het gebouw Corcordia. De heer B. M. 
Gras, voorzitter der afdeeling opende deze bij
eenkomst, waarbij hij de aanwezigen hartelijk 
welkom heette , in 't bijzonder de afgevaardig
den van de Gewestelijke Landstormcommissie, 
de heeren kolonel van Cappelle en F. D. van 
der Mast. In de vacature van een commissie
lid, ontstaan door het vertrek van dr. P. C. J. 
van der Slikke, werd voorzien door de benoe
ming van den heer B. A. van Lummel, hulp
prediker alhier. De installatie van laatstgenoem
de had plaats door kolonel van Capp~lle. De 
commissie is thans samengesteld: B. M. Gras, 
voorzitter, P. H. Berkelaar, secretaris, B. A. 
van Lummel, A. van der Net en S. M. B. Nij
huis, leden. Door kolonel v. Cappelle werd 
den heer P . H. Berkelaar, leider der plaatselijke 
afd., dank gebracht voor zijn arbeid en leiding 
bij de schietwedstrijden. Daarna ging spreker 
over tot het uitreiken der brevetten voor ko
ningsschutter en scherpschutters. 

Ter afwisseling werd een film vertoond en 
werd muziek ten gehoore gebracht. 

Na een kortstondig ziekbed overleed op 14 
April de plaatselijke leider van Nieuw-Beijer
land, de heer Jacob Stok. 

Stok was reeds jaren leider van de afdeeling, 
geen man van woorden, maar van daden. 

Steeds present op de schietavonden en ver
gaderingen, medelevend met zijn vrijwilligers. 

Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare 
herinnering blijven. 

Afdeeling Nieuw-Beijerland. 

LANDSTORMKORPS. 
WEST-BRABANTSCH VERBAND. 

Vergadering met Plaatselijke Leiders 
en Commissiën. 

Op 1 Mei j.L werd te Achtmaal een 
zeer goed bezochte vergadering gehou
den van plaatselijke leiders en leden 
der plaatselijke Landstormcommissies 
in West-Brabant. 

In deze vergadering, die gepresideerd 
werd door den Voorzitter der Geweste
lijke Landstormcommissie, den Edelacht
baren heer Van Campen, werd door den 
Secretaris, de ZeerEerw. heer Jos. van 
Genk, verslag uitgebracht over den 
gang van zaken in het afgeloopen jaar, 
waarbij geconstateerd werd, dat tus
schen het Korpscommando en de Ge
westelijke Commissie een uitstekende 
verhouding heersoot, die haar goeden 
invloed doet gevoelen op de kameraad
schappelijke· verhouding der vrijwilli
gers onderling, waarvan bij verschillen
de ontmoetingen onmiskenbare blijken 
werden gegeven. De propaganda werd 
o.m. krachtig gesteund door de vertoo
ningen van de mooie Landstormfilm 
,,Sluit de gelederen". 

Fa. J. VOET - ROTTERDAM 
KEIZERSTRAAT 9 
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Nadat het verslag van den Secretaris 
onder blijken van grooten bijval was 
goedgekeurd, werden door den Korps
commandant, den Res. Luitenant-Kolo
nel T. Beets - die vanuit de vergade
ring hartelijke gelukwenschen in ont
vangst mocht nemen in verband met 
zijn bevordering - verschillende inlich
tingen verstrekt en aanwijzingen gege
ven ter zake van de registratie der vrij
willigers, de schietoefeningen, enz. 

Met groote instemming van de ver
gadering werd een plan vastgesteld voor 
het houden van een viertal districts
schietwedstrijden in het tijdvak 15 Juli-
30 September 1935. Hiervoor werd de 
volgende plaatselijke indeeling getrof
fen: 

Breda (Eng. patr.), Etten-Leur, Ruc
phen c.s., St. Willebrord, Zundert, Rijs
bergen, Princenhage, Ginneken c.a. , 
Teteringen, Beek, Oosterhout, Den 
Hout, Oosteind. 

Bergen op Zoom (Eng. patr.) Ossen
drecht, Hoogerheide, Wouw, Moer
straten, Vrederust, Halsteren, Lepel
straat, Nieuw Vossemeer, Dinteloord, 
Willemstad. 

Oudenbosch (K.S.O. patr.), Stand
daarbuiten, Zegge, Hoeven, Bosschen
hoofd, Klundert, Fijnaart, Kruisland, 
Roosendaal, Stampersgat. 

Wagenberg (K.S.O. patr.), Made, Ze
venbergschen Hoek, Langeweg, Hooge 
en Lage Zwaluwe, Moerdijk, Geertrui
denberg, Raamsdonk en Raamsdonk
veer. 

Door de plaatselijke Commissies van 
Breda, Bergen op Zoom, Oudenbosch 
en Wagenberg zal de organisatie van 
deze wedstrijden ter hand worden ge
nomen onder technisch toezicht van den 
Korpscommandant. 

Op zeer geanimeerde wijze werden 
voorts verschillende ingekomen stuk
ken, mededeelingen en verdere zaken 
van internen aard behandeld, waarna 
de Voorzitter met een kernachtige op
wekking om pal .te !blijven staan voor 
het mooie instituut van den Bijzonderen 
V, rijwilligen ~andstorm deze vergade
rmg sloot, die echter pas uit elkaar 
ging, nadat van de bekende gastvrijheid 
van den ZeerEerw. heer pastoor Van 
Genk op gepaste wijze gebruik was ge
maakt. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Gewestelijke Landstorm Commissie, 

Benoemd tot leden der Commissie oe 
heeren: H. Klerk Jz., burgemeester van 
Krommenie. Drs. D. G. Draayer, burge
meester van Wormerveer, Luit.-Kol. 
der Inf. N.1.L. b.d. J. Kastelein, burge
meester van Aalsmeer. 

Benoemd tot plaatselijk leider afd. 
Amsterdam Zuid VI de heer W. Haver
man. 

Geïnstalleerd tot leden van de Pl. 
Landstorm Commissie Amsterdam Zuid 
de heeren: Mr. N. de Beneditty; Jhr, B. 
F. van Bevervoorde tot Oldemeule; M. 
GoldeI11berg; Dr. J. Gajentaan; Dr. . 
Groeneweg; kapelaan K. J. H. Lauten
schütz, J. F. Baltzer en W. Haverman. 

Geïnstalleerd tot voorzitter pl. land
storm commissie Uithoorn, Buurt over 
Uithoorn en de Kwakel, burgemeester 
C. M. A. Koot te Uithoorn. 

Bijeenkomsten 

m de maand April zijn gehouden voor 
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N.V. Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting 
v.h. J. VAN LEEUWEN - HAASTRECHT 

s de afdeelingen: Aalsmeer Dorp, Aals
s meer Oost, Aalsmeer Kudelstaart, Ab-
- koude, Baambrugge ~ssendelft, Amster-

dam Zuid (alle afdeelmgen), Amsterdam 
· Noord (alle afdeelingen), Amsterdam 
· West (alle afdeelingen), Amsterdam 
t Oost en Centrum (alle afdeelingen), 
· Sloterdijk, Sloten Dorp, Ouderkerk a .d. 

Amstel, Lisserbroek, Vreeland, Houtrak-
- polder, Muiden, Halfweg, Zwanenb':1-rg, 

Leimuiden, Bilderdam, Oude W etenng, 
· Rijnsaterswoude, Spaarndam, Amstel
r veen de Nes, Bovenkerk, Marken, Wa-
- vera~stel, Hoofddorp, Uithoorn, Kwa-
- kel, Buurt over Uithoorn, terwijl film-
e avonden werden gehouden te Oude We-
- tering (afdeeling Huygsloot-Oude We

tering) en te Nederhorst den Berg. 
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Plaatselijke commissievergaderingen 
te Wormer, Diemen, Haarlemmermeer, 
Leimuiden, Amsterdam Oost en Am
sterdam Zuid. 

Vergadering met plaatselijke leiders 
op 27 April te Amsterdam. 

SECRETARIAAT GEWESTELIJKE 
LANDSTORM COMMISSIE 

,,ROTTERDAM''. 

Met ingang van 18 April j.l. is het 
Secretariaat van de Gewestelijke Land
storm Commissie "Rotterdam" ver
plaatst naar Burgemeester Meinesz
laan 25a, Rotterdam. Telefoonnummer 
blijft 36516. 

ALKMAAR 
ONZE LANDDAG 

(22 Mei 1935.) 

Voorloopig programma. 
8.30 u.-10.15 u. Schietwedstrijden. 

10.15" Afd. verzamelen voor 
defilé. 

10.30,, -11.30" Defilé. 
11 11 Ontvangst Autoriteiten 

en genoodigden ten 
Stadhuize. 

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 
400 K.M. oefenrit. 

De Sectie Den Haag van het Vrijwil
lig Landstormkorps Motordienst had 
27 April een 400 K.M. oefenrit uitge
schreven. De leiding van dezen rit be
rustte geheel bij den Res. 1e Luit. H. 
Vintges. De rit was onderverdeeld in 
vier trajecten, t.w.: 

Traject I. Oriënteering van ruim 50 
K.M. over in hoofdzaak secundaire 
wegen, tevens oefening voor ordonnans
diensten. Het traject liep in de onmid
dellijke omgeving van Den Haag. Start
punt Hotel Boschhek, eindpunt Den 
Deyl. 

Traject IL Cross country-rit over 
ruim 35 K.M., waarbij geen onmogelijke 
eischen gesteld werden. Eindpunt Lisse. 

Traject III. Kaartleesrit over ruim 
100 K.M., waarbij de route op een kaart 
was uitgestippeld. Eindpunt Gouda. 

Traject IV. Dijkenrit over 155 K.M. 
Dit traject werd geheel in duisternis 
gereden, met als eindpunt Café Bosch
hek, waar de deelnemers te midder
nacht verwacht werden. 

De gemiddelde snelheid voor het ge
heele traject bedroeg 40 K.M. Er waren 
24 controleposten, waarvan 3 geheime 
tijdcontröles in de laatste drie trajec
ten. Er waren 79 inschrijvers, waarvan 
er maar weinig bleken afgevallen toen 
de eerste twee deelnemers vertrokken. 

VAN RAVENHORST - ARNHEM 
BOUWT ALLE CARROSSERIEEN 

STAALBOUW 

11.30,, - 2 

2 
" 

,. Voortzetting schiet-
wedstrijden en tevens 
gelegenheid om te eten. 
Opening Landdag door 
Voorzitter Gew. L.S. 
Commissie. 

2.15 11 - 3 11 Athletiek-wedstrijden. 
3 11 - 3.15 " Pauze. 
3.15,, - 5 " Openluchtspel. 
5 ,, - 5.15 " Slotwoord. 
5.15 11 Prijsuitreiking. 

De afdeelingen die in het bezit zijn 
van: vaandel, vlag of schild, worden 
verzocht dit naar den Landdag mede te 
nemen. 

Werkt allen mede, om de opkomst 
bij onzen Landdag zoo groot mogelijk 
te doen zijn, opdat onze Landdag goed 
moge slagen. 

LANDSTORMKORPS 
LUCHTWACHTDIENST. 

Doel en beteekenis van de Luchtwacht. 
In een op Maandagavond 18 Maart 

in "Het Centrum" te Hengelo (0.) gehou
den bijeenkomst heeft de heer G. Wolt
man, Reserve-Eerste-Luitenant voor 
speciale diensten der luchtwacht, een 
uiteenzetting gegeven van het doel en 
het functionneeren dezer luchtwacht. 
Ter voorkoming van misvatting wees 
hij daarbij in het bijzonder op het ken
merkende onderscheid tusschen de 
luchtwacht- en de luchtbeschermings
organisatie. De laatste draagt - daar
omtrent werden reeds eerder uitvoerige 
bijzonderheden medegedeeld - een 
zuiver burgerlijk karakter en is er uit
sluitend op gericht de gevolgen van 
eventueele vijandelijke luchtaanvallen 
binnen de kleinst mogelijke proporties 
te houden; de eerste daarentegen vormt 
een onderdeel, en uit hoofde van haar 
functie wel een zeer voornaam onder
deel, van de militaire verdediging, of
schoon haar taak van passieven aard is. 
De luchtwachtposten, waarvan men er 
in ons land, buiten de posten langs de 
kust, 143 heeft, vormen de waarschu
wende organen, dank zij welker inlich
tingen het mogelijk moet zijn zoo spoe
dig mogelijk bij vijandelijke aanvallen 
maatregelen van tegenweer te nemen 
(tegenaanval met eigen vliegtuigen; 
1 uch tdoelartillerie; mitrailleurs, enz.). 

Het spreekt vanzelf, dat van hun ge
gevens tevens een nuttig gebruik kan 
worden gemaakt ter waarschuwing van 
de burgerbevolking; als zoodanig is de 
luchtwacht dus tevens van groote waar
de voor de luchtbescherming. 

Een luchtwachtpost omvat 1 algemeen 
commandant, 3 ploegcommandanten en 
3 ploegen van elk 6 man sterk. Voor toe
treding tot de luchtwacht komen uitslui
tend in aanmerking buitengewone dienst
plichtigen, die niet ouder zijn dan 50 
jaar en dan nog aan bepaalde voorwaar
den hebben te voldoen. Zoo mogen zij 
vroeger niet zijn afgekeurd; zij moeten 
van goed zedelijk gedrag zijn en mogen 
geen lid zijn van een voor militairen ver
boden organisatie. De verbintenis, die 
overigens geen kosten medehrengt, moet 
worden aangegaan voor minstens een 
jaar en wordt stilzwijgend verlengd, 
wanneer de overeenkomst althans niet 
minstens één maand voor afloop van 
het betreffende jaar schriftelijk wordt 
opgezegd. In vredestijd omvat de taak 
slechts één à twee, of hoogstens drie 
oefeningen per jaar op een Zaterdag
middag gedurende drie uur. Men wordt 
voorgedragen voor ontslag, wanneer 
men tweemaal achtereen zonder en 
driemaal achtereen met kennisgeving 
ontbreekt. 

Als voordeelen stelde spreker daar
tegenover o.m., dat de leden van de 
luchtwacht in oorlogstijd niet naar de 
grenzen worden gezonden, men blijft in 
eigen gemeente en wordt desgewenscht 
ingekwartierd in eigen woning. Men 
ontvangt als vrijwillig militair kleeding, 
uitrusting en soldij. Waar bovendien de 
dienst der ploegen rouleert, behoudt 
men een bewegingsvrijheid van minstens 
12 uur per dag, welken tijd men zoo noo-

dig voor zijn particuliere dienstbetrek
king kan benutten. 

Uiteraard wordt de luchtwacht bij 
mobilisatie het eerst opgeroepen. De 
leden staan in dat geval natuurlijk on
der de krijgstucht. 

Moeten luchtwachtposten onder den 
druk van den vijand wijken, dan wor
den de leden bij andere posten inge
deeld of wel dienen zij als kern voor 
nieuw op te richten posten. 

Spreker deelde nog verschillende bij
zonderheden mee omtrent de lucht
wacht, die als korps buiten den B.V.L. 
staat, en omtrent de functie van een 
plaatselijken post. 

Er bleek onder de aanwezigen meer 
dan voldoende animo voor het aangaan 
van een vrijwillige verbintenis voor den 
luchtwachtpost hier ter stede. 

Met de gegadigden werd na afloop der 
openbare bijeenkomst tenslotte nog een 
korte theoretische les gehouden. 

De heer H. J. Bathoorn, die den spre
ker ook had ingeleid, sprak een kort 
slotwoord, waarbij hij nog eens in het 
bijzonder den nadruk legde op de groote 
waarde van actieve en accurate posten, 
zoowel in het belang van· de bescher
ming der burgerij als wel uit militaire 
overwegingen. 
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GEBR. VAN OORD, WERKENDAM 
Telef. Nr. 23 doorl. 

Rijsmaterialen - Droog en groen Riet 
Uitvoering v. rijswerken in onderaanneming 

Rietmattenfabriek 
Eigen cultures, prima kwaliteit, lage prijzen 

ORANJE NASSAU MUSEUM. 

(Gevestigd te 's-Gravenhage.) 
De Vereeniging heeft ten doel verzamelin

gen bijeen te brengen, welke een beeld gev_en 
van de ontwikkeling van het Huis OranJe· 
Nassau, in het bijzonder in zijn verhouding lot 
het Nederlandsche volk, alsmede op dit ge
bied tentoonstellingen voor te bereiden en in 
te richten. 

Men wordt lid of begunstiger door enkel
voudige 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 / 100.- of meer in eens. 

Het Museum is gevestigd aan de Prinse
gracht No. 3 te 's-Gravenhage. 

Leden, begunstigers en stichters hebben op 
vertoon van hun bewijs van lidmaatschap vrijen 
toegang tot het Museum. 

School- of gezelschapskaarten kunnen, mits 
tijdig, worden aangevraagd bij de conserva
trice Mejuffrouw A. W. J. Mulder, Mesdag
straat 31. Tel. 114428. 

Het telefoonnummer van het Museumgebouw 
is 113274. 

MODERNE TORENWACHTERS. 

EEN LUCHTW ACHTPOST. 

VRIJW. LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

HULDIGING G. H. POST CLEVERINGA. 
De commandant der sectie Groningen van het 

Vrijw. Landstormkorps Motordienst, de res. le 
luit. G. H. Post Cleveringa te Zuidhorn, was 
door zijn benoeming tol burgemeester der ge
meente Nieuwolda (0.) genoodzaakt het com
mando van genoemde sectie neer te leggen. 

In verband daarmee had zich een commissie 
gevormd om den heer Post Cleveringa bij zijn 
vertrek dank te brengen voor hetgeen hij in het 
belang van het Vrijw. Landstormkorps Motor
dienst heeft gedaan. Daartoe was een samen· 
komst belegd in het café Van Duinen, Groote 
Markt te Groningen. 

De leiding berustte bij den groepscomman
dant sergt. Dijkstra. Verschillende sprekers 
hebben de verdiensten van den heer Post 
Cleveringa naar voren gebracht. O.m. werd hem 
namens de vrijwilligers van Groningen bij monde 
van den vaandrig Sanders een cadeau over
handigd, zijnde een zilveren vloeier met het 
embleem van het korps, belangeloos vervaardigd 
door den juwelier Sikkens. 

Verder werd er o.a. nog het woord gevoerd 
door den heer Star Numan, res. le luit. districts
commandant bij het Landstormkorps Motor
dienst, en den heer Turkstra, res. le luit. com
mandant der afdeeling Groningen van den Bij
zonderen Vrijwilli~en Landstorm. 

De heer Post Cleveringa heeft zijn dank uit
gesproken voor de betoonde belangslellin~, 
waarna allen in de gelegenheid werden gesteld 
persoonlijk afscheid van hem te nemen. 

Aanvullende schietregeling 
voor den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 
Bij schrijven d.d. 20 November 1934, 

No. 1110, heeft de Inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm het navolgende 
bepaald: 

Vermits het gebruik van Engelsche 
patronen is ingevoerd tot gedeelteli}ke 
vervanging van het gebruik van scherpe 
patronen No. 1, zal steeds worden ge
schoten op een afstand van 100 M. 

De eischen om tot een hoogere groep 
van schutters te worden aangesteld zijn 
gelijk aan die vastgesteld voor het schie
ten met scherpe patronen No. 1. 

HET GEBRUIK VAN STAFKAARTEN. 

Bij het Uitgevers-bureau Mavors te Arnhem 
is de zesde geheel herziene druk verschenen 
van "Wijnmalen's Lezen en Gebruik van mili
taire-, fiets- en wandelkaarten" door J. D. v. d. 

N.V. ,,EDELWEISS-DE VLIJT" 
Stoomwasscherij, Ververij, Chem. Wasscherij 
ROZENGRACHT 168-180 - AMSTERDAM 



6 

I 

a 

GOEDE 
DECLAMATIE 

maakt Uw 
propaganda-vergadering 
tot een succes 1 

D. C. VAN STEMPVOORT Jr., Vlaardingen. 

Waall, kapt. der inf. en C. A. J. v. Frijtag 
Drabbe, hoofd v. d. opnemingsdienst van den 
Topografischen Dienst. 

Op een bevattelijke wijze worden allereerst 
de elementaire begrippen van de schaal, tee
kens e.d. van de kaart behandeld, waarna aan 
het oriënteeren een hoofdstuk is gewijd, terwijl 
het werkje met enkele practische oefeningen 
met de kaart in het terrein besluit. Het gebruik 
van stafkaarten, die tegenwoordig voor ieder
een bij den Topografischen Dienst te 's-Graven
hage te verkrijgen zijn, wordt als zijnde de beste 
fiets- en wandelkaarten, warm aanbevolen. 

Nu men er tegenwoordig steeds meer te voet 
of te fiets op uit trekt, lijkt ons dit boekje voor 
leiders van clubs en voor vacantiegangers in het 
algemeen heel geschikt (f 0.45), 

ONTVANGEN BOEKEN, 
BROCHURES, ENZ. 

Regeling Mobilisatie-slachtoffers, 
door G. R. Kraaijenbrink, Hoofd
commies bij het Departement van 
Defensie. Uitg. N. Samsom N.V., 
Alphen a. d. Rijn. Prijs f 0.50. 

Het werkje kan in vele gevallen een vraag
baak zijn, zoowel voor de steungenietenden als 
voor degenen, die meenen aanspraken te kun
nen doen gelden op een geldelijke uitkeering, 
omdat in het boekje onder meer worden be
sproken de vraagpunten: Wie buiten de steun
regeling vallen; wat onder invaliditeit wordt 
verstaan; wie voor een geldelijke uitkeering in 
aanmerking kunnen worden gebracht; welke 
maximum-bedragen aan gewezen militairen en 
weduwen en weezen kunnen worden verleend 
en van de wijze van berekenen der uitkeeringen 
(hetgeen met voorbeelden wordt toegelicht); 
van het inzenden van verzoeken om steun. 

Voorzitters van Gewestelijke Landstorm Commissiën 
COMMISSIE I NAAM I ADRES 

Friesland 
Groningen 
Drenthe 
Vollenhove 
Twente 
de IJssel 
Veluwe 
Veluwzoom 

Nieuwe Hollandsche Waterlinie 
Stelling van Amsterdam 
Kennemerland 
Alkmaar 
Zuid-Holland : West 
Gouda 
Rotterdam 
Dordrecht 
Monden der Maas: 
a. Voorne en Putten 

b. Goeree en Overflakkee 
Zeeland 
West-Brabant 
de Meijerij 
Limburg 

T. Nauta 
J. Buiskool 
J. Knoppers 
J. Ph. Backx 
J. W. C. C. Tucker 
N. J. Lavaleije, Res. Kolonel b.d. 
Ds. A. Hoeneveld 
Mr. A. Baron van Heeckeren van 

Kell, Res. Luit-Kolonel 
J. H. Th. 0. Kettlitz 
Dr. I. H. J. Vos 
D. 0. Norel 
S. M. Middelhoff 
L. G. Royaards 
J. Dercksen, H.M.zn. 
H. C. van Cappelle, Res. Kolonel 
P. L. de Gaa y F ortman 

Mr. F. J. D. C. Egter van Wisse-
kerke 

L. J. den Hollander 

A. van Campen 
F. W. van Beek 
Mgr. Dr. H.A. Poels 

Dokkum. 
Delfzijl. 
Meppel. 
Nieuwleusen. 
Dieren. 
Arnhem. 
Nijkerk. 

de Steeg. 
Utrecht. 
Amsterdam C. 
Heemstede. 
Hoo~karspel. 
's-Gravenhage. 
Gouda. 
Rotterdam. 
Dordrecht. 

Brielle. 
. Middelharnis. 

Dinteloord. 
Boxtel. 
Heerlen. 

Voor Jong Nederland 
JONGENS EN MEISJES! 

Voor dezen keer wil ik het jullie eens 
heel gemakkelijk maken met de raad
sels. Hier zijn ze: 

GROEP A. 
(Onder de 10 jaar.) 

Zoek eens op: 
10 honden, 10 paarden en 10 vogels. 
Bijvoorbeeld: trekhonden, speurhon-

den, enz. 

GROEP B. 
(Boven de 10 jaar.) 

Maak van een: 

FIETSLANT AARN een 
KOFFIEMOLEN. 

Op deze manier: 
fietslantaarn 

lantaarnpaal 
enz. 

Jullie mogen twee kettingen maken, 
eerst een korten, en dan nog met 
andere woorden een langen. 

Voor de beste en trouwste oplossers 
liggen 10 prachtige boeken als prijzen 
gereed. Broertjes en zusjes kunnen 
samen in één brief hun oplossingen in
zenden. 

Nieuwelingen en oude klanten zijn 
allen welkom. 

VAANDELS VLAGGEN 
Fa. JANSSEN & Co., Stationstraat ', Tilburg 
TeL 813. Ei!len atelier. î0-jarige reputatie. 

Hoogste tentoonstel I inin,tw kroningen. 
+ Prima werk en voordeelige prijzen + 

Het adres luidt: 

AAN OOM BERTUS, 

Bureau Landstormblad, 
Koninginnegracht 50, 

'S-GRA VENHAGE. 

VOOR DE RECHTBANK. 
Daar werd een dief voor de recht

bank gebracht. De advocaat, die hem 
verdedigen zou, hield de volgende rede: 

11Ik leg er den nadruk op, dat mijn 
cliënt niet geheel en al beschuldigd kan 
worden van diefstal met braak, absoluut 
niet! Het raam van het huis was niet ge
sloten, en het eenige, dat hij gedaan 
heeft, is, dat hij met zijn rechterhand het 
raam heeft opengestooten, en vervol
gens enkele voorwerpen, die daar ach
ter lagen, heeft meegenomen. Nu vraag 
ik, Edelachtbare Heeren! hoe kan nu 
iemand, die niet in het huis is geweest, 
(want mijn cliënt heeft buitengestaan), 
heelemaal veroordeeld worden, terwijl 
in werkelijkheid alleen maar zijn rech
terarm is binnen geweest en den dief
stal gepleegd heeft! Mijne Heeren! het 
gaat toch niet aan, dat voor het kwaad, 
door één lichaamsdeel gedaan, alle 
andere lichaamsdeelen ook gestraft 
worden!" .... 

Op deze schrandere verdediging be
gon de beschuldigde te lachen, want hij 
dacht, dat hij nu den dans wel ontsprin
gen zou. 

:d 
,,. J:-~~~ 
- r1-0·---~~ ~~~, ~--. %~~~ .' 

VOOR EEN APPEL EN EEN EI. 

Juffrouw Snoek trad zachtkens zuchtend 
In een beddenmagazijn: 
"Dag, Meneer! 'k had graag die deken 
,.Daar voor 't raam; - die lijkt me fijn!" 

- 11Als 't u blieft!" - En als een 

Boog beleefd de winkelier; 
Zorgvol pakte hij de deken 
In een stevig stuk papier. 

knipmes 

11Als 't u blieft Juffrouw, een koopje! 
,,'t Is ten naasten bij voor niks! 
11 Prima stof, en prachtig kleurtje! 
11Eerst vier-vijftig; nu een riks!" 

Juffrouw Snoek nam fluks de deken, 
En, met oogen stralend blij, 
Lei z' op 't marmerblad een appel, 
En daarnaast een kippenei. 

- 11Dank u wel!" zoo sprak ze deftig; 
11Kijk, Meneer! nou zijn we quitte!" 
- 11Ben je mal?" zoo brulde d' ander; 
11Neen, Madam! Zóó gaat het niet!" 

- 11 0ch, Meneer! wees nou toch redelijk! 
11 0p de prijskaart daar terzij 
11 Staat toch zwart op wit te lezen: 
,, Voor een appel en een ei!" 

De rechter zat eenige oogenblikken 
in ernstig gepeins en sprak daarop: 

11 Ik ben het met de pleitgronden van 
den verdediger volkomen eens, en zal 
dan ook dienovereenkomstig vonnis 
wijzen: Ik veroordeel de rechterhand 
van den beklaagde tot een jaar gevan
genisstraf. Het staat den beschuldigde 
vrij, evenals bij den diefstal, om zijn 
hand al dan niet in de gevangenis te 
vergezellen." 

ALEXANDER DE GROOTE. 

Alexander de Groote, die in 't jaar 
336 vóór Christus koning van Macedo
nië werd, was een geducht veroveraar. 
Evenals bij Napoleon, kende zijn 
heerschzucht geen grenzen. Het ééne 
volk na het andere onderwierp hij met 
behulp van zijn sterke legioenen, die 
voor hun geduchten veldheer gewillig 
hun leven offerden. Zoo sloeg hij eens 
het beleg voor de stad Lampsakos aan 
de straat der Dardanellen of Hellespont. 
De stad bood evenwel hardnekkig te
genstand, waarom hij besloot haar met 
den grond gelijk te zullen maken. Het 

// 
1/;; 

/ 

,, 

- "Mensch, je lijkt haast wel 
krankzinnig!" 

Beet de winkelier terug; 
11Snap je 't niet? Dat is reclame! 
11Dok toch op! Een beetje vlug!" 

- 11Dat zal vast niet gaan, Meneertje!" 
Klonk haar antwoord onverstoord; 
11 U is toch geen zakkenroller? 
,,'k Houd m' eenvoudig aan 't accoord!" 

Op dit heftig laaiend standje 
Schoolde 't volk nieuwsgierig saam; 
Bengels plakten met hun neuzen 
Grijnzend tegen 't winkelraam. 

11Kijk, hij wil die vrouw vermooren!" 
Riep een jonge slagersknecht, 
Toen hij zag, dat aan de koopster 
't Weggaan krachtig werd ontzegd. 

11 Leugenaar en beurzensnijder!" 
Krijschte z' als een spin zoo kwaad; 
,,'k Ga direct naar de politie, 
11En als 't mot naar d' avvecaat!" 

't Werd den koopman nu te machtig 
Met een zucht week hij opzij; 
En de juffrouw met haar deken 
Tripte huiswaarts, stralend blij. 

OOM BERTUS. 

zag er voor de stad en haar inwoners 
donker uit. Nu woonde daar in Lampsa
kos de wijsgeer Anaximenes, die een
maal de leermeester van Alexander ge
weest was. Toen de veldheer zich ge
reed maakte, om z'n wreedaardig plan 
te volvoeren, ging Anaximenes de 
koning tegemoet, om voor zijn sidderen
de medeburgers genade af te smeeken. 

Uit de verte zag Alexander hem 
reeds naderen. Zonder hem aan 't 
woord te laten komen, riep hij hem on
geduldig toe: 11Ik raad het doel van u 
komst al, Anaximenes ! Maar ik be
zweer u, dat ik niets doen zal van het
geen gij van mij verlangt!" 

11 Ik houd mij aan uw eed, o Koning'' 
antwoordde de wijsgeer, die met diepe 
eerbied voor hem neerboog. Daaro 
vervolgde hij op strengen toon: 11 Ik ver
lang van U, dat gij Lampsakos geheel 
van den aardbodem verdelgen zult!" 

Een oogenblik zag Alexander zij 
ouden leermeester met fonkelende 
oogen aan. Daarop sprak hij plechtig e 
vastberaden: 11 Ik acht mij door mijn 
eed gebonden; daarom, o Anaximenes l 
zal ik de stad sparen!" 
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NEDERLANDSCH 1 
_ FABRIKAAT 

N.V. KONINKLIJKE 

BEGEER 
VOORSCHOTEN 

MEDAILLES 

INSIGNES 

DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 

KOOPT 
BIJ 

VROOM & 
DREESMANN 
VAANDELS-VLAGGEN 
MEDAILLES - BEKERS 
EEREKnUISEN en LINTEN 

L. P. BOSMAN 

Rijwielstandaards, loodsen en 
garages. Smerlerij. 

A. G. NIEUWENHUIS 
Arnh.-wPg 177 - Telef. 2853 

APELDOORN 

Coöp. Melkproductenfabriek 

,,OP HOOP VAN ZEGEN" 
Dedemsvaart 

1PvPrt stePns eerste kl11s 
... BOTER en KAAS ... 
tegen concurreerenrle prijzen 

Telefoon 506 

9 

NEDERLANDSCHE N.V. SLUIS & GROOT's STOOMWASSCHERIJEN 
HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V. Kon.ZaadteeltenZaadhandel die uitsluitend 

' ENKHUIZEN ZEEPPOEDER 
AMSTERDAM 

Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE 

TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

Lvering uitsluit. a. d. handel 

ALLE BANKZAKEN G. M. A. STEIJLEN 
SAFE DEPOSIT KOFFER KLUIS 

N V INDUSTRIA ROTTERDAM - HILLEGERSBERG 

• • Postbox 569. Tel. 45860 (2 lijnen) 

Electrische Materialen voor 

STRAATVERLICHTING 
Fabrieks- en Scheepsverlichting 

DONKERSTRAAT 50 

HARDERWIJK 
Tel. 141 - Giro 119428 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
Coupeur steeds te ontbieden 

van 

"DE BEL" - UTRECHT 
gebruiken, ontvangen vol ver
trouwen de wasch ter behnn
deling van iedere huisvrouw. 
Vraagt U eens bij ons aan? 
Wij zijn zeer concurrent 1 

Il POPUlAJRE HOO> 

THE 
CLOCK 
HAT 

VANU 

/6.~ 

SIGAREN kleur Amarillo F"1rma C. en S. VALKENBURG & Co. 
Wij leveren kwaliteitssigaren 

ZWI.TNDRECHT 
STEEDS MEER GEVRAAGD 

van 30 en 25 cent nu voor 8 
van 20 cent nu voor 6 SCHERPENZEEL (Geld.) 
van 10 cent nu voor 5 

Gebrs. v. LEUSDEN 
van 6 cent nu voor 4 
Vorstenlanden van 8 voor 4 
Vorstenlanden van 6 voor 3 
100 sigaren in Im. zilverribs 

voor 3 gulden. 
100 st. als proef, franco tegen 
storting op onze Giro 221887. 

FIRMA H. BATELAAN 
Koudekerk aan den Rijn 

GARAGE "LUXE" 
TURFMARKT 24-26 

TELEFOON 2001 - GOUDA 
Verhuur - Stalling - Reparatie 

Off. Agent: 
Nash - Singer • International 

Fa. P. VRIEND & ZOON 

Zaadteelt en Zaadhandel 
Andijk-Oost 

Tel. 7 -Telegrammen: EDE OOSTERBEEK 

SIMON-VALKENBURG Jacht- en Toeristenartikelen. 

F a b r i k a n t e n van : Amunltle, Tenten, Veld- en 
Thermosflesschen, Rug-

Diverse soorten Singelband, Touw- zakken, enz. ----------
werk en Techn. Banden en Weefsels De Firma 

HET BESTE ADRES W. H.H. v.d. Born & Co 
Granen en Pluimveevoeder voon uw 

SCHIETSCHIJVEN: 
N.V. v.h. Firma Groenendijk 

Rotterdam (Z.) 
Slaghekstr. 90·94 - TeL 11386 

VRAAGT onze uitgebreide 
prijscourant en modellen! 

te 

T erschuur-Barnevelt 
levert U de meest oordeel
kundig samengestelde pluim
vee- en kuikenvoeders. Door 
·t gebruik van onze nrtikelen 
krijgt ge een antwoord op de 
vele vragen, welke zich voor
doen op dit gebied. 

-,,,,.,,,, 
l5MAAR~ 

KAREL I 
G.J. H0SMAN 

Speciaal adres voor Stok- en 
WESTEINDE 36, DEN HAAG Stamboonen. Peulen en C. ESSELINK 

Neemt proef . . . . . . 
en ge wordt overtuigd ! 

ROTTERDAM 
Eendrachtstraat 38 a en c 
HET adres voor alle handels
en vereenigingsdrukwerk 1 -

Vervaardiger van Regiments- Doppers voor den handel. 
vlaggen en Hofborduursels 

JamenChocolade-Pastei FIRMA H. H. WIND · 
Mer~ ,,Tit-.Bit" Tel. 117 _ C0EVOR,DEN Net iets v.d. B.v. L. 

,,Tit~e;;!:

st

F~b~;:~ uw AD RE s voor alle ZFle,J·~~,JI IVOt~ < ~ 
Bleekstraat - Vlaardingen Landbouwmachines, Ruwolie, l;., '1 

Benzine en Electromotoren. 

ACCOUNTANTSKANTOOR~~~~~~~ ~I ~ 
BIJ LOO'S (g;heeJ corn "'-c;;.'JV i ~ H. M. VAN TRJET MOTORB0OTDIENST N.V. f et E:iectf_leet) -g 

ROTTEnDAM a ~ 18
Che L : iii 

SCHIEDA:V[ , .s0 lllJJp :il: 
ZAANSTREEK -~ 

GOUDA Adres Rotterdam : f 43 ~ f 
Nieuwehaven no. 49, iel. 13j58 ~ ~o Oo ei. 

Telefoon no. 2204 Adres Schiedam: c.,~~ _• _: ! 

Van ltersonlaan 1 

ALKMAAR 
DINEERT IN 

't GULDiN VLIES 
EN GE ZULT · 

TEVREDEN ZIJN 

PURGEER-EN 
BLOEDZUIVERENDE 

PILLEN 
van H. VAN AKEN 
Apotheker-Specialist 

te Selzaete 
liet beste en doelmatigste 
purgeermiddel; veroor
zaken geen buikpijn of 
krampen, zuiveren het 
bloed en geven 't nieuwe 
kracht. 

Prijs: f 0.60 per doos 
Verkrijgbaar bij Apothe
kers en Drogisten. 

Importeur: 

SCHULTE & THIEME 
Postbox 55 • Middelburg 

Overschieschestr. 78. tel. G8114 l;.c;.l.4/V ... 
TE KOOP Popu o,4 fl 

~d~~'~'~1~!!~t~ f <'-!11 li [ f 
kab., vanaf 8 et. per M2. ...,._ Oo ~ 

'l'oJJe ~ ::!. 
, GEBR. SMIT, VAASSEN ka 1h !?arant. ~ ~ 

·• 1 /Jer Je. -P. 

t;~ii~I~~i~ :.::.J..~ Ez;;f Io;,; 
1 

EEN VEILIGE BELEGGING 

I 
lfeere»r,·· . l..te 

Verkrijgbaar: ., 
4 pCt. P~nrlb1·ieven à 100 pCt. zeJ1::eJ 
Aangesloten bij de controle Prijs. 
der Rijkspostspaarbank. 
Jaarlijksche uitloting 2½ pCt. 

SIGARENMAGAZIJN 

A. Drüghorn 
Javastr. 57. Haag. Tel. 113290 

ZEIST MET ZIJN LAGE 
BELASTINGEN 1 1 

Zoo kunnen wij U nanhieden. 
hetzij voor huur of koop, iu ·t 
mooiste gedeelte gel. villn·s en 
groncl. Nauere inl.: Bouw- en 
\Voningl)Ur . .,Onze \Voning··, 
Dir. H. G. Sliedrecht, te Zeist, 
Stationsplein. 

Fabrikant van 
en Handelaar in 

BOUWMATERIALEN 
MIDDELHARNIS - TELEF. 21 

Sigaren-Tabak-Sigaretten H O E V E L S ! 
H. G. J. WOLF 
-LEIDEN-

948 TELEFOON 948 

één der weinigen die werkelijk 

chemisch reinigen. 
Rotterdam. Telefoon 45980. 

88 BREESTRAAT 88 N.V. INGENIEURSBUREAU 

H. W. B~~N~,~~~; LANDSTORMERS, EKSTEEN" 
TEI.EF. i'-o. 112î(i0 LET OP UW ZAAK! " 
's-GRAVENHAGE Sweelincklaan te Bilthoven 
U . S iga ren-, Tabak- en 

niform-kleeding SPE.CIAAI.-BUTIE.AU VOOR Petten Sigari-·ttenmnirnzijn vnn -
DE MILISAFE? C. G. LUIK, AALSMEER WATER~-~~NIGING 

WATERTECHNIEK 

VOOR ..... 

KONINGSSCHUTTERS 
van den BIJZONDEREN 

VRIJWILLIGEN LANDSTORM 

beschikbaar tegen betaling van f 1.-

INSIGNE 

van 't Koningsschutterskruis als 

REVERSKNOOP. 

Bij postwisselzending aan de Administratie van "Het 

Landstormblad" te vermelden hetgeen men wenscht. 
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SPEC,IALIT,EIT 

STEUNT DORUS RIJKERS RIJWIELEN N.V.PRIMARIUS NEDERLANDSCH 

FABRIKAAT------
- ,MEPPEL -

Geïllustreerde prijscourant gratis op aanvraag ------

VERHEUL's VEEVOEDERS 
z in Wiedmessen, 
~ _Schoffelmachines MUNTEN uit door SUPER,IEU,RE KWALITiEIT 

6 en stalen Zwingers N.v. VERHEUL's Krachtvoederhandel - ROTTERDAM - Telefoon 56892 
U) -
--i Alles Nederl. Fabrikaat 

D. VERSTOEP t::n ~=:gMeerdervoort 809 

Aannemer van grond-, spoor-, hei- en betonwerken 
Wegenbouw en waterwerken -
Verhuur van aannemersmateriaal 

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA 
CONSERVEN SPECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. - Reizigersbezoek op aanvraag. 

BLOMe • Prima kwaliteit 

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

APPELMOES- 1 : 1 bi 3 1 l i i;j 
Óefen- en Wedstrijdmateriaal ROTTERDAM 

Speciaal adres: GRAND HOTEL COOMANS ■■BRISTOL 
VOOR EERSTE KLAS VERPAKTE 

ROOMBOTER Drukkerij Ruitenbeek wERELonEPUTATTE 
DOORN Telefoon No. 125 GEHEEL GEMODEnNISEEnD 

Fa. B. BRINKERS Modellen en prijzen op aanvraag Onze prijzen zijn thans: Kamers vanaf f 3.-, incluRief 
uitgebreid Hollandsch ontbijt. 

AFDEELING ROOMBOTER 
IETS NIEUWS VAN GOEDEW AAGEN 

PARA MONDSTUK .. 45 et. 

IM. BARNSTEEN .... 55 et. 

LET OP 
NAAM 

GOEDEW AAGEN 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE - PETROLEUM • OLil!N EN VETTEN 

MACIDNEKAMER-BEHOEFTEN 
IIOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM v. v. 

TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G. 

DELFT - HOOIKADE 30 - TELEFOON 457 
ROTTERDAM - WIJN HA VEN t.o. 105 - TEL. 13820 

N. v. AANNEMING MIJ. STOOMWASSCHERIJ 
J. P. v. EESTEREN GEBR. BOEK 
BOUW- EN GEWAPEND 

,BETON1WiERKEN 

LOOSDUINEN 

Vraagt prijs 
per stuk 

--------ALLE COMFORT 
ZOETERMEER 

LEVERING UITSLUITEND AAN DEN HANDEL 
Vreeland - Hotel "De Nederlanden" - Café-Restaurant 
Heerlijk, rustig gelegen aan het schoonste plekje van de 
Vecht, met gezellig terras en flinke sel're. Ruime, frissche 
slaapkamers met Rtroomend water. Prima keuken. Garage. 
Eigen aanlegsteiger. TeL 801 doorl. Bondshotel. TELEFOON ZOETER.MEER 12 • DEN HAAG 390538 

APELDOORN HOTEL v. ENGELEN N.Vc Houthandel vh9 Fa. J. & G. ALBLAS 
HOTEL BLOEMINK ' HELLEVOETSLUIS WADDINXVEEN - Telefoon no. 6 
GEVESTIGD s EDE RT 184 7 Telef.3 (dag en nacht) Opslagplaats Rotterdam, Zwaanshals 203-205, tel. 40891 
bij het Kon.Paleis en Bosschen 

Fraai gelegen aan de Loolaan Prima Keuken 

Naar Brielle? LEEUWARDEN 

't Hoteî""ö;·Nymph" Hotel "De Kroon" 

LEVEREN: Vuren, Grenen. Amer. Grenen 
en Eiken BeRtekhout, Kolders. Juffers, Sp:ir
rrn. Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout. 
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw. 

TRIPLEX OREGON PINE 
BERKEN en EUEN 

PRIJZEN SCHERP CONCURREEREND ! 

KORTE LEVERINGSTIJD " , Vergaderzalen 
't Bekende Cafe - Restaurant BETONHOUT 

UITST. KEUKEN 
Café-Restaurant Suisse 

KISTENHOUT 

H eerestraat 26 

Groningen Hotel-Rest. ,,NEUF" 
Meppel - Tel. 2322 't Meest bekende Restaurant 

en Café ter plaatse -
Uitstekende keuken 

Prima consumptie ~ Prijzen billijk 
Dir. B. HOMAN Pied à terre voor Giethoorn, 

Tevens eigenaar Hotel Elzenga Staphorst, Havelte, etc. etc. 

1AG ÖÛ O[N A ff öûf D Hotel Noord-Brabant 
P. Mulders & Zn. 

G-R-OENMAR,KT 13 Ut ht 
OEN HAAG - ree 

Vreeburg - Tel. 12836 

Telef. 117584 (3 lijnen) Groote Vergaderzalen 
Hotel VERNIMMEN 
Heerenveen (t.o. 't station) H O t e 1-P en Si On 
Stroomend w. en k. water "WAM ELI N K" 

Centrale verwarming WINTERSWIJK - TEL. 202 

GARAGE - TELEF. 20 
Rustig gelegen, 

te midden van bosch en tuin. 

Petroleu ffl-producten 

Technische Oliën en Vetten 
Touwwerk en Staaldraad 
Teer-producten 
Prima en zeer billijk - Engros en detail 

A. TEN BRUGGENCATE 
BR.OEK OP 1LANGENDIJK • TELEFOON 48 

f 25.-
kost 

een prima 
rijwiel . ... 

Spaart uw geld. Koopt of be
Rtelt nog niet ... Vra:igt eerst 
grntis Prijscourant 1935 met 
juiste afbeelding en beschrij
ving ... 

Verzekering Maatschappij 
Sneek 

------------------------ W. VAN HEERDT, Fabrikant, Directie : S. ZEIJL Wzn. 
C-0mm.: 

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 
Lunteren. 

,,CONCORDIA" 
lll l 111111111111111111111111111111111111 

Bevoordeelt HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

P'rof. Mr. P. S. Gerbrandy. 
Mr. J. Or:inje. 
H. M. Martens, 
Burgemeester Sneek. 

ZU(DBLAAK No. 22 
Auto-, W.A.-, Onqevallen-, 

en d I Ziekten-. Glas-, Brand- en per K G Dagelijksche Boot- en Autodiensten e Transportverzekeringen. 

• • v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, Ad t d Op pla:itsPn, waar nog niet 
ROTTE,R,DAM. Tel. 11645 Speciale Afdeeling Delft, Den Haag, Amsterdam, ver eer ers ;:~~~~ntoordigd, agenten 

F IJ N G O E D Zaandam, Nijmegen en omgekeerd 1111111111111111111111111111111111111111 =------·-----
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Wegens plaatsgebrek zullen verslag en 
foto's van den Veluwschen Landdag wor
den opgenomen in het volgende nummer. 

IEUWE ORGANISATIE VAN DEN 
VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 
Met ingang van 1 Januari 1936. 

Bij Kon. besluit is bepaald, dat van 
1 Januari 1936 af de Vrijwillige Land
storm zal bestaan uit: 

A. den staf van den vrijwilligen land
storm; 

B. de vrijwillige landstormkorpsen 
motordienst, vaartuigendienst, lucht
wachtdienst, spoorwegdienst; 

C. den Bijzonderen Vrijwilligen Land
s orm, bestaande uit de in voorkomend 
geval te vormen landstormkorpsen, 
, aarbij dienst- en reserveplichtigen en 
vrijwilligers van den vrijwilligen land
storm in werkelijken dienst komen ter 
handhaving of tot herstel van de open
bare orde en rust. 

De samenstelling van den staf en de 
korpsen, genoemd onder A en B, zal 
nader bij Kon. besluit worden geregeld. 

De geheele vrijwillige landstorm 
komt onder bevel van den inspecteur 
van den vrijwilligen landstorm, die 
rechtstreeks ressorteert onder den Mi
nister van Defensie. 

Opheffing vooroefeningsinstituut. 
Het ligt in het voornemen het voor

oefeningsinsti tuut van den vrijwilligen 
landstorm met ingang van 1 Jan. 1936 
op te heffen. 

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS 
SPOORWEGDIENST. 

Bij K.B. zijn benoemd bij het Vrijwil
lige Landstormkorps spoorwegdienst tot 
majoor de eervol ontslagen landweer
plichtig kapitein ir. A. Plomp; tot 
reserve-kapitein voor speciale diensten 
de eervol ontslagen reserve-kapiteins 
G. Bosma en N. J. van Veen; tot res. 
l ste luit. voor speciale diensten de eer
vol ontslagen reserve-eerste-luitenants 
J . Jielof, G. H. Hameleers en ir. J. F. 

eenik, en voorts de heeren G. G. Al
f ink, H. H. F. Meier, F. C. van den 

rink, A. A. W. J. van Hedel, C. de 
ock, H. J. Nijenhuis, J. W. Imhof, J. 
. Langeveld, C. C. Schoewert, H. E. 

Fröling, S. Harkema, G. Krabbendam, 
. de Rooij, G. C. M. Ballintijn, G. 
chipaanboord, T. H. van den Brink, L. 

de Vries en C. A. van Egmond; tot 
reserve-tweede-luitenant voor speciale 
diensten mr. F. Gerst. 

Driedaagsche oefening. 
Van het vrijwillig landstormkorps 
otordienst, district Friesland, zijn on

geveer 75 leden naar de legerplaats bij 
arskamp vertrokken tot het houden 

van een driedaagsohe oefening. 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS /1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

De afdeeling staat onder commando 
van den reserve le luitenant S. N. 
F eddes, alhier. 

Afgetreden als Districtscommandant 
in het Verband "De IJssel en Vollen
hove" Res. le Luit. H. G. Hofman. In 
diens plaats is opgetreden Res. le Luit. 
v. sp. d. Jhr. A. F. Meijer, te Velp (G.) 

GEWESTELIJKE COMMISSIE 
DORDRECHT. 

In verband met vertrek naar elders 
heeft ontslag genomen als lid der Ge
westelijke Commissie de heer W. Wolff, 
wien van deze plaats dank gebracht 
wordt voor het vele voor den B.V.L. 
gedaan. 

In diens plaats is benoemd Ds. M. 
Gravendijk, Voorzitter der Piaatselijke 
Commissie te Dordrecht tevens Res. 
veldprediker. 

DE SCHIETDAG VAN HET 
TWENTSCH VERBAND. 

Zaterdag 25 Mei werd te Weerselo de Land
stormdag van het Twentsch Verband gehouden, 
onder zeer groote belangstelling. 

Reeds vroeg in den middag zwermden van 
alle zijden B.V.L.-ers, waardoor reeds spoedig 
op het anders zoo rustige en statige maar mooie 
Stift, een jolige drukte begon te heerschen. 

Deze drukte nam in den loop van den middag 
allengs toe, nadat de tijd voor het houden der 
schietoefeningen was aangebroken, waaraan uit 
alle oorden van het Verband werd deelgeno
men, tezamen door ongeveer 550 schutters. 

Jed'ee roo-br 
~ten.&sk: 
SW-~ 
~ckkie! 

Schietdag te Weerselo op 25 Mei. 

Om circa 2 uur werd door den Voorzitter 
van de Gewestelijke Landstormcommissie in 
tegenwoordigheid van vele autoriteiten het eer
ste schot op een der dertien schietbanen gelost. 

Onder de aanwezigen merkten we op Overste 
v. Voorst tot Voorst, de heer G. H. P. Bloemen, 
lid der Gewestel. Commissie, de heer H. A. C. 
Banning, Secretaris dier Commissie, Majoor van 
Schelven, als vertegenwoordiger der Nationale 
Landstormcommissie, Majoor Stroink, alsmede 
vele Officieren en Reserve-Officieren. 

Als Verantwoordelijk Officier fungeerde de le 
Luitenant Joosten, Notaris te Ootmarsum, 

Ofschoon de belangstelling zoodanig was, dat 
zij de stoutste verwachtingen overtrof, verliep 
alles zeer vlot en bleek alles tot in de puntjes 
geregeld te zijn. 

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan den Veluwschen Landdag van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te Barneveld. SENORITAS 

VAANDELS en VLAGGEN - ONDER VOLLE GARANTIE. 

Ook in de goedkoopsten garandeeren wij 
moderne, onvergankelijke uitvoering 

BOGAERTS-GRAAFLAND te BOXTEL 
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ijaai-Tabak. Nederla1-1ds geurigste pijptabak. 
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Den geheelen namiddag heerschte een aller
prettigste stemming. De afdeeling Enschede on
der leiding van den heer Tempel, wist spoedig 
den ongedwongen toon te treffen, die in het 
verder verloop der gebeurtenissen bleef domi
neeren. 

De verschillende personen en commissies, 
met de voorbereiding belast geweest, hebben 
alle eer voor hun werk door het succes van 
deze bijeenkomst. 

De gemeenteweide bleek een ideale plek voor 
een B.V.L.-dag te zijn. 

Hier werd bewaarheid, dat de plattelandsbe
woner en de stedeling elkaar het best op het 
platteland weten te vinden en zich daar, al is 
het ook in den vreemde, spoedig in volmaakte 
gezelligheid thuisgevoelen. 

Het was een middag, die door Weerselo en 
door de deelnemers van buiten nog lang in de 
prettigste herinnering zal worden gewaardeerd. 

De demonstraties, gegeven door het Motor
corps van den B.V.L., waren zeer interessant. 
De prestaties lokten een luid anolaus uit, wan
neer de bravour-staaltjes er goed waren afge
bracht, of een uitbundige vroolijkheid, wanneer 
een deelnemer bijv. het bekende watertonnetje 
miste en zich vanuit dat tonnetje een onver
hoopte waterhoeveelheid zag toegestort. 

Aan schoone en blijde muziek heeft het niet 
ontbroken. Het eerste gedeelte van den mid
dag werd verzorgd door de Weerselosche Har
monie, terwijl om half 7 geconcerteerd werd 
door de onvolprezen St. Joseph-Harmonie van 
Oldenzaal. 

Wij zouden nog lang onze beschouwingen 
over dezen welgeslaagden middag op het fees
telijk uitgedoste terrein kunnen uitweiden, doch 
willen ons thans meer tot de feiten beperken. 

Op de schietbanen werden circa 7000 schoten 
gelost. 

Tijdens het schieten werd de demonstratie 
met motorrijwielen gegeven, waarvan de uit
slag is als volgt: 

~ e prijs J . Jansen uit Vriezenveen (27 straf
punteu,l" 2e pr. G. A. Kroeze te Borne, 35 straf
punten. 

Deze priji\en werden door den Secretaris van 
de GewesteliJike Commissie met een toepasse
lijk woord ui,tgereikt. Warme woorden van 
waardeering w·erden daarbij tot het Motorcorps 
gesproken, tedvijl het volle vertrouwen bij spr. 
bestond dat dE'r groote sympathie, welke het 
motorcorps dez,en middag voor den B.V.L. had 
betuigd door zijn grootsche demonstraties door 
alle B.V.L.-er:', op dezelfde wijze zou worden 
beantwoord. Naar spr. gevoelen werden op 
dezen midd11;g inzonderheid zeer stevige banden 
van intense saamhoorigheid gelegd. 

· Nadat ook de schietwedstrijden waren be
eindigd, ;.verden ook de daartoe betrekkelijke 
prijzen aoor den W e!Ed.gestr. Heer Banning 
en den heer Katerberg met een toepasselijk 
wood uitgereikt. 

Na afloop der prijsuitdeeling bracht de Secre
taris van het Ver band een woord van harte
lijken dank voor de beste stemming en de voor
beeldige orde, waarin deze B.V.L.-middag mocht 
passeeren. Aan de autoriteiten, Officieren en 
Manschappen werden waardeerende woorden 
gericht voor hunne aanwezigheid, terwijl inzon
derheid ook een woord van dank werd ge
richt aan de Leden der onderscheidene Com
missies voor hun vaak langdurig werk bij de 
voorbereiding en tijdens het houden van dezen 
B.V.L.-dag. 

Den We!Ed.gestr. Heer Banning werd na
mens de Plaatselijke Commissie door den heer 
van Frankenhuijsen hulde gebracht voor het 

initiatief, om dezen alleszins geslaagden land
dag in deze schoone plattelandsomgeving te 
houden. Spr. bracht den heer Banning respect 
voor diens zorgvol beleid, waaraan het buiten
gewoon succes van dezen dag in niet geringe 
mate mag worden toegeschreven. 

Omstreeks 10 uur waren alle deelnemers 
weer vertrokken, de beste herinneringen mee
nemende. 

opwekkend en 
verkwikkend 

·H.O.Z.O. 
HOMOEOPA THISCR 
ONDERLING FONm 
voor -ziekenhuisverple, 
ging en Operatiekosten. 

Uit.~aa11de va11 de Ver. tot Vrije keuze van Ge, 
bevordering der H 11 moeo· neesheer en Zieken 

tb .. N d I d pa ie 1 n e er an . 
Inl. verstrekt de Adm" Zuiddijk 70, Zaandam 

DE LANDDAG TE HILVERSU 
Een Landdag in den regen. 
gedragen. - Ze bleven tot het 
Sterrit naar Hilversum. 

Hoe de Landstormers zich in den regen 
eind. - Ontvangst ten Gemeentehuize. - Een 
Flinke toespraken en fraaie demonstraties, 

Zaterdag 18 Mei werd de B.V.L.
Laniddag te Hilversum gehouden, geor
ganiseerd door de gewestelijke Land
stormcommissiën "Stelling van Amster
dam", ,,Nieuwe Hollandsche Water
linie", en "Kennemerland". 

Ondanks het slechte weer, zoo schreef 
het "Utrechtsch Nieuwsblad", is deze 
Landdag weer een groot succes voor 
den Bijzonderen V rijwilligen Landstorm 
geworden. 

En het wàs slecht weer .... 
Een doordringende regen, die van 11 

uur 's morgens tot lang na -den Landdag 
aanhield .... 

Ondanks dit feit heeft de Landdag 
een volkomen regelmatig verloop ge
had, en is de belal1!gstelling tot het einde 
toe gebleven. 

En juist dit is het merkwaardige van 
dezen Landdag geweest. 

Het merkwaardige? Eigenlijk hadden 
we niets anders verwacht. Want wie 
met zulk weer iets anders zou ver
wadht hebben, die kent toch onze Land
stormers niet al te lbest. 

Van een on1zer Landstormers uit 
Heemstede kreeg onze Redactie een 
uitvoerig en enthousiast schrijven over 
den Landdag te Hilversum. Te lang is 
dit schrijven, om het geheel op te 
nemen, maar dit is het merkwaardige, 
dat onze briefschrijver met geen woord 
over den regen rept. Daar is hij te veel 
Landstormer voor, en na afloop van 
den dag schreef hij ons: ,,Ik beschouw 
het gaan naar een Landdrug als een 
soort pelgrimstocht, of bedevaart, in 
Nationaal verband: ernstig en hoog van 
waarde om zijn spontanen eenheidszin: 
voor God, Koningin en Vaderland .... " 

Kijk, zóó zijn de Lanidstormers. En 
natuurlijk hadden ze graag beter weer 
gehad, maar zóó .... zoo was het ook 
goed, het is maar vanuit welken ooghoek 
men deze dingen beziet! .... 

Ontvangst ten gemeentehuize. 
Te ongeveer 11 uur zijn de autoritei

ten officieel ten raadhu~ze ontvalllgen. 
Het college van B. en W. van Hilversum, 
alsook verscheidene hoofden van tak
ken van dienst waren ter begroeting 
aanwezig. De Minister van Defensie, 
Mr. Dr. L. N. Deckers, was een der eer
sten, die arriveerde. De marinekapel, die 
zich voor den vijver van het gemeente
huis had opgesteld, speelde onder lei
ding van kapelmeester L. H. F. Leis
tikow eenige vroolijke marschen, toen 
de Minister op het bordes verscheen. 

Om half twaalf vereenigde men zich 
in de fraaie burgerzaal. Onder de aan
wezigen zagen wij -de leden van het 
eere-comité, o.w. den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, Mr. J. A. de Wilde 
en de Minister van Defensie, verder 
Luit.-Generaal b.d. L. F. Duymaer van 
Twist, voorzitter van de Nat. Landstorm 
Commissie, Schout-bij-Nacht T. L. 
Kruys, Commandant der Kon. Marine 
te Den Helder, Gen.-Majoor H. de Iongh, 
inspecteur van den Vrijw. Landstorm, 
meerdere leden van de Nationale Land
stormcommissie, de leden van het uit
voerend comité, dr. I. H. J. Vos, voor
zitter gew. Landstormcommissie Stel-

Hotel Pension "De Roode Leeuw", Terborg 
Eerste rang Familiehotel 

Telefoon 15 Aanb., JOH. GLEIS 

ling van Amsterdam, den heer H. J. Ban
gert, vloot-aalmoezenier te Den Helder, 
alsmede talrijke andere burigerlijke en 
militaire autoniteiten. 

Toespraak Burgemeester Lambooy. 
De Burgemeester van Hilversum, de 

heer J. M. J. H. Lambooy, heeft de aan
wezigen hartelijk welkom geheeten. De 
vreugde van dezen dag, aldus spr., wordt 
echter door weemoed overschaduwd. 
Op het oorspronkelijke programma 
stond een rede vermeld, welke zou 
worden gehouden door een der vetera
nen der beweging, Mr. Harm Smeenge, 
die ons evenwel door den dood is ont
vallen. Spr. herdacht den overledene 
met eenige gevoelvolle woorden. Ver
volgens wees de heer Lambooy er op 
dat het voor Hilversum een groote eer 
is, dat de B.V.L., die thans ruim 80.000 
leden telt, een intergewestelijken land
dag in deze gemeente houdt. Spr. bracht 
hulde aan den voorzitter, Luit.-Gen. 
Duymaer van Twist, dien hij als de ziel 
der beweging schetste. 

Antwoord Minister Deckers. 
Minister Deckers sprak namens de 

aanwezigen een dankwoord, waarbij hij 
zijn bewondering uitte voor Hilversum's 
prachtige raadhuis en voorts den dank 
van den Landstorm overbracht voor de 
belangstelling, welke de heer Lambooy 
ook reeds in vroegere jaren voor het 
instituut had getoond. De preventieve 
invloed van den B.V.L. met zijn meer 
dan 80.000 man is in deze dagen van 
groote waarde, aldus de Minister. Deze 
mannen staan gereed om Nederland in 
tijd van nood te verdedigen. Zij staan 
ook gereed om den rechtsstaat Neder
land te doen blijven en het geen staat 
te doen worden van blanke slavernij ! 

Spr. eindigde zijn toespraak met de 
beste wensohen voor de gemeente. 
Hierna bezichtigde het gezelschap het 
gebouw. 

lntusschen ha,d het Vrijwillige Land
stormkorps Motordienst een marsch
oefening gemaakt met ais eindpunt Hil
versum. Op het achterterrein van het 
Sportpark werden vervolgens onder 
veel belangstelling van de landstor
mers en hun dames hinderniswedstrij
den gehouden, welke geruimen tijd in 
beslag namen. De uitslagen van deze 
wedstrijden waren dat de eerste prijs, 
een verguld-zilveren medaille gewon
nen werd door Hoogevost met O straf
punten, in 3 minuten, 40 seconden, ter
wijl ,de tweede prijs, een verguld-zil
veren medaille voor Stokmans was, die 
eveneens O strafpunten had en een tijd 
maakte van 4 min. 20 sec. De derde prijs 
was voor Welp, 0 strafp., 5 min. Majoor 
Geldens reikte de prijzen uit. 

(1/,JtiJ, 13oefa.aJ4• 
's-Gravenhage. Tel. 117505 * 

Op het Sportpark. 
Men had gehoopt dat des middags de 

regen minderen of zelfs ophouden zou, 
Helaas stroomde het nog, toen om
streeks half twee het 

défilé 
een aanvang nam. Niet zoo fleurig als 
het bij zonnig weer zou zijn geweest, 
was de stoet der velen die langs de 
tribunes tro'k, maar toch maakte he 
geheel een grootschen indruk. 

Op de eeretribune had Z.Exc. Minis
ter Deckers plaats genomen, alsook Lui• 
tenant-Generaal b. d. L. F. Duymaer 
van Twist, het Tweede Kamerlid J. R 
Snoeck Henkemans, Generaal-majoor 
H. de Iongh en voorts vele andere mili• 
taire autoriteiten. 

Het défilé der Landstormkorpsen 
werd begelei,d door de Stafmwziek der 
Kon. Marine. 

Hierna werden twee coupletten van 
het Wilhelmus gespeeld en had de of· 
ficieele opening van den landdag 
plaats met een rede van den heer J. H. 
Tb. 0. Kettlitz, voorzitter van de ge
westelijke landstorm commissie Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie. 

Spr. riep den Ministers en den overi· 
gen autoriteiten een welkom toe, waarna 
hij den wensch uitte dat de stichter en 
president van het instituut van den 
B.V.L., luit.-generaal Duymaer van 
Twist, nog vele jaren het voorzitter· 
schap moge blijven waarnemen. Ook 
spr. herdacht het overleden bestuurs· 
lid, den heer Smeenge. 

De heer Kettlitz zeide dat deze land· 
dag uitermate geschikt was om den 
band tusschen de landstormers onder· 
ling te verstevigen en de overtuiging te 
versterken dat de B.V.L. paraat is bij 
iederen aanval op ons Vorstenhuis of 
Nederland's vrijheid. 

Generaal Duymaer van Twist sprak 
er zijn vreugde over uit dat de land· 
storm veel sympathie ondervindt. In 
deze moeilijke tij,den is het van groote 
waarde dat de B.V.L. paraat is; hij 
vormt een krachtig instrument voor de 
Overheid. Het schip van staat kan 
slechts dan goed bestuurd worden, wan· 
neer het gezag zich kan handhaven en 
orde en rust bewaard bllijven. 

Mochten onverhoopt, aldus spr., de 
revolutionnairen naar de macht grijpen, 
de troon der Oranjes worden aangetast, 
het regeeringskasteel worden bestormd, 
dan zal klinken uit de organisatie van 
den B.V.L. slechts één roep: Sluit de 
gelederen! 

De rede van den heer Duymaer van 
Twist werd meermalen door enthou· 
siast applaus onderbroken. 



en 
en 
es. 

rk. 
de 

ou. 
>m• 

filé 
als 
st, 
de 

he 

llS· 
,ui
aer 

R. 
oor 
ili-

sen 
der 

van 
of

dag 
'H. 
ge-
1we 

ri
rna 
en 

äen 
an 

ter
:>ok 
.1rs· 

nd
clen 
Ier· 
5 te 
" bij 
· of 

rak 
.nd

ln 
>0te 

hij 
· de 
ikan 
an· 
en 

de 
Jen, 
:ast, 
md, 
v an 

de 

:van 
ou· 

3 



AAN DE 
NEDERLANDSCHE HUISVROUW! 
De economische welvaart van ons geheele 
volk is ten deele, zoo niet geheel, afhanke
lijk van een krachtige nationale industrie. 
De steeds toenemende werkloosheid gaat ten 
koste van de algeheele welvaart; de chaos 
wordt daardoor stelselmatig vergroot. 
Het is de taak van eiken rechtgeaarden 
Nederlander mede te werken aan de bestrij
ding der werkloosheid door de industrie 
krachtdadig te steunen. 
Koopt daarom bij voorkeur Nederlandsche 
producten; koopt daarom voor alle hand
werken Nederlandsch breikatoen. Koopt 
EVERLASTJNG h~t nationale_ product bij 

uitnemendheid . . . . . . 
en Gij draagt steenen bij om het Nederland
sche Huis weer sterk te maken. 

EVERLASTING FABRIEKEN 
HEEZE (N.Br.) 

Dr. I. H. J. Vos, die het woord voerde 
ter vervanging van wijlen Mr. H. 
Smeenge, wees op de groote waarde 
van een Vorstin, die staat "boven de 
partijen", in tegenstelling met een partij
hoofd in andere landen. Gedurende 
vier eeuwen heeft het Oranjehuis lief 
en leed met ons volk gedeeld en op 
dezen dag toont de B.V.L., dat hij wil 
staan rondom den Troon der Oranjes. 
,,Toont", zoo roept spr. den landstor
mers toe, ,,dat gij zijt zonen van den 
ouden stam". 

Majoor H. J. Bangert, Vlootaalmoe
zenier uit Den Helder, sprak eveneens 
een bezielend woord, er op wijzende, 
dat een regenachtige dag het enthou
siasme niet dooft. Er wordt - aldus 
spr. - in dezen tijd een dictatuur ge
propageerd, die het gezag zegt te steu
nen, willende een dictator naast 't ge
zag der Oranjes. Maar, wanneer we een 
weinig den "aard van het !beestje" ken
nen, weten we dat het de bedoeling is, 
niet naast, maar boven de Oranjes te 
staan. En - dat willen we nooit! Met 
een vurig "Leve de Koningin" besloot 
spr. 

Demonstraties. 

Verschillende attracties waren aan 
den Landdag verbonden; zoo ver
sch-2en het Brabantsche Vendelieren
corps van het St. Martinus gilde te Ton
gelre onder leiding van den heer A. 
Hendriks om een demonstratie te geven 
in het aloude vendelzwaaien, dat korps
gewijze geschiedde. Later op den mid
dag gaf de heer Hendriks, die kampioen
vendellzwaaier van Noord-Brabant is, 
een solonummer, dat op buitengewoon 
behendige wijze werd uitgevoerd en 
veel applaus oogstte. 

Onder leiding van mevr. Dr. E. van 
den Ven-ten Bensel gaf een Ooster
beeksche groep een demonstratie in 
rhythmische zwaard- en stokkenspelen. 

Er waren ook eenige paardennum-

R 
0 
0 
K 

An)A 
mers ingelascht, uitgevoerd door de on
derofficieren-jachtvereeniging van het 
le Regiment Veld-artillerie uit Utrecht. 

Een bijzonder aardig nummer was 
colonnegeweer, uitgevoerd door het 
korps mariniers uit Rotterdam, onder 
leiding van den adjudant-onderofficier 
A. W. van Druijten met medewerking 
van de tamboers en pijpers en van de 
marine stafmuziek, onder leiding van 
den sergeant-tamboer A. Heinh-uis. 

De heer D. 0. Norel, voorzitter der 
gew. landstorm-comm. Kennemerland, 
sloot hierna den landdag, welke on
danks het zeer ongunstige weer een uit
stekend verloop gehad heeft. De regen 
heeft geen oogenblik het enthousiasme 
kunnen verminderen. 

Een woord van hulde aan Majoor 
Schel! en de andere heeren en de dui
zenden vrijwilligers, die opkwamen, on
danks het regenweer. 

DANKBETUIGING. 
Aan gewestelijke en pl~at_se
lijke Landstorm comm1ss1es, 
plaatselijke leide1 s en leden 
van den B.V.L. in de Korpsen 
Stelling van Amsterdam, 
N. Roll. Waterlinie en 
Kennemerland. 

Het Uitvoerend Comité Landdag 1935 
Hilversum betuigt U hiermede gaarne 
haren hartelijken dank voor de onder
vonden medewerking, steun of belang
stelling ter gelegenheid van den op 
18 Mei 1935 gehouden Landdag. 

Dat deze samen'komst, ondanks de 
wel 1zeer ongunstige weersomstandig
heden en de daaruit voortvloeiende 
moeilijkheden, toch zoo vlot en stipt op 
tijd kon verloopen is voor een niet ge
ring deel ook te danken aan Uwen wil 
en Uw enthousiasme om den Landdag 
te doen slagen. 

Voor deze verlichting van haren taak 
is het Uitvoerend Comité U zeer erken
telijk. 

Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Juni '35. 

C. M. DONCK, Voorzitter. 
K. L. SCHELL, Secretaris-Penningm. 
Mr. J. G. A. v. GELDORP MEDDENS. 
P. S. HARTOGH HEYS VAN 

ZOUTEVEEN. 
P. HOEBE. 
M.L. VAN NISPEN. 

DE LANDDAG TE ALKMAAR. 
Toch bleef het droog. - Alle Afdeelingen van het 
Verband Alkmaar present. Schietwedstrijden en 
Athletiekwedstrijden en Openluchtspel. - M,inisteriëele 
belangstelling. - En ... toespraken, die men op een 
Landdag toch niet graag zou missen. 

De gewestelijke landstormcommissie 
"Alkmaar" heeft op Woensdag 22 Mei 
haar Landdag gehouden, te Alkmaar, 
waar het Sportpark de duizenden wacht
te voor athletiekwedstrijden en open
luchtspel, waar het Sportpark de Land
stormers uit het groote Alkmaarsche 
Verband wachtte voor schietwedstrijden 

Delftsche Blauwe Borden of Vazen 
van "DE PORC[L[YNE FLES" noodig? 

Naar BERGWEiRF, 18. V. L. -er 
HAVEN 5 en 13 MAASS1LUIS 

en voor een waardig Landstormdefilé . .. 
Welk een voorbereidingen worden 

voor zulk een Landdag vereischt, en hoe 
hangt veel af van het weer, het weer, dat 
in deze schoone lentemaand nog Maart
sche buien bracht .... 

Toch is het meegevallen, te Alkmaar. 
Wel was er wat win1d, maar regen 

VALKENBURG 
HOTEL 

,,ORANJE NASSAU" 
Eerste klas gelegenheid ter plaatse 

ZALM - PALING 
ZOETWATERVISCH 
EXPLOITATIE VAN RIVll!R
EN BINNENVISSCHERIJEN 
VERVOER VAN LEVENDE 
VISCH DOOR GEH. EUROPA 

was er niet, en dàt is een zeer belang
rijk element in een Landstormdag. 

Niet begunstigd door al te mooi voor
jaarsweer - zoo schreef de Heldersche 
Courant - heeft te Alkmaar de Land
dag van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm van het Verband Afämaar, 
onder groote belangstelling, ook van 
autoriteiten, plaats gehad. 

Den heelen dag stond een stijve, gure 
bries, die met name het verblijf op het 
Sportpark dikwijls onaangenaam trachtte 
te maken. Gelukkig was er echter bij 
voortduring een sfeer van warmte, van 
intimiteit, van loyaliteit, die koesterend 
werkte en zelfs van dermate kracht was, 
dat de matige medewerking van Z. M. 
Het Weer dikwijls over het hoofd gezien 
werd. 

Belangstelling. 
Van alle mogelijke plaatsen en dor

pen uit het Verband waren de "Land
stormers" naar de Kaasstad getogen, 
vele afdeelingen per autobus, anderen 
per trein en weer anderen hadden er 
zelfs een flink fietstochtje voor over ge
had. Met honderden was men aldus de 
stad binnengetrokken, de eerste schre
den golden aldaar het fraaie Sportpark. 
Want reeds om half negen waren daar 
de schietwedstrijden aangevangen. 

Op een 10-tal banen, ieder van een 
lengte van 12 meter, bekampten de 
schutters elkaar. 

Intusschen was de minister van 
Defensie, Zijne Excellentie Mr. Dr. 
L. N. Deckers, gearriveerd. Ook de com
mandant der Marine, Schout-bij-nacht 
T. L. Kruys, die evenals de minister van 
Defensie, vergezeld was van zijn adju
dant, kwam van zijn belangstelling ge
tuigenis afleggen, en na.tuurlijk was er 
luitenant-generaal b.d. L. F. Duymaer 
van Twist, voorzitter van de Nationale 
Landstorm-Commissie. Tezamen woon
den deze autoriteiten, die nog vergezeld 
waren van vele anderen als de leden 
van de Gewestelijke Commissie, de 
schietwedstrijden bij. De ministers be
proef den heel gemoedelijk hun schutters
kwaliteiten .... 

Daar klonk - het zal half 11 geweest 
zijn - plotseling hoorngeschal: Verza
melen! Dit beteekende: opstellen voor 
het defilé. 

Na de opstelling van de afdeelingen 
in de Sportslaan trok de Landstorm naar 
het stadhuis om te defileeren voor de 
autoriteiten. 

Vooraf gegaan door de Marine Mu
ziekkapel van Den Helder trok men 
langs den Kennemerstraatweg, Emma
straat, Ridderstraat, de Laat, Huigbrou
werstraat en Langestraat. 

Op het Stadhuis. 
Inmiddels had op het stadhuis de of

ficieele ontvangst plaats van de autori
teiten door het gemeentebestuur. 

Daar waren o.m. aanwezig Z. Exc. Mi
nister L. N. Deckers, luitenant-generaal 
Duymaer van Twist, Schout bij Nacht 
Kruys, allen vergezeld van hun adju
danten. 

Verder majoor Van Schellinghem, 
commandant van de Noodhulp-brigade, 
overste van Houten, verbandscomman
dant, de oud-commandant kapitein Bre
derode, oud-burgemeester Wendelaar, 
de gemeente-secretaris mr. Koelma, 
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wethouder G. van Slingerland en de 
raadsleden Govers, Keysper en Schoon 
sma, de Officier van Justitie mr. E. H. 
Hijmans, de substituut-officier mr. G. 
van der F een de Lille en voorts vele 
burgemeesters uit de gemeenten in he t 
verband Alkmaar, alsmede leiders van 
de plaatselijke afdeelingen en tal van 
officieren. 

Toespraak Burgemeester 
Van Kinschot. 

Burgemeester Van Kinschot heette de 
genoodigden welkom, speciaal minister 
Deckers, luit.-gen. Duymaer van Twis t 
en Schout bij Nacht Kruys. Spr. trok 
voorts een vergelijking tusschen het jaar 
1573, toen het leger van Oranje trok 
langs het Alkmaarsch stadhuis om de 
Spanjaarden tegen te houden, en thans 
nu de B. V. L.-ers als verdedigers van 
Koningin en Vaderland langs hetzelfde 
gebouw defileerden. Veel is veranderd, 
maar de liefde tot Oranje is dezelfde 
gebleven. Spr. hoopte dat deze dag 
mocht strekken tot meerdere sympathiP. 
en waardeering voor het werk van den 
B.V. L. 

Antwoord Minister van Defensie. 
Z. Exc. Minister Deckers bracht aan 

burgemeester Van Kinschot dank voor 
de uitingen van erkentelijkheid en voor 
de belangstelling welke hij als gezags
drager aan den dag legt voor het werk 
van den B. V. L. 

De tijden zijn evenals in 1573 heel 
moeilijk, maar zeker is het dat, indien · 
wij ons volk willen voeren uit de don
kerte van dezen tijd, eendracht en sa
menwerking noodig zijn. Te betreuren is 
het daarom dat helaas ook in ons land 
mannen opstaan die onder de leus van 
de eenheid te willen herstellen, twee
dracht en tweespalt veroorzaken en een 
wig drijven tusschen bestuurders en be
stuurden. 

Te betreuren is het, dat er ook in ons 
land een beweging is, die onder de leus 
van "Oranje Boven" allen luister aan 
de kroon van Oranje ontneemt, die on
der het zingen van het Wilhelmus het 
houweel zet aan het gebouw, dat door 
Willem van Oranje zelf is gegrondvest. 

Alleen wanneer er eenheid is bij de 
Nederlanders onderling, kunnen wij ver
trouwen dat Nederland uit de moeilijk
heden gered zal worden. 

Daarom verheugde spr. zich er over, 
dat er in Nederland 83.000 mannen ge
reed staan om Oranje en het gezag te 
verdedigen en te onderdrukken, wat on
dernomen wordt om den wil van de 
overheid niet tot daden te doen komen. 

Spr. hoopte dat dit schoone instituut 
steeds mag rekenen op de burgemees
ters. Namens allen dankte hij den bur
gemeester voor de vriendelijke woorden, 
die hij had gesproken. De minister E:.in
digde met de woorden, dat onder Gods 
zegen en het bestuur van burgemeester 
Van Kinschot Alkmaar met zijn bevo -
king in welvaart en voorspoed moge 
bloeien. 

Het defile, 

Daarna stelden de autoriteiten zich op 
het terras van het stadhuis op, om het 
defilé van den B. V. L. gade te slaan. 

H. AB ERS O N & ZOON 
Aannemers 
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MEPPEL Café-Restaurant SLOT 
ZUIDEINDE 

GARAGE - Tel. 2571 

Het defilé - de vaandelwacht met 
het Koninklijk erkende vaandel voorop 
- maakte een voortreffelijken indruk. 
De houding was flink, en de afdeelings
vaandels, zoomede de practische bord
jes, die de namen der afdeelingen aan
gaven, deden - en terecht! - een goe
den indruk ontstaan, hoe de Landstorm 
in Noord-Hollands Noorderkwartier in
geburgerd is. 

Op het Landdagterrein. 
Toen wij 's middags om 2 uur - al

dus de Alkmaarsche Crt. - naar het 
Sportpark gingen, om de tweede helft 
van den B. V. L.-Landdag bij te wonen, 
stond de lucht zóó, dat er twee moge
lijkheden waren: of 't zou windstil wor
den en dan zou 't ongetwijfeld stroomen 
van d,en regen, of een zeer krachtige 
wind kon in staat zijn den regen te ver
drijven, maar dan zou 't op de tribune 
en voor de medespelenden aan 't open
luchtspel behoorlijk koud zijn. Al was 
deze laatste oplossing minder prettig 
voor de toeschouwers, 't bleek toch, dat 
't nog de beste van de twee mogelijk
heden was .... 

De Marinekapel deed zich hooren; de 
middagronde was aangevangen. 

Op de eere-tribune hadden plaats ge
nomen minister Deckers, generaal Duy
maer van Twist, de commandant der Kon. 
Marine, T. L. Kruys, oud-burgemeester 
Wendelaar, burgemeester van Kinschot 
en vele andere autoriteiten met hun da
mes. 

Dan begaf zich burgemeester Middel
hoff naar het groote openluchttooneel, 
tegenover de tribune en vandaar uit -
zijn stem duizendvoud versterkt - hield 
hij de openingsrede. 

Rede Burgemeester Middelhoff. 
De voorzitter van de Gewestelijke 

Landstorm-commissie in het verband 
Alkmaar, de heer S. M. Middelhoff, 
heette in zijn openingsrede allereerst 
van harte welkom Zijn Excellentie mi
nister Deckers en verder alle andere 
autoriteiten die door hun gewaardeerde 
aanwezigheid een bijzonderen stempel 
op dezen Landdag drukten. 

Wij leven, aldus spr., in zeer econo
misch-moeilijke toestanden, die door 
sommigen misbruikt worden om het wet
tig gezag te ondermijnen. En dat doen 
zij dan onder de leuze: "Een sterk 
staatsgezag en meer rechten en vrijheden 
voor ons volk". Waar zijn echter die 
rechten en vrijheden beter gewaarborgd 
door de grondwet dan in ons land? 

Wij bezitten thans een krachtig gezag 
en een sinds eeuwen bestaand Oranje
huis. Het is onze plicht ons te scharen 
rond den troon van Oranje en 't wettig 
gezag te steunen. Wie aanspraak maken 
wil op den naam "Nederlander" moet 
beginnen de lief de voor zijn vaderland 
te toonen. Dat moet hij doen door 't ge
zag te steunen en mede te werken voor 
de rust en de welvaart van ons land. 

Toespraak Generaal Duymaer 
van Twist. 

In een kort opwekkend . woord sprak 
generaal Duymaer van Twist over de 
sympathie van ons Nederlandsche volk 
voo1 den B. V. L. De naam van den B. 
V. L. is nationaal en het moeten niet al
leen mannen, maar ook vrouwen zijn, die 
als 't uur daar is, op de bres willen staan 
om het gezag in moeilijke tijden terzijde 
te staan. 

De Athletiekwedstrijden. 
In vlot tempo werd hierna een aan

vang gemaakt met de athletiek-wedstrij
den, waarvoor een groote belangstelling 
bestond. 

Hotel 
" 

HOl313EL" 
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 

'S-GRA VENHAGE 
Grand Hótel "Victoria" 

Café-Restaurant 
Nieuwe Directie. - Sterk verlaagde prijzen. 
TELEFOON 117707 - SPUISTRAAT No. 16 
Groote en kleine zalen voor vergaderingen 

en partijen. 

De uitslag van de finale 100 M. hard
loopen en van den veldloop over 5 
K.M. volgt hier: 

100 M. finale: 1. A. Veen te Den Hel
der; 2. J. Plas te Alkmaar; 3. H. Veen
stra te Enkhuizen; 4. P. Roet Cz. te 
Beemster; 5, G. Mooy te Limmen; 6. D. 
v. d. Wallen te Anna-Paulowna. 

5 K.M. veldloop: 1. Kryer te Haren
karspel; 2. K. Mazareeuw te Enkhuizen; 
3. J. Konijn Dz. te Beemster; 4. S. Schol
te te Bergen; 5. C. Mol te Hoogkarspel; 
6. W. Duin Jz. te Beemster. 

,,Als 't moet". 
Dan ving het openluchtspel aan. 
Burgemeester Mackay gaf voor den 

aanvang en gedurende de vertooning de 
noodige explicaties, welke met geluid
versterking en luidsprekers werden over
gebracht. Hij wees er op dat het spel 
niets anders beoogt dan het maken van 
propaganda voor den B.V.L. en dit in 
zeer soberen vorm. 

Na een proloog verplaatst het eerste 
tooneel ons naar een propaganda-verga
dering van den B.V.L., waar een emi
nent spreker het woord voert over het 
doel dier organisatie. In het volgende 
zien wij, hoe "als het moet" de B.V.L.er 
huis en hof verlaat, om zijn plicht te 
vervullen, wanneer revolutionnaire groe
pen in opstand komen tegen het wettig 
gezag. Het is bruiloft op de boerderij, 
de zoon des huizes is in het huwelijk ge
treden: een echte Hollandsche bruiloft, 

waarop twaalf paren in oud-Hollandsch 
costuum eenige boerendansen uitvoeren, 
welke zijn ingestudeerd door mej. E. 
Margadant. Natuurlijk ontbreken de tra
ditioneele harmonicaspelers niet, even
min als de bekende bruiloftsliederen. Een 
aardig stukje folklore! 

Doch de vreugde wordt plotseling ver
stoord door de tijding, dat de B.V.L. is 
gemobiliseerd en de bruidegom wordt 
opgeroepen. 

In het volgende tafereel zien wij, hoe 
deze mobilisatie geschiedt. Een aantal 
B.V.L.-officieren, eenige honderden man
schappen en de Marinekapel, tot zelfs .. 
een escadrille legervliegtuigen werken 
hierin mede. 

In het vierde tafereel is de opstand 
door den B.V.L. onderdrukt en wordt 
de gestoorde bruiloft als een dorpsch be
vrijdingsfeest voortgezet, waarna de elf 
provinciën en Oost- en West-Indië in 
karakteristieke kleedij ten tooneele ver
schijnen. 

Het was ruim zes uur, dat de heer 
Middelhoff den autoriteiten dank bracht 
voor hun gewaardeerde aanwezigheid, 
waarna met het zingen van het Wilhel
mus deze B.V.L.-landdag werd besloten. 

Een woord van waardeering voor de 
organisatie van dezen dag mag zeker 
niet ontbreken. Vele namen zouden we 
kunnen noemen. Maar in ieder geval 
moeten toch zeker de namen genoemd 
worden van de heeren Oolders, Werk
man, mr. Judell en Sutman Meijer. 

De Landstorm dankt hen voor zoo 
heel veel toewijding .... 

J. v. d. BOOGERT - SOMMELSDIJK 
Luxe autoverhuur - Met en zonder chauffeur 

Ring 99 - Telef. 190 

BEZOEKT in DEN HAAG Café-Restaurant Firma Wed. A. G. 
ZOMERZORG WASCH- ,E.N STRIJKINRICHTING 

BEZUIDENH'OUT 144, t.o. 't Landstormhuis "S L U I SJ E" - VREELAND 
Goed verzorgde dranken en spijzen tegen 

zeer matigen prijs 
ZALEN voor parti.ie n en vergaderingen 

De schietwedstrijden. 
De uitslagen van de schietwedstrijden, 

die des morgens werden gehouden en 
waaraan ook de autoriteiten een bezoek 
brachten, zijn als volgt: 

Korpswedstrijd: le pr. Spanbroek 
144 p., 2e pr. Alkmaar 143 p., 3e pr. 
Castricum 141 p., 4e pr. Warmenhuizen 
141 p., Se pr. Obdam 140 p., 6e pr. Me
demblik 140 p., 7e pr. Texel 139 p., Se 
pr. Hoorn 139 p., 9e pr. Limmen 138 p., 
10e pr. Hoogwoud 137 p.; 1 le pr. Op
perdoes 137 p.; 12e pr. Lutjebroek 136 
p., 13e pr. Spierdijk 136 p., 14e pr. 
Alkmaar 136 p. 

Personeele wedstrijd: le pr. C. Blok
ker, Hoorn 50 p.; 2e pr. J. Buys, Spier
dijk, 49 p.; 3e pr. J. Kruyff, Den Helder 
49 p.; 4e pr. Bremer, Texel 49 p.; Se 
pr. Huibers, Egmond 48 p.; 6e pr. Wit
tebrood, Egmond 48 p.; 7e pr. Sneek, 
de Weere 48 p.; Se pr. Ridder, Wognum 
48 p.; 9e pr. Beentjes, Castricum 48 p.; 
lûe pr. Samsbeek, Texel 48 p.; 11e pr. 
v. d. Bosch, Hoorn 48 p.; 12 pr. M. ten 
Have, Wieringermeer 47 p.; 13e pr. 
Bruijns, Alkmaar 47 p.; 14e pr. Schoon
hoven, Alkmaar 47 p.; 15e pr. de Goe
de, Egmond 47 p.; 16e pr. C. Vlaar, 
Bemelen 47 p.; 17e pr. Stambrink, Alk
maar 47 p. en 18e pr. P. Ris, Alkmaar 
47 p. 

GOUDA. 
Op 18 Mei had de jaarlijksche bijeen· 

komst der Plaatselijke Leiders van het 
verband Gouda plaats. Aan de verga
dering ging een onderlinge schietwed
strijd der leiders vooraf, waaraan zeer 
mooie prijzen verbonden waren. 

Deze werden behaald als volgt: L. A. 
Boot, Gouda, le prijs; M. den Haan, 
Bergambacht, 2e prijs; G. van Veenen
daal, Rietveld, 3e prijs; Th. Steenkamer, 
Haastrecht, 4e prijs. 

Een woord van dank aan de Goud
scthe vrijwilligers Blotkamp, Boot en 
Ruygrok, die de jury vormden. 

Na den schietwedstrijd ving de ver
gadering aan. De korpscommandant 
deed zeer belangrijke mededeelingen. 
Mr. v. Mechelen besprak daarna ver
schillende zaken op de inwendige orga
nisatie van het verband betrekking 
helbbende. 

Aan het einde der vergadering bood 
de heer Boomsma namens de leiders aan 
den res. kolonel van Cappelle, die als 
.korpscommandant in Juni aftreedt, een 
aardig souvenir aan, n.l. een pijpen
rekje van geslagen zilver, van onderen 
rustend op 3 balletjes, waarop het 
wapen van Gouda, terwijl de knop ge
vormd wordt door het Stadhuis van 
Gouda. Woorden van dank spraken ver
der de heeren J. Dercksen en Mr. J. v. 
Mechelen. De kolonel dankte tenslotte 
bewogen. Hij wees op de prettige ver
standhouding, die steeds had bestaan 
tusschen de leiders en hem en voor de 
uitstekende wijze, waarop de leiders 
zich van hun taak kwijten. Na de ver
gadering bleef men nog eenigen tijd ge
zellig bij elkander. 

LIMBURGSCHE JAGERS. 
ROERMOND. 

Onder voorzitterschap van den heer ir. Ruy
ten, hield de afdeeling Roermond van den Lim
burgschen Landstorm in de bovenzaal van café 
"De Prins", Markt te Roermond, haar algemeene 
jaarvergadering. 

De bijeenkomst droeg een bijzonder karakter 
door de aanwezigheid van den edelachtbaren 
heer mr. P. Reymer, burgemeester van Roer
mond. 

Verder was aanwezig de heer Odekerken, 
commissaris van politie en de heer Lucas, com
mandant van de Roermondsche burgerwacht. 

In zijn openingswoord richtte de voorzitter 

woorden van welkom speciaal tot den edel
achtb. heer mr. P. Reymer. 

Jaarverslag. 
De heer M. Stevens bracht het jaarverslag 

1934 uit. Het ledental bedroeg 137. Vier leden 
verlieten de afdeeling. Een lid werd geroyeerd 
wegens lidmaatschap van de N.S.B. 

De schietoefeningen werden goed bezocht. 
Winnaar van den wisselbeker werd de heer E. 
Op 't Roodt. 

Uitvoerig maakte het jaarverslag melding van 
het op 9 September 1934 gehouden tournooi en 
bracht dank aan allen, die tot het welslagen 
ervan hadden meegewerkt. 

Dank werd nog gebracht aan den eminenten 
voorzitter den heer ir. Ruyten, vergezeld "aan
de van den wensch dat hij nog veel jaren mag 
werken tot groei en bloei van de vereeniging. 

De plaatselijke leider, de heer J. Opveld, gaf 
verantwoording van de financiën. De inkomsten 
bedroegen in 1934 f 151.48, de uitgaven f 153.44, 
het nadeelig saldo f 1.96. 

De inkomsten van de feesten waren f 613.30, 
de uitgaven f 682.07, het nadeelig saldo f 68.77. 
Door de plaatselijke commissie zijn stappen ge
daan, om dit laatste bedrag vergoed te krijgen. 

Aan den penningmeester werd décharge ver
leend. 

Kolonel Jans, commandant van de Limburg
sche Jagers en de heer Graafland, commandant 
van de gewestelijke Landstormers, hadden be
richt van verhindering gezonden. 

Toespraak burgemeester. 
Burgemeester Reymer bracht dank voor de 

vriendelijke woorden van den voorzitter in 
diens openingswoord. Spr. memoreerde de ge
beurtenissen in 1918, welke de Limburgsche Ja
gers naar Den Haag deden optrekken. Daar 
hebben zij de wacht gehouden bij het Paleiil 
van H. M. de Koningin. 

De Limburgsche Landstorm heeft tot vrede
lievend doel: orde, rust en veiligheid te hand
haven. Spr. sympathiseert met het werk van 
den Landstorm. Evenals zijn voorgangers zal 
spr. met belangstelling den arbeid van de Roer
mondsche afdeeling volgen. De burgemeester 
hoopt, dat de vereeniging, onder leiding van den 
voorzitter, haar goeden naam zal blijven behou
den in krachtdadig werk, gesteund door goede 
samenwerking. Dan staat de troon van onze 
Koningin veilig, dan zal de Landstorm een 
waarborg blijven voor 's lands orde en vrede. 

Hierna deelde de burgemeester den wissel
beker en de diploma's uit en complimenteerde 
de winnaars der prijzen. 

De voorzitter sprak een kort woord om de 
leden op te wekken trouw de schietoeieningen 
bij te wonen. 

De heer Odekerken, commissaris van politie, 
wees op de noodzakelijkheid van het bestaan 
van een Landstorm. 

De heer Lucas, commandant van de Roer
mondsche Burgerwacht, noodigde de afdeeling 
uit om op de heide met scherp te komen oefe
nen, welke uitnoodiging met applaus werd be
groet. 

Binnengekomen was het verzoek aan de ver
eeniging om deel te nemen aan de wedstrijden 
van Midden-Limburgsche Landstormers en Bur
gerwachters. 

Daarna werd de vergadering door den voor
zitter gesloten. 

NIEUWE HOLLANDSCHE 
WATERLINIE . 

Res. Majoor M. Barrik 
Bles, de aftredende 
Commandant van het 
Korps Nieuwe Hol-
landsche Waterlinie. 

Op verzoek eervol ontheven van het 
commando van het Vrijwillige Land
stormkorps 11Nieuwe Hollandsche Wa
terlinie" de Res. Majoor M. Barrik Bles. 

GEBR. VAN OORD, WERKENDAM 
Telef. Nr.23 doorl. 

Rijsmaterialen - Droog en groen Riet 
Uitvoering v. rijswerken in onderaanneming 

Riet mattenfabriek 
Eigen cultures, prima kwaliteit, lage prijzen 
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POSTZEG1ELS VOOR V,EiRZA,MEiLAA.RS 

Res. Kapitein 
M. Oosters, de nieuw 
benoemde Comman
dant van het Vrijwil
lige Landstormkorps 
,,Groningsch Verband" 

LANDDAG RAAPHORST. 

In verband met de ont'hulling van 
een monument voor Generaal van 
Heutsz op Zaterdag 15 Juni a.s., is de 
Landdag op Raaphorst • uitgesteld tot 
Zaterdag 22 Juni. 

LANDDAG RIJS. 
Op 11 Sept. a.s. wordt georganiseerd 

door de afdeelingen in Zuid-, West
Friesland een Landdag te Rijs-Gaaster
land. Voorzitter is de Edelachtb. heer 
Baron van Swartsenherg en Hohen
landsberg, burgemeester van de ge
meente Gaasterland. 

IJSSEL EN VOLLENHOVE. 
Met ingang van 15 Juni 1935 heeft 

e ervol ontslag verkregen als Comman
dant van het Vrijwillige Landstormkorps 
.,IJssel en Vollenhove", de Res. Luite
nant Koilonel P. A. J. van Tienhoven. 

Recept Prof. Dr. med. H. Much 

ROTTERDAM. 
De Res. Luitenant Kolonel van Spe

ciale Diensten A. C. de Neeve is be
noemd tot Voorzitter der Gewestelijke 
Landstorm Commissie "Rotterdam". 

Res. Luit. Kol. A. C. de Neeve. 

De Kolonel H. C. van Cappelle blijft 
als lid der Commissie voor den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm behou
den. 

Benoemd tot Commandant van 
het Vrijwillige Landstormkorps "Rotter
dam" de Reserve Majoor der Grena
diers W. A. C. van Dam. 

De afdeeling "Gestel" van den Bijzonderen Vrij willigen Landstorm hield haar 1e prijsuitreiking 
met propaganda-avond. Zittend van links naar rechts: L. B. M. van Agt, secretaris der Gewestelijke 
Landstorm Comm_i_ssie;_ Deken Manders uit Valkenswaard, die de propagandarede hield; Pastoor 

v. D11k uit Gestel; J. M. A. Verbaken, Plaatselijk Leider afd. Gestel. 

Vaandeluitreiking te Hoek van Holland. 

7 

Uit de Afdeelingen 

Achtmaal, 1 Mei. Vergadering van plaatselijke 
leiders en leden van plaatselijke landstormcom
missies. 

Met groote instemming van de vergadering 
werd een plan vastgesteld voor het houden van 
een viertal districtsschietwedstrijden in het tijd
vak Juli tot eind September. 

Door de plaatselijke commissies van Breda, 
Bergen op Zoom, Oudenbosch en Wagenberg zal 
de organisatie van deze wedstrijden ter hand 
worden genomen onder technisch toezicht van 
den korpscommandant. 

Alphen a. d. Rijn. Den 25sten Mei heeft de 
afdeeling Alphen aan den Rijn van den B.V.L. 
zen boottocht gemaakt naar Schiphol. Daar er 
pl.m. 700 deelnemers waren, bleek het noodig 
te zijn twee booten te charteren. Aan boord 
waren burgemeester P. A. Colijn en de heeren 
W. J. Spreij, C. Koren en luitenant L. Verleun. 

Bij Schiphol werd het gezelschap opgewacht 
door res.-majoor J. P. Boots, commandant van 
Zuid-Holland-West, en door res.-luitenant D. J. 
Karres, secretaris der gewestelijke commissie. 

Na een begroeting namens de leiding van 
Schiphol, door den heer W. J. Spreij, voorzit
ter van de afdeeling Alphen beantwoord, ving 
de rondgang over het vliegveld aan, waarna een 
zestigtal landstormers een rondvlucht boven 
Amsterdam maakten; met hen gingen ook bur
gemeester Colijn en majoor Boots de lucht in. 

Ameide, 5 April. Een pracht-jaarvergadering 
gehad onder leiding van den Plaatselijk leider 
A. v. d. Zouwen. Aanwezig waren de 1e Secre
taris der Gewest. Comm. J. A. J. Jansen, 
Overste Linden en Luitenant Groenendijk. 

Het glanspunt van den avond was de lezing 
met lichtbeelden door den heer H. de Boer uit 
's-Gravenhage. 

Amersfoort, 21 Maart. Voor de afd. Pro Rege 
werd in het Militair Tehuis een vergadering ge
houden, waar de heer De Boer uit Den Haag 
als spreker optrad. Als gevolg hiervan zijn vele 
dienstplichtigen tot den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm toegetreden. 

Bergen op Zoom. Alg.emeene vergadering tot 
bespreking van de aanstaande schietoefeningen 
op 15 Mei 1935. 

Toen om 8.15 de Pl. leider, de Res. le Luit. 
V. C. Jansen, de vergadering opende, was een 
flink aantal vrijwilligers aanwezig. De secretaris 
van de gewestelijke commissie, de ZeerEerw. 
heer Pastoor van Genk, de Commandant van 
het Ver band, alsmede enkele leden der Pl. 
Commissie, woonden de vergadering bij. 

De te houden schietwedstrijd te B. op Zoom 
werd besproken, alsmede verschillende vraag
punten betreffende de a.s. schietoefeningen. 

Pastoor van Genk wekte de vrijwilligers op 
in grooten getale aan de schietoefeningen deel 
te nemen, ter bevordering van een goede kame
raadschap en ter versterking van den band, 
welke als 't moet tot krachtige uiting moet 
komen. 

Onder de flinke leiding van den Pl. leider 
heeft de afd. B. op Zoom zich krachtig ont
wikkeld. 

Volgens mededeeling op de vergadering 
van 15 Mei zou Zaterdag en Zondag 25 en 
26 Mei een aanvang gemaakt worden met de 
schietoefeningen op Kijk in de Pot, voor het 
seizoen 1935. Daar er verschillende wedstrij
den op het program staan, worden alle leden 
aangeraden trouw de oefeningen bij te wonen. 
De schieturen zijn: Zaterdag 3-6; Zondag 
10-12 uur. 

Blokker, 11 Mei. In het Patronaat werd 
dezer dagen door burgemeester Middelhoff van 
Hoogkarspel de nieuwe plaatselijke commissie 
van den Bijz. Vrijw. Landstorm geïnstalleerd. 
Hierbij was eveneens tegenwoordig de heer 
Oolders, secretaris der gewestelijke com
missie. 

Tot voorzitter der nieuwe comm1ss1e werd 
gekozen de heer K. Laan. 

Geertruidenberg, Raamsdonk, Raamsdonk
veer. Algemeene vergadering met prijsuitreiking 
op 17 Mei. 

Een flink aantal vrijwilligers was aanwezig, 
toen om 8.15 de Burgemeester als voorzitter der 
Pl. Commissie de vergadering opende. 

De notulen werden gelezen en goedgekeurd. 
Hierna behandelde de commandant, Res.

Luit.-Kol. Beets, verschillende punten omtrent 
organisatie van den B.V.L., en de dit jaar te 
houden schietwedstrijden. 

Na de prijsuitreiking werden verschillende 
vragen beantwoord. 

De eerste schietoefening werd bepaald op 
26 Mei. 

S. DE WAARD ZWIJNDRECHT 
BRUïNELAAN No. 13 

Zaadhandel Zaadteelt Turfmolm 
Gereedschappen., boomen, planten, beesten 

Gestel, 20 Mei. Propaganda-samenkomst, 
waarvoor zulk een belangstelling was, dat de 
Harmoniezaal geheel gevuld was. De plaatse
lijke leider, de heer J. M. A. M. Verbaken, 
sprak een welkomstwoord tot de aanwezigen, 
o.w. wij opmerkten deken Manders uit Valkens
waard, pastoor van Dijk uit Gestel, den heer 
L. B. M. van Agt, secretaris der Gewestelijke 
Landstormcommissie "de Meierij", de plaatse
lijke leiders der afdeelingen Tongelre en 
Woensel. 

In een opwekkende rede ging deken Man
ders terug tot de oorlogsjaren en schilderde 
op treffende wijze de heerlijke voorbeelden van 
geloof en liefde, die spreker in die dagen heeft 
mogen meemaken. Daarna ging spreker de ge
schiedenis na van de revolutie in 1918, toen 
velen zeer velen, uit onze Brabantsche en Lim
burgsche gewesten, gehoor gaven om hun 
steun te verleenen om het wettig gezag te 
handhaven. Spr. gaf voorts een schril beeld 
van hetgeen men te zien kreeg in die landen 
waar de revolutie de overhand had genomen. 
Ons land bleef gelukkig daarvoor gespaard, 
Ons Koningshuis is nog steeds "Oranje", het
geen spreker hoopte, tot in lengte van dagen. 
(Daverende bijval.) 

De heer Van Agt wees vervolgens op de 
organisatie van den Landstorm: ruim 83.000 
trouwe vaderlanders, allen oud-militairen staan 
klaar om "Als 't moet", zooals het devies van 
den B.V.L. luidt: ,,de gelederen te sluiten". 

Hierna werd het woord nog gevoerd door 
den plaatselijken leider der afd. Tongelre, de 
heer J. A. van Vegchel, die er op wees, dat 
waar er liefde en kameraadschappelijke geest 
is onder de leden, de afdeelingen zeer zeker tot 
hoogen bloei zullen komen. Zijn hartelijk woord 
oogstte eveneens veel bijval. 

Giess.-Nieuwkerk en Peursem, 19 Maart. De 
jaarvergadering werd gehouden onder leiding 
van den. Voorzitter Burgemeester J. G. Diepen
horst. Het beetje tijd dat de Plaatselijk leider 
heeft, geeft hij gaarne voor den B.V.L. 

's-Gravenhage, 21 Mei. Propaganda-samen
komst in de aula van de Chr. H.B.S. aan dE 
Populierstraat, ter gelegenheid van het afscheid 
van den voorzitter, reserve-majoor J. P. Boots, 
en ter installatie van zijn opvolger, ir. M. C. E. 
Bongaerts, oud-minister van Waterstaat. 
Tevens werd in deze bijeenkomst de burgemees
ter van 's-Gravenhage, mr. S. J. R. de 
Monchy, als eere-voorzitter geïnstalleerd. 

Tot de autoriteiten, die hierbij aanwezig 
waren, behoorden de gouverneur van de resi
dentie, luitenant-generaal jhr. W. Röell, com
mandant van het veldleger, luit.-generaal L. F. 
Duymaer van Twist, voorzitter van de Natio
nale Landstorm-commissie, luit.-generaal W. 
Ph. Weber, generaal-majoor Van den Andel, 
commandant van de eerste divisie, eenige 
opper-officieren en vele hoofd- en subalterne 
officieren. 

Het woord hebben gevoerd de heeren J. 
Kruis, L. G. Royaards, Ir. Bongaerts, burge
meester de Monchy, generaal Duymaer van 
Twist, terwijl generaal Röell den Sportkwar
tierbeker aan het district Scheveningen -
plaatselijk leider res.-kapitein Leistikow -
overhandigde. 

Grootegast. 27 Mei werd in de Geref. 
Kerk alhier een propaganda-bijeenkomst ge
houden van den Bijz. Vrijw. Landstorm en de 
Burgerwacht, onder leiding van den pl. voor
zitter van den B.V.L., burgemeester Van der 
Munnik. 

Deze sprak een openingswoord, waarin hij in 
het kort het bestaansrecht van deze twee anti
revolutionnaire instituten uiteenzette, en waar
na hij het woord verleende aan den spreker, 
den heer R. Bordewijk van Den Haag, reserve
kapt. In een prachti-se, bezielende rede wees 
deze op de noodzakelijkheid en het ontstaan 
van den B.V.L. en de Burgerwacht, die zich te 
allen tijde willen stellen om den troon van 
Oranje, waar de draagster recht op heeft en 
het echte Nederlandsche volk ten zegen zal 
zijn. Daarna sprak namens de gewestelijke land
stormcommissie luit. Atema van Groningen, die 
den heer Bordewijk als spreker voor diens 
voortreffelijke rede, en ook den burgemeester, 
als organisator van dezen avond, hartelijk dank 
bracht. 

Ten slotte richtte de burgemeester zich nog
maals tot de vergadering en wees op de noo
dige paraatheid van de beide instituten, vooral 
in dezen tijd, en sloot deze geslaagde bijeen
komst, welke afgewisseld werd met het zingen 
van eenige vaderlandsche liederen, met een 
woord van dank. 

Grijpskerk. De afdeeling Grijpskerk organi
seert groote schietwedstrijden op 27 Juni a.s., 

Waschinrichting "NIEUWEROORD" 
Fa. J, SLOKKER - NEDERHORST d. BERG 
Met eigen chemische afd. Keurige aflevering. 
Concurreerende prijzen. Vraagt prijscourant. 
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n.l. voor afdeelingen, personeele, vaste, vrije en 
geluksbaan. Heeren officieren zullen gelegen
heid krijgen om met de revolver te schieten. 
Iets nieuws zal zijn het kleiduivenschieten op 
het terrein, waar den 27en Juni door de muziek
vereeniging Excelsior van Grijpskerk een con
cours wordt gehouden. De staf van 1 R.I. van 
Assen zal des avonds een concert geven. Een 
spreker voor den B.V.L. is uitgenoodigd, terwijl 
Zijne Excellentie L. F. Duymaer van Twist, 
Voorzitter van de Nationale Landstormcom
missie reeds heeft toegezegd de wedstrijden 
zoo mogelijk bij te wonen. De wedstrijden zijn 
opengesteld voor alle afdeelingen in Groningen, 
Friesland en Drente. 

Haastrecht. Op 24 Mei vergaderden de afdee
lingen Haastrecht, Stein en Vlist te Haastrecht. 

Dr. Erdman leidde de vergadering. Mr. v. 
Mechelen reikte met een toepasselijk woord de 
prijzen der officieele wedstrijden en bovendien 
die der onderlinge wedstrijden uit. De heer Pot 
sprak een kort woord. Van de rondvraag werd 
een druk gebruik gemaakt, waarna de voorzit
ter met een woord van dank de bijeenkomst 
sloot. 

De wnd. voorzitter, Pastoor Waterreus, was 
door ambtsbezigheden verhinderd de vergade
ring bij te wonen. 

Hamersveld, 14 Mei. Prijsuitreiking in 't 
,,Ros Bayert" onder leiding van Mr. J. G. A. 
v. Geldorp Meddens, secretaris van de gewes
telijke landstormcommissie "De Nieuwe Hol
landsche Waterlinie". 

Hardinxveld, 24 April. De jonge Plaatselijk 
leider is vol ijver voor de belangen van den 
B.V.L. Een beetje meer belangstelling van de 
zijde der Plaatselijke Commissie is echter wel 
gewenscht. 

's-Hertogenbosch, 17 Mei. Reeds lang werd 
in de afd. Den Bosch bij landdagen, schietwed
strijden enz. het gemis gevoeld van een eigen 
vaandel. Ook op de j.l. gehouden jaarvergade
ring maakte dit punt weer een onderwerp van 
bespreking uit; toen is besloten een vaandel
commissie te benoemen, bestaande uit de hee
ren: Verhoeven, Hendriks, Schippers, Lucas en 
van Tienen. Dezen togen onverwijld aan het 
werk met als resultaat, dat in korten tijd de 
benoodigde financiën bijeen waren. Verschil
lende ontwerpen kwamen binnen, waarbij dat 
van den heer Lucas alhier, ten slotte met al
gemeene stemmen gekozen werd. 

Op de hedenavond gehouden vergadering van 
de vaandelcommissie met de plaatselijke leiders 
werd besloten de uitreiking van het vaandel 
namens de burgerij te doen plaats hebben zoo 
mogelijk in de tweede helft van Juni, daar men 
het vaandel graag mee zou voeren op den land
dag van het L.S. korps "De Meijerij" op 29 Juni 
a.s. te Boxtel. 

Burgemeester van Lanschot had zich reeds 
bereid verklaard het vaandel namens de bur
gerij van 's-Hertogenbosch uit te reiken. Ver
schillende burgerlijke en militaire autoriteiten 
zullen hierbij worden uitgenoodigd. 

Hoek van Holland, 23 Mei. Vaandeluitrei
kîng. Thans heeft onze afdeeling een fraai 
eigen vaandel, namens de burgerij van den 
Hoek door mevrouw Van den Berkhof aan den 
plaatselijken leider overhandigd. Deze plechtig
heid had in de groote zaal van de Harmonie 
plaats, waarbij tal van autoriteiten aanwezig 
waren, o.m. generaal Duymaer van Twist, voor
zitter N.L.C. en de heer L. G. Royaards, voor
zitter van de gewestelijke commissie, zoomede 
tal van officieren. 

Na de overreiking van het vaandel zong een 
koor van landstormers het landstormlied. 

Flinke toespraken zijn er voorts gehouden 
en mooie films vertoond. 

Hoornaar, 4 Maart. Deze afdeeling heeft een 
nieuwe Plaatselijke Commissie gekregen en 
kwam op genoemden datum in jaarvergadering 
bijeen voor het ontvangen van schietprijzen en 
brevetten. 

Verrassingen waren er o.a. voor Burgemeester 
Zeeuw en Luitenant Groenendijk. 

Laren (Gld.), 14 Mei. Propagandavergadering 
onder leiding van burgemeester W. L. van Wel
deren baron Rengers. 

Nadat de voorzitter zijn openingsrede had ge
houden, hield kolonel Lavaleye een propa
gandaspeech, waarna hij den nieuwen plaatse
lijken leider, den heer G. H. W. Roosen met 
eenige vriendelijke woorden installeerde. 

De heer Mr. van Valckenburg sprak nog 
eenige opwekkende woorden tot de aanwezi
gen, waarna de heer F. Jalink een met zang, 
muziek en voordracht afgewisselde rede hield 
over het onderwerp: ,,Oranje in de Historie". 
Lichtbeelden vormden het slot van dezen 
mooien avond, die door te weinigen was be
zocht. 

Leek, 27 April. Gezellige samenkomst, onder 
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leiding van den heer W. Rinkema, waarbij ka
pitein de Jonge en luitenant Atema aanwezig 
waren. Kapitein de Jonge sprak den heer Vink 
toe, die wegens vertrek als lid der plaatselijke 
commissie moest bedanken en dankte hem 
voor alles wat hij in 't belang der afdeeling ge
daan had, terwijl hij hem als blijk van waar
deering een cadeau aanbood. Daarna werd de 
heer P. Kieft als zijn opvolger benoemd. De 
nieuw benoemde meende niet voor deze benoe
ming te mogen bedanken. 

De heeren Vink, Atema en Kieft hebben 
hierna nog het woord gevoerd. 

Leerbroek, 30 April. In de plaats van wijlen 
H. P. Verhoeff is opgetre'den als Plaatselijk lei
der W. E. Haag, Hoogeind 50, Leerdam. Als 
oud-vriend van wijlen Verhoeff zijn we er van 
overtuigd dat de toewijding aan onzen B.V.L. 
zal blijven. 

Maasland, 8 Mei. Samenkomst in Taverne, 
onder leiding van luitenant Karres, die een 
welkomstwoord sprak en vervolgens een aan
tal brevetten uitreikte. 

De pl. leider, de heer J. J. Oosterlee sprak 
woorden van gelukwenschen tot den burge
meester, in verband met diens huwelijk en als 
blijk van erkentelijkheid voor het medeleven 
met den B.V.L., steeds door den burgemeester 
betoond, bood spr. een geschenk aan. De bur
gemeester bracht voor dit geschenk dank. 

Meppel, 10 April. Gisteravond is de jaar
lijksche schietwedstrijd van onze afdeeling ge
houden. De prijzen bestonden uit luxe voor
werpen, rookartikelen en 2 wisselbekers. Een 
40-tal ~chutters nam aan d~n wedstrijd deel. 
Voorts werd deze wedstrijd bijgewoond door 
den secretaris van de Gew. Landstormcom
missie, de heer Mr. E. I. F. de Bruijn. De prij
zen werden met een passend woord uitgereikt 
door den heer H. A . Stheeman, voorzitter van 
de Plaatselijke Commissie. 

De uitslag was deze: 
Scherpschutters: le pr. H. v. Lingen, 98 pnt., 

2e pr. E. Sol, 97 pnt. 
Schutters le klas: le pr. W. ter Brugge, 93 

pnt., 2e pr. H. Dekker, 92 pnt. 
Schutters 2e klas: le pr. A. Fledderus, 91 pnt., 

2e pr. L. Pauwels, 88 pnt. 
De le wisselbeker werd dit jaar gewonnen 

door: R. Rose met 290 pnt.; de 2e wisselbeker 
door: H. v. Lingen met 284 pnt. 

Noordeloos, 8 Maart. Een mooie herdenking 
van het 10-jarig bestaan der afdeeling, waar
voor ook waren overgekomen Overste Linden, 
Overste J. W. Klein, Burgemeester W. Zeeuw 
(Res.-Kapitein Infanterie). Luitenant Groenen
dijk ontving als aandenken een zilveren vul
potlood. 

Oldenzaal, 20 Mei. Begin der schietoefenin
gen, waarbij eenige dagprijzen beschikbaar 
waren gesteld. 

Burgemeester Bloemen als voorzitter van de 
plaatselijke commissie reikte na afloop deze 
dagprijzen uit en bracht daarbij in herinnering, 
dat men grooten dank verschuldigd is aan allen 
die hebben medegewerkt om de baan weer op 
100 M. te krijgen. Dank hiervoor kwam toe, al
dus spr., aan het gemeentebestuur, de Normaal
schietschool, de gewestelijke en ook de plaat
selijke commissie. 

Spr. hoopte dat deze verbetering van de 
baan zich niet alleen zou demonstreeren door 
verhoogde schietuitkomsten, doch ook door 
nog meer animo voor de mooie schietsport. Ver
der wekte spr. nog op den B.V.L.-dag te Weer
selo te bezoeken. 

Ommen. Maandag 20 Mei werd door den heer 
Commandant van het Twen{sch Verband de 
wisselbeker voor het schieten met K.S.O. pa
tronen uitgereikt in tegenwoordigheid o.m. van 
den heer Burgemeester C. E. W. Nering Bögel 
aan den Bijzonder Vrijwilliger J. W. Nijhuis van 
de Afd. Ommen. 

Oosterbeek. In het parochiehuis aan den Le
bretweg te Oosterbeek had de jaarsamenkomst 
plaats van de plaatselijke afd. van den B.V.L. 

De bijeenkomst werd geopend door Jhr. Bee
laerts van Blokland, Voorzitter der plaatselijke 
commissie, die de aanwezigen welkom heette. 

Vervolgens werd een toespraak gehouden 
door burgemeester Talsma, die er op wees, dat 
het er in de middeleeuwen, wat het strijden 
voor een groot gemeenschappelijk doel betreft, 
niet al te rooskleurig uitzag. Toch hebben wij, 
menschen van dezen tijd, op dat gebied veel 
aan de middeleeuwen te danken. Spr. wees in 
dit verband op de kruistochten en op den strijd 
tegen de Saracenen. 

In de middeleeuwen werd een glanstijdperk 
van geestelijke cultuur beleefd zooals men na 
dien tijd niet meer beleefde. 

Beschamend is het daarom te zien wat er 
thans gebeurt. De oude tegenstelling van voor
Christelijke tijden, n.l. die tusschen Germanen 
en Romanen, schijnt het hoofd weer op te ste
ken, in Hongarije beroept men zich er graag 
op, dat men afstamt van het volk van Atilla, 
den geesel Gods, het bolsjewistische Rusland 
wordt uitgenoodigd plaats te nemen aan de Vol
kenbondstafel enz. 

Er is dan ook alle reden om te zeggen: ,,Ne
derland let op Uw saeck". Naast eensgezind
heid is ook offervaardigheid noodig. Het groot
ste voorbeeld van offervaardigheid heeft gege-

ven hij "zonder wie er · geen Nederlandsche 
staat zou zijn", Prins Willem van Oranje. 

Het besef van onze verplichtingen, zeide spr. 
tenslotte, moet ons met kracht doen aaneen
sluiten in onderling verband, ook in dat van 
den B.V.L. 

Na deze toespraak bracht het strijkorkest 
"Resonant", onder leiding van den heer A. van 
Harskamp, een potpourri van Vaderlandsche 
liederen ten gehoore. 

De plaatselijk leider, de heer Bijlsma, sprak 
vervolgens een woord van afscheid tot de ver
trekkende leden van Heveadorp, die een eigen 
afdeeling gaan vormen, waarna overste Van 
Ingen Schouten de bij de schietoefeningen be
haalde onderscheidingen en prijzen uitreikte. 

Na de pauze werd het woord gevoerd door 
pater Otten uit Huissen, die in een humoris
tisch getinte speech op de waarde van den 
B.V.L. wees. De B.V.L., zeide spr., verdient, dat 
men hem kent. Hij is ontstaan uit de spontane 
reactie tegen de mislukte revolutie van 1918. 

Dat de B.V.L. de jaren door en vooral in 
dezen tijd is blijven bestaan, is een bewijs voor 
zijn innerlijke kracht. 

Vervolgens zette spr. de verschillen uiteen 
tusschen militair en militairistisch. Voor mili
tairisme behoeft men in den B.V.L. niet bang 
te zijn. De B.V.L. is gezond pacifistisch. 

Ten slotte wees spr. erop, dat de B.V.L. posi
tief werkt en pal staat voor onze hoogste en 
heiligste idealen. 

Ds. Koers sprak een slotwoord. 

Oostwold, 17 Mei. Tusschen de afd. Oost
wold en Nieuwolda van den B.V.L. is reeds 
twee jaren een wedstrijd gehouden om een zil
veren wisselbeker, welke beide wedstrijden 
door de afd. Oostwold zijn gewonnen. Voor 14 
dagen is de wedstrijd in Nieuwolda gehouden en 
heden werd de laatste wedstrijd in Oostwold 
gehouden. De stand in Nieuwolda was 1037 
punten voor Oostwold en 1058 voor Nieuwolda, 
zoodat Nieuwolda een meerderheid van 21 pun
ten had. Thans luidt de totaalstand over dezen 
wedstrijd 1912 punten voor Oostwold en 1977 
voor Nieuwolda, zoodat Nieuwolda voor dit 
jaar de winnaar van den beker werd met 65 
punten voor. 

Tot slot werd door kapitein de Jonge een 
pittig woord gesproken. 

Oudewater. Op de ledenvergadering werden 
de prijzen der onderlinge schietwedstrijden uit
gereikt en behaald als volgt: 

Klasse A: 1. P. Wesdorp, 478 pt.; 2. G. Yff, 
477 pt. 

Klasse B: 1. L. Boere, 464 pt.; 2. J . v. d. Dool, 
457 pt. 

Klasse C: 1. Andre Krook, 426 pt.; 2. N. 
Arends, 424 pt. 

Mr. v. Mechelen hield een propaganda-rede 
en reikte de brevetten uit. 

Puttershoek, 6 Maart. De Voorzitter W. v. d. 
Ploeg weet altijd wat nieuws en al is er geen 
geld, animo zooveel temeer. Op de jaarvergade
ring hield het Hoofd der Openbare school 
J. Noordermeer een mooie lezing over samen
stelling en toestanden in het Spaansche leger 
voorheen en thans. 

Renkum, 10 Mei. Door den voorzitter der 
Pl. Comm., den heer de Ruijter, werd met een 
korte inleidende rede de sedert 1 April be
noemde pl. leider, de heer P. Lagendijk, gep. 
Onderluitenant O.I.L., geïnstalleerd. 

Deze dankte, scherp omlijnd, voor het in hem 
gestelde vertrouwen en sprak de hoop uit, de 
afdeeling, wat sterkte en harmonie betrof, tot 
het hoogste punt op te voeren. 

Na enkele voordrachten en een interessante 
Zuid-Afrikaansche film, kon deze avond als ge
slaagd worden beschouwd. 

- Schietoefening op 17 Mei. Deze oefening, 
waaraan 31 personen deelnamen, kenmerkte 
zich door een buitengewoon goede verhouding, 
had een vlot verloop en er werd vrij goed ge
schoten. 

Schoonhoven. Op 3 Mei hield de afdeeling 
een goed bezochte propagandavergadering on
der voorzitterschap van Burgemeester Nieu
wenhuizen. Als sprekers traden op Res.-Kolo
nel van Cappelle, Res.-Kapitein Boulogne, Pot 
en Kapelaan van Teijlingen. Er werd een film 
vertoond. Mr. v. Mechelen reikte met een toe
passelijk woord prijzen en brevetten uit, terwijl 
de heer Dercksen een kort slotwoord sprak. 
J. B. Vos en P. v. d. Maas ontvingen een brevet 
voor koningschutter. 

De prijzen werden als volgt behaald: 1. J. B. 
Vos, 99 pt.; 2. Chr. Rous, 98 pt.; 3. P. v. d. 
Maas, 97 pt. 

Sliedrecht, 12 April. Men is daar heel wat 
van plan, hetgeen bleek uit de bespreking in 
de propaganda-commissie. De leiding is daar bij 
Kriekaard in goede handen. 

Strijen, 12 Maart. Onder leiding van den 
Voorzitter J. C. Diepenhorst kwam de afdee
ling bijeen om te constateeren, dat er groei en 
leven in deze afdeeling zitten. Geen wonder met 
zoo'n plaatselijk leider. Overste Linden en Lui
tenant Groenendijk waren er ook. 

Twijzel, 28 April. Jaarvergadering. Na ope
ning door den heer Joh. Boersma volgden de 
jaarverslagen. Hieruit bleek, dat het ledental 
gelijk bleef. Drie leden zijn vertrokken en drie 
nieuwe leden zijn ingekomen. Aan de schiet
wedstrijden in deze omgeving is deelgenomen. 
In den schietwedstrijd te Drogeham werden 9 
prijzen behaald, waaronder de eerste prijs in 
den korpswedstrijd. Wegens het overlijden van 
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den voorzitter, wijlen den heer J. Strating, werd 
benoemd de heer S. v. d. Zwaag. 

Veghel, 11 Mei. De afdeeling hield in café 
van de Laar alhier een algemeene vergadering 
onder leiding van den heer F. Deelen. 

Diverse mededeelingen werden gedaan om
trent het B.V.L.-instituut. Tot de plaatselijke 
commissie traden toe de heeren C. Baartmans, 
L. Bek en L. v. Galen. 

Vlaardingen. Winterwedstrijd Sept. 1934-
Mei 1935. Einduitslag. 

Klasse A: 1. P. van Wijk, 976 punten en 80 
rozen; 2. E. van Ekelenburg, 966 pt. en 70 r ; 
T. van der Caay, 966 pt. en 71 r.; 4. J. van 
Roon, 964 pt. en 68 r, 

Klasse B: 1. S. van Duffelen, 959 pt. en 65 r ; 
2. J. de Hond, 955 pt. en 61 r.; 3. P. Man Int 
Veld, 952 pt. en 56 r.; 4. R. P. Molenaar, 937 pt. 
en 44 r. 

Klasse C: 1. P. Maat, 946 p. en 51 r.; 2. D. 
Hoekveen, 923 pt. en 46 r.; 3. J. F. J. Dobbel
stein, 905 pt. en 37 r.; A. Sluimer, 893 pt. en 
29 r. 

Klasse D: 1. M. van Dijk, 930 pt. en 51 r.; 
M. A. Borst, 929 pt. en 50 r.; S. Moerman, 928 
pt. en 52 r.; 4. L. G. Jhr. Just de la Paisières, 
924 pt. en 45 r. 

Klasse Nieuwelingen: 1. K. van Dorp, 939 p .. 
en 52 r.; J. van der Ende, 938 pt. en 57 r.; 3. 'r . 
J. Cordia, 938 pt. en 51 r.; 4. J. C. W. Kerk
laan, 938 pt. en 50 r. 

Vught, 3 Mei. Propaganda-samenkomst, waar
bij door res. kapitein A. B. Rabou, uit Den 
Bosch het woord gevoerd werd. Na het stellen 
van eenige vragen, gaven zich eenige aanwezi
gen als lid op, waardoor thans weer een afdee
ling van ongeveer 50 leden bestaat. De heer 
Rabou installeerde op hartelijke wijze den 
nieuw benoemden plaatselijken leider, den heer 
J. A. Nuijten, res. sergeant, wonende Theresia
laan, die daarvoor dank bracht en verzekerde 
al het mogelijke te zullen doen om de nieuwe 
afd. Vught tot bloei te brengen, De te houden 
schietoefeningen in de Vughterheide werden 
nog besproken. 

Wagenberg, Algemeene vergadering en eerste 
schietoefening op 16 Mei. 

De herleefde afdeeling Wagenberg, onder 
haar nieuwen leider, den heer P. J. Mouwen, 
was met een dertigtal vrijwilligers bijeen. Na 
een openingswoord door den voorzitter werden 
door den commandant van het Verband, Res · 
Luit.-Kolonel Beets, doel en werken van den 
B.V.L. uiteengezet. Verschillende vragen wer· 
den beantwoord. De in dit seizoen te houden 
schietwedstrijd te Wagenberg werd besproken, 
waarna een geanimeerde schietoefening volgde. 

De leden van de Pl. Commissie gaven van 
hunne belangstelling blijk. 

Woensel. In de zaal van den heer Roes
tenberg vond de prijsuitreiking plaats voor de 
groote schietwedstrijden, welke door de plaat
selijke afdeeling Woensel waren georganiseerd. 

De plaatselijke leider, Res. le Luit. van Ba
vel, opende de bijeenkomst met den Chr. groet, 
waarna door alle aanwezigen staande het Wil
helmus werd gezongen. 

De leider heette de in grooten getale aanwe
zigen van harte welkom, in het bijzonder richtte 
spreker zich tot de afgevaardigden uit de om· 
geving en de dames van de leden. Allereerst 
bracht spreker dank aan al degenen, die tot het 
welslagen van deze vergadering het hunne heb
ben bijgedragen. De wedstrijden zijn een reus
achtig succes geworden en dit is voor de organi
seerende afdeeling wel het grootste succes. De 
B.V.L. is geen teerafdeeling maar een weer· 
afdeeling. Van tot tijd tijd is een vroolijke avond 
als belooning voor het werken niet af te keu
ren, daar dit de activiteit mede bevordert. Het 
vele werk wordt door de leden vrijwillig gedaan. 

Vervolgens werd overgegaan tot het uitdee· 
len der prijzen. De korpsprijzen waren als volgt: 
te prijs Boxtel, beker van v. Vollenhoven; 2e 
prijs Deurne, medaille van Deken Dr. Maas; 
3e prijs Leende, medaille Nat. Landd. Comm.; 
4e prijs Gemert, medaille Nat. Landstorm Com· 
missie; Se prijs Woensel, beeld "Als 't moet" 
van de Alg. R.K. Officierenvereeniging. 

Na de prijsuitdeeling nam de heer v. Domme· 
!en van de afd. Woensel het woord om den 
plaatselijken leider te huldigen namens de afd. 
W oensel en de afdeelingen, welke aan den 
schietwedstrijd hadden deelgenomen. Aangebo· 
den werden diverse bloemstukken, terwijl a an 
de echtgeno.ote van den leider een bloem· 
bouquet werd aangeboden. 

Getroffen door de onverwachte hulde, dankte 
luitenant van Bavel allen voor deze hulde, 
maar nam deze aan mede voor de harde wer· 
kers onder de leden der afdeeling Woense!. 

De rest van den avond werd gevuld met zang, 
voordrachten en muziek. De stemming onder 
de aanwezigen was gezellig. Voldaan keerden 
allen huiswaarts. 
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Rede Generaal Duymaer van Twist bij opening schietbaan te Emmen. 

DE EMMER SCHIETBAAN 
GEOPEND" 

Op den 24sten Mei j.l. werd de nieuwe 
schietbaan te Westenesch (bij Emmen) 
officieel geopend. Bij deze plechtigheid 
waren aanwezig de heer Buiskool, in
specteur bij de wer'kverschaffing, de 
kapitein van de marechaussee, het col
lege van B. en W., de gewestelijke en 
plaatselijke Landstormcommissie, de 
kapite in-commandant van het Noorde
lijk district en andere autol'\iteiten. 

De voorzitter der schietvereeniging, 
de heer J. Nijemanting, heette allen 
welkom, in het bijzonder generaal L. F. 
Duymaer van Twist. Hij herinnerde er 
nog aan, dat men langen tijd heeft ge
tracht een schietlbaan te krijgen, en dat 
het eindelijk zoover kwam, nadat spr. 
een persoonlijk onderhoud had gehad 
met generaal Duymaer van Twist. Er 
moest nog een geschikt terrein gevon
den worden, en op een vergadering van 
de Oranjevereeniging !bleken markt
genooten van Emmen bereid, geheel 
gratis een stuk grond af te staan. De 
grondwerken mochten in werkverschaf
fing worden uitgevoerd, de heer Broek
huizen verrichtte de timmerwerken, en 
men ziet het resu'ltaat. Veel steun mocht 
men erlangen van B. en W. van Emmen, 
en ook van andere autoriteiten, wier 
medewerking 'bijzonder op prijs wordt 
gesteld en waarvoor een hartelijk woord 
van dank werd gebracht. 

De heer Duymaer van Twist daarna 
het woord verkrijgende, zeide met ge
noegen deze baan te zullen openen. 
Naar spr. vernam, zal deze baan ook 
door andere instellingen gelbruikt wor
den; laat het, aldus spr. een baan zijn 
voor de geheele omgeving. Dat men 
veel succes mrug hebben. 

De B.V.L., zoo vervolgde spr., heeft 
veel sympathie, men vindt onder zijn 
leden personen uiit alle klassen der be
volking. Het is een moei'lijke tijd, men 
vraagt wel eens of de B.V.L. nog wel 

noodig is, doch men moet alle krachten 
inspannen om ons instituut zoo krachtig 
mogelijk te maken. Het gaat om het be
houd van de staatkundige en geestelijke 
vrijheid van geheel ons volk. 

De burgemeester, mr. J. L. Bouma, 
sprak daarna enkele woorden. Wanneer 
bij deze baan het doel niet anders was 
dan het bevorderen van de schietsport, 
dan zou spr. niet met zoo groot genoe
gen hier aanwezig zijn. Deze baan ech
ter zal, naast het bewijzen van ,goede 
diensten aan de politie, ook gebruikt 
worden door de af deelingen van den 
B.V.L., die overal verspreid zijn. En 
daardoor zullen wij, aldus spr., wat wij 
graag willen, meer menschen naar Em
men doen trekken. Doch de baan heeft 
grooter nut, n.l. het opwekken van 
meerdere belangstelling voor de Nat. 
Landstormcommissie. Spr. hoopte dat 
deze baan nog meer zal aankweeken het 
ideaal van den B.V.L. 

Het aandeel dat B. en W. hadden bij 
de totstandkoming is betrekkelijk ge
ring, er moet lof gebracht worden aan 
generaal Duymaer van Twist, die niet 
alleen geld besdhikbaar stelde, doch 
ook andere moeilijkheden wist op te 
peff en. Voorts moet dank worden ge
richt aan de Rijksinspectie voor werk
verschaffing voor de uitvoering. Spr. 
hoopte dat deze baan mocht dienen tot 
):,loei en vermeerdering van den B.V.L. 

De heer Nijemanting verzodht daarna 
den heer Duymaer van Twist met een 
vijftal schoten de baan officieel te wil-
1en openen, waaraan deze voldeed. 

Na afloop ging men naar de concert
zaal GroothUJis, waar de resultaten van 
den gehouden schietwedstrijd werden 
bekend gemaakt en de prijzen door 
generaal Duymaer van Twist werden 
uitgereikt. 

De schietbaan ligt te Westenesch aan 
den weg naar Sluis IV, midden tussohen 
de bossc'hen en ziet er goed verzorgd 
uit. 

------'-------------------

... 

Opening schietbaan te Emmen, 

VRAAGT EENS PRIJSOPGAAF BIJ 

N.V. Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting 
v.h. J. VAN LEEUWEN - HAASTRECHT 

DORDRECHT. 
Gen. Duymaer van Twist en Overste 

Linden voerden het woord. 
De Plaatselijke Landstorm Commissie 

van den Bijzonderen VrijwiUigen Land
storm heeft 14 Mei in de zaal van Eisen 
een groote propa,ganda-vergadering ge
houden, tot versterking van den onder
lingen band en ter bevordering van het 
doel van dit Instituut. 
· Ds. M. Gravendijk heeft de bijeen
komst met hartelijke welkomstwoorden 
,geopend. In het bijzonder begroette hij 
de aanwezige autoriteiten, Z.Exc. Gene
raal L. F. Duymaer van Twist, Kapt. 
J3oulogne, Majoor van Schelven en 
Kapt. Reymers, die den garnizoenscom
mandant vertegenwoordigde. Voorts 
heette spr. welkom het bestuur van de 
Reserve-officieren-vereeni!ging, gerepre
senteerd door de res. kapiteins P. van 
Rees en van Griensven, alsook den secr. 
der gewestelijke commissie, burgemees
ter van Zwijndrecht den heer J. A. J. 
Jansen. De Burgemeester van Dordt en 
de garnizoenscommandant V aillan t had
den bericht van verhindering gezonden, 
maar tevens hun beste wenschen voor 
het welslagen van den avond. 

Op ernstige wijze heeft Ds. Graven
dijk tegen de gevaren van links en 
rechts gewaarschuwd en door een over
zicht van onze vaderlandsche geschiede
nis aangetoond, dat de volksvrijheden 
slechts verzekerd zijn, als Nederland ge
schaard blijft om den troon der Oran
je's. De B.V.L., vervolgde spr., is geen 
particulier instituut, maar een vrijwil
lige instelling, die pal staat voor de 
handhaving der Nederlandsche Vrijheid 
en van het W etHg Gezag. 

Met 'begeleiding van een kern uit 
"Juibal", dat dezen avond op waardige 
wijze heeft opgeluisterd, heeft men 
daarna gemeenschappelijk de twee be
kende verzen uit het "Wilhelmus" ge
zongen. De jonge tamboers en pijpers 
brachten vervolgens een vlot marsch
potpourri van volkslliederen ten ge
hoore. 

De voorzitter der Nat. Landstorm 
Commissie, Z.Exc. Generaal L. F. Duy
maer van Twist heeft hierna het woord 
genomen. Deze spr. herdacht allereerst 
den thans overleden medestrijder, Mr. 
Harm Smeenge, die zoo menigmaal 
heeft opgewekt tot trouw aan Vorsten
huis en Vaderland. Ook enkele jon
gere vooraanstaande B.V.L.-ers, die on
langs zijn heengegaan, heeft Generaal 
Duymaer van Twist een laatste hulde 
gebracht. 

Spr. toonde zich voorts verheugd over 
het feit, dat zoovele landstormvrouwen 
waren opgekomen. Het behoort zóó te 
zijn, dat ook 83.000 landstormvrouwen 
en verloofden den B.V.L. met haar lief
de en toewij,ding omringen. 

Is het nog noodig, dit instituut zoo 
te versterken? Spr. beantwoordde die 
vraag sterk bevestigend. Wij zijn God 
dankbaar, zeide hij, dat de mooie B.V.L. 
nog gelbleven is in den tijd van opste
kende revolutie. Gevaren dreigden van 
Communisme en nat. socialisme. De 
grondpeilers van gezag en vrijheid wor
den van die zijden aangeva'llen. De 
B.V.L. wil de nat. socialisten niet be
strijden om hun politieke overtuiging, 
maar omdat zij een illegale actie voor
bereiden. Immers ze zijn door een eed 
aan den leider gebonden en deze kan 
illegale daden van hen eischen, juist om
dat men daar ook infanterie, cavalerie 
en een motordienst heeft ingesteld. 
Alles duidt op voor/bereiding van on
wettigheid. In den B.V.L. is dus geen 
plaats voor den marxist, maar ook niet 
voor den nat. socialist. 

VAN RAVENHORST - ARNHEM 
BOUWT ALLE CARROSSERIEEN 

STAALBOUW 

GOEDE 
DECLAMATIE 

maakt Uw 
propaganda-vergadering 
tot een succes 1 

D. C. VAN STEMPVOORT Jr., Vlaardingen. 

Dat de B.V.L. de werkloozen haat, is 
'n fabeltje. Tal van werkloozen vullen 
zijn gelederen. In de landstormbewe
ging heerscht kameraadschap. Spr. ver
geleek het werk van den B.V.L. met den 
afsluitdijk van de Zuiderzee. Het insti
tuut is breedgelegd en bestand tegen 
noordwesterstormen. Als de Regeering 
er een beroep op doet, zal het parool 
luiden: ,,Mannen, sluit de gelederen!" 

Ds. Gravendijk dankte den Generaal, 
die een luid applaus geoogst heeft. 

De Korpscommandant Overste Lin
den is vervolgens aan het woord geko
men. Deze heeft het een en ander ver
teld over de veranderingen, die in 
den dienst eener moge'lijke ·mobilisatie 
zijn aangebraoht. In het bijzonder betrok 
hij daarbij de functie van den B.V.L. 
Spr. legde nadruk op den band van 
vertrouwen, die alle vrijwillige land
stormers bezield heeft en waarmee ze 
bezield moeten zijn. 

Buitenlandsche attaché's hebben ver
wonderd gestaan over de gemakke
lijkheid, waarmee wij in Nederland de 
vrijwilligers gemobiliseerd helbben. Dat 
heeft men in het buitenland nimmer 
kunnen nadoen. Het geheim was toen 
ook: vertrouwen. 

Na de pauze, waarin de Jubal-kern 
weer musiceerde, volgde vertooning van 
de rolprent "Neerland's Oranjefilm". 
Deze merkwaardi:ge geluidsfilm is sa
mengesteld door de "Ha-Vo" te Voor
burg en toont ons de geschiedenis van 
het Oranjehuis van het grijs verleden 
af. Na de heldenfiguur van den Vader 
des Vaderlands passeeren de groote 
Stadhouders en onze laatste Oranje
vorsten de revue. Bijzonder mooi is de 
opname van het huwelijk van H. M. de 
Koningin. Vanaf dien tijd volgen wij 
tevens den vooruitgang der kinemato
grafie. De opening van het Vre-despa
leis, de Mobilisatie, de Huldiging op 
het Malieveld en zooveel andere groot
sche momenten ontrollen zich aan ons 
oog. Vanze'lfsprekend zijn de opnamen 
van na den oorl01g steeds beter gewor
den. De Prins-Willem-herdenking en de 
huldiging op het Stadion vormen een 
waardig slot. Uit gesdhiedkundig en na
tionaal oogpunt is deze rolprent bijzon
der geslaagd. Geen wonder dat de bij
val der talrijke B.V.L.-ers en hun ge
zinsleden luid en hartelijk was! 

Ds. Gravendijk heeft als voorzitter 
der plaatselijke commissie, den avond 
met dank aan de talrijke belangsteUen
den gesloten. 

VERBAND DORDRECHT. 

Besloten is een actie te gaan voeren voor het 
Landstormblad onder de leuze "alle B.V.L.-ers 
lezer van ons orgaan". 

Binnenkort hoort men daarvan meer. 
Getracht moet worden in elke afdeeling per 

werklooze B.V.L-er een lezer te winnen ad f 1.50 
per jaar, waardoor onze minder bedeelde vrien
den een gratis abonnement kunnen krijgen en 
daarmede tevens te bereiken dat het goedgezinde 
deel onzer burgerij iets meer belang z_al gaan 
stellen in den B.V.L. 

Men behoeft niet op bericht te wachten en 
geve reeds nu aan den 2en secretaris der Ge
westelijke Commissie A. Groenendijk, Wilhel
minalaan 12 te Hillegersberg op, wien ge als lezer 
voor f 1.50 hebt aangeworven en wie in verband 
daarmede de gratis lezer zal zijn. 

Is dat niet de moeite waard? Welaan, toon 
zulks dan! 

LANDDAG BOXTEL. 
De Landdag van den Bijz. Vrijw. 

Landstorm voor de afdeelingen behoo
rende tot het Landstormkorps "De 
Meijerij", die oorspronkelijk gehouden 
zou worden op 29 Juni a.s., is nader 
vastgesteld op 31 Augustus a.s . te 
Boxte'l. 

N.V. ,,EDELWEISS-DE VLIJT" 
Stoomwasscherij, Ververij , Chem. Wasscherij 
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CONGRES 
,,NEDERLAND WEERBAAR". 

Het Centraal Comité tot Waarschu
wing tegen Eenzijdige Ontwapening zal 
op Vrijdag 18 en Zaterdag 19 October 
a.s. te 's-Gravenhage een congres "Ne
derland Weerbaar" ,houden. Dit heeft 
ten doel om bij het Nederlandsche 
volk het besef te verlevend1gen, dat 
een voor haar taak berekende weer
madht, zoowel voor het Rij'k in Europa, 
als voor de Overzeesche gewesten, 
vooralsnog onmisbaar is en dat achter
stand op dit gebied in de ure des ge
vaars niet meer zal kunnen worden in
gehaa'ld. 

ZEER AAN TE BEVELEN. 
Wij ontvingen een dezer dagen een 

boekje "Een Hollander in Sovjet-Rus
land", uitgave van Libertas, Rotterdam. 

Het is geschreven door een zeeman, 

die twee jaren in Rusland heeft gear
beid. Van der J agt, zoo is de naam van 
dezen Hdllandschen zeerdb, was in ons 
land werkloos. Het stempelen moede, 
besloot hij in te gaan op een adver
tentie, waarin voor het visscherijwezen 
in Rusland bekwame instructeurs wer
den gevraagd. Zoo kwam hij eenige 
jaren te leven tusschen de eenvoudige 
Russisdhe bevolking, leerde de taal 
des lands en nam met groote opmer
kingsgaven op, wat er te zien en te 
hooren was. 
, Zijn herinneringen zijn neergelegd in 
het bovengenoemde boekje, dat zonder 
opsmuk een veelzijdigen indruk geeft 
van de verhoudingen, onder welke het 
Russische volk moet leven. 

De luttele prijs, f 0.60, is het zeker 
vijfmaal waard. 

Het boekje is verkrijghaar bij den 
schrijver: Van der Jagt, Ged. Burg
wal 12, 's-Gravenhage. 

Voor Jong Nederland 
JONGENS EN MEISJES! 

Uit verscheiden briefjes bij de oplos
singen blijkt me, dat velen van jullie de 
Landstorm-film Sluit de Gelederen ge
zien he!bben, en er opgetogen over 
waren. Nu, geen wonder ook! Ik heb er 
zelf ook van genoten. Wie ze nog niet 
gezien heeft, moet er beslist gebruik van 
maken, wanneer er in de buurt gelegen
heid voor is. 

Hier volgen nu een paar kruisjes
raadsels. 

GROEP A. 
(Onder de 10 jaar.} 

x is een lekkere vleeschspijs. 
x is een zeer harde beensoort. 
x . is een kameraad van een vork. 
x . is een plaats in 0. Zeeuwsch-

Vlaanderen. 
x is de vrucht van een woudlboom. 
x . is een jaargetijde. 
x is een zangvogel. 
x is een !bocht van de zee in het 

land. 
x is een spijker. 
x is het tegenovergestelde van 

oprit. 

OM EEN MENSCHENZIEL. 

Het is in de !bange dagen van de 
Fransche revolutie, nu omstreeks an
derhalve eeuw geleden. In één der def
tigste woningen van Parijs zit Gravin 
Courtillan met rood be'kreten oogen, als 
een beeld der wanhoop neder. Hoe meer 
de uren wegsnellen, hoe feller haar hart 
bonst van doodelijken angst. 

En daartoe is alleszins red.en. Want 
haar gemaal zucht in den kerker, omdat 
hij beticht is, we1bewust medeplichtig te 
zijn aan een samenzwering, die ten doel 
had, het bloedbewind van Robespierre 
te doen vallen. 

De arme Gravin weent en zucht, en 
wringt in radeloosheid krampachtig 
b.aar smalle, fijne handen. Wat zal het 
lot van haar echtgenoot zijn? Ach! zij 
weet het maar al te goed: één woord, 
wat argeloos, kwaadgezind gesproken, 
en - de onschuld moet doodelijk bloe
den! De 1beul en de bijl zijn altoos ge
r,eed, om op één wenk van het duiivelsch 
schrikbewind het aantal slaohtoffers, 
dat reeds zoo droevig groot is, nog te 
vermeerderen. 

Zoo zuoht en peinst en snikt Mevrouw 
Courtillan voort, totdat zij zich op de 
knieën werpt, en haar overstelpt ge
moed lucht geeft in een vurige bede 
voor haar echtgenoot, die onschuldig in 
den kerker is opgesloten .... 

De avond spreidt reeds zijn donkere 
schaduwen over Parijs; doch in het 
bloedend hart der Gravin begint een 
vonkeling van licht te stralen. Op haar 
marmerbleek gelaat speelt een flauwe 

Het zijn allemaal woordjes van vijf 
letters. A1's je de begin1letters leest, heb 
je den naam van iemand, die haars 
gelijke in ons land niet heeft. 

GROEP B. 
(Boven de 10 jaar.) 

x is een welriekende bloem. 
x . is een g·ebouw, waar men 

kan logee-ren. 
x . rs het tegendeel van uit-

wendig. 
x is een lief kindernaampje. 
x is een orgaan met bittere 

vloeistof. 
;x is een andere naam voor 

mulder. 
x . i•s beroemd door zijn 

bloemkweekerijen. 
x is een feest bij de R.-Ka

tholieken. 
x is meestal bij een boeren

schuur. 
x is een ongewenscht be

zoeker bij nacht. 
x . is een vergiftige stof. 
;x: • is een lekker, rond gebak. 

De kruisjes vormen den naam van 
een verkeersmiddel. 

glimlach. In kloek besluit rijst ze op, het 
haar rood geweende oogen, verkleedt 
zich haastig, en snelt op vleugelen der 
liefde haar woning uit. 

Op dit oogenblik zit in de straat 
Honoré aan een speeltafell der sociëteit, 
de man met grimmig gelaat, voor wien 
heel Frankrijk siddert. De weinige gas
ten in de speelzaal zijn allen in sombere 
stemming. Hun ruwe harten worden 
door vrees omklemd. 

"Wie speelt eens met mij?" roept 
Robespierre tartend uit. Doch geen 
en'kele aanwezige schikt bij het schaak
bord, om zidh met den moordenaar te 
meten. Het gelaat van den tyran neemt 
een onheilspellende dreiging aan. Met 
onverholen wrevel springt hij van zijn 
.zetel op. 

Daar gaat de deur open, en een jon
,geling treedt binnen. 

,,Schuif bij!" wordt dezen toegebeten. 
't Heele gezelschap schrikt op, als de 

jonkman tegenover Robespierre aan de 
speeltafel plaats neemt. De pionnen 
worden gezet, en het schaken vangt aan. 
Telkens staart de jongeling strak in de 
oogen zijner tegenpartij. 

Slechts het verschuiven der stukken 
;wordt gehoord. 

Zoo spelen die beiden in diep stil
.zwijgen voort, tot meer dan een uur is 
vervlogen. 

En telkens tuurt de jongeling zijn 
weerpartij aan, om dan weer plotseling 
zijn blikken neer te slaan, terwijl hij 
zijn lippen ten bloede toe samenperst. 

"Schaak!" juicht hij ten laatste met 

~en heldere stem. - Een enkele zet nog 
en de zege is hem! 

Aan de lippen van den verliezer ont
.glipt een ruwe vloek. 

,,Een tweede partij!" brult Robes
pierre, als een tijger zoo fel. ,,En wat zij 
thans de inzet?" zoo dreunt het dan den 
jongeling vol dreiging in de ooren. 

En de winner haast zich te antwoor
den: ,,Voor ditmaal zij een menschen
leven de prijs! lk eisch niets meer en 
niets minder! Wanneer de kamp u goed
gunstig mag wezen, kunt ge, o partner! 
over mijn leven vrijmadhtig besdhi'kken. 
Indien gij evenwel het spel mocht ver
liezen, dan zij mij het recht toegekend 
op het leven van één, die zwaarlijk be
schuldigd, voor de rechtbank is ver
schenen. Als ik deze partij win, sta mij 
dan toe, hem als prijs te kiezen!" 

De bloedhond stemt toe, en het spel 
wordt hervat. 

De lippen en handen van Robespierre 
beven, alsof hem de dood op de hielen 
zit. 

Doch ook de jonigeling verkeert in de 
uiterste spanning. Bij de kans, die op
en neergaat, breekt het angstzweet 
langs zijn gelaat, terwijl de oogen hem 
als in koortsgloed branden. 

Nog enke'le zetten .... 

e-:««, 

"Mat!" schreeuwt hij, die het ondier 
overwonnen heeft, met een vreugde
kreet, die zijn geprangde borst ontlast. 

Het monster Robespierre zit daar 
verslagen, met een koelen grijnslach op 
zijn doodsbleek gelaat. 

Dan verschuift hij met een verachte
lijk gelbaar op z'n stoel, en buldert: 
"Bunger! zeg thans uw verlangen! Wiens 
leven begeert gij als prij1s?" 

Sidderend grijpt de jongeling in zijn 
gewaad, waaruit hij een papier haalt, 
en stamelt: ,,Uw naam op dit stuk!" 

De moordenaar grijpt een pen, 
schrijft zijn naam en geeft met ruw ge
baar het document terug. 

Dan barst de speler, als door boven
aardsche glorie omsdhenen, in heftig 
snikken uit, en stamelt: ,,Mijn God, Gij, 
die een hoorder der gebeden zijt, Gij 
hebt mijn echtgenoot van den dood ge-
red! Uw Naam zij lof en dank!" ... . 

De speler is niemand anders dan ... . 
de Gravin Courtillan! 

En, sprakeloos van ontzetting, staart 
Robespierre den gewaanden jongeling 
-na, die uit de speelzaal verdwijnt, met 
den vrijbrief triomfantelijk in haar 
bevende hand~n. 

OOM BERTUS. 

Werft abonné's 
voor het 

Landstormblad 
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RESERVE-KAPITEIN 
ruim 15 jaar als ambtenaar 
werkzaam geweest, doch we
gens reorganisatie eervol ont
slagen en op wachtgeld ge
steld, oud 33 jaar, zoekt een 
voor hem passende admini
stratieve of andere betrek
king, onverschillig waar. Br. 
onder no. 96 bur. v. d. blad. 

B.V.L.-er, 
22 ,i., 3-jarige H.B.S.-opleiding, 
gediend hebbende als wacht
meester bij de schoolmeetafd., 
zoekt een bestaan; v. g. g. v. 
Brieven onder letter G aan 
het bureau van dit blad. 
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Granen en ~~uimveevoeder f. en J. Y. [z:;;;~,; 
T erschuur-Barnevelt Da.ll:les_ 

01 
~Wo 

levert U de meest oordeel-1 lfeei-e .. >/..if..~ 11l'iJw· kundig samengestelde pluim- ZeJ1, Ie] 
vee- en kuikenvoeders. Door de Prr 
·t gebruik van onze artikelen 'ls. 
krijgt ge een antwoord op de 
vele vragen, welke zich voor-
doen op dit gebied. 

Neemt proef . . . . . . 
en ge wordt overtuigd ! 

PURGEER-EN 
BLOEDZUIVERENDE 

PILLEN 
van H. VAN AKEN 
Apotheker-Specialist 

te Selzaete 
Het beste en doelmatigste 
purgeermiddel; veroor
zaken geen buikpijn of 
krampen, zuiveren het 
bloed en geven 't nieuwe 
kracht. 

Prijs: f 0.60 per doos 
Verkrijgbaar bij Apothe
kers en Drogisten. 

Importeur: 

SCHUL TE & THIEME 
Postbox 55 - Middelburg 

Coöp. Stoomzuivelfabriek 

,,DE EENDRACHT" 
SILVOLDE 1 

Fabriek van m elkproducten. 
Roomboter, kaas, melkpoeder 
en consumptiemelk. 

S 1IGA,RE 1N MAG.AZUN 

A. Drüghorn 
Javastr.57. Haag. Tel. t 13290 

MAISON 

JORDI ET CIE 
AMERSFOORT 

UNIFORMEN 

Formaat 17½ x 25 Auteursrecht voorbehouden Formaat 17½ x 25 

Nu geen last meer van 5 schoten in één gat! Geen verschil van meening meer, 
dus geen onaangenaamheden. Ieder schot is direct goed te controleeren ! ! 
Gebruik voortaan de serieuze schijven: SUCCES 1935 ! Gedrukt op speciaal 
vervaardigd schietschijvencarton ! Alleen verkrijgbaar, op prima houtbord, bij 

N.V. v.h. Fa. GROENENDIJK - ROTTERDAM-ZUID 
SLAGHEKSTRAAT 90-94 - TELEFOON 11386 

Levering v. schijven v. Landstorm en Burgerwacht franco huis door geheel 't land 

Statuette van den beeldhouwer 
Aug. Falise. 

VERKRIJGBAAR! 
Beelden: 

,,Als 't Moet" 
naar het model van den beeldhouwer 

AUGUST FALISE 

Zeer geschikt voor schietprijzen 

Normaal formaat, f 
40 c.M. hoog, prijs .. 4.50 

(bij 10 stuks f 4.- per stuk) 

Groot formaat, f 1 5 • QQ 
60 c.M. hoog, prijs .. 

Dezelfde beelden gemetalliseerd in brons 
normaal form. f 17.so·; groot form. f "•·· 

Levering, tegen beschadiging verpakt, 

na ontvangst van postwissel of storting 

op onze postrekening no. 7656, Admini

stratie van "Het Landstormblad", 

Koninginnegracht 50, Den Haag. 
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VERHEUL's VEEVOEDERS MOBILOIL in 1 Liter bussen 
à f 0.85 per bus 

MUNT1E.N uit door SUPER1l•EUIR1E KWALIT1EIT 

N.v. VERHEUL's Krachtvoederhandel - ROTTERDAM - Telefoon 56892 
ORIGINEELE KWALITEIT - JUISTE VLOEIBAARHEID 
JUISTE MAAT ABSOLUTE ZUIVERHEID 

- VACUUM OLIE MAATSCHAPPIJ N.V. - ROTTERDAM 

DORUS RIJKERS RIJWIELEN N.V.PRIMARIUS ROTTERDAM 
- M1EPP1EL -

STEUNT 

NEDERLANDSCH 

FABRIKAAT------ Geïllustreerde prijscourant gratis op aanvraag 

• 
PRIMA KWALITEIT 1 : 1 bi 3 1 J i i-4 

• CONSERVEN 

BLOM 
Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA ]BLIKGRO[NTEN 

GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL 
WERELDREPUTATIE 

GEHEEL GEMODERNISEERD 
Onze prijzen zijn thans : Kamers vanaf f 3.-, inclusief 
uitgebreid Hollandsch ontbijt. 
--------ALLE COMFORT 

Vreeland - Hotel "De Nederlanden" - Café-Restaurant 
Heerlijk, rustig gelegen aan het schoonste plekje van de 
Vecht, met gezellig terras en flinke serre. Ruime, frissche 
slaapkamers met stroomend water. Prima keuken. Garage. 

SP,ECIA!L1IT1EIT UiNIFORMEN. - Prima Coupe. - ,Reiz.igersbezoek op aanvraag. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr: Eigen aanlegsteiger. Tel 801 doorl. Bondshotel. 
-------------------------------'---------- --------------------

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, Spar
ren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout. 
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw. 

TRIPLEX OREGON PINE 
BERKEN en ELZEN 

PRIJZEN SCHERP CONCURREEREND ! 

KORTE LEVERINGSTIJD 

BETONHOUT ----- KISTENHOUT 

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" 

Petroleum-producten 
Technische Oliën en Vetten 
Touwwerk en Staaldraad 
Teer-producten 
Prima en zeer billijk- Engros en detail 

A. TEN BRUGGENCATE 
BR,OiEK OP iLAiNGEN,DIJK - TEiLEFOON 48 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE - PETROLEUM - OLiëN EN VETTEN 

MACHINEKAMER-BEHOEFTEN 
IIOTORBOOTDIENST DELFT- ROTTERDAM Y. v. 

TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN 

GEVESTIGD SEDERT 1847 
bij het Kon. Pa leis en Bosschen 

Fraai gelegen aan de Loolaan 

Telef.3(dagen nacht) 

Prima Keuken 

CAFE-RESTAURANT LEEUWARDEN 

'T GOUDEN HOOFD Hotel "De Kroon" 
G:ROEiN1MAR1KT 13 
oEiN HAAG _ Vergaderzalen 

Telef. 117584 (3 lijnen) UITST. KEUKEN 

Hotel VERNIMMEN Hotel-Rest. ,,NEUF" 
Heerenveen (t.o. 't station) Meppel ~ Tel. 2322 

Stroomend w. en k. water Uitstekende keuken 

Centrale verwarming Pied à terre voor Giethoorn, 
GARAGE _ TELEF. 20 Staphorst, Havelte, etc. etc. 

HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

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

Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G~ ARNHEM 
DELFT - HOOIKADE 30 - TELEFOON ,57 

ROTTERDAM - WIJN HA VEN t.o. 105 - TEL. 13820 H o T E L s L u I s Hotel Noord-Brabant 
P. Mulders & Zn. 

VOOR EERSTE KLAS VERPAKTE NEDERLANDS,CHE ROOMBOTER HANDEL-MAATSCHAPPIJ,N.V. 
AMSTERDAM 

Fa. B. BRINK,ERS Agentschappen te ,ROTTERDAM en 's-G1RAV.ENHAGE 

AFDEELING ROOM BOTER 

ZOETERMEER ALLE BANKZAKEN 
SAFE DEPOSIT KOFFERKLUIS 

T
LEELVEEFROIONNG ~!IETTSELRUMIETEERN,102~DNENDHEAAN GHA39NOD5E3L8 B EA N ~~1/~r~1i~~se\17i~~~\;(~:k::!~;~~~~~i1~f c~n;.J~i~ 

"'-'Vl ' 
1 1 

---• vanaf f 480.- geheel bedn,1fsklaar ter plaatse 
geleverd. 

OEFEN- EN WEOSTRIJOMATERIAAL y;:~~1:i;: :1~;::is;; van gebr~ikers en informeert clan hun 
Speciaal adres voor alle sproeistoffen en "Kankerdood", het 

Speciaal adres: onovertroffen g·enezencl middel tegen kanker. 

Cafó-R esta u ran t 
OUDE STATIONSTRAAT 11 

(bij het Station) 
Logies met uitgebreid ontbijt 
vanaf f 2.25. Lunch of Diner 
vanaf f 0.95. Geld. Koffietafel 
vanaf f 0.75. - Aparte zalen. 
Vergaderlokaal v. cl. B.V. L. 

Utrecht 
Vreeburg - Tel. 1 2836 

Groote Vergaderzalen 
VELP 

HOTEL FRANKEN 
Rozendaalschelaan 12 
Telefoon no. 3 6 6 3 

1 

GEI,EGENHEID 
VOOR GROOTE PARTIJEN 

Hotel "Terminus", Utrecht RENKUM 

H o t e 1-P e n s i o n Hotel "RIJN ZICHT" 
,,WAME,LINK" RIANT UITZICHT 

D kk .. RUITENBEEK BEAN SPROEIMACHINES ru erlJ nIJKSSTHAATWEG A 23 - GELDERMALSEN _ TEL.103 WINTERSWIJK - TEL.202 Vergaderlokaal v. d. B.V.L. 
DOORN TELEFOON No. 1 2 5 
Modellen en prijzen op aanvraag 

N. v. AANNEMING MIJ. 1 STOOMWASSCHERIJ 

J. P. v. EESTEREN GEBR. BOEK 
BOUW- EN GEWAPEND 

BET,ON1W1E1RKEN 

ZUIDBLAAK No. 22 

LOOSDUINEN 

Vraagt prijs 
per stuk 
en 

per K.G. 
ROTTERDAM. Tel.11645 Speciale Afdeeling 

FIJNGOED 

Neemt deel aan de GOEDEW AA GEN' s 

,, VLIEGMEE" 
WEDSTRIJD 

PARA MONDSTUK .. 45 et. 

IM. BARNSTEEN .... 55 et. 

Inlichtingen bij 
uw sigaren

winkelier 

D. VERSTOEP ~::n u::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 

Rustig gelegen, T G Z 
te midden van bosch en tuin. MA I E PRIJ EN 

N.V. INDUSTRIA ROTTERDAM - HILLEGERSBERG 

Postbox 569. Tel. 45860 (2 lijnen} 

Electrische 'Materialen voor 

STRAATVERLICHTING 
Fabrieks- en Scheepsverlichting 

f 25.-
kost 

een prima 
rijwiel .... 

Spaart uw geld. Koopt of be
stelt nog niet ... Vraagt eerst 
gl'atis Prijscourant 1935 met 
juiste afbeelding en beschrij
ving ... 
W. VAN HEERDT, Fabrikant, 

Lunteren. 

PANDBRIEVEN 
der N.V. INSULAIRE HYPO
THEEKBANK te ZIERIKZEE 
EEN VEILIGE BELEGGING 

Verkrijgbaar: 
4 pCt. Pandbrieven à 100 pCt. 
Aangesloten bij de controle 
der Rijkspostspaarbank. 
Jaarlijksche uitloting 2½ pCt. 
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LANDSTORM, I_NSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

De Veluwsche Landstormdag. l 
Hare Majesteit de Koningin bezoekt den Veluwschen Landstormdag. 
Het onvolprezen Landgoed De Schaffelaar in zomerweelde. - Historische 
tafereelen. - ,, Ons wijst de vinger der historie." 

Op Vrijdag 7 Juni werd te Barneveld 
de Veluwsche Landstormdag gehouden, 

eorganiseerd voor de vier Landstorm
erbanden "Veluwsch Verband", Ve-

uwzoom", ,,de IJssel en Vollenhove" 
n de "Nieuwe Hollandsche Water-
inie". 

Barneveld .... 
Welke herinneringen roept deze naam 

akker. Historische herinneringen, na-
uurlijk. Maar ook herinneringen uit de 
eschiedenis van den B.V.L., den schoo
en Landdag van 1927, eveneens op het 
nvolprezen Landgoed "De Schaffelaar" 

gehouden. 
En ook deze Landstormdag is een 

oogtijdag geworden in het leven van 
den B.V.L. 

Door de aanwezigheid van Hare Ma
· esteit de Koningin, voor Wie de land
stormers het voorrecht hadden, te mo
gen defileeren. 

Door de voortreffelijke historische 
taferee~en, die gegeven werden. 

Door de belangstelling van een zoo 
groot aantal autoriteiten, waarvan in 

e eerste plaats genoemd mogen wor
en de Ministers de Wilde en Deckers, 
e Commandant van het Veldleger, Lui-
enant-Generaal Röell, de Commissaris
en van de Koningin in de provinciën 
elderland en Overijssel, de voorzitter 

an de N.L.C., Luit-Generaal Duymaer 
an Twist, de Inspecteur van de Infan

terie en van den Vrijwilligen Landstorm, 
eneraal-Majoor H. de longh, de Com
andanten van de 2e en 4e Divisie .... 
De Veluwsche Landstormdag is een 

oogtij geworden, ook door de aanwe
zigheid van de duizenden befangstellen

en, die, ook van verre, naar Barneveld 
getrokken zijn, om dezen dag mede te 
maken. 

Aan den vooravond. 

De samenkomst werd ingezet met een 
samenkomst op den avond van 6 Juni. 

Trouwens, des middags voelde men 
reeds aan, dat er iets groots in 
Barneveld ging gebeuren. Ook de over
zichten der dagbladen spreken daarvan. 

Het "Hbld." schreef: 
In den namiddag Barneveld binnen

komende, heeft het dorp, of, om nie
mand te kort te doen, het stadje van 
Jan van Schaffelaar, de bekoring, te 
zijn één van die rustige oorden, waar het 
leven in sensatieloozen, regelmatigen 
tred voortschrijdt; dat nooit al te hevig 
door de stroomen en botsingen wordt 
beroerd en waar de rust nooit of althans 
slechts zeer matig verstoord zou wor
den, wanneer niet de beroemde kippen 
hier met druk gekakel van haar eieren
productie ophef maakten. Het dorps
leven gaat nog zijn onverstoor'haren 

gang en de hoefsmid, wonderlijke ver
schijning voor een stadsmensch, staat 
nog achter zijn vuur de ijzers te smeden. 

Totdat de avond komt en scherp af
wijkt van de ontelbare andere, waarop 
me!l voor de huizen bijeen gezeten met 
elkaar de gebeurtenissen van den dag 
hier en elders in eenvoudige beschou
wingen rcleveert. 

Dezen avond gaat men in groepen 
naar het stationnetje en omgeving, voor 
de ontvangst van de deelnemers van den 
Veluwschen Landstormdag, welke te 
9 uur zal worden ingezet. Omstreeks 8 
uur rollen extra-treinen binnen; er komt 
op het perron een levendige drukte van 
vaandels ontplooien en van opstellen in 
marsch-orde en dan marcheeren de gas
ten door het dorp naar het terrein van 
de samenkomst. Dit geeft een zeer on
gewone drukte in Barneveld's straten, 
deze rondwandeling van Veluwegenoo
ten, die van allen kant zijn gekomen, 

van den IJsselmeerrand en van den 
Zuidzoom. En al deze uiteenloopende 
menschenfiguren hebben één uniformi
teit, die hen hier samenJbrengt: het 
oranjelint in het knoopsgat. Oranje 
draagt de notabele uit Bennekom en 
oranje draagt de boer uit Nunspeet of 
omgeving, met een zwartzijden pet ge
dekt en de gouden broche op het zwarte 
buis. En tusschen deze burgers is er een 
groote afwisseling van uniformen, mili
tairen van verschillenden rang, mari
niers en dan ,de manschappen van het 
korps rijdende artillerie, die hoog te 
paard natuurlijk boven alles uitsteken 
en bij hun aankomst de bijzondere be
langstelling trekken .... 

In de Eierhal. 
Tegen 8 uur verzamelden zich vele 

honderden Veluwsche landstormers in 
de Eierhal te Barnevcld. Een kwartier 
later arriveerden de Ministers van De
fensie en van Binnenlandsche Zaken. 
Verder waren aanwezig Luitenant-Ge
neraal Duymaer van Twist en verschil
lende andere autoriteiten. 

Hier was wel een hoogtepunt van den 
avond, toen door een forsche commando
stem werd medegedeeld: morgen moogt 
ge voor H.M. de Koningin défileeren. 

Een korte plechtigheid had hier 
plaats. De heer H. J. v. Domselaar van 
den Nijkerkschen B.V.L., huldigde hier 
in enkele welgekozen woorden den 

voorzitter van de gewestelijke commis
sie "de Veluwe", Ds. A. Hoeneveld, 
wiens bezielende leiding als algemeen 
voorzitter van het Landdagcomité van 
de vier Landstormverbanden: Veluwsch 
Verband, Veluwzoom, De IJssel en 
Vollenhove en Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie hoogelijk geprezen werd. Uit 
naam van alle Veluwsche landstormers 
overhandigde spreker een gouden vul
penhouder als blijk van waardeering en 
hoogachting. 

In keurige formatie marcheerden de 
landstormers daarna naar de Slotweide 
van "De Schaffelaar" ... . 

Op "De Schaffelaar". 

Om kwart voor 9 waren de officieele 
gasten op de tribune aangekomen, een 
tribune die het zinrijke opschrift droeg: 
,,Ons wijst de vinger der historie". 

Met behulp van een goede luidspre
kers-installatie werden voor allen rond 
het uitgestrekte veld de woorden ver
staarrbaar gemaakt van ds. A. Hoene
veld, voorzitter van de gewestelijke 
commissie "De Veluwe", die in zijn 
openingsrede zijn erkentelijkheid uit
sprak over de aanwezigheid van de 
Ministers, wier tegenwoordigheid een 
bewijs mocht heeten van de befang
steilling van de landsregeering voor den 
landstorm, hier in het bijzonder de vier 
landstormverbanden: Veluwsch Ver
band, Veluwzoom, de IJssel en Vollen
hove, en de Nieuwe HoHandsche Wa
terlinie. Voorts herinnerde spr. eraan, 
dat acht jaren zijn verloopen sedert de 
eerste Veluwsche Landstormdag werd 
gehouden en noemde het een voldoe
ning thans hier bijeen te zijn, niet voor 
oppervlakkige ontspanning, doch om de 
bezieling te wekken voor het behoud 
der nationale goederen. En tot dat sa
menzijn begroette ds. Hoeneveld in har
telijke woorden het volk van de V e'luwe 
als trouwe vaderlanders. 

Geestdriftigwerddoor het applausvan 
alle zijden van het veld met deze woor
den ingestemd, en niet minder spontaan 
was voortdurend het handgeklap voor 
de verschillende onderdeelen van de 
groote militaire taptoe, die daarna als 
eerste nummer van het programma werd 
uitgevoerd door de stafmuziek van het 
vijf de regiment infanterie, de tamboers 
en pijpers van het korps mariniers, de 
trompetters van het korps rijdende 
artillerie en de tamboers en hoornbla
zers van het achtste regiment infanterie. 

Met een magistraal gespeeld "Wiföel
mus", waarvan de slotstropheering on
der zwaar tromgeroffel werd herhaald, 
werd deze taptoe besloten. 

De avond bracht voorts een historisch 
schouwspel van het legerkamp van 

VAANDELS en VLAGGEN Ook in de goedkoopsten garandeeren wij 
moderne, onvergankelijke uitvoering 

------• ONDER VOLLE GARANTIE. BOGAERTS-GRAAFLAND te BOXTEL 

SENORITAS 

Prins Willem van Oranje, dat het bedrij
vige leven te zien gaf in het kamp op 
de oogenblikken, dat zelfs Oranje bijna 
den moed dreigt te verliezen. 

We worden bepaald bij het oogenblik, 
waarop voor de eerste maal in deze lan
den het Wilheilmus gehoord werd. 

We zien het bedrijvige leven in het 
legerkamp van den Prins en hooren uit 
het gesprek van Willem van Oranje met 
enkele andere edelen hoe wanhopig de 
kansen staan. 

Zelfs Oranje is moedeloos. 
Dan wordt een schrijven gebracht. 

Oranje verbreekt de zegels en leest. 
Leest met groote aandacht .... 

Mijn schilt ende betrouwen 
Zijt ghij, o Godt mijn Heer. 

Nieuwe bezieling, nieuwe geest
drift!. ... 

En terwijl de bekende klanken als uit 
de verte tot ons komen, zien we die 
kleine groep mannen staan. Om hun lei
der. Rond Oranje. 

De avondwind doet de banen van den 
Prinselijken standaard wapperen en we 
lezen de woorden: ,,Pro rege, lege, 
grege" .... 

Het spel, dat in nu alom gevallen 
duisternis te aanschouwen werd gege
ven bij het licht van schijnwerpers, werd 
met groote ibelangstelling gevolgd. 

Ontstaan in de moeilijkste oogenblik
ken van onzen vrijheidskamp heeft het 
lied van Marnix van St. Aldegonde ook 
geklonken als ten slotte de zegepraal 
behaald is en de Republiek der Zeven 
Vereenigde Provinciën haar plaats in
neemt temidden van de omringende 
volken. 

Fanfares van herauten, die de wapens 
dragen der Zeven Provinciën, gevolgd 
door carroussel in 16de eeuwsche cos
tumes, verbeelden den roem en glorie 
van ons volk in de Gouden Eeuw. 

Veel is in den loop der eeuwen veran
derd, veel verdwenen, doch ons volks
lied is gebleven tot op dezen dag. Het 
wordt gehoord in onze verre, overzee
sche gewesten. 

Het volgend nummer is dan ook een 
demonstratie van mariniers in tropen
debarkementstenue onder leiding van 
adjudant 0. 0. W. v. Druyten. 
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Met groote belangstelling vo'lgt het 
talrijk opgekomen publiek de opeenvol
gende tafereelen. 

Toespraak voorzitter N.L.C. 

Firma Wed. A. G. BAAR 
WASCH- EN STRIJKINRICHTING 

"SLUISJE" - VREELAND 

Wie draagt er geen Oranje op dezen 
voor-zomer-dag, nu de Koningin be
loofd heeft te zullen komen om aan 
dezen Landdag bijzonderen luister bij te 
zetten? Natuurlijk, het Koninklijk be
zoek geldt in de eerste plaats de land
stormers, die in vier verbanden, het Ve
luwsch Verband, Veluwzoom, de IJssel 
en Vollenhove, en de Nieuwe Holland
sche Waterlinie, hun eigen feestdag 
houden, zooals ook in 1927 het geval 
was. 

Maar niettegenstaande dat voelen de 
inwoners van Barneveld en der talrijke 
verder liggende plaatsen dezen zeven
den Juni als hun dag, want het is voor 
zoover men zich kan herinneren de eer
ste maal, dat H.M. op Barneveld's grond
gebied gaat vertoeven en het is dus geen 
wonder, dat alles uittrekt om de Konin
gin met vreugde te kunnen begroeten 
als zij straks omstreeks twee uur per 
auto van het Loo het landgoed zal op
rijden en de Landstorm voor Haar zal 
gaan défileeren. 

Onafgebroken komen de deelnemers 
pe:- trein, autobus of per fiets bij het 
landgoed aan. De ordemaatregelen, ge
troffen door Burgemeester J. Westrik, 
als hoofd van politie, bijgestaan doo;: 
chef-veldwachter Pennekamp en majoor 
Van Bolhuis, zijn uitstekend. 

Springconcoursen. 
Over de springconcoursen ontleenen 

we een en ander aan de "Nw 
Apeld. Crt.": 

De belangstelling was enorm ; het op 
hippisch gebied niet al te verwende 
Barneveld zou 2 springconcoursen te 
aanschouwen krijgen, plus nog andere 

Aan het einde van den avond trad de 
heer L. F. Duymaer van Twist naar 
voren om nog een enkel woord tot de 
vrijwilligers, die voor de eere-tribune 
opgesteld stonden, te spreken. Spr. wees 
er op, dat morgen de Korpsen van 
den V rijw. Landstorm op de Vel uwe een 1 
groote eer zullen genieten. Zij mogen '-------------------
voor H.M. défileeren. Dit legt verplich
ting op van trouwe opkomst. Spr. dankt 
voor de aanwezigheid van de Veluwsche 
landstormers op dezen avond en besloot 
met een "Leve de Koningin!", welke 
roep door alle aanwezigen werd overge-
nomen. 

Hierna sprak Res. Eerste Luitenant 
D. G. Sanders, die mededeelde, dat hier 
zevenhonderd man van het Veluwsch 
Veriband aanwezig is om te getuigen 
van onwankelbare trouw. Spr. richt
te zich dan nog in het bijzonder tot 
Gen. Duymaer van Twist, dien hij een 
warme hulde bracht. Spr. deelde mede, 
dat de landstormers de sympathie voor 
den Generaal in een daad wenschen om 
te zetten en bood namens de landstor
mers Mevr. Duymaer van Twist een 
bloemenmand aan, en den Generaal een 
register met de handteekeningen van 
alle 1100 landstorm ers van het Veluwsch 
Verband. Hij eindigde met een "Leve de 
Generaal!'' 

Daarna dankte Generaal Duymaer 
van Twist met enk~le woorden voor 
deze hulde. 

Het was reeds laat in den avond toen 
de slotweide van "De Schaffelaar" weer 
verlaten lag onder den bewolkten Juni
hemel .... 

Vrijdag 7 Juni ..... 
Na den glorieuzen intocht gisteravond 

met de schallende taptoe, de schittering 
van uniformen en het sabelgekletter en 
de schetterende klanken van de stafmu
ziek der infanteristen, na de blijde in
komste ook van de mariniers met hun 
tamboers en pijpers, aldus de "Tel.", zijn 
de landstormers vanmorgen vroeg we
derom samengekomen in de door zon 
bestraalde open vlakte van het bosch. 
Oranje is de domineerende kleur, het 
symbool van trouw van een volk aan 
het vorstelijk huis. 

VAANDELS -VLAGGEN 
H. FERMIN - DEN HAAG 

------------------
wedstrijden te paard. 

Te 10 uur werd aangevangen met pa
trouillespringen door ver tegenwoordi
gers der 6 batterijen van de Ile Art. 
Brigade. Elke patrouille bestond uit een 
wachtm.-Commandant en 5 dienstplich
tigen. 

De netste prestaties werden geleverd 
door de patrouiilles van 2-8 R.V.A. en 
3-4 R.V.A., respectievelijk onder lei
ding van de commandanten dpi. wacht
mr. Takkenburgen Wachtmr. Hilgerink. 

Inmiddels waren de Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Defensie 
en de leiders van den B.V.L., de Gene
raals Duymaer van Twist en de Iongh, 
op het terrein gearriveerd. 

Uitslag patrouillespringen: 
1. Patrouille 3e batterij 4e Regiment 

veldartillerie; 
2. Patrouille 2e batterij 8e Regiment 

veldartHlerie. 
Minister Deckers onderhield zich 

daarbij even met den leider, den Lnt. van 
Dort en wenschte de winnaars met een 
handdruk geluk met de behaalde suc
cessen. 

Daarna Gymkanawedstrijden te paard 
en op rijwiel, onder leiding van de Lui
tenants Gelderman en Baron van 
Heeckeren van Keil. 

Vooral de z.g. stoelenrace en de be
hendighe,idswedstrijden op de fiets 
oogstten veel bijval. 

De prijzen werden behaald door: 
Zadelrace: 1. dienstplichtige N. Her

mes van 1-8 R.V.A. 
Stoelenrace: 1. dpi. P. van den Hoff 

van 1-8 R.V.A. 

FRANS VAN CAMP - GOUDA 
KLEIWEG No. 6 

HEERENMODEMAGAZijN 

O.A. G. KAUFFMANN 
BLOEMIST 

AMSTERDAM - Ceintuurbaan 388 - 390 

Gymkanawedstrijd op rijwiel: 1. A. 
Piek van 2-4 R.V.A. 

Ook de·ze winnaars ontvingen 's Mi
nisters gelukwenschen. 

Springconcours Onderofficieren: de 
spanning steeg. 

Al direct werd begonnen met 2 goede 
foutlooze parcoursen, door de wacht
meesters Molmans en Lockhorst. 

Even later legde Wmr. Besselink het 
parcours af. 

De Luitenants van Dort en Bueno de 
Mesquita, die als jury fungeerden, be
rekenden de volgende tijden: 

1. Wmr. Besselink, Argus, 0 fouten, 
74 sec. 

2. Wmr. Lockhorst, Mickie, 0-802/5. 
3. Wmr. Molmans, Arie 0-883/s. 
4. Wmr. Alma, Pollux, 3-853/s . 
5. Wmr. v. d. Broek, Hein, 4-833/5• 

6. Wmr. v. d. Kolk, Klaas, 4-85. 
7. Wmr. v. Staveren, Vos, 8-692/s. 

Ontvangst ten gemeentehuize. 
Tegen half 12 had op het gemeente

huis de officieele ontvangst plaats. 
Bij deze ontvangst waren aanwezig 

Mr. Dr. L. N. Deckers, Minister van De
fensie, Mr. J. A. de Wi~de, Minister van 
Binnenlandsche Zaken, de Commandant 
van het Veldleger, Luitenant-Generaal 
Jhr. W. Röell, de Commissarissen van 
de Koningin in de Provinciën Gelder
land en Overijse!, de heeren Mr. S. 
baron van Heemstra en Mr. A. E. baron 
van Voorst tot Voorst, Luitenant-Gene
raal L. F. Duymaer van Twist, voorzit
ter van de Nat. Landstormcommissie, 
vergezeld van Res. Majoor K. A. van 
Schelven en Res. Kapitein G. F. Bou
logne, Generaal-Majoor H. de Iongh, In
specteur der Infanterie en van den 
V rijw. Landstorm, vergezeld van Eer
sten Luitenant-Adjudant H. J. Koning, 
Generaal-Majoor S. G. N. Nauta Pieter, 
Commandant van de Ile Divisie, Gene
raal-Majoor J. J. G. Baron van Voorst 
tot Voorst, adjudant i.b.d. van H.M. de 
Koningin, Commandant van de IVe Di
visie, de heeren A. W. J. J. Baron van 
Nagell, Kamerheer i.b.d. van H.M. de 
Koningin, Eere-voorzitter van de ge
westeilijke commissie .,De Veluwe", Mr. 
A. G. A. Ridder van Rappard, Lid van 
de Tweede Kamer, Lid der Nationale 
Landstormcommissie, Kolonel H. B. van 
den Oudendijk Pieterse, Commandant 
IV e Art. Brig. te Amersfoort, Kolonel 
H. Rooseboom, Commandant VIIIe Inf. 
Brig. te Amersfoort, Kolonel G. Dames, 
Commandant VIIe Inf. Brig. te Harder
wijk, Kolonel P . Clerk, Commandant Ile 
Inf. Brig. te Ede, Kolonel Jhr. K. F. 
Quarles van Ufford, Commandant Ile 
Art. Brig. te Ede, J. H. F. Graaf du Mon
ceau, opper-ceremoniemeester van H.M. 
de Koningin (Barneveld), Jhr. V. E. A. 
Boreel van Oldenaller, opperhofmaar
schalk van H.M. de Koningin (Putten), 
Jhr. Dr. J. M. Haersma de With, rent
meester van het Kroondomein Putten, 
Mr. A. Baron van Heeckeren van Keill, 
Rea. Luit-Kolonel, Commandant Afdee
ling Overijssel van het L.S.K. Motor
dienst te Arnhem, Prof. Jhr. Mr. B. C. 
de Savornin Lohman, lid van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal, Dr. Beu- · 
mer, oud-Minister Terpstra, Mr. T. A. 
van Dijken, leden der Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, de Commandanten 
van 4 en 8 R.V.A., de Commandanten 
van 5, 10 en 22 R.L, de Commandanten 
van de Vooroefeningen te Apeldoorn en 
van het Remonte Depöt, de Bur,gemees
ters van Apeldoorn, Barneveld, Putten, 
Hoevelaken, Nijkerk, Oegstgeest, Ede, 
Ermelo, de Voorzitters der gewestelijke 
landstormcommissies IJssel, A1lkmaar, 
Vallenhove, Twente, Monden Maas, Ve-

J. v.d. BOOGERT - SOMMELSDIJK 
Luxe autoverhuur . Met en zonder chauffeur 
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luwzoom, Gouda, de Secretarissen der 
gewestelijke landstormcommissies West
Brabant, Dordrecht, Friesland, Rotter
dam, Drente, Z. H. West, Groningen, 
verder een groot aantal leden van ge
westelijke commissies, plaatselijke auto
riteiten, enz. 

In een geestige speech, zooals dat Bur
gemeester W estrik zoo bijzonder is toe
vertrouwd, heette de burgervader allen, 
doch in het bijzonder de Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Defensie, 
welkom en zegde ,dank voor hun komst 
te dezer plaatse. 

Verder wees spreker op de onmis
baarheid van den B.V.L. , het instituut 
dat groote preventieve macht bezit. 

Minister Deckers bracht den Burge
meester dank voor de vriendelijke ont
vangst. 

H.M. de Koningin komt. 
Te twaalf uur was er een pauze van 

den Veluwschen landstormdag en een 
paar minuten ila ter was Barneveld door 
de deelnemers ovel'bevolkt. Doch tegen 
half twee begon reeds weer de groote 
uittocht uit het stratengebied naar de in 
de wijdsche natuur van het landgoed de 
Schaffelaar gelegen slotweide, waar nu 
een groote menigte bijeenkwam, die 
verlangend wachtte op de komst van 
H.M. de Koningin, welke de groote ver
rassing van deze landstormbijeenkomst 
was. 

Omstreeks twee uur reed de Konin
gin in haar auto door een der zijpoor
ten het uitgestrekte natuurpark binnen, 
en zag men de Koninklijke auto door de 
majestueuze tunnelgang van het zware 
loover der oprijlaan de slotweide na
deren. 

Precies om twee uur schalden bazui
nen, ten teeken dat H.M. aan het ter
rein arriveerde. De twee open hofauto's 
pielden stil voor de brug, die toegang 
geeft tot de slotweide. H.M. was verge
zeld van Baronesse Schimmelpenninck 
van der Oye, den hof-adjudant Kap. 
Phaff en Luit. Römer, Ord. Off. 

De voorzitter van de Nat. Landstorm
comm. Gen. L. F. Duymaer van Twist 
alsmede de Ministers Deckers en de 
Wilde, Generaal ,de Iongh en de Heeren 
Mr. A. G. A. Ridder van Rappard en 
Ds. Hoeneveld verwelkomden H.M. en 
leidden de Vorstin onder daverende toe
juichingen en gezang van het Wilhelmus, 
naar de officiee1e tribune. Een klein 
meisje - het dochtertje van den heer 
H. B. Willemars - bood H.M. een 
bouquet theerozen met oranjelinten aan. 

H. M. was geheel in het wit gekleed. 
Onmiddellijk na de officieele ont

vangst nam het defilé een aanvang, dat 
,H. M. staande gadesiloeg, telkens een 
,neiging makend voor de vaandels der 
,afdeelingen. In vlot en keurig tempo 
,marcheerden de B.V.L.-ers van de Ve
_luwe langs H.M. 

Het muziekkorps van VII R. I te 
Amersfoort speelde tijdens het defilé 
pittige marschen. 

Nauwelijks was de schouw der B.V.L.
mannen ten einde, of de twee hofauto's 
reden voor de tribune. 

Hotel Pension "De Roode Leeuw", Terborg 
Eerste rang Familiehotel 

Telefoon 15 Aanb., JOH. GLEIS 

Ge 
H. M 
van 
juicÄ 
terre 

De 
de V 

De 
i,ie , 
hield 
midd 

Sp 
den 
op, 
,ster 

sprai 
voor 
B.V.l 

Hi 
prog 
waai 
in de 

En 

een 
dein 
het 
Prin. 
Hn, 
Bure 
de v 
een 
,dich 
Met 
pare 

won 
groe 
kas~ 

H 
Di 

knec 
het 
hoo 
hou~ 
hano 
rake 
tam, 
die 11 
naai 
zwei 
de e 
unif1 

D, 
tenn 
aan 
den 
en, 

D. 

V 



r 

Bur
toe
Hen, 
van 

1sie1 

>mst 

mis
uut 

rge
ont-

omt. 
van 
een 

foor 
~gen 
oote 
le in 
tl de 
r nu 

die 
van 
ver
>mst 

n1n
oor
nen, 

de 
vare 
na-

tzui
ter
to's 

~ang 
.rge
inck 
Kap. 

)rm
wist 

de 
eren 
1 en 
.. en 
toe
mus, 
dein 
heer 
een 

aan. 
leed. 
ont-
dat 
een 
der 

.mpo 
Ve-

I te 
efilé 

V.L. -
uto's 

·borg 

:LEIS 

Generaal Duymaer van Twist leidde 
H. M. naar de auto en onder de tonen 
van het W,ilhelmus en enthousiaste toe
juichingen verliet H. M. weder het 
terrein. 

De Veluwsche Landstormers heblben 
de Vorstin in hun midden gehad! 

Toespraak Ds. Hoeneveld. 

De voorzitter van de Gew. Commis
,sie "De Veluwe", Ds. A. Hoeneveld, 
hield vervolgens een rede, waarmede de 
middag geopend werd. 

Spr. memoreerde de oprichting van 
den B.V.L. in November 1918 en merkte 
op, dat deze thans ruim 80.000 man 
.sterke bewegi'llg geboren is uit het 
"neen" dat door ons vollk geantwoord 
,werd op de vraag of het revolutie wilde. 

Spr. aarzelde niet te zeggen, dat in 
den B.V.L. de beste elementen onzer 
patie verzameld zijn en besloot zijn toe
spraak met een woord van waardeering 
voor de trouw aan het Vaderland der 
B.V.L.-mannen. 

De Valkenjacht. 

Hierna werd een zeer gevarieerd 
programma afgewerkt, een kijkspel, 
waarvan we een voortreffelijken indruk 
in de "Maasbode" aantroffen: 

En dan begint een kijkspel, als men 
piaar zelden te aanschouwen krijgt. Er 
schettert ergens een trompet, en op de 
brug over de breede slotgracht nadert 
een jachtstoet. Kleurig, ibont en elegant 
deinen de rijders en hun dames boven 
het grasveld. Voorop de jagermeester, 
Prins WHlem van Oranje, diens gema
Jin, Anna van Egmond, gravin van 
Buren en een talrijk gevolg. Zij dragen 
de valken sierlijk op de hand en rijden 
een eereronde langs de tribunes en de 
.dichtbezette rijen der staanplaatsen. 
Met hoofschen zwier zwaaien zij de 
baret ten groet aan de officieele gasten 
en reiken hun dames de behulpzame 
hand bij het afstijgen. En als de buit, be
staande uit (opgezette) reigers, aan de 
jachtknechten is ter hand gesteld, ne
men de vorstelijke personen uit den 
jachtstoet plaats op de officieele tribune, 
terwijl 1een aantal dames en heeren uit 
het gevolg quadrrnle rijdt. Het is een 
wondermooi gezicht, als de kleurige 
groep wegrijdt in den schemer van de 
kasteellaan. 

Het verleden is herleefd .... 
Dan marcheert een af deeling voet

knechten, musquetiers en piekeniers, 
het terrein op. Ze dragen hun pieken 
hoog en dreigend hun ongevaarlijke 
houten musketten. Den steunstok in de 
hand,waarmede zij rhythmisch den grond 
raken, stappen zij streng op de maat van 
tamboers en pijpers, die een oude melo
die blazen. Commando's klinken, geheel 
naar de historische reglementen, en zij 
zwenken en zwaaien en defileeren voor 
de eeretriibune. Ze zitten keurig in hun 
uniform. 

Dan gaan ze schieten, schijnschieten 
tenminste, naar het oud gebruik. Vier 
aan vier komen ze naar voren, planten 
den steunstok in den grond, leggen aan 
en vuren. 

Dan maken ze plaats voor vier ande-

Voor agenten loonende werkkring 

Districtsschietwedstrijden te Bergen op Zoom. 

ren, om zeilf aan te sluiten in !het achter
ste gelid, waar zij gelegenheid krijgen, 
de musketten weer te laden. 

De piekeniers stellen zich op ten af
weer, de speren schuin boven hen uit 
gespietst. Vijandelijke ruiters draven 
aan, doch deinzen terug voor den muur 
van lansen. 

Waterloo. 

Het beste nummer van den midda,g is 
geworden "Waterloo", waar onder lei
ding van een vermomden officier staal
tjes van "stukkenrijderij" zijn vertoond, 
waarover de aanwezige militaire auto
riteiten in bewondering geraakten en 
die bewondering ook niet onder stoelen 
en banken staken. Niet ten onrechte! 
We hoorden den naam van den com
mandant tusschen de officieren op de 
tribune, maar allen, die aan deze demon
stratie deelnamen, wenschten incognito 
te blijven, hetgeen we gaarne respectee
ren willen. Vast staat, dat de comman
dant van de batterij bravourstukjes van 
rijkunst demonstreerde, zooails men di( 
maar zelden te genieten krijgt. Wat ge
noten ze van dien dollen ren, ook de 
rijders zelf. Ze wisten, dat ze de paar
den in bedwang hadden, ook in den ra
;zenden galop. Vast aaneengesloten ren
den zij achter de oude stukken aan, een 
prachtige eenheid. 

Natuurlijk moest er met dit oud ma
teriaal geschoten worden. Een omroe
per kondigde dit feest al door de luid
sprekers aan. De vier stukken werden 
van de voorwagens losgemaakt, een 
stevige dosis los kruit in den loop, de 
kardoes er boven op gestampt, ,,Vuur!" 
en dreunend als een imponeerende don
derslag vielen de schoten. En verre 
echo's herhaalden het salvo. 

voor revolutie, zoo zeide hij ongeveer, 
ligt gelukkig achter ons. Men heeft in
gezien, dat men niet op deze manier 

' naar de macht moet grijpen. Maar wel 
zou het kunnen zijn, dat een kleine 
groep een greep zou willen doen naar 
de macht. En dan prijzen wij ons geluk
kig, als een bescherming voor de regee
ring te weten de 80.000 mannen, die ge
heel vrijwillig besloten, het vaderiland 
tegen deze vijanden te beschermen. 

De Minister besloot, met de verkla
ring, dat deze dag, de Veluwsche Land
stormdag, prachtig was geslaagd. 

Een daverend applaus volgde. 

Springconcours. 
Hierna werd een springconcours ge

houden door de offioieren van de twee
de artillerie-brigade, waarvan de uit
slag als volgt is: 1. Luit. van Dommelen 
op Otto; 2. Luit. Gelderman op Lieske : 
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3. Luit. van Dort op Freuleke; 4. Luit. 
Brouwer op Totsy; 5. Luit. Stolk op 
Tilly. 

Luit-Generaal Jhr. W. Röell, Com
mandant van het veldleger, heeft de 
prijzen uitgereikt aan de winnaars van 
de verschillende wedstrijden. 

Slotnummer. 
Hierna volgde de uitvoering van "Ons 

• wijst de vinger der historie", uitgevoerd 
door de afdeelingen van den B.V.L. 

Kabouters openen, trekken hun ko
ning op een geweldigen paddenstoel 
voort, werken als de nijvere mieren, be
zaaien het terrein met 11 hoeksteenen" 
en leggen daarmee de Nederlandsche 
grenzen uit. De Harmonie uit Barne
veld Kunst Veredelt, begeleidt hun dan
sen en grimassen. 

Groepen uit versc'hi'1lende provincies, 
zooals Friesche hooiers, Groningsche 
dorschers, Alkmaarsche kaasdragers, 
Veluwsche eierboeren en boerinnen, 
Brabantsche leerlooiers, Arnemuider 
visschers, Westlandsche druivenpluk
kers, Rotterdamsche havenarbeiders, 
Limburgsche mijnwerkers e.a. zijn in 
bonte afwisseling druk bezig. 

Plotseling dreunt een schot. Alarm? 
Dreigt er gevaar? 

Ordonnansen komen aansnellen, bren
gen de oproepberichten. 

De kranige commandant kreeg dan 
ook menig open doekje en aan het slot 
droeg men een krans aan, dien hij a'1s 
zijn hulde voor de jongens, op het kruit
vaatje van het achterste stuk liet mee
voeren. 

Vaandeluitreiking te Uithoorn. 

Minister De Wilde spreekt 
De Minister van Binnenlandsche Za

ken, Z. Exc. Mr. J. A. de Wilde, heeft 
met een korte rede de aanwezigen ge
wezen op het groote !belang van het 
mooie instituut, dat dezen dag organi
seerde. De tijd dat er gevaar dreigde 
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AAN DE 
NEDERLANDSCHE HUISVROUW! 
De economische welvaart van ons geheele 
volk is ten deele, zoo niet geheel, afhanke
lijk van een krachtige nationale industrie. 
De steeds toenemende werkloosheid gaat ten 
koste van de algeheele welvaart; de chaos 
wordt daardoor stelselmatig vergroot. 
Het is de taak van eiken rechtger.i.arden 
Nederlander mede te werken aan de bestrij
ding der werkloosheid door de industrie 
krachtdadig te steunen. 
Koopt daarom bi.i voorkeur Nederlandsche 
producten: koopt daarom voor alle hand
werken Neder Ia n d s c h breikatoen. Koopt 
EVERLASTJNG h~t nationale_ product bij 

mtnemendhe1d ..... . 
en Gij draagt steenen bij om het Nederland
sche Huis weer sterk te maken. 

EVERLASTING FABRIEKEN 
HEEZE (N.Br.) 

Het doel en de taak van den 
B.V.L. wordt aanschouweQijk voorge
steld. Allen scharen zich om de Neder
landsche vlag, om den troon, troon van 
Oranje. Alles wat medegewerkt heeft, 
komt op het terrein, de Nederlandsche 
Maagd verschijnt op een door 6 paar
den getrokken praalwagen, omgeven 
door in 't wit gekleede bruidjes, geës
corteerd door elf jonge vrouwen, ge
kleed in verschillende provinciale drach-
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ten, de wapenschilden meevoerende. 
De Nederlandsche maagd (Mevr. A. 

Driessen-Hofman, uit Leiden) decla
meert toepasselijke gedichten, en kwijt 
zich hierbij op onverbeterlijke wijze van 
haar moeilijke taak. Ze draagt vervol
gens de Oranjevlag aan den B.V.L. over 
- allen zijn diep onder den indruk van 
het gesprokene .... 

De Ned. Maagd brengt hulde aan de 
weermacht in het algemeen en den 
Landstorm in het bijzonder. 

Haar slotwoord volgt: 

Ons wijst de vinger der Historie, 
Wat nieuwe wijsheid ook beraam. 
Voor N eerlands volk geen heil, geen 

glorie, 
Geen roem, geen welvaart, geen victorie, 
Dan met Oranje saam. 
Oranje en Neerland blijven één, 
Ook in den druk der tijden, 
Wat door God zelf werd saamgevoegd, 
Dat kan geen mensch ooit scheiden. 

Dan sprak nog de heer L. F. Duymaer 
van Twist, voorzitter van de Nationale 
Landstormcommissie, die de honderden 
landstormers in het algemeen en Luite
nant Sanders in het bijzonder warm 
dank 'bracht voor hetgeen zij voor den 
B.V.L. hadden gedaan. 

De uitslagen van de schietwedstrijden 
luiden: 
lc prijs, Afd. Ede, medaille van H.M. de 
Koningin, 234 punten. 

2e prijs, Afd. Soest, med. van H.K.H. 
Prinses Juliana, 233 punten; 

3e prijs, Afd. Putten, med. van den 
Comm. der Koningin in Gelderland, 228 
punten; 

4e prijs, Afd. Barneveld, med. Gewes
telijke L.S. Commissie "De IJssel", 225 
punten. 

te prijs Koningschutters, J. Koek, 
Soest. 

le prijs personeel, J . Bruinekreeft, 
Achterwolde. 

Uitslag Vaandelwedstrijd: 
Zware klasse: le prijs Afd. Arnhem. 

De organisatoren kunnen met trotsch 
op deze dagen terugzien, de voorzitter 
van 't Landdagcomité, Ds. A. Hoeneve1ld, 
en de beide secretarissen, de heeren D. 
G. Sanders en Joh. Wynne, maar zeker 
ook mag de aandacht gevraagd worden 
voor het buitengewone werk van den 
heer J. W. Leusink, als verzorger van 
de terreininrichting, o.m. den bouw van 
de tribune en van den heer B. v. d. 
Brink, als penningmeester van het uit
voerend comité. Daarnaast mag zeker 
het omvangrijke voorbereidingswerk ge
noemd worden van Kapitein-Adjudant J. 
Goedewaagen en 'eerste Luitenant A. A. 
J. Quanjer. 
Hun, en allen, die met hen medewerk
ten, de dank van den Landstorm. 

Het Landdag-comité schreef als voor
woord in het programma: 

"Moge de Veluwsc'he Landstormdag 
een hoogtijdag worden in het leven van 
onzen B.V.L." 

En eenstemmig is het oordeel van 
allen, die het voorrecht hadden om ge
tuige te zijn van den Veluwschen Land
stormdag: deze dag was inderdaad een 
hoogtijdag!. ... 

Hotel 
" 

HOBBEL" 
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 

LANDDAG TE MEPPEL. 
Zooals gemeld, zal hier begin Septem-

1ber een Landdag van den B.V.L., gewest 
Drente en Verband Vollenhove geor,ga
niseerd worden. Des middags gaat het 
in optocht naar De Bult. Trompetters 
van het keurkorps Gele Rijders uit 
Arnhem in groot tenue zullen den stoet 
vooraf gaan. Als spreker zal optreden 
Mr. J. Linthorst Homan, Burgemeester 
van Vledder. 

Wij vermoeden, dat de Landdag heel 
wat bezoekers naar Meppeil zal lokken. 

GOUDA. 
Op 6 Juni kwam de bijna voltallige 

Gewestelijke Landstorm . Commissie 
,,Gouda" in vergadering bijeen. 

De agenda vermeldde het afscheid 
van den Korpscommandant, den Res. 
Kolonel H. C. van Cappelle. De Kolonel 
werd toegesproken door den voorzitter, 
den heer J. Dercksen, door den heer 
Valckenier de Greeve en den secretaris 
Mr. J. van Mechelen. Dank werd aan 
den Kolone!l gebracht voor de produc
tieve en prettige samenwerking, die er 
ruim 10 jaar met hem mocht bestaan. 

Het heeft ons verband goed gedaan, 
dat de Korpscommandant met allen, met 
wie hij in aanraking kwam, op vriende
lijke en aangename wijze omging. Ah 

Waschinrichting "NIEUWEROORD" 
Fa. J. SLOKKER • NEDERHORST d. BERG 
Met eigen chemische afd. Keurige aflevering. 
Concurreerende prijzen. Vraagt prijscourant. 
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blijk van erkentelijkheid en als blijvend 
aandenken werden den Kolonel twee 
prachtige plateelen wandlborden ge
schonken. De Kolonel heeft daarop met 
enkele hartelijke woorden bedankt. Het 
speet hem afscheid te moeten · nemen 
van een commissie waarvan de leden 
vrienden van hem waren geworden. 

Res. Majoor 

Mr. W. A. C. v. Dam. 
De nieuwbenoemde 

Commandant van het 
Vrijwillige Landstorm

korps "Rotterdam". 

Uit deAfdeelingen 

Achtmaal, 8 Juni. Tot plaatselijk leider werd 
benoemd de heer De Wit. 

Alphen (N.B.), 14 Juni. De schietoefeningen 
op de ge,neenteschietbaan aan de Chaamsche 
baan (scherp op 100 M.) zijn weer aangevangen. 

Arnemuiden, 11 Juni. De wisselprijs werd 
door den heer J. C. Coppoolse gewonnen, met 
59 pt. 

Arnhem, 8 Juni. Aan den vaandelwedstrijd, 
die verbonden was aan den Landdag voor den 
B.V.L. op 7 Juni j.1. te Barneveld is ook door 
de afd. Arnhem met haar vaandel deelgenomen. 

Door de jury werd aan het Arnhemsche vaan
del de eerste prijs toegekend. 

Beugen, 24 Juni. Na een schietwedstrijd werd 
bij monde van den heer Daniëls een aantal 
fraaie prijzen uitgereikt. 

Blitterswijk. De afd. Blitterswijk van den 
Bijz. Vrijw. Landstorm is voornemens groote 
schietwedstrijden te houden op 7 en 14 Juli a.s. 
voor B.V.L. en Burgerwachten. Voor korps
wedstrijden zullen verschillende bekers, lauwer
kransen, takken en medailles worden beschik
baar gesteld. Voor personeele en vrij baan geld
prijzen. De wedstrijd wordt gehouden alleen 
met K.S.O.-patronen. 

Burgerwachten en B.V.L.-afd., die wenschen 
deel te nemen en geen reglement ontvangen 
hebben, kunnen dit nog aanvragen bij den Com
mandant B.V.L. Blitterswijk, H. J. Reijnen, B. 25. 

Cuijk, 26 Juni. De voornaamste uitslagen van 
den wedstrijd, gehouden door de B.V.L.-afdee
lingen in het land van Cuyk, zijn: 

Afd. Scherp (100 M. baan). Korpsprijzen: le 
pr. afd. Cuijk met 226 punten; 2e pr. afd. Sam
beek met 223 p.; 3e prijs afd. Oeffelt met 212 
p.; 4e prijs afd. Beers met 209 punten. 

Personeele prijzen: 1e pr. H. Lugtjens, Sam
beek. 

Hoogste korpsschutter: Adr. Martens, Cuijk, 
met 49/50 punten. 

Afd. K. S. 0. Korpsprijzen: le pr. afd. Haps 
met 275 punten; 2e pr. afd. Sambeek met 267 
punten; 3e pr. afd. Wanroy met 260 punten; 
4e pr. afd. Oeffelt met 256 punten. 

Personeele prijzen: 1e pr. H. Cöp, Haps. 
Hoo{!ste korpsschutter: H. Cöp, Haps 58/60 

punten. 
De afd. Cuijk is voorloopig in het bezit van 

den wisselbeker, door de gew. commissie ter 
beschikking gesteld. 

ZALM - PALING 
ZO ETWATERYISCH 
EXPLOITATIE VAN RIVIER
EN BINNENVISSCHERIJEN 
VERVOER VAN LEVENDE 
VISCH DOOR GEH. EUROPA 

Enschedé, 5 Juni. Ledenverg. Voor een goed 
bezette zaal in 't C.J.M.V.-gebouw opent de 2e 
voorzitter, de heer H. J. P. v. Heek, de vergade
ring. Na een kort openingswoord en een bijzon
der woord van welkom tot de heeren: J. J. G. E. 
Rückert, Burgemeester van Enschedé; Overste 
Tucker, voorzitter van de Gew. Commissie 
,.Twente"; Overste Baron v. Voorst tot Voorst, 
Commandant van het Twentsch Verband en den 
heer H. A. C. Banning, secretaris van de Ge
westelijke Commissie "Twente", wordt Burge
meester Rückert door Overste Tucker als voor
zitter van de Plaatselijke Commissie geïnstal
leerd. Met een woord van dank aan Overste 
Tucker en een beroep op de leden van de 
Plaatselijke Commissie en de B.V.L.-ers aan
vaardt de heer Rückert het voorzitterschap. 

De plaatselijk leider, Mr. J. M. J. Baak, zet 
de plannen, in verband met de reorganisatie der 
afdeeling, uiteen. De dagelijksche leiding berust 
bij de heeren: Mr. J. M. J. Baak, plaatselijk lei
der; J. Dompeling, penningmeester en leider 
van de schietoefeningen; G. H. de Visser, alge
meen secretaris. 

Overste Baron van Voorst tot Voorst sprak 
er zijn blijdschap over uit, dat ernstig getracht 
wordt, de afdeeling Enschedé, eenmaal de 
grootste afdeeling van het Verband "Twente", 
wederom tot nieuwen bloei te brengen. 

De heer L. van Heek vertoonde enkele films, 
o.m. het koninklijk bezoek aan Enschedé in 
1929. Een strijkje zorgde voor de muzikale af
wisseling. 

De vergadering werd geopend en gesloten 
met het zingen van het le en 6e couplet van het 
Wilhelmus. 

Momenteel telt de afdeeling 131 leden, waar
onder 7 officieren. 

Grathem, Door de goede zorgen van de H.H. 
Verstappen en Grispen had 15 Juni een streek
wedstrijd plaats te Grathem, welke opgeluisterd 
werd door de Harmonie St. Agatha. De voor
naamste winnaars in de verschillende wedstrij
den waren: 

Korpswedstrijd Limb. Jagers: 1. Afdeeling 
Blitterswijk, 2. Afdeeling Heel, 3. Afdeeling 
Haelen. 

Korpswedstrijd Burgerwachten: 1. Reuver, 2. 
Nederweert, 3. Roggel. 

Bekerwedstrijd: 1. Nederweert, 2. Reuver, 3. 
Ell. 

Kampioenswedstrijd: 1. Manders van Roggel, 
2. Theunissen van Haelen, 3. Vissers van Blit
terswijk. 

Eerekruis: 1. Reynen van Blitterswijk, 2. Rui-

BEZOEKT in DEN HAAG Café-Restaurant 

ZOMERZORG 
BEZUIDENH'OUT 144, t.o. 't Landstormhuis 
Goed verzorgde dranken en spijzen tegen 

zeer matigen prijs 
ZALEN voor partijen en vergaderingen 

'S-GRA VENHAGE 
Grand Hótel "Victoria" 

Café-Restaurant 
Nieuwe Directie. - Sterk verlaagde prijzen. 
TELEFOON 117707 · SPUISTRAAT No. 111 
Groote en kleine zalen voor vergaderingen 

en partijen. 

ten van Roggel, 3. Driessen van Merkelbeek. 
Vaste baan: 1. Cuipers van Neer, 2. Gorissen 

van Haelen, 3. Pijls van Roggel, 4. Naus van 
Neer, 5. Vissers van Blitterswijk. 

De verstkomende afdeeling der Limb. Jagers 
was die van Blitterswijk. De Burgerwacht van 
Roggel verscheen met het grootste aantal 
schutters. 

Groenlo, 28 Mei. Vergadering in het Stations
koffiehuis onder voorzitterschap van luitenant
kolonel W. v. Ingen Schouten, uit Arnhem. 

Overste van Ingen Schouten begon zijn ope
ningswoord met de mededeeling, dat de voor
zitter der pl. afdeeling wegens drukke werk
zaamheden had gemeend te moeten bedanken. 

Niettegenstaande de afdeeling den laatsten 
tijd weinig vergaderd heeft, groeit zij toch ge
stadig; het ledental is gestegen tot 120. 

Voorts kwam de heer Jalink aan het woord, 
die een interessante lezing hield over "Oranje 
in de Historie". 

De lezing, die geïllustreerd werd met ver
schillende lichtbeelden en gramophoonplaten, 
viel zeer in den smaak. 

Overste v. Ingen Schouten sprak een slot
woord. 

Haelen. 1 Juni heeft de afd. Haelen van het 
Landstormkorps Limb. Jagers het nieuwe sei
zoen geopend. Met kennisgeving was de E.A. 
heer Burgemeester Mr. Th. Aquarius afwezig en 
eenige bestuursleden wegens eene vergadering 
der boerenleenbank alhier. 

De voorzitter, de heer Th. Brentjes, opende 
de bijeenkomst en heette bestuur en leden har
telijk welkom. Een bijzonder woord van wel
kom richtte spreker tot den Z.E. heer Pastoor 
Krijns. Spreker vond het jammer dat eenige 
bestuursleden afwezig zijn, en spoorde de 
leden aan trouw de schietoefeningen bij te wo
nen, opdat dezelfde resultaten als in 1934 be
haald zullen worden, want deze waren schit
terend. 

De Z.E. heer Pastoor dankte den voorzitter 
voor de hartelijke woorden tot hem gericht, en 
zette in eene mooie toespraak het doel van het 
korps uiteen. Spreker spoorde allen aan goede 
leden te zijn, strijders voor kerk en staat tot 
heil van vorstin en vaderland. Deze korte maar 
veelzeggende toespraak werd met een daverend 
applaus begroet. 

De Voorzitter verzoekt Z.E. het eerste schot 
te lossen, waaraan Z.E. gaarne voldeed. De 
resultaten der eerste vijf schoten waren 42 van 
de 50 punten, een zeer mooi resultaat. Spraken 
wij vorig jaar van de jagers-capaciteiten van 
den oud-jager den E.A. heer Mr. Th. Aquarius, 
met dezelfde bewoordingen zouden wij dezen 
uitslag ook voor dit jaar willen betitelen voor 
den Z.E. heer Pastoor. 

Het bestuur was ook het schieten no<! lang 
niet verleerd, meerdere rozen werden gescho
ten, jammer dat het weer niet meewerkte, zoo
dat alles letterlijk in het water viel. Toch wil
den ook de leden deze eerste oefening niet 
laten voorbijgaan zonder geschoten te hebben, 
en de schietuitkomsten waren bijzonder goed. 

De Burgemeester was echter deze eerste oefe
ning niet vergeten, wat bleek uit een bijzondere 
tractatie voor bestuur en leden: deze werd met 
een hartelijk dankwoord door den voorzitter 
aanvaard. 

Hierna deed de commandant, de heer H. Jans
sen, nog eenige mededeelingen over ingekomen 
stukken, betreffende het bijwonen van schiet
tournooien van zustervereenigingen. Met alge
meene stemmen werd besloten aan het schiet
tournooi te Grathem op 16 Juni deel te nemen. 
Over de andere zal later beslist worden. 

De Z.E. heer Pastoor woonde tot het einde 
de schietoefeningen bij, en toonde groote be
langstelling voor de verschillende schutters. De 
regen was echter de spelbreker en zoo liep 
deze eerste goed geslaagde oefening ten einde. 

Harderwijk. Generaal Duymaer van Twist 
heeft in het Chr. Mil. Tehuis te Harderwijk een 
vaandel uitgereikt aan de afdeeling van den 
B.V.L. 

De plechtigheid werd o.a. bijgewoond door 
den garnizoenscommandant, kolonel Dames en 
door de plaatsvervangende commandanten van 
het 7e en 20e R.I., de majoors van der Lely 
en Schol. 

De leiding van den avond was in handen van 
Dr. J. W. v. d. Bosch, die het openingswoord 
sprak. 

Made. Na voorbereidende besprekingen werd 

H.O.Z.O. 
HOMOEOPA THISCH 
ONDERLING FONDS 
voor ziekenhuisverple-

1 ging en Operatiekosten. 
Uitgaande van de Ver. tot Vrije keuze van Ge• 
bevborderinNg dder

1 
Hdomoeo- neesheer en Zieken]l. 

pat ie 1n e er an . 
InL verstrekt de Adm., Zuiddijk 70, Zaandam 

N.V. 
BLO 

1 Jun 
ting V 

melen 
pl. lei 
te St 
leidin 
Verb 
zicht 
B.V.U 
Genk 
om d 
aand 

Een 
aantal 

Nie 
hield 
schut! 
50 pu 

Oin 
an 

koppE 
punte: 
ten; ~ 
280 p 

De 

Ouc 
de pl 
zijn Jo 
ben 
den 
- on 
te d 
B.V.U 
vrou 
,raki< 

Ra 
m M 
aansti 
manie 
Burge 
Diede 
hun 1 
dat d 
noem 
op 7 
21 Ju 
schie 
beke 
uitst 

Dat 
name 
over 
druk 
- zo 
genoe 
een t 
kome, 
volko 

Om 
schap 
verho 
reeds 
schie 
der g 
Zoo'n 

Te~ 
nog , 
welkd 

gram1 
het s 
meen 

Ro1 
van h 
iaarv, 
aanw, 
heer 
heer 
De v 
voorz 

De 
terwij 
van < 
gers ! 

saris 
gerwé 

Da, 
Tal v 

H. 

ST 



la" 

jzen. 
o. 111 
ngen 

beek. 
·issen 

van 

agers 
. van 
antal 

.ions• 
nant
n . 
ope• 

voor• 
verk
r1ken. 
.tsten 
li. ge-

oord, 
ranje 

ver
laten, 

slot-

r1 he t 
, se1-
E.A. 

:ig en 
ering 

,ende 
har
wel

stoor 
enige 
? de 
: wo-
1 be
;chit-

zitter 
tt, en 
n het 
:oede 
.t t ot 
maar 
?rend 

schot 
. De 
l van 
·aken 

van 
arius, 
lezen 
voor 

lang 
scho
zoo· 
w il
niet 

bben, 
ed. 
oefe-
1dere 
l met 
ûtter 

Jans
omen 
:hiet· 
alge• 
:hiet-
:men. 

?inde 
, be
;, De 

liep 
inde. 

rwist 
, een 

den 

door 
s en 
van 

Lely 

1 van 
oord 

werd 

SCH 
NDS 
rple• 
sten. 
Ge· 

.enb. 
daDI 

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN 
BLOEMEN MAGAZIJN 

's-GRAVENHAGE 

1 Juni een vergadering gehouden tot oprich
ting van een nieuwe afdeeling Made, met Drim
melen en Stuivezand. Om 7.30 uur opende de 
pl. leider, de heer A. de Wijs, Hoofd der school 
te Stuivezand, de vergadering. Na een korte in
leiding gaf de commandant van het West-Brab. 
Verband, de res. luit.-kol. T. Beets, een over
zicht van doel, wezen en organisatie van den 
B.V.L., waarna de Zeereerw. heer Pastoor van 
Genk nog eens scherp naar voren bracht, waar
om de B.V.L. reden van bestaan heeft en elks 
a andacht en medewerking verdient. 

Een dertigtal vrijwilligers verbond zich, welk 
aantal zeer zeker nog zal toenemen. 

Nieuw-Vennep. De Bijz. Vrijw. Landstorm 
hield drie schietavonden tot indeeling van haar 
schutters. Geschoten werden 4 series van max. 
50 punten. 

Oirschot, 27 Juni. De voornaamste uitslagen 
van den koppel-schietwedstrijd zijn: 1. Het 
koppel H. van Beers en H. Teurlincx, met 284 
punten; 2. M. van Eert-W. Blankers, 281 pun
ten ; 3. W. Versteegen-Jac. Hoppenbrouwers, 
280 punten. 

De wedstrijd bleek een groot succes te zijn. 

Oud-Beijerland, 17 Juni. - In het feit, dat 
de plaatselijk leider een kwarteeuw gelede.iJ. 
zijn loopbaan bij het Chr. onderwijs begon, heb· 
ben de leden van den B.V.L. aanleiding gevon· 
den hem op hartelijke wijze te huldigen en hem 
- onder aanbieding van een fraai geschenk -
te danken voor het vele, dat hif voor den 
B.V.L. te Oud-Beijerland is geweest. Ook me
vrouw Mullaard werd in deze huldiging be· 
trokken. 

Ravenstein, 7 Juni. Na verschuiving der reeds 
m Mei l.i. bepaalde datums, zulks vanwege c!e 
aanstaande Gildefeesten en Festival der Har
monie O.B.K. is thans door de besturen der 
Burgerwachten van Dennenburg, Huisseling en 
Dieden en Je Landstormafdeeling Ravenstein in 
hun laatst gehouden vergadering vastgesteld, 
dat de schietwedstrijden, uitgaande van ge
noemde korpsen, gehouden zullen worden 
op 7, 14 en 28 Juli a.s. De datum van 
21 Juli is uitgevallen wegens de kermis. De 
schietwedstrijd wordt wederom gehouden in het 
bekende "Laantje" aan den Stationsweg, een bij 
uitstek prachtig terrein. 

Daar genoemde korpsen, wegens hun deel
name aan elders gehouden schietwedstrijden, 
overal in den omtrek bekend zijn, wordt op een 
druk bezoek gerekend. Als alle korpsen 
- zoowel Burgerwacht als Landstorm - waar 
genoemde afdeelingen op concours zijn geweest, 
een tegenbezoek op een der genoemde datums 
komen afleggen, kan de uitgeschreven wedstrijd 
volkomen slagen. 

Om de onderlinge saamhoorigheid en vriend
schap - naast oefening in de schietkunst - te 
verhoogen, werden dan ook alle korpsen, die 
reeds met een der genoemde afdeelingen op hun 
schietconcours mochten kennis maken op een 
der genoemde datums te Ravenstein verwacht. 
Zoo'n veronderstelling spreekt voor zichzelf. 

Ter kennismaking zijn ook die korpsen, welke 
nog geen bezoek van ons gehad hebben zeer 
welkom en kunnen - indien mogelijk - dan 
op een tegenbezoek dezerzijds, bij voorkomende 
gelegenheid rekenen. 

Voor versterking van den inwendigen mensch 
is op het terrein voldoende gelegenheid, tevens 
kosteloos stalling van auto's en rijwielen. 

Uitnoodigingen tot deelname worden dezer 
dagen verzonden en indien een afdeeling van 
Burgerwacht of Landstorm geen uitnoodiging 
tot deelname mocht ontvangen, gelieve dan pro
gramma aan te vragen bij den secretaris van 
het schietcomité: P . Driessen te Deursen, ge
meente Ravenstein. 

Roermond. 20 Mei hield de afd. Roermond 
van hetVrijw. Landstormkorps Limb. Jagers hare 
jaarvergadering, waarbij buiten de vrijwilligers 
aanwezig waren: burgemeester Mr. Reymer, de 
heer Odekerken, commissaris van politie en de 
heer Lucas, commandant van de Burgerwacht. 
De vergadering stond onder leiding van den 
voorzitter der afdeeling, Ir. Ruyten. 

De heer Stevens bracht het jaarverslag uit, 
t erwijl de leider, de heer Opveld, een overzicht 
van de financiën gaf. De sterkte aan vrijwilli
gers steeg tot 137. De burgemeester, de commis
saris van politie en de commandant van de bur
gerwacht hielden toespraken. 

Daarna had de uitreiking der prijzen plaats. 
Tal van prijzen in de vier schuttersklassen wer-

H. AB E R S O N & ZOON 
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D. C. VAN STEMPVOORT Jr., Vlaardingen. 

den toegekend. Het brevet voor koningsschutter 
werd uitgereikt aan den Limb. Jager Donker
sloot; de brevetten voor scherpschutter aan de 
Limb. Jagers Damen, Knoben, Stevens, Hamans, 
Beurskens, v. d. Venne, Jeurissen, Roumen, 
v. Eyck en Huskens. 

De zeer geanimeerde avond was een succes 
voor de plaatselijke landstormcommissie en den 
leider Opveld. 

Rheden, 31 Mei. In hotel Franken te Velp 
heeft de afd. Velp-Rozendaal een bijeenkomst 
gehouden met het doel kennis te maken met de 
nieuwbenoemde leden der plaatselijke land
stormcommissie, t.w. de heeren J. W. J. van 
Mierop, B. van Leeuwen, W. Burgers, J. Hoi
tink. De heer 0. Gunning had bericht van ver· 
hindering ingezonden. 

De vergadering stond onder leiding van den 
plaatselijken leider, den heer J. A. A. Meijer 
Jr. ,die de nieuwe commissieleden op hartelijke 
wijze toesprak en hen wees op de taak die zij 
als leden der plaatselijke commissie hebben te 
vervullen. 

In dezen zomer zal geschoten worden op de 
schietbaan op Beekhuizen; ten einde het hou• 
den van schietoefeningen in den winter voor 
te bereiden, werd een commissie uit de vrij
willigers benoemd, welke in overleg met den 
plaatselijken leider zal trachten een geschikt 
lokaal te vinden, waar met K. S. 0. geschoten 
zal kunnen worden. 

Ten slotte sprak de heer Van Leeuwen een 
kort dankwoord namens de andere nieuwbe· 
noemde commissieleden. 

Schiedam, 22 Juni. Om 1 uur vertrokken met 
autobussen negentig leden van de afd. Schiedam 
van den B.V.L. van het Koemarktplein naar 
Wassenaar, om deel te nemen aan den landdag 
van den B.V.L. op Raaphorst . 

Stampersgat, 12 Juni. Jaarvergadering. Aan
wezig waren de commandant van het West
Brabantsch Verband, res. luit.-kolonel Beets, de 
geheele plaatselijke commissie en ruim 40 land
stormers. Overste Beets reikte 1 brevet voor 
koningsschutter en 11 brevetten voor scherp
schutter uit, zoodat de afdeeling momenteel één 
koningsschutter en 25 scherpschutters bezit. 
Hierna volgde de uitreiking van de schietprij
zen. Zes vrijwilligers gaven zich op voor on
derteekening van de akte tweede ban, bijzon
dere bestemming. 

Tongelre, 19 Juni. De afdeeling verkreeg een 
fraai eigen vaandel. 

Velp (N.Br.) Enkele uitslagen der gehouden 
schietwedstrijden in grooter verband: 

Korpswedstrijd: 1. B.V.L. II Escharen, 288 
punten; 2. B.W. II Heesch bij Oss, 286 p.; 3. Je 
maintiendrai, Uden, 285 punten; 4. B.V.L. I, 
Escharen, 284 punten. 

Kampioenswedstrijd met twee vijftallen van 
een afdeeling: B.V.L. Escharen met 27 rozen, 
waarvoor een zilveren medaille beschikbaar 
was, aangeboden door Z.Exc. Mr. Dr. L. N. 
Deckers, Minister van Defensie. 

Uithoorn. Op initiatief van den burgemeester 
is er een dames-comité opgericht om gelden in 
te zamelen voor een vaandel ten behoeve van 
de plaatselijke afdeeling van den bijzonderen 
vrijwilligen landstorm. 

Op 24 Mei kwam dit comité ten raadhuize 
bijeen, terwijl ook de plaatselijke landstorm
commissie aanwezig was. 

Mevr. Koot bood namens het damescomité 
het vaandel aan, met het uitspreken van de 
volgende rede: 

Mijnheer de voorzitter, dames en heeren. 
Toen, nu eenige weken geleden, door u een 

aantal dames werd uitgenoodigd, zitting te ne
men in een comité, hetwelk in voorbereiding 
zou nemen de totstandkoming van een vaandel 
voor den B.V.L., hebben de daartoe genoodig
den gaarne daaraan voldaan, omdat het doel 
van den B.V.L. bij ieder weldenkend mensch 
sympathiek is. 

De wijze waarop de Uithoornsche burgerij 
ons gulhartig in staat stelde een bedrag bij 
elkaar te brengen, waardoor wij zelfs nog voor 
een ander sympathiek doel geld mochten over· 
houden, stemt tot groote tevredenheid, en een 
woord van dank is hier zeker op zijn plaats. 

Namens de Uithoornsche burgerij moge ik u 
dit vaandel overhandigen en de hoop uitspre
ken, dat het vaandel, indien niet in gebruik 
voor B.V.L.-doeleinden, een plaats moge vinden 
in het raadhuis, als een blijvend bewijs van 
ordelievendheid der burgerij en tevens als pro
paganda van het mooie instituut. 

De burgemeester, tevens voorzitter van de 
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Bijeenkomst van Officieren van het Landstormkorps "Verband Dordrecht" . 

landstormcommissie, bedankte de dames en 
aanvaardde voor den B.V.L. het vaandel. 

Wamel, 5 Juni. In de vergadering van de 
plaatselijke afdeeling werd het woord gevoerd 
door den hoogeerw. deken van Valkenswaard 
en den heer L. van Agt, secretaris van de ge
westelijke landstorm-commissie "De Meierij". 
De beide sprekers zetten in hun rede het doel 
van den B.V.L. uiteen en oogstten een warm 
applaus. Tot leden van de plaatselijke com
mssie werden benoemd de heeren B. van Eldik, 
voorzitter, L. C. M. Kerstens, secretaris, Th. 
den Bieman, penningmeester, G. van Gelder en 
A. Putters. 

Westervoort, 18 Mei. In het café Snelders 
werd een schietwedstrijd gehouden, gevolgd 
door een vergadering. 

De voorzitter van de pl. commissie, burge
meester Vos de Wael, opende de vergadering, 
waarna de overste van Ingen Schouten de prij
zen uitreikte die bij den schietwedstrijd gewon
nen waren. Hierna hield de heer Jalink een 
lezing over "Ons Vorstenhuis in de Historie" . 
Met een kort woord sloot de Overste van In
gen Schouten dezen avond. 

Wildervank. Op 27 Juni kwam de afdeeling 
Wildervank van den B.V.L. bijeen voor een 
schietwedstrijd. Ondanks het vergevorderd sei
zoen was een flink aantal leden opgekomen. 
Mede aanwezig was luitenant Atema uit Gro
ningen, die aan het einde van den avond aan 
de verschillende winnaars met een korte toe
spraak hun prijzen uitreikte. 

Enkele mededeelingen werden nog verstrekt 
over den 3 Juli gehouden schietwedstrijd voor 
de afdeelingen uit Westerwolde en de veenko
loniën. Deze werd gehouden in hotel Frascati 
te Stadskanaal. 

Woensel, 31 Mei. Tijdens den wedstrijd had 
door de leden der afdeeling Gestel een huldi
ging plaats van hun plaatselijken leider, die 
daardoor niet weinig werd verrast. Bij monde 
van den landstormer Theuns, werd hii in de 
bloemetjes gezet, terwijl een keurige portefeuil
le met inscriptie werd aangeboden, voor het 
vele werk verricht voor de afdeeling. 

Zevenaar, 15 Juni. Door den burgemeester 
van Zevenaar, jhr. A. E. M. van Nispen tot Pan
nerden, werd in tegenwoordigheid van tal van 
autoriteiten en vele bijzondere vrijwilligers een 
schietlokaal aan den plaatselijken leider, den 
heer Janssen, overgedragen. 

Daarna had de uitreiking van eenige brevet
ten plaats en van de schietprijzen van de af
geloopen winter gehouden wedstrijden. 

De burgemeester was zoo vriendelijk een en 
ander aan de schutters op geestige wijze uit 
te reiken. Inderdaad weder een mooie avond 
voor den B.V.L. te Zevenaar. 

SCHIETWEDSTRIJDEN 
GRIJPSKERK (GRON.) 

Op de tennisbaan achter het hotel 
Vogelzang te Grijpskerk organiseerde 
de afdeeling Grijpskerk van den B.V.L. 
een grooten schietwedstrijd; op 8 
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banen was gelegenheid te schieten. Om 
negen uur werd het eerste schot gelost 
en des avonds half acht was het afgeloo
pen. Honderden kaarten zijn verschoten. 

Om twee uur heette de voorzitter van 
de afdeeling, Burgemeester Bakker, de 
aanwezigen welkom; aanwezig waren 
van de Nationale Landstormcommissie 
Majoor van Schelven, zulks in de ptlaats 
van den voorzitter Generaal Duymaer 
van Twist, die door andere werkzaam
heden verhinderd was, verder leden 
van de Gewestelijke Commissie, alsmede 
de Commandant, leden van de Plaatse
lijke Commissie, de Commandant van 
het Motorkorps, de Burgemeester van 
Kollum, enz. 

Met belangstelling namen de heeren 
kennis van de vaardigheid der schutters. 
Des nainiddags was het zoo druk, dat 
verschillende schutters wachten moes
ten. 

De prijzen werden uitgereikt door 
den Commandant Kapitein Oosters. 
Korps 1 e Groningen I, 2 Haren, 3 Gro
ningen II. 

Hoogste korpsschutters Roorda, Hoog
kerk, Eerekruis, aangeboden door 
den heer Bontkes Gosselaar. Verst 
wegkomend korps Stedum, beker. 

Personeel. le pr. gouden medaille _R. 
Lutgers, Haren; 2e pr. beker, Sinninghe, 
Hoogkerk; 3e pr. Rustema, Baflo. 

Vaste baan. le pr. beker, Aasman, 
Haren; 2e pr. medaille, Zuidema, Gro
ningen; 3e pr. medaille, Mook, G~onin
gen. 

Vrije baan. le pr. plaquette, Aasman, 
Haren; 2e pr. medaille, Mook, Gronin
gen; 3e pr. medaille, Vrieling, Haren. 

Geluksbaan. Bouwkamp, Groningen. 
Slomp, Grijpskerk; Dobben, Ezinge. 

Wij noemen alleen de eerste drie 
winnaars. Intusschen was het kleiduiven 
schieten begonnen. Hier waren win
naars: 1. Haan, Groningen; 2. R. Hoek
stra, Surhuizum; 3. Vrieling, Haren; 
4. J . Geertsema; 5. W. T. P . Dijkstra, 
Grijpskerk. 

De stafmuziek was des avonds aan
wezig en concerteerde. Pater de Greeve 
hield een belangwekkende rede. Hon
derden menschen waren op het terrein 
aanwezig. 

Aangezien de afwerking van de ver· 
schoten kaarten veel te lang op zich liet 
wachten, kon de uitslag vrije baan niet 
meer des aivonds geschieden. De schiet
wedstrijden zijn voor Grijpskerk aardig 
ingeburgerd en de band tusschen insti
tuut en leden zeker versterkt. Tot een 
volgend jaar. 

HOTEL POMONA 
BRANDVRIJ GEBOUWD 
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Beëediging van Officieren van het Vrijwillige Landstormkorps "Spoorwegdienst". 

Het Vrijwillige Landstormkorps Spoorweg
dienst krijgt voor het eerst officieren. 

Beëed.iging van 25 Reserve-Officieren. 

In een der zalen van het voormalig 
Marinedepartement, Lange Voorhout, 
heeft op 6 Juli voor de eerste maal de 
beëediging plaats gehad van reserve
officieren voor speciale diensten bij het 
Vrijwillige Landstormkorps Spoorweg
dienst en wel van een 25-tal, bij welke 
plechtigheid aanwezig waren de luite
nant-generaal b .d. L. F. Duymaer van 
Twist, voorzitter van de Nationale Land
stormcommissie, de generaal-majoors 
I. H. Reijnders, chef van den Generalen 
Staf, en H. de longh, inspecteur van den 
Vrijw. Landstorm, dr. Ch. F. P. Bode
meijer, hoofdinspecteur 1e kl. der Ned. 
Spoorwegen, chef van personeelszaken, 
de kapitein van den Generalen Staf W. 
Thomson, hoofd van de sectie Spoorweg
dienst van den G.S., en verschillende 
andere belangstellenden. 

Nadat de nieuwe - of in hun functies 
bij dit korps nieuw-aangewezen - offi
cieren in carrévorm waren aangetreden, 
las de eerste-luitenant J. J. Jurrissen 
van de Sectie Spoorwegdienst G.S., het 
Koninklijk besluit voor, waarin de be
noeming dezer officieren wordt vast
gelegd. 

De directeur van den Etappen- en 
Verkeersdienst, tevens commandant van 
het Vrij willige Landstormkorps Spoor
wegdienst, luitenant-kolonel N. T. Car
stens, ging daarna over tot de eigenlijke 
beëediging. 

Spr. wees tevoren op de groote betee
kenis van den drievoudigen eed ( trouw 
aan de Koningin, gehoorzaamheid aan 
de wetten, onderwerping aan de krijgs
tucht) en sprak vervolgens de nieuwe 
officieren toe, hun gelukwenschend met 
deze voor hen en voor de weermacht zoo 
belangrijke gebeurtenis. Voor eenigen 
uwer, aldus spr., is deze eed of gelofte 
een vernieuwing van die, welke zij reeds 
vroeger in een andere functie als officier 
hebben afgelegd, voor de meesten uwer 
beteekent zij het begin van hun militaire 
loopbaan. De noodzakelijkheid, in tijden 
van binnenlandsche onlusten te kunnen 
beschikken over een korps militaire 
spoorwegmannen, leidde er in 1903 toe, 
bij het korps Genietroepen een z.g. 
exploitatiecompagnie op te richten, 
waarbij dienstplichtig spoorwegperso
neel een verbintenis kon sluiten. Daar
naast bestond en bestaat nog bij dat 
korps ( thans regiment) een afdeeling, 
waarbij telken jare jonge dienstplichti
gen worden geoefend in het aanleggen, 
herstellen en vernielen van spoorwegen. 

Toen na den oorlog in aansluiting bij 
het Instituut van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm Landstormkorpsen 
met bijzondere bestemming werden op
gericht, was een daarvan het Vrijwillige 
Landstormkorps Spoorwegdienst, dat 
feitelijk in de plaats kwam van de Ex
ploitatiecompagnie, met ,dit verschil , dat 
behalve dienstplichtig spoorwegperso-

neel, ook niet-dienstplichtigen een ver
bintenis bij dit korps kunnen sluiten, 
doch deze laatsten uitsluitend met het 
oog op binnenlandsche onlusten. 

Dit korps vormt dus een kern voor 
spoorwegmannen, die een verklaring 
van trouw aan het wettig gezag hebben 
af gelegd en die bij ernstige woelingen 
onder de wapenen geroepen kunnen 
worden, om in hun functie bij de Spoor
wegen - doch in militair verband -
dienst te doen en zoodoende te beletten, 
dat het verkeer wordt ontwricht. 

Dank zij den steun verleend door de 
Nationale Landstormcommissie en haar 
organen, breidt de sterkte van het korps 
zich voortdurend uit. 

lndeeling van officieren bij het korps 
werd aanvankelijk niet noodig geacht, 
hoewel dit op den duur wel als een 
leemte werd gevoeld o.m. met het oog 
op het gebruik van het korps bij binnen
landsche onlusten. 

Bij mobilisatie wordt het korps als 
zoodanig niet opgeroepen, met uitzonde
ring natuurlijk van de dienstplichtigen. 

lntusschen was bij het Legerbestuur 
ook de noodzakelijkheid gebleken, om 
de sterkte van ,de bij de gemobiliseerde 
weermacht in te deelen spoorwegtroe
pen (tot dusver alleen van de Genie af
komstig) belangrijk uit te breiden en 
werd in de organisatie van het Leger een 
bataljon spoorwegtroepen - bestaande 
uit eenige wegcompagnieën en een ex
pfoitatie-compagnie - alsmede een de
pot Spoorwe,gtroepen opgenomen. 

Het personeel van deze bataljons 
wordt gevormd door het bij het regiment 
genietroepen opgeleide personeel, voorts 
voor het dienstplichtig personeel van het 
Vrijw. Landst. korps Spd. en tenslotte 
door spoorwegpersoneel afkomstig van 
andere wapens en bij het regiment ge
nietroepen overgeplaatst. 

Het encadreeren van het bataljon met 
officieren vormde echter een moeilijk 
vraagstuk; bij het regiment genietroepen 
worden geen reserve-officieren voor de 
spoorwegtroepen opgelei,d; de ambte
naren van de N.S., tevens reserve
officier bij een der wapens zijnde, waren 
voor een deel reeds geplaatst bij de 
sectie Spoorwe·gdienst van de Etappen
directie, zoodat hiervan slechts enkelen 
voor overpfaatsing met bestemming 
voor het bataljon in aanmerking kwa
men en genegen waren. 

Bovendien moest voor deze encradree
ring in de eerste plaats gebruik worden 
gemaakt van die personen, wier ,dage
lijksche werkkring overeen komt met de 
taak, welke hen bij de spoorwegtroepen 
zou wachten. 

Dank zij de krachtige medewerking 
van de directie der N.S., waarbij spr. 
vooral den grooten steun van den heer 
Bodemeijer constateerde en dank zij de 
bereidwilligheid van degenen, die hoe-

Recept Prof. Dr. med. H. Much 

wel meerendeels niet of niet meer tot 
militairen dienst verplicht, genegen wa
ren zich als officier beschikbaar te stel
len, is thans de encadreering van de 
spoorwegtroepen nagenoeg verzekerd. 

Als korpscommandant en als D.E.V. 
betuigde spr. hier zijn grooten dank aan 
alle autoriteiten, die hebben medege
werkt om tot deze benoeming te gera
ken, in het bijzonder aan den Minister 
van Defensie, aan den Chef van den Ge
neralen Staf en aan den Inspecteur van 
den Vrij willigen Landstorm. 

Spr. gaf den Inspecteur van den 
Vrijw. Landstorm namens de officieren 
van het korps Spoorwegdienst d0, ver
zekering, dat zij de eer van dit korps te 
allen tijde zullen weten hoog te houden 
en noodigde de betrokkenen uit, den eed 
van trouw, zooeven afgelegd, te bezege
len met een driewerf hoera op H.M. de 
Koningin. 

Hieraan werd op spontane wijze ge-
volg gegeven. . 

Generaal De Iongh zeide, het bijzon
der op prijs te hebben gesteld, deze 
plechtigheid bij te wonen en dankbaar 
te zijn voor totstandkoming van het on
derhavige korps in het verband van den 
Vrijwilligen Landstorm. Met voldoening 
gewaagde spr. van de toewijding, door 
allen, die aan den B.V.L. verbonden 
zijn, voor de taak, welke zij op zich heb
ben genomen. Spr. heette de nieuwe 
officieren hartelijk welkom en wenschte 
hun geluk met hun toetreding. 

Vervolgens werd nog het woord ge
voerd door Generaal L. F. Duymaer 
van Twist. 

De hoogste in rang van de nieuwe 
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officieren, de res.-majoor ir. A. Plomp, 
ingenieur van den Weg bij de Ned. 
Spoorwegen, dankte namens allen en 
zeide, dat de nieuwe officieren terdege 
overtuigd waren van de beteekenis van 
hun toetreding tot het onderhavige 
korps, waarbij te dienen door hen als 
een voorrecht wol'dt beschouwd, terwijl 
de sobere -levenshouding, met terzijde
stelling van persoonlijke belangen, een 
kenmerk van den officier mag worden 
genoemd. 

Tenslotte werd eerewijn aangeboden. 

Beëedigd werden: 
Plomp, Ir. A., Res. Maj. v. Spec. D. 
Bosma, G., Res. Kap. v. Spec. D. 
van Veen, Ir. N. J., Res. Kap. v. Spec. D ,, 
Jielof, J., Res. 1ste Lt. v. Spec. D. 
Hameleers, G. H., alsvoren. 
Deenik, Ir. J. F., alsvoren. 
Alfrink, G. G., alsvoren. 
Meier, H. H. F., alsvoren. 
van den Brink, F. C., alsvoren. 
van Hedel, A. A. W. J., alsvoren. 
de Coc!c, C., alsvoren. 
Nijenhuis, H. J., alsvoren. 
lmhof, J. W., alsvoren. 
Langeveld, J. H., alsvoren. 
Schoewert, C. C., alsvoren. 
Fröling, H. E., alsvoren. 
Harkema, S., alsvoren. 
Krabbendam, G., alsvoren. 
de Rooij, H., alsvoren. 
Ballintijn, G. C. M., alsvoren. 
Schipaanboord, G., alsvoren. 
van den Brink, T. H., alsvoren. 
de Vries, L., alsvoren. 
van Egmond, C. A., alsvoren. 
Gerst, Mr. F., Res. 2de Lt. v. Spec. D. 
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Oelftsche Blauwe Borden of Vazen 
van "DE PORCELEYNE flES II 

noodig? 

Naar BER.G1WER.F, B. V. L. - er 
HAVEN 5 en 13 MAASSLUIS 

De Voorzitter der Ge

westelijke Landstorm 

Commissie "Drenthe", 

J. Knoppers, Burge

meester van Meppel, is 

benoemd tot lid van de 

Gedeputeerde Staten 

van Drenthe. 

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

Bevorderd tot Res. Luit. Kolonel voor 
spec. diensten de res. majoor v. sp. d. 
L. J. P. Geldens; tot res. majoor v. sp. d. 
de res. kapitein voor sp. d. Mr. A. E. 
Baron van Voorst tot Voorst, Commis
saris der Koningin in de Provincie 
Overijse!. 

S. DE WAARD - ZWIJNDRECHT 
BRUïNELAAN No. 13 

Zaadhandel - Zaadteelt - Turfmolm 
Gereedschappen, boomen, planten, heuten 

KOLONEL B.D. A. MEINSTER. t 
Op 24 Juni j.l. is overleden het 

lid der Gewestelijke Landstorm
commissie "Twente". 

Met groote waardeering zullen 
vele Twensche vrijwilligers zijn 
arbeid voor den B.V.L. blijven 
gedenken. 

BENOEMINGEN. 

Tot Commandant van het Vrijwillige 
Landstormkorps "IJssel-Vollenhove" is 
benoemd de Reserve-Kolonel K. L. 
Rozendaal van den Generalen Staf. 

Tot Commandant van het Vrijwillige 
Landstormkorps "Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie" is benoemd de Reserve
Majoor Y. Baan van het 21e Regiment 
Infanterie. 

ndstormkorps West-Brabantsch Verband. 
Districts-Schietwedstrijden te Bergen op Zoom. 

Op Zaterdag 6 Juli hebben op het 
schietterrein Kijk-in-de-Pot te Bergen 
op Zoom zeer geanimeerde districts
schietwedstrijden plaats gehad van het 
Landstormkorps West-Brabantsch Ver
band, waaraan door ruim 200 vrijwilli
gers uit de afd. Bergen op Zoom, Hooger
heide-Woensdrecht, Ossendrecht, Huy
bergen, Wouw, Halsteren-Lepelstraat, 
Dinteloord en Willemstad werd deelge
nomen. Van des namiddags 1 tot 6 uur 
werd regelmatig geschoten, waarbij 
bleek dat de z.g. Engelsche patroon, die 
uitsluitend op dezen wedstrijd ge'bruikt 
werd, zich zeer goed voor oefeningen 
zoowel als wedstrijden leent en dat het 
gebruik hiervan toch wel heel animee
rend kan werken. Er heerschte een 
zeer genoegelijke stemming onder de 
deelnemers en hen, die van hun belang
stelling blijk gaven. Onder deze laatsten 
merkten wij o.m. op den Burgemeester 
van Bergen op Zoom, Mr. Drs. P. A. 
F. Blom, den Garnizoenscommandant 
Luitenant-Kolonel Van Beugen Bik, den 
Secretaris der Nationale Landstormcom
missie, Res. Kapitein Boulogne, den Voor
zitter der Gewestelijke Landstorm Com
missie in West Brabant, Burgemeester 
van Campen van Dinteloord, den Secre
taris der Commissie, Pastoor Jos. van 
Genk, den heer Th. Dane, lid der Prov. 
Staten van Noord Brabant en den Voor
zitter der plaatselijke Landstorm Com
missie, Kapelaan Hoevenaars, den heer 
Leusink, benevens verschillende leden 
der gewestelijke en plaatselijke com
missies. 

De Commandant van het Landstorm
korps, W. Braibant, de Res. Luit. Kolo
nel T. Beets, ontving de verschillende 
autoriteiten en genoodigden, die met 
belangstelling kennis namen van het 
verloop der wedstrijden en het werk 
der wedstrijdcommissie onder leiding 
van den Res. ten Luit. V. Jansen, pl. 
leider der afd. Bergen op Zoom. 

Des avonds om 7 uur vond in de Har
moniezaal Korenbeurs een bijeenkomst 
van de deelnemende vrijwilligers pilaats, 
waar eveneens door bovengenoemde 
autoriteiten blijk van belangstelling 
werd gegeven en ook de burgemeester 
en de commandanten van het 3de en 
14e regiment infanterie aanwezig waren. 

Op het podium, waar het fraaie Ko
ninklijk erkende Korpsvaandel was uit
gestald, hadden met den Korpscomman
dant, de voorzitters der gewestelijke 
en plaatselijke landstormcommissies en 
de secretaris der gewestelijke land
stormcommissie plaats genomen. 

Na een van veel waardeering getui-

gende openingstoespraak van den ge
westelijken voorzitter, den heer van 
Campen, Burgemeester van Dinteloord 
en Fijnaart, werden onder begeleiding 
van het welwillend medewerking ver
leenend strijkorkest der Gebr. Dietvorst 
de beide eerste strofen van het Wilhel
mus gezongen, waarna de secretaris 
der Nationale landstormcommissie, de 
Kapitein Boulogne bericht van verhin
dering deed van den Luitenant-Generaal 
Duymaer van Twist, voorzitter der Na
tionale Landstorm Commissie en na
mens dezen groeten en gelukwenschen 
overbracht aan den B.V.L. in West Bra
bant. Daarna hield de heer Boulogne 
een rede over de beteekenis van den 
Bijz. Vrijw. Landstorm, een rede, waar
in hij niet alleen de wordingsgeschiede
nis van den B.V.L. klaar en duidelijk uit
eenzette, maar ook een helder beeld 
gaf van de beteekenis van den B.V.L. 
in de huidige tijdsomstandigheden. De 
met de grootst mogelijke aandacht ge
volgde rede van den heer Boulogne 
werd met geestdriftig en langdurig ap
plaus der vergadering begroet. 

Vervolgens werden door den Korps
commandant de Res. Luit. Kol. T. Beets 
de behaalde prijzen uitgereikt, een zeer 
fraaie collectie, getuigend van veler 
sympathie voor den B.V.L. 

Ondertusschen werd den vrijwilligers 
een versnapering aangeboden, hetgeen 
de prettige stemming nog verhoogde. 

Na de prijsuitreiking werd nog een 
propagandistisch slotwoord gesproken 
door den ZeerEerw. heer Jos. van Genk, 
secretaris der Gewestelijke Landstorm
commissie, waarna met een vrooHjken 
marsch van het orkest besloten werd. 

De uitslagen der schietwedstrijden 
luiden als volgt: 

Korpswedstrijd: 

1 e prijs: Af deeling Bergen op Zoom 
463 pt. 

2e prijs: Afdeeling Halsteren 434 pt. 
3e prijs: Afdeeling Vrederust 433 pt. 
Hoogste Korpssc'hutter: W. Leenders 

99 pt. 50-49 pt. 

Personeele Baan Klasse G: 

te prijs: W. Leenders, Bergen op 
Zoom 49 pt.; H. D. Hoek, Vrederust 
49 pt. 

2e prijs: L. Hazen, Bergen op Zoom 
48 pt. 

3e prijs: A. v. d. Sterren, J. Tebhens, 
A. Schetters, allen Bergen op Zoom, elk 
47 pt. 

4e prijs: T. v. Dessel en P. Nijssen, 
Bergen op Zoom. 

Se prijs: Chr. Soeters, Bergen op 
Zoom; W. v. Beek, Dinteloord; P. Kor
teweg, idem; F. de Moor, Bergen op 
Zoom; A. Stoffels, Halsteren; C. Stuart, 
Bergen op Zoom; J. Mijnsbergen, idem. 

6e prijs: A. de Wit, Lepe1lstraat, A. C. 
Landa, Bergen op Zoom, J. F. Morties, 
Dinteloord. 

7e prijs: M. de Jong, Dinteloord, G. 
v. Nieuwenhuijzen, Dinteloord, A. 
Spruyt, Bergen op Zoom. 

Se prijs: A. Boluyt, Dinteloord, A. 
Rampart, Halsteren, W. de Bruyn, Din
teloord, H. de Meulder, Halsteren, E. in 
't Veld, Vrederust. 

Personeele Baan. Klasse M. 

te prijzen: C. J. Philips, Bergen op 
Zoom 47; J. A. Goosends, Bergen op 
Zoom 47; A. J. Meesters, Bergen op 
Zoom, 47; A. H. v. Tilborg, Bergen op 
Zoom, 47; P. Govaarts, Bergen op 
Zoom 47; Reeders, Willemstad, 47; v.d. 
Weele M. J., Dinteloord, 47. 

2e prijzen: P. Voets, Wiillemstad, 46; 
M. C. v. Tilborg, Bergen op Zoom, 46. 

3e prijzen: Th. Wagemans, Bergen op 
Zoom 44; E. de Wolf, Bergen op 
Zoom, 44. 

4e prijzen: C. M. Crusio, Bergen op 
Zoom; A. Kladder, Vrederust; C. v. 
Meel, Bergen op Zoom; P. Moonen, Ber
gen op Zoom; C. Verbrugge, Ossen
drecht; Th. Tolhuyzen, Wouw. 

OPROEP VOOR EEN NATIONAAL 
HULDEBLIJK TER BLIJVENDE 
HERINNERING AAN DE REIS 

VAN DE K XVIII. 

Den Helder, 1 Mei 1935. 

Wie aan de totstandkoming van 
dit nationaal huldeblijk wil medewer
ken wordt verzocht zijn bijdrage per 
postwissel of giro No. 42883 te zenden 
aan 11 Onze Marine", Den Helder, onder 
motto 11Voor Nationaal Huldeblijk 
K XVIII". 

Namens het Comité, 

A. W. P. ANGENENT, Voorzitter. 
J. H. M. KOOTKERK, Secretaris. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Weesperkarspel. Ten raadhuize van Weesper
karspel heeft de installatie plaats gehad van de 
Plaatselijke Landstorm Commissie voor de ge
meente Weesperkarspel. 

De commissie is als volgt samengesteld: bur
gemeester W. J. A. C. Bins, voorzitter; ge
meentesecretaris G. Delfos, secretaris; H. de 
Kloet, penningmeester; leden in alf. volgorde: 
D. Broeren, C. van Eck, J. J. van Nes, H. Ot-
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VAN RAVENHORST - ARNHEM 
BOUWT ALLE CARROSSERIEEN 

STAALBOUW 

Se prijzen: C. Boenders, Bergen op 
Zoom; A. Machielse, Wouw; A. Wal
raven,Vrederust; A. H. Molenaars, Din
teloord; E. Sonneveld, Willemstad; G 
v.d. Weele, Bergen op Zoom. 

6e prijzen: C. Besters, Bergen op 
Zoom; Chr. de Frel, Dinteloord; F. J. 
Hulshof, Wouw. 

7e prijzen: W. de Meulder, Halsteren; 
C. Kools, Bergen op Zoom; A. Hugens, 
Bergen op Zoom; J. v. d. Zande, Hal
steren. 

Vrije Baan: 

te pr. W. Leenders, B. o. Z., 50 pt. 
2e pr. P. Schetters, B. o. Z., 49 pt. 
2e pr. P. Goovaarts, B. o. Z., 49 pt. 
3e pr. H. J. D. Hoek Vrederust, 48 p. 
3e pr. L. Hazen, B. o. Z. 48 pt. 
3e pr. v.d. Weele, B. o. Z., 48 pt. 
3e pr. Chr. Soeters, B. o. Z., 48 p. 
4e pr. A. J. v. Sterren, Bergen op 
Zoom. 
Se pr. M. d. Jong, Dinteloord. 
6e pr. P. Moonen, Bergen op Zoom. 
7e pr. J. Tebbens, Bergen op Zoom. 
Se pr. A. M. Keyzer, Dinteloord. 
9e pr. W. Meulder, Halsteren. 

ten, J. Verburg, P. Verlaan, P. L. de Vries, J. 
F. Welle, J. W. Welle. 

De commissie heeft een werkprogramma ont
worpen en zal binnenkort wederom vergaderen. 

ARNHEMSCHE MANèGE. 

Dezer dagen is het den heer J , H, v. d. Eyn
den, eigenaar van de Arnhemsche manege en 
den heer Ernest Teunis, eigenaar van de Mill 
Hili Ridingschool, the Ridgeway, Londen N.W., 
gelukt den heer Jan Kok, vroeger directeur van 
maneges in Holland en Berlijn, te bewegen om 
de leiding van hun stallen op zich te nemen. 

Reeds dezer dagen is een transport Engel
sche paarden door voornoemde heeren geïm
porteerd en te Arnhem ondergebracht. 

De Arnhemsche manege met zijn bekend goed 
materieel is over heel ons land voldoende be
kend, gezien de successen op de verschillende 
concoursen, jachten en terreinritten. 

De Mill Hill-mane)!e te Londen, geheel buiten 
gelegen met prachtige omgeving,. groote spring
en jachtterreinen, zeer deskundige leerkrachten, 
die de Hollandsche en Fransche taal machtig 
zijn, staat hoofdzakelijk onder leiding van Miss 
J. Teunis. 

In de stallen te Londen bevindt zich een 
20-tal goede jachtpaarden ter verhuur en kun
nen bezoekers bij verschillende in de omgeving 
zijnde jachtclubs geïntroduceerd worden. 

Het Wenthworth Hall Hotel annex groote 
garage is tegenover de stallen gelegen; tevens 
bestaat er gelegenheid in de naaste omgeving 
bij families als paying guest te worden opge
nomen. 

LANDDAG 
TE BOXTEL 
OP 31 AUGUSTUS 
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Voor Jong Nederland 

2 

4 5 

GROEP A. 
(Onder de 10 jaar.) 

TOOVERVIERKANT. 

3 1 

6 

'---7--'_s_..,__~ 

Vul het vierkant in met de getaUen 
van 1 tot 9. Maar zóó, dat ge telkem 
15 krijgt, als ge drie opeenvolgende ge
tallen optelt, hetzij loodrecht, waterpas 
of overdwars. 

1 

2 

9 

32 

33 

1 

GROEP B. 
(Boven de 10 jaar.) 

TOOVERVIERKANT. 

8 7 31 

25 14 

20 13 15 

18 23 

11 22 17 24 

1 
30 6 10 

-

In dit vierkant komen de getallen 
van 1 tot 36 voor. 't Is gedeeltelijk reeds 
ingevuld. Prdbeer nu de ontbrekende 
getallen te plaatsen. Maar voor één 
ding moet je zorgen: Iedere rij, horizon
taal, of verticaal of diagonaal, geeft bij 
opteifüng steeds 111 tot uitkomst. 

't Adres voor oplossingen is: 

AAN OOM BERTUS, 

Bureau Landstormblad, 
Koninginnegracht 50, 

'S-GRAVENHAGE. 

DE TINNEGIETER. 

Uit het blank metaal, dat tot smel
tens toe verhit werd, goot Hans Mayer 
prachtige lepels, bekers en schotels. Hij 
was dan ook in het stadje Knockeldorf 
alom bekend en beroemd. 

Toch was voor Hans de tinnegieterij 
niet het allerhoogste: hij streef de naar 
een zete1l in den Raad zijner woonplaats. 
Maar nog veel aanlokkelijker was voor 
hem het Burgemeestersambt! 

In geen geval wenschte hij als gewoon 
tinnegieter zijn leven te slijten. 

Nu was er in Knockeldorf een club 
van twaalf mannen, die geregeld 
's avonds in een herberg met elkander 
de zaken der gemeente behandelden. 
Vriend Hans, die terdege van den tong
riem gesneden was, hanteerde daar den 
voorzittershamer. Tot dezen kring van 
wijze mannen behoorden: een schilder, 
een pruikenmaker, een grenskommies, 
een klerk, een snijder, een schoenlap
per, een borstelmaker, een kuiper, een 
rentenier, een brouwer, (die aNer dikke 
vriend was) en ten slotte de welgedane 
waard, als gedienstige allemansvriend. 

Daar viel in Knockeldorf altijd wel de 
een of andere kwestie te bespreken. En 
wanneer Hans als president zijn stem 
verhief, verstomde aanstonds de luid
ruchtigheid van' het elftal, dat met die-

pen eèr,bied en open mond naar den 
vlotten spreker zat te luisteren. 

Op één van die clubvergaderingen 
nam de tinnegieter vol vuur het woord, 
terwijl hij op z'n 1breed voorhoofd zes 
rimpels trok: 

,,Cluhgenooten! Waarde vrienden! 
Lieve broeders! 

Gij zult me wel willen toestaan, dat 
ik mijn overkropt gemoed thans eens 
voor u luchten wil. Gij moet dan weten, 
dat mijn hoofd op dit moment nog is ge
lijk een gloeienden pot, aangezien dezen 
nacht mijne rust wreedelijk werd ver
stoord. Zooals gewoonlijk, deed het be
lang van volk en vee mij aan het pein
zen raken. Want, nietwaar broeders! 
(och, heer waard! lang me nog een teug 
verkwikkend gerstenat!) er valt in ons 
stadsbestuur zoo ontzaglijk veel te 
laken. Ik vind onzen Burgemeester met 
z'n Raad gewoonweg watersoep! Wie 
zijn er zoo a1l leden? 't Is alles één pot 
nat! Een ouwe-sokkentroep! Een vader, 
een zoon, een broer, een neef, een oom, 
een zwager, een kleinzoon van onzen 
burgervader - 't is allemaal als lamilie 
van elkaar, een gezellig onder-onsje. En 
al die lui zitten daar als vetgemeste 
beren op het ·zachte, groene kussen. 

Ons die1ïbaar Knockeldorf zal geheel 
te gronde gaan, wanneer er niet spoedig 

met ijzeren hand verandering wordt 
aangebracht. 

Ik vrääg u, mijne heerenl waar is voor 
ons, burgers, de vrijheid toch te vinden? 
Ik bespeur dit kleinood evenmin als gij! 

We worden behandeld als siaven, als 
ezels, als honden! 

En waarin schuilt de oorzaak van al 
dat kwaad? 

In het Burgemeestersschap ! 
Ik zal u zeggen, hoe het voortaan 

gaan moet! 
Men kieze uit elk beroep om beurt 

een burgervader. Hierdoor kan de gan
sche burgerij aan 't bewind deelnemen. 
En dan is het knoeien en stelen op het 
Stadhuis met wortel en tak uitgeroeid. 

Den éénen keer moet er een snijder 
aan 't roer zitten; deze zal de belangen 
van zijn gild wel goed behartigen. 

Een volgende maal heeft een goud
smid b.v. het hooge amlbt; deze zorgt, 
dat geen collega van hem a1ls een konijn 
kan gevild worden. 

Zoo zou een tinnegieter als burge
meester met kracht voor zijn vakgenoo
ten kunnen opkomen, al kostte het hem 
ook zijn klandizie, of desnoods z'n kop! 

Doch ieder van ons zal maar een 
enkele maand regeeren mogen, opdat 
elk ambacht en bedrijf in vreugde en 
vrijheid zal kunnen bloeien!" .... 

Na 't uitspreken dezer vurige rede
voering, waarbij de tinnegieter telkens 
z'n oogen 't achterste voren in z'n ver
hit voorhoofd draaide, riepen de elven 
als in koor uit: 

"0, gij ons aller leidsman en tolk! Gij 
hebt tot heill onzer goede stad als de 
wijze koning Salomo gesproken. Ons ge
moed was bedrukt; maar door uw wijs 
en bezielend woord trilt thans bruilofts
vreugd in ons aller hart! Voor onzen 
geest zien wij reeds ons dierbaar 
Knockeldorf als een vrij volk, dat lust 
in den arbeid, geld in de kast, en spek 
in de kuip heeft! Leve Hans Mayer, onze 
wijze, waardige President!" riep de snij-

der; en allen hieven hun beker omhoog, 
om op de gezondheid van den tinnegie
ter te drinken. 

In 't holle van den nacht keerden de 
gasten vroolijk en voldaan huiswaarts, 
Het was een goede avond, een schitte
rende vergadering geweest: er waren 
spijkers met koppen geslagen! 

Het was voor Hans dan ook volstrekt 
geen verrassing dat op hem straks als 
burgervader de keus werd uitgebracht. 

Nu was dus de droom zijns levens op 
heerlijke wijze in vervulling gegaan! 

Van blijde ontroering schreide hij 
dikke tranen, en viel hij Greta, z'n ge
vleesde gade, om den hals. Deze barst
te luid snikkend uit: ,,Hans, m'n lieve 
Hans! vergeef toch mijn mopperen! 'k 
Heb je groot onrecht aangedaan, door je 
telkens te verwijten, dat je •dikwijls diep 
in den nacht thuiskwam! Ik geef een 
groot feest tot afscheid van de tinnegie
terij!" 

Nu stond Hans dan op het toppunt 
van z'n roem; maar de slapelooze nach
ten van vroeger vermeerderden nog. De 
Knockeldorfers liepen storm naar de 
woning van den nieuwen Burgemeester, 
om hem met veel vertooning hun heil
wenschen aan te bieden. 

Vanaf den dag zijner verkiezing had 
de nieuwbakken magistraat rust noch 
duur. Bezoeken ontvangen, vergaderin
gen leiden, bevelen geven, schrijven en 
wrijven tot ver over 't middernachtelijk 
uur. 

En Greta, thans Mevrouw van den 
Burgemeester, zat van den morgen tot 
den laten avond in haar prachtige flu
weelen japon, met gloeiendheete sla
pen. 't Was voor haar een heele toer, 
haar waardigheid op te houden. Vaak 
overkwam het haar op bezoek bij def
tige burgers, dat zij van verlegenheid, 
:verveling, of vermoeienis zat te geeu
wen en te gapen, 

Ook onze oud-tinnegieter begon wel 
dra ach en wee te roepen. Neen! dat zijn 
ambt zooveel van zijn geest en tijd zou 
vergen, had hij nimmer kunnen vermoe
den. 

Daar had je de wetten, om de stad te 
besturen! Die akelige wetten, zoo duis
ter, zoo onbegrijpelijk. Vol met stadhuis-

Statuette van den beeldhouwer 
Aug. Falise. 

woorden! Ja, stadhuiswoorden! 
Dat ellendige Latijn! Hij kon er geen 

touw aan vast maken! Daar kwamen die 
advocaten hem telkens mee pilagen, en 
dan leek het hem, alsof hij als een klein 
kind door een donkeren doolhof dwaal
de. Hij kon niet anders dan tasten, zoe
ken, peinzen, dolen en zweven. Om zich 
te redden, snoot hij in zoo'n hachelijk 
oogenblik z'n neus, en krabbelde hoes
tend achter z'n oor. En 't eind was ge
woonlijk, dat hij zich als een kikker op
blies, en den lastigen bezoeker ver
gramd buiten de deur zette. 

Maar wanneer hij dan geheel buiten 
adem in z'n zorgstoel neerplofte, kwam 
vaak weer een ander met opgestoken 
staart. En als hij dezen met een kluitje 
in 't riet gestuurd had, stond niet zelden 
,nummer drie als een brieschend paard 
op z'n stoep te trappelen. 

Och, och! hoeveel viel er in zijn ambt 
niet te bedisselen! Er schoot schier geen 
tijd over, om te eten en te drinken. Rus
teloos dreunde de koperen klopper op 
z'n mooie, eikenhouten deur. 

Het zweet van inspanning en zorgen 
dwong hem iederen dag van linnengoed 
te verwisselen. 

110, vrouw!" riep hij uit in een mis
moedige bui, met wanhoopsoogen zoo 
groot haast als theeschoteltjes, 11 0 

Greta! ik sHk! Ik sterf! lk kan het niet 
langer uithouden! Weg met het burge
meesterschap! .... Eens was ik tinne
gieter met God en met eere! Niets hoo
gers is er, dat mijn ziel voortaan begee
ren zal! Wiie ook in den Raad onzer stad 
roem en eer verwerven moge, ik voor 
mij wensch eenmaal als tinnegieter te 
sterven!" 

Hans lei zijn ambt neer, tot groot ge
noegen zijner vrouw, Bij beiden viel nu 
eensklaps een loodzware last van de 
schouders. Hans was beschaamd, omdat 
nu plotseling z'n oogen opengingen: 
Heel zijn verkiezing was slechts een 
loos spel geweest, waardoor men hem 
een week of drie voor den mal had ge
houden! Hij wierp zich weer met de 
borst op zijn voormalig bedrijf, en leef
de als tinnegieter met z'n vrouw 
voortaan gelukkig en tevreden. 

OOM BERTUS. 

VERKRIJGBAAR! 
Beelden: 

,,Als 't Moet" 
naar het model van den beeldhouwer 

AUGUST FALISE 

Zeer geschikt voor schietprijzen 

Normaal formaat, f 
40 c.M. hoog, prijs .. 4.5 

(bij 10 stuks f 4.- per stuk) 

Groot formaat, 
60 c.M. hoog, prijs .. 

Dezelfde beelden in brons gemetalliseerd 
normaal form. f 17.50; groot form. f ,o.-. 

Levering, tegen beschadiging verpakt, 

na ontvangst van postwissel of storting 

op onze postrekening no. 7656, Admini-

stratie van "Het Landstormblad ', 

Koninginnegracht 50, Den Haag. 
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LANDDAG TE RIJS (Gaasterland) 

WIE HELPT JONGEMAN, 
27 jaar, lid B.V.L., aan werk; 
jachtopzien., boschwachter of 
werker of iets dergelijks; on-

verschillig waar. Brieven aan 
A. MORAAL, Bruggertsteeg 
no. 23. Enschede. 

B.V.L.-er 
22 j., 3-jarige I-:1.B.S.-opleiding, 
gedipl. onderwijzer, gediend 
hebbende als wachtmeester bij 
de schoolmeetafd., zoekt een 
bestaan; v.g.g.v. Brieven on
der letter G bur. v. d. blad. 

BIEDT ZICH AAN 
net gehuwd persoon, 40 jaar, 
goede gezondheid, voor jacht
opziener, parkwachter of 
nachtwaker; gep. maréchaus
sée en acht jaar als jacht
opziener in functie geweest; 
voorzien van de beste getuig
schriften en aanbevelingen. 
Brieven: W. VAN KRIMPEN, 
Linaeusstraat 42 bis, Zuilen 
(prov. Utrecht). 

CHAUFFEUR 
Lid B.V.L., door vervullen v. 
zijn mil. plichten zonder be
trekking geraakt, zoekt plaat
sing als chauffeur. Steller 
dezes is in het bezit van rij
bewijs en is enkele jaren, tot 
aan zijn mil. dienst, chauffeur 
geweest op een groote exepe
ditie-ondern. Br. aan en inl. 
bij den plaats. leider der afd. 
Alphen a. d. Rijn, Zaalberg
straat 14, tel. 320. 

Expeditiewerkzaamheden 
gezocht door flink pers., 39 j., 
goed met paarden kunn. omg., 
in bezit van rijwiel en bekend 
in A'dam; voorz. v. goede get. 
en aanbev. Adres: J. Prasing, 
Semarangstr. 4 III, A'dam 0. 

NEDERLANDSCH 1 
_ FABRIKAAT 

N.V. KONINKLIJKE 

BEGEER 
VOORSCHOTEN 

MEDAILLES 1 
INSIGNES __ _ 

N.V. SLUIS & GROOT's 
Kon. Zaadteelt en Zaadhandel 

ENKHUIZEN 

TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

OP 11 SEPTEMBER 
SUCCES 1935 GEBRUIK VOORTAAN 

de serieuze schijven 

~ 0 5- e~ ~~fo~t~, !,?,~~t op ~ ~. speciaal vervaardigd schiet
schi.iv~ncarton. - Alléén 
verkn.1gbaar: 

0
, ~c, N,V, v,h, Fa, Groenendijk 

, , . , . ~ . , Slaghekstr. 90-94 - R'dam Z. 
lliü;I Tel.11386 

1 
' ; Levering van schijven voor 

form. 17½ x 25 Landstorm en Burgerwacht 
Auteursrechten voorbehouden franco huis door heel 't land 

PURGEER-EN 
BLOEDZUIVERENDE 

PILLEN 
van H. VAN AKEN 
Apotheker-Specialist 

te Selzaete 

Het beste en doelmatigste 
purgeermiddel; veroor
zaken geen buikpijn of 
krampen, zuiveren het 
bloed en geven 't nieuwe 
kracht. 

00RK0,NDEN 
ter herinnering aan feesten, 
eerste-steenlegging, ju bi 1 e a, 
enz., toepasselijk geïllustreerd 

GEBR. GREVENSTUK 
Hof-Calligrafen en Teekenaars 
Rokin 98, bij Spui, Amsterdam 1 

VOORBURGSCH 
AUTOM'OBIELBEDRIJF N.V. 

Directie: I-:1. ROSKAM 
Reparatie - inrichting 

Boxengar. en Werkplaatsen: 

I5MAARl€N 
KAREL I 

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

Prijs: f 0.60 per doos 
Verkrijgbaar bij Apothe
kers en Drogisten. 

Van de Wateringelaan no. 1 STOOMEN LS 
Telef. 772986 - Giro-no. 1951 HOEVE 
Speciaal inger. v. Buick-repar. J • VERVEN 

CAPELLE a.d. IJSSEiL 
Telefoon (Rotterdam) 

No. 5 3 0 0 9 

V r a a g t p r ij s 

Importeur: 

SCHUL TE & THIEME 
Postbox 55 - Middelburg 

Jam en Chocolade- Pastei 
Merk , , Tit- ,Bit'' 
Allerfijnste kwaliteit! 

"Tit-Bit" Fabriek 
en beschrijving van onze modellen STOOMWASSCHERIJEN Bleekstraat - Vlaardingen 

die ui tsl uitend 

Firma C. en S. VALKENBURG & Co. ZEEPPOEDER 
van 

f 25.-
kost 

een prima 

SCHERPENZEEL (Geld.) 
Tel. 7 - Telegrammen: 

SIMON-VALKENBURG 

Fabrikanten van: 

"DE BEL" - UTRECHT 
gebruiken, ontvangen vol ver
trouwen de wasch ter behan
deling van iedere huisvrouw. 
Vraagt U eens bij ons aan? 
Wij zijn zeer concurrent 1 

rijwiel. . . 
Spaart uw geld. Koopt of be
stelt nog niet ... Vraagt eerst 
gratis Prijscourant 1935 met 
juiste afbeelding en beschrij
ving ... 
W. VAN HEERDT, Fabrikant, 

Diverse soorten Singelband, Touw- Lunteren. 

werk en Techn. Banden en Weefsels G. M. A. SJEIJLEN1M. T. LINDHOUT's 

DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 

KOOPT 
BIJ 

VROOM & 
DREESMANN 
LANDS TORME RS, 
LET OP UW ZAAK! 

Sigaren-, Tabak- en 
Sigarettenmagazijn van 

C. G. LUIK, AALSMEER 
DORPSTRAAT No. 20 

Gebrs. v. LEUSDEN 
EDE OOSTERBEEK 

Jacht- en Toeristenartikelen. 

Amunltle, Tenten, Veld- en 

Thermosflesschen, Rug

zakken, enz. 

N.V. INGENIEURSBUREAU 

DONKERSTRAAT 50 BRANDKASTENHANDEL 

ACCOUNTANTSKANTOOR HARDERWIJK 1 IN- EN VERKOOP van 
eerste klasse brandkasten 
en kantoormeubelen H M VAN TRIET Tel. 141 - Giro 119428 

• • UNIFORM-KLEERMAKERIJ NIEUWE HAVEN 137 B 
Van ltersonlaan 1 Coupeur steeds te ontbieden TEL. 55249 • ROTTERDAM 

GOUDA 
Telefoon no. 2204 

BIJL00'8 

MOTORB'OOTDIENST N.V. 
ROTTERDAM 
SCHIEDAM 
ZAANSTREEK 

Adres Rotterdam : 
Nieuwehaven no. 49, tel. 13558 
Adres Schiedam : 
Overschieschestr. 78, tel. 68114 

H.RAMBACH C. ESSELINK MAANDERWEG 10 

Fabrikant van 
en Handelaar in 

BOUWMATERIALEN 
MIDDELHARNIS - TELEF. 21 

EDE 
Uw adres 
voor 1ste klas civiele en 
militaire kleeding naar maat 

LANDSTORMERS ! TE KOOP 
VOOR= . 2 SCHIJFBUKSEN 

KLAVERRUITERS één met en één zonder ver-
sneller. Resp. f 35.- en f 30.-. 

Jb. HOGENBOOM EN ZN. 
SPIJKENISSE. TELEF. No. 3 Nimrod's Huis - Nijmegen 

H. W. BLOMJOUS Sigaren-Tabak-Sigaretten 
DENNEWEG75-77 H G J WOLF 
TELEF. No. 112760 • • • 
's-GRAVENHAGE - LEIDEN -
Uniform- kleeding 
Petten 

TELEF. 45980 - ROTTERDAM 

N.V. NEDERL. BASALT Mij 
ZAANDAM 

Vraagt ons prijs van 

BASALTINE
TROTTOIRTEGELS 
Levering op strengste keur 

De Firma 
W. H.H. v.d. Born & C0 

Granen en Pluimveevoeder 

te 

T erschuur-Barnevelt 
levert U de meest oordeel
kundig samengestelde pluim
vee- en kuikenvoeders. Door 
't gebruik van onze artikelen 
krijgt ge een antwoord op de 
vele vragen, welke zich voor
doen op dit gebied. 

Neemt proef ..... . 
en ge wordt overtuigd ! 

DE POPUlAIRE tal> 
THI 

CLOCK 
HAT --f 6.~ 

GARAGE "LUXE" 
TURFMARKT 24-26 

TELEFOON 2001 • GOUDA 
Verhuur - Stalling - Reparatie 

Off. Agent: 
Nash • Singer • International 

,,EKSTEEN" 
Sweelincklaan te Bilthoven 
SPECIAAL-BUREAU VOOR 
WATERREINIGING 

KEN;f U DE MILISAF.E? 
Vraagt prosp. Opgericht 1910 

948 TELEFOON 948 

88 BREESTRAAT 88 

VAANDELS-VLAGGEN ZIET VERDER 
en sluit uw levensverzekering-

EN 
WATERTECHNIEK 

S.IGA ,RE1N MAGAZ.IJN 

A. Drüghorn 
HOEVELS! 
één der weinigen die werkelijk 

chemisch reinigen. 

Goudsche Kaas . . ) 
Zoete Komijnekaas ) 20 et p.p. 
Meikaas ....... ) 
Oude Kaas ...... 25 et p.p. 

MEDAILLES BEKERS 
EEREKRUISEN en LINTEN 

L. P. BOSMAN 
bij dfl 

Algemeene 
Friesche Levensverz.Mij 
Burmaniahuis • Leeuwarden 

door den B.V.L.-er 

Lvering uitsluit. a. d. handel Javastr.57. Haag. Tel.113290 Rotterdam. Telefoon 45980. 

Alles volvet met rijksmerk. 
Gewicht per kaas 7-15 pond. 
Bij 50 pd. franco d. geh. Ned. 
Boerderij "Rust na Arbeid" 

Waddingsveen 

WESTEINDE 36, DEN HAAG 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen en Hofborduursels 

P. DIELEMAN • ARNHEM 
Parkstraat 78 
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••0:~~=:SCH DORUS RIJKERS RIJWIELEN N.V!!:!ms GRANDîiornL COOMANS-BRISTOL 
F A B R I K A AT ------ Geïllustreerde prijscourant gratis op aanvraag 

• • CONSERVEN 

WERELDREPUTATIE 
GEHEEL GEMODERNISEERD 

Onze prijzen zijn thans : Kamers vanaf f 3.-. inclusief 
uitgebreid Hollandsch ontbijt. 
--------ALLE COMFORT 

1 : 1 bi 3 1 J i i-4 
Prima kwaliteit 

BLOM Vreeland - Hotel "De Nederlanden" - Café-Restaurant 
Heerlijk, rustig gelegen aan het schoonste plekje van de 
Vecht, met gezellig terras en flinke serre. Ruime, frissche 
slaapkamers met stroomend water. Prima keuken. Garage. 
Eigen aanlegsteiger. Tel 801 door!. Bondshotel. Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA 

SP,ECIAUT,EIT UNIFOiRMEN. • Prima Coupe. • ,Reizigersbezoek op aanvraag. APELDOORN LEEUWARDEN 

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, Spar
ren, Zweedsch Vuren en Grenen Plaathout. 
Gesch. en geploegd hout v. d. woningbouw. 

TRIPLEX OREGON PI~E 
BERKEN en EUEN 

PRIJZEN SCHERP CONCURREEREND 1 
KORTE LEVERINGSTIJD 

BETONHOUT ----- KISTENHOUT 

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

Dagelijksche Boot- en Autodiensten 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE - PETROLEUII - OLii!N EN VETTEN 

MACHINEKAMER-BEHOEFTEN 

HOTEL BLOEMINK 
GEVESTIGD SEDERT 1847 

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

Hotel "De Kroon" 
Vergaderzalen 
UITST. KEUKEN IIOTORBOOTDIENST DELFT- ROTTERDAM Y, Y, 

TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G. 

DELFT - HOOIKADE 30 - TELEFOON 457 
ROTTERDAM - WIJNHAVEN t.o. 105 - TEL. 13820 

CAFE-RESTAURANT 

'T GOUDEN HOOFD Hotel-Rest. ,,NEUF" 
Meppel - Tel. 2322 

G:RO,ENMAR1KT 13 

DEN HAAG -

NEDERLANDSCHE Telef. 117584 (3 lijnen) 

HANDEL-MAATSCHAPPIJ,N.V. H t INoord-Brabant 
AMSTERDAM Q 8 

Agentschappen te ,ROTTERDAM en 's-G,RAVENHAGE 

ALLE BANKZAKEN 
P. Mulders & Zn. 

.. Utrecht 
Vreeburg - Tel. 12836 

Uitstekende keuken 

Pied à terre voor Giethoorn, 
Staphorst, Havelte, etc. etc. 

Hotel VERNIMMEN 

SAFE DEPOSIT 

Heerenveen (t.o. 't station) 

Stroomend w. en k. water 
Centrale verwarming 

KOFFERKLUIS Groote Vergaderzalen GARAGE - TELEF. 20 

v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, VOOR EERSTE KLAS VERPAKTE ARNHEM 

Delft, Den Haag, Amsterdam, ROOM BOTER HOTEL SLUIS VELP 

Zaandam, Nijmegen en omgekeerd Café-Restaurant HOTEL FRANKEN 
Rozendaalschelaan 12 
Telefoon no. 3 6 6 3 B EA N is de m eest gebruikte motorsproeimachine voor 

elk fruit- en /of boomkweekersbedrijf, in prijzen 
vanaf f 480.- geheel bedrijfsklaar ter plaatse 
geleverd. 

Vraagt ons adressen van gebruikers en informeert dan hun 
jarenlange ervaring. 
Speciaal adres voor alle sproeistoffen en "Kankerdood", het 
onovertroffen genezend middel tegen kanker. 

BEAN SPROEIMACHINES 
RIJKSSTRAATWEG A 23 - GELDERMALSEN - TEL. 103 

Neemt deel aan de GOEDEWAAGEN's 
,, VLIEGMEE" 
WEDSTRIJD 

Fa. B. BRINKERS 
AFDEELING ROOMBOTER 

ZOETERMEER 

OUDE STATIONSTRAAT 11 
(bij het Station) 

Logies met uitgebreid ontbijt 
vanaf f 2.25. Lunch of Diner 
vanaf f 0.95. Geld. Koffietafel 
vanaf f 0.75. - Aparte zalen. 
Vergaderlokaal v. d. B.V. L. 

GELEGENHEID 
VOOR GROOTE PARTIJEN 

RENKUM 

LEVERING UITSLUITEND AAN DEN HANDEL H O t e I-P e n 5 i O n Hotel "RIJNZICHT" 
,,WAMELINK" 

T·ELEFOON ZOiETERMEER 12 - 1DEN HAAG 390538 
WINTERSWIJK • TEL. 202 

N.V. INDUSTRIA 
Rustig gelegen, 

ROTTERDAM - HILLEGERSBERG te midden van bosch en tuin 
Postbox 569. Tel. 45860 (2 lijnen) 

Electrische :Materialen voor 
LEERDAM 

RIANT UITZICHT 

Vergaderlokaal v. d. B.V.L. 

MATIGE PRIJZEN 

PARA MONDSTUK . . 45 et. 

IM. BARNSTEEN . .. . 55 cL 
Inlichtingen bij S T R A ATV E R L I C H T I N G 

r uw sigaren-
ALKMAAR HOTEL-RESTAURANT 

,,LUCULLUS" winkelier Fabrieks- en Scheeps·verlichting 
DINEERT IN 

't GULDEN VLIES 

D.VERSTOEP Laan van Meerdervoort 809 
Den Haag 

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 

N. v. AANNEMING MIJ. STOOMWASSCHERIJ 
J. P. v. EESTEREN GEBR. BOEK 
BOUW- ,EN GEWAPEN'D 

,BETON1W1EiRKEN 

ZUIDBLAAK No. 22 

LOOSDUINEN 

Vraagt prijs 
per stuk 
en 

per K.G. 
R0TTER,DAM. Tel.11645 Speciale Afdeeling 

FIJNGOED 

INTERNATIONALE 
CONCOURS-EN VERKOOPSTALLEN 

ARNHEM 
Amhemsche Manège. Eigenaar: J. H. v. d. Eynden. 

LONDEN N.W. 
Mill Hili Ridingschool. Eigenaar: E. T eunis. 

ALGEMEEN LEIDER: JAN KOK 

Hoogeschool- en Volbloedpaarden 
Uitsluitend Ie klasse Enge·lsche spring- en rijpaarden 

Speciale leerkrachten met jaren-
lange praktijk in beide zaken aanwezig 

VLIETSKANT No. 46 
TELEFOON No. 33- 35 

Groote en kleine zalen voo:r 
vergaderingen en partijen_ 

HOTEL EN STALHOUDERIJ 

EN GE ZULT 

TEVREDEN ZIJN 

"DE KORENBEURS" TROMPENBERG'S MARKT - TELEFOON 9 
HOTEL PALACE HOTEL 

DE ROSKAM" HILVERSUM 
~ERKEWIJK _ TELEF. 123 TELEFOON 7941 (2 LIJNEN) 
GARAGE _ TELEF. 200 Hoog gelegen aan de bosschen 

VEENENDAAL D!f'"° MATIGE TARIEVEN f 

PANDBRIEVEN 
der N.V. INSULAIRE HYPO
THEEKBANK te ZIERIKZEE 
EEN VEILIGE BELEGGING 

Verkrijgbaar: 
4 pCt. Pandbrieven à 100 pCt. 
Aangesloten bij de controle 

Rijwielstandaards, loodsen en 
garages. Smederij. 

•------------------• der Rijkspostspaarbank. 
--------·------------ Jaarlijksche uitlotinq 2½ pCt. 

A. G. NIEUWENHUIS 
Arnh.-weg 177 - Telef. 2853 

APELDOORN 

Oefen- en Wedstrijdmateriaal G. J. HOSMAN 
Speciaal adres: ROTTER.DAM 

Drukkerij Ruiten beek Eendrachtstraat 38 a en c 
DOORN Telefoon No. 125 

HET adres voor alle handels- ZWIJNDRECHT 
Modellen en prijzen op aanvraag en vereenigingsdrukwerk 1 - STEEDS MEER GEVRA!A.GD 
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HElr 

LANDSTORM, LNSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

KONINGINNEDAG 1935 . 
Weer wappert Hollands vrije vlag 
Op <lees ons aller blije dag, 
Met ruchtig, luchtig klateren; 
't Symbool van trouw, bij vreugd en rouw, 
Aan WILHELMINA VAN NASSAU, 
Hier, en op Indie's wateren. 

Door geen dictatorsvuist . geknot, 
Die vrijheid, rede en recht bespot 
In moordend nivelleeren; 
Zoo n1.ogen wij nog vrij en frank, 
Met geestdrift en verplichten dank, 
Haar kinderlijk vereeren. 

0, Gij! Haar en der Vaderen God! 
Beschikker ook van 't V orst'lijk lot! 
Schraag Haar n1.et Uw vermogen! 
's Lands Moeder n1.et Haar eenig Kind, 
Door 't volk om strijd bewaakt, bemind, 
Als d' appel onzer oogen. 

.V.L.VLAGGEN OP SOEPELE REIN ZIJDE 

UIT EEN STUK VERVAARDIGD 

UITRAFELEN VAN NADEN UITGESLOTEN 

Overgang naar de 
aanvullingsreserve. 

Bijzondere vrijwilligers, die behooren tot de 
lichting 1920 en overgaan met October a.s. 
naar de aanvullingsreserve, en hun militaire 
kleeding en uitrusting wenschen te behou
den, moeten dit bij den plaatselijken leider 
opgeven, met overlegging van hun zakboekje. 

Het detachement van het Landstormkorps Zuid-Holland: West, dat deelnam aan de 
vierdaagsche afstandsmarschen te Nijmegen. 

TWEE MINISTERS OP TEXEL. 
Kennismaking met afdeeling 

van den B.V.L. 
1 

B.V.L., waarin de Minister wees op de 
groote kracht voor de Regeering die 
uitgaat van den Landstorm, vooral in 
deze moeilijke tijden. 

Schietwedstrijd in Den Burg. 

1 

Met een marine-vaartui·g uit Den Hel- / GEWESTELIJKE LANDSTORM-
der arriveerden te Texel Dinsdag 2 Juli, COMMISSIE DE MEIJERIJ". 
's avonds te zes uur, de Ministers van " .. 

1 

Defensie en van Binnenlandsche Zaken, 1 Als leden ya~ de ~.ewestehike Land-
met het doel kennis te maken met het storm-CommtSSie ZIJn benoemd de 

1 interne leven van een der afdeelingen heeren: . 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land- G. H. B. Ditters, burgem. van W~mel. 
storm, waarvoor de afdeeling Texel aan- H. M. L. M. Scheurs, notaris te 

1 gewezen was. Drunen. 
1 's Middags was in Den Burg een H. J. v. Hulten, burgemeester van 

schietwedstrijd gehouden voor de leden Haps. 
van den B.V.L., welke o.a. werd bijge- . J. L. van Engeland, wethouder van 
woond door Generaal Duymaer van Emdhoven. 
Twist. De prijsuitreiking geschiedde in J. H. Bardoel, burgemeester van 
tegenwoordigheid der beide Ministers. Moergestel. 
De Burgemeester van Texel, de heer B. ------------
W. Oort, sprak de bezoekers toe, waar
na Minister De Wilde een waardeeren
de toespraak hield tot de leden van den 

Levert: BOGAERTS-GRAAFLAND 
BOXTEL 



Blauwe Borden en Vazen van: 

,,De Porceleyne Fles" 
Bij BERGWERF B.V.L.-er 
HAVEN 5 en 13 MAASSLUIS 

HOTEL POMONA 
BRANDVRIJ GEBOUWD 

MOLENSTRAAT 53 - TELEFOON 11 6067 * 
DE,N HAAG 

WULFSE'S ZADEN 
ZWIJNDRECHT 

In plaatsen waar nog niet vertegenw. vragen 

wij actieve Agenten. - Vraagt inlichtingen 

Een zonnige landdag op Raaphorst 
Het Koninklijk landgoed Raaphorst een waar pronkjuweel. - De B.V.L. uit 

Zuid-Holland: West defileert. - Een Landstorm "van vleesch en bloed." - Een 
"familiedag" om nooit te vergeten. - Tentoonstelling van moderne weermiddelen. 

Landdag van den B.V.L. in Zuid
Holland: West, op Zaterdag 22 Juni, 
op het Koninklijk Landgoed Raaphorst, 
onder Wassenaar. 

Na dagen en dagen van regen - nog 
op Vrijdag 21 Juni werd ernstig aan het 
weer getwijfeld, en aan zonneschijn 
werd zelfs in 't geheel niet gedacht.. .... 
- de volle zomerzon ...... 

En daarmede was de Landdag reeds 
in principe geslaagd. Want Raaphorst is 
zóó wonderbaar mooi, dat 't zelfs zon
der de "attracties" van een Landdag, al 
meer dan de moeite waard is er heen te 
gaan. 

ONGELUKKIG 
IN 1-4 ET Ç;Pé'L ... 

MAA~ ... 

D·E IN DE PIJP. 
Oouwe Egberts Echte frie<;che tteere11 - Baai en 
Baai-Tabak. Melange van rijpe tabakken. 

E49 

En nu, nog veel te meer. 
De Landdag van Raaphorst is een 

,,familiefeest" geworden voor den B.V.L. 
in Zuid-Holland: West. Ongedwongen 
en blij waren de honderden en honder
den landstormers, hun vrouwen, hun 
gasten. En hoeveel bekenden zag ieder 
er niet, uit alle 60 plaatsen, waarin, ook 
in den winter van '34 op '35 de land
stormsamenkomsten gehouden zijn, de 
landstormsamenkomsten, die den band 
in Z.H.W. zoo hecht en sterk doen 
zijn ...... en eigenlijk is deze Landdag de 
kroon op het "winterwerk" geworden. 

We hebben in Z.H.W. weer onzen 
Landdag gehad, ditmaal in 't centrum 
van Z.H.W. Het volgend jaar hopen we 
te gaan naar Alphen a. d. Rijn - en 
thans reeds zijn we zeker van wel
slagen ...... 

Maar we dwalen af. 
Het is voor het district Zuid-Hol

land: West van den B.V.L., aldus het 
voortreffelijk verslag in het "Vader
land", in elk opzicht een hoogtijdag 
geweest. 

Een schitterende zomerzon had het 

fraaie, Koninklijke Landgoed Raaphorst 
in een waar pronkjuweel herschapen. 
Kan men zich een mooiere entourage 
denken voor een Landdag van de 
enthousiaste B.V.L.-ers? Het is voor 
Zuid-Holland : West dan ook een dag 
geworden om nooit te vergeten. 

Op het groote middenterrein was een 
zeer interessante tentoonstelling inge
richt van moderne weermiddelen, waar
van vooral de luchtdoel-artillerie, onder 
leiding van Luitenant Feitsma, uit 
Utrecht, en de pantserwagen, zeer de 
aandacht trokken. 

Wie er waren. 

Er waren bijzonder veel autoriteiten, 
die dezen Landdag met hun tegenwoor
digheid luister bijzetten. Onder hen 
merkten we o.m. op de Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Defensie, 
de heeren Mr. de Wilde en Dr. Deckers; 
Generaal en Mevrouw Duymaer van 
Twist, vergezeld van de heeren Res. 
Majoor K. A. van Schelven en Res. Ka
pitein G. F. Boulogne; Generaal en Me
vrouw de Iongh, vergezeld van 1ste Luite
nant-Adjudant Koning; de Generaals 
Kiès en Weber; Kolonel Froger, als ver
tegenwoordiger van den Inspecteur der 
Burgerwachten; de heer J. R. Snoeck 
Henkemans, lid van de N.L.C.; Majoor 
Dingemanse, van de Inspectie van den 
Landstorm; de heer Wiegman, Burge
meester van Wassenaar; de heeren L. 
G. Royaards; Res Majoor J. P. Boots; 
Th. H. Ruys; Res. eerste Luitenant D. 
J. Karres, met hunne dames - allen in 
het Gewest we]bekend; tal van Bur
gemeesters; zelfs de oud-leden der ge
westelijke commissie, Burgemeester 
Boddens Hosang uit Naarden en Burge
meester Crezée uit Ridderkerk. 

We zagen Voorzitters, Secretarissen, 
Commandanten uit de nevengewesten. 

Van de aanwezige leden der gewes
telijke commissie noemen we nog de 
heeren P. A. Colijn, Burgemeester van 
Alphen a. d. Rijn; E. Kraijenbrink, Dis
trictscommandant Motordienst; Mr. J. 
W. P1eeck, Burgemeester van Alkemade; 
R. Bordewijk; J. J. Eckebus; Mr. P. Ch. 
L. Eschauzier; J.C. de Haan; Luit.-Kolo
nel M. H. A. Juta; Majoor J. M. Kolff; 
H. J. Lamers; D. H. Reinders; C. Wilden
iberg en J. Zandberg. 

Tal van Burgemeesters waren aanwe
zig, o.m. de Burgemeester van Delft, 
Mr. van Baren en Mr. Egter van Wis
sekerke, Burgemeester van Brielle; 
Baron Schimmelpenninck van der Oye, 
Jagermeester van H.M. de Koningin in 
de provincie Zuid-Holland; van de 
Bataljons-Commandanten van Z.H.W. 
zagen we o.m. Res. Luit.-Kolonel G. F. 
van Hoogenhuyze; Res.-Majoor J. M. de 
Lange en Res.-Kapitein J. Kruls; van de 
plaatselijke commissie van Wassenaar 
mogen nog genoemd worden de heeren 
Jhr. W. K. von Weiler; Res. Kapitein J. 
Schol, plaatselijk leider (van dezen 
Landdag wordt al gesproken als van 
"den Landdag van Schol"); Res. eerste 
Luitenant M. Houbolt. 

Tal van voorzitters van plaatselijke 
commissies zagen we; tal van leden 

van deze commissies, en - vrijwel alle 
plaatselijke leiders. 

Voordat het eigenlijke programma 
begon, werd een Japansch vuurwerk af
gestoken. 

Openingswoord. 
Nadat het Leidsch A-Capella Koor op 

voortreffelijke wijze - hulde aan den 
heer Willem Mizée - een drietal cou
pletten van het Wilhelmus gezongen 
had, sprak de voorzitter vari de gewes
telijke landstormcommissie, de heer L. 
G. Royaards, zijn openingswoord, waar
aan we het volgende ontleenen: 

Nadat de tonen van het Wilhelmus, 
dat ons allen zoo heerlijk in de ooren 
heeft geklonken, over dit prachtige 
landgoed zijn uitgestorven en wij ieder 
voor ons zelven nog eens zachtjes her
halen - al zouden wij het op een dag 
als vandaag liever luidkeels willen uit
roepen - ,,Het vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den doet", is het mij, als 
voorzitter van de gewestelijke land
stormcommissie "Zuid-Holland : West" 
een voorrecht dezen door het Gewest 
georganiseerden Landdag met een enkel 
woord te openen en de autoriteiten en 
alle overige aanwezigen, alsmede de 
vrijwilligers uit het Gewest met hun fa
milieleden - die zich in zoo ,grooten ge~ 
tale hebben opgemaakt om hierheen te 
komen - een hartelijk welkom toe te 
roepen. 

Door het bezoek aan Rotterdam zijn 
H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses 
Juliana helaas verhinderd dezen Land
dag bij te wonen. 

Het is mij een behoefte, maar ook een 
plicht, allereerst een woord van eerbie
digen dank te brengen aan Hare Majes
teit de Koningin, die dit Koninklijk land
goed wel te onzer beschikking heeft 
willen stellen. 

Vrijwilligers van Zuid-Holland : West, 
op een Landdag als deze blijkt U weer 
eens duidelijk hoe gij U in de groote !be
langstelling der autoriteiten moogt ver
heugen. 

Wilt hierin het !bewijs van waardeering 
zien voor de belangeloos op U genomen 
taak van trouw aan ons Vorstenhuis en 
tot het krachtig handhaven van het 
Gezag! 

Moge het resultaat van dezen Land
dag zijn, dat gij den kameraadschappe
lijken band versterkt en de saamhoorig
heid aankweekt en moge hij er U weder
om diep van doordringen, dat alléén 
eendracht, eensgezindheid en saamhoo
righeid ons mooie Instituut van den 
B.V.L. machtig en groot maakt! ..... 

Op voorstel van den heer Royaards 
werden hierop twee telegrammen ver
zonden: 

Hare Majesteit de Koningin, 
Paleis Het Loo. 

Nu Zuid-Holland: West op Uwer Ma
jesteits Landgoed Raaphorst bijeen is, 
trilt een diepe snaar van dankbaarheid 
en ontwijfelbare verknochtheid. 

Zijne Excellentie Dr. H. Colijn, 
Stadhouderslaan, 's-Gra venhage. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
in Zuid-Holland: West op het Koninklijk 

Landgoed Raaphorst bijeen, brengt Uwe 
Excellentie naast verzekering van on
voorwaardelijke trouw aan het wettig 
gezag, heden mede eerbiedige geluk
wenschen op Uw geboortedag. 

Hartelijk applaus volgde. 

Burgemeester Wiegman. 

Burgemeester Wiegman sprak ver
volgens als eere-voorzitter en tevens 
als gastheer in deze gemeente, een 
woord van hartelijk welkom. Spr. wees 
op de beteekenis van Raaphorst, een 
landgoed waar niet alleen H. M. de Ko
ningin van de prachtige natuur komt 
genieten, maar waar vroeger ook de 
Koningin-Moeder zoo graag enkele uren 
toefde en tegenwoordig ook de Prinses 
dikwijls gezien wordt. De heer Wiegman 
besloot zijn korte en pittige rede met de 
beste wenschen voor een succes van 
dezen dag. 

De opstelling voor het defilé. 

Intusschen was in een der schoone 
lanen van Raaphorst het defilé opge
steld. Dit bracht ook aardige momenten 
met zich. 

Een onzer landstormers schreef ons 
daarover: 

Dat de B.V.L. een instelling is, waar
in een gezond enthousiasme heerscht, 
wisten we reeds lang, maar het werd 
nog eens duidelijk gedemonstreerd op 
den Landdag op Raaphorst. Als voor
beeld daarvan het volgende: Een aan
tal autobussen stopte voor den ingang 
van Raaphorst. De inzittende B.V.L.-ers 
stapten uit, en stelden zich dadelijk in 
gelid. De plaatselijk leider gaf het com
mando: geeft - acht!, en allen stonden 
keurig in de houding; wat stonden die 
kerels, van wie velen den diensttijd al 
zoo lang achter den rug hadden, er flink 
bij. Dan klonk het commando: voor
waart1s - marsch!, en in Hinken, vastbe
raden pas marcheerde de troep naar 
het terrein. Het was een demonstratie 
op zichzelf, deze burgers, kalm, vast
beraden, wars van uiterlijk vertoon, 
doch ...... wel degelijk militair, jongens 
van Jan de Witt. 

En op het terrein, waar "het gewest" 
werd opgesteld, daar was weer meteen 
die typisch kameraadschappelijke ech
te dienstgeest. De mannen voelden zich 
als bij een opkomst in wer kelijken dienst, 
en dat vonden ze diep in hun hart wel 
aangenaam. Zeer gewaardeerd werd, 
dat Overste Van Hoogenhuyze, met zijn 
staf, allen te paard, zich persoonlijk van 
de goede opkomst van het korps kwam 
overtuigen. 

Er was dadelijk een prettige stem
ming; met goedmoedigen spot werden 
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AAN DE 
NEDERLANDSCHE HUISVROUW! 
De economische welvaart van ons geheele 
volk is ten deele, zoo niet geheel, afhanke
li.ik van een krachtige nationale industrie. 
De steeds toenemende werkloosheid gaat ten 
koste van de algeheele welvaart; de chaos 
wordt daardoor stelselmatig vergroot. 
Het is de taak van eiken rechtge~arden 
Nederlander mede te werken aan de bestrij
ding der werkloosheid door de industrie 
krachtdadig te steunen. 
Koopt daarom bij voorkeur Nederlandsche 
producten; koopt daarom voor alle hand
werken Nederlandsch breikatoen. Koopt 

EVERLASJfNG h~t nationale_ product bij 
mtnemendheid ..... . 

en Gij draagt steenen bij om het Nederland
sche Huis weer sterk te maken. 

1 EVERLASTING FABRIEKEN 
HEEZE (N.Br.) 

over en weer opmel"'kingen gemaakt, 
o.a. deze: aantreden voor tractement! .... 

Dan was er nog iets opmerkelijks, een 
zekere neiging naar activiteit. Waarom 
moeten we nu in een bosch defileeren, 
werd er gevraagd, men izou veel liever 
door de stad getrokken zijn. 

En uit dit alles spreekt een goede 
burgerzin en een kameraadschappelijke 
geest, zooals deze behoort te zijn. Van 
welken stand, rang, of gezindheid de 
mannen ook zijn, allen bindt één ge
dachte: In ons land geen herrie, of.. .... 
we stellen ons gaarne ter beschikking, 
en dan zullen we vechten. Als 't moet! 

Het defilé. 

Na het woord van Burgemeester 
Wiegman kondigde het naderende 
tromgeroffel - de tamboers van de 
grenadiers en de hoornlblazers, onder 
leiding van sergeant-hoornblazer Hue
guenin - de komst aan van het defi
leerende korps: ,,Zuid-Holland : West". 

Toen de kop van den stoet nabij de 
standplaats der autoriteiten gekomen 
was, zette de Kon. Militaire Kapel in 
met opwekkende marischen. 

Wàt zullen wij van het defilé zeggen? 
Het was het hoogtepunt van den Land
dag. Stram-imilitair werd gemarcheerd. 
De bataljons en compa,gnieën waren vol
ledig geëncadreerd ...... Welken indruk 
maakte het defülé? Enkele krantenknip
sels mogen hier het antwoord op geven. 

De "Nederlander": 

Voorop gingen enkele moderne oorlogs
middelen, een tank en een pantserwagen, 
direct gevolgd door den Vaandelwacht met 
het Koninklijk erkend vaandel, de regi
ments-staf te paard en een compagnie 
reserve officieren, leden van den B.V.L. 

Een kleine, open ruimte en toen volgden 
in gesloten formatie, de tweeduizend land
stormers die uit ruim zestig plaatsen waren 
opgekomen. 

Als iets indruk maakte dan was het wel 
dit defilé. Daar liepen zij: tuinders uit het 
Westland, bollenkweekers uit de bollen
streek, boeren uit de Rijnstreek, maar ook 
de ambachtsman uit de groote stad, de 
zakeneigenaars uit de industrie-centra, de 
kantoor-employé, ja zelfs een enkele bur
gemeester. Eenheid, Koningsgezindheid en 
Vaderlandsliefde het waren de drie eigen-

Voor agenten loonende werkkring 

ZALM - PALING 
ZO ETWATERYISCH 
EXPLOITATIK VAN RIVIER
EN BINNENVISSCHERIJEN 
VERVOER VAN LEVENDE 
VISCH DOOR GEH~ EUROPA 

schappen, die zoo ongedwongen uit dit 
defilé naar voren kwamen .... 

Met groote ingenomenheid werd een en 
ander dan ook door de beide ministers en 
de zeer vele autoriteiten, in oogenschouw 
genomen. 

De "Res.bode": 

Het defilé werd voorafgegaan door een 
pantsermitrailleurwagen en een grooten 
pantserauto. Daarop volgden tamboers en 
hoornblazers, de commandant met adju
danten te paard, een vaandelwacht onder 
commando van den luit. N. A. C. van Lent; 
de niet ingedeelde officieren en vervolgens 
de landstormers in burgerkleeding, mar
cheerende in colonnes van drie, afdeelings
gewijze, zonder vaandel. De manschappen 
waren ter sterkte van 1800 man, verdeeld 
over 4 bataljons. 

De Minister van Defensie, dr. Deckers, 
nam het defilé af. He( was een indrukwek
kende plechtigheid, waarbij uitstekend ge
marcheerd werd. 

De "Standaard": 

Aan het defilé, het hoofdnummer van het 
programma, namen circa 1800 landstormers 
deel. Luit.-kolonel G. F. van Hoogenb .iyze 
ging, gevolgd door zijn adjudant Mr. L. 
Lindeboom, te paard vooraf. Dan volgde 
het vaandel, met een gewapende wacht, 
een sectie officieren en voorts de in burger 
gekleede vrijwilligers. 

Het defilé maakte een uitstekenden 
indruk. 

De "Maasibode": 
Nadat Wassenaar's burgemeester, de heer 

J. Wiegman, een welkomstwoord had ge
sproken, defileerde de Landstorm onder 
leiding van luit.-kolonel G. F. van Hoogen
huyze op de muziek van de Kon. Militaire 
Kapel, die de bijeenkomst opluisterde, 
langs de tribune, waarop de autoriteiten 
hadden plaats genomen. Een sectie officie
ren marcheerde voorop en dan volgden de 
Vrijwillige Landstormers, ongeveer 2000 in 
getal. Het defilé maakte een goeden indruk. 

De "Tijd": 
Het defilé werd geopend door een tank

en pantserwagen en het Kon. erkende vaan
del met vaandelwacht. Daarna volgde een 
compagnie reserve officieren en dan 5 com
plete bataljons landstormers. 

De "Haa·gsche Crt.": 
Vervolgens ving het defilé van den Bij

zonderen Vrijwilligen Landstorm uit Zuid
Holland: West onder leiding van reserve 
luit.-kolonel G. F. van Hoogenhuyze aan. 
Vijf complete bataljons, ongeveer 2000 man 
sterk, marcheerden op de pittige marsch
muziek van de Koninklijke Militaire Kapel 
voorbij de autoriteiten. Voorop de regi
mentsstaf te paard, daarachter de vaandel
wacht met het Koninklijk erkende vaandel 
,.Zuid-Holland: West", vervolgens een com
pagnie reserve-officieren en daarachter de 
verschillende landstorm-afdeelingen, elke 
afdeeling onder commando van een officier. 

De II Telegraaf": 
Met kranige pas trokken de duizenden 

landstormers voorbij, voorafgegaan door 
een moderne tank en een pantserwagen. 
Elders op het terrein waren de modernste 
luchtafweermiddelen opgesteld. 
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Recept Prof. Dr. med. H. Much 

De "Leidsche Crt.": 

Hierna had het defilé van de onderschei
dene afdeelingen plaats, voorafgegaan door 
enkele afweermiddelen. Ondanks de warm
te marcheerden de korpsen dapper langs 
de autoriteiten, terwijl de Kon. Mil. Kapel, 
onder leiding van kapitein Walther Boer, 
defileermuziek speelde. Langs een korten 
omweg kwamen allen weer op het defileer
terrein terug en stelden zich op voor de 
autoriteiten. Naar schatting waren een 6000 
mannen hier aanwezig. 

,,Groot Wassenaar": 

Na de rede van den burgemeester volgde 
het defilé onder leiding van reserve luite
nant-kolonel G. F. van Hoogenhuyze en be
geleid door de Kon. Mil. Kapel. Voorop een 
pantser-mitrailleurwagen en een groote 
pantserauto, gevolgd door de tamboers met 
hoornblazers van den K. M. K., een vaan
delwacht en dan de landstormers in burger
kleeding: een indrukwekkend schouwspel, 
1800 man, verdeeld over 4 bataljons, straf 
marcheerend met plichtsbesef. 

Minister de Wilde spreekt. 

Na het defilé werd voor de tribune 
der aut·oriteiten door het landstorm
korps een opstelling in massa gefor
meerd, de compagnieëninmarschcolonne 
naast elkaar. 

Nadat deze opstelling voltrokken was, 
commandeerde Overste Van Hoogen
huyize, wiens "stem van commando" 
door de luidspreker-installatie 1000 maal 
versterkt werd: Zuid-Holland : West, -
geeft - acht! De hakken klapten, en 
direct hierop zette de Kon. Militaire 
Kapel het Wilhelmus in, hetgeen uit 
volle borst werd meegezongen. 

Hierop volgde het commando: op de 
plaats - rust! 

Dan deelde de heer Royaards mede, 
dat Z.Exc. de Minister van Binnenland
sche Zaken, Mr. de Wilde, bereid ge
vonden was, de landstormers toe te 
spreken. 

Waarde landstormers, zoo begon de 
Minister, gaarne voldoe ik aan het ver
zoek een enkel woord tot U te richten. 

Spr. zeide het op zeer hoogen prijs te 
stellen hier een B.V.L. te zien van 
v1eesch en bloed, mannen die willen 
strijden voor het behoud van Koningin 
en Nederland. In normale tijden zou de 
B.V.L. overbodig zijn, doch de tijden 
zijn abnormaal. Nog steeds waart een 
onwettige geest rond, die geneigd is de 
macht in handen te nemen. 

Tegen elken greep naar de macht op 
onwettige wijze, zal de B.V.L. zich ver
zetten. Op bijeenkomsten als deze 
heerscht altijd een goede geest en on
derlinge kameraadschap. De Regeering 
is dankbaar voor het bestaan van den 
B.V.L. Ten eerste om zijn trouw aan 
Koningin en Vaderland, en ten tweede 
omdat hij geen politiek doel nastreeft. 
Het wettig gezag wordt gesteund en ge
hoorzaamd en alleen daardoor is de 
orde in ons Vaderland te handhaven. 

Mannen - zoo besloot de Minister 
zijn toespraak ---'- blijft daaraan trouw, 
"en als ooit de behoefte bestaat uw hulp 
in te roepen, zal die roep niet tever
geefsc'h zijn". (Langdurig applaus.) 

De Commandant van het V.L.S.K. 
Z.-Holland: West, Res. Maj. J. P. Boots, 
reikte hierna eenige medailles uit aan 
de vier afdeelingen, die het best waren 
vertegenwoordi,gd. Dit waren: 1. Den 
Hoorn (pl. leider de heer W. van der 
Wilden, bravo!); 2. Hoek van Holland 
(pl. leider de heer P. B. Bénard); 3. Val-

H.O.Z.O. 
HOMOEOPATIIISCH 
ONDERLING FONDS 
voor ziekenhuisverple-

1 ging en Operatiekosten. 
Uitgaande van de Ver. tot Vrije keuze van Ge
bevordering der Homoeo- neesheer en Ziekenh. 
pathie in Nederland. 
Inl. verstrekt de Adm., Zuidelijk 70, Zaandam 
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kenburg (Z.-H.) (pl. leider van deze jong
ste der afdeelingen in Z.H.W. de heer S. 
Slootweg; en 4. Schiedam (pl. leider de 
heer J. van Katwijk Jzn.). 

Voor de afdeeling Schiedam - want 
voor de groote af deelingen was het dit
maal moeilijk om een prij,s te bemach
tigen! - ging een extra hoera'tje op. 

Dan marcheerde de Landstorm af. 

Ds. Bootsma spreekt. 

Naidat het Leidsch A-Capella Koor een 
drietal liederen uit Valerius' Gedenck
clanck" had vertolkt, sprak Majoor Ds. 
P. Bootsma, legerpredikant te Wasse
naar, die zelde gaarne kennis te hebben 
willen maken met den B.V.L. in deze 
streek. Waar men de B.V.L.-ers ziet, 
overal hebben ze hetzelfde enthousias
me en dezelfde lief de voor Koningin en 
Vaderland. Koningsgezind, Oranjelie
vend, paraatheid voor de rechten en 
vrijheden des volks, dat zijn de kentee
kenen van den B.V.L. Zijn leden zijn 
bereid, als het moet, ten koste van 
groote offers. In dien zin is de B.V.L. 
aartsconservatief. 

Wij willen ons zelf zijn en blijven, 
daarin mag geen verandering komen. 
De B.V.L. is uit spontaneïteit geboren. 
Wat wij als Nederlanders zijn en heb
ben, dat danken wij voor een groot deel 
aan het Huiis van Oranje. 

Na een korte pauze werd in de mu
ziektent op het terrein vervolgens een 
concert gegeven door de Kon. Militaire 
Kapel, voor welke uitvoering groote be
langstelling bleek te bestaan, getuige 
het luide applaus dat na elk nummer 
opsteeg. 

Voorzitter N.L.C. 

Na dit concert plaatste Z.Exc. Luite
nant-Generaal L. F. Duymaer van Twist, 
voorzitter van de Nationale Landstorm 
Commiissie, zic'h voor de microfoon, ten 
einde met de hem eigen geestdrift de 
landstormers toe te spreken. 

Ondanks alle moeilijkheden om ons 
heen - aldus Generaal Duymaer van 
Twist - is er alle reden tot groote blijd
schap, omdat de sympathie voor den 
B.V.L. in den lande zich onverflauwd 
blijft voortzetten. Het is een feit van 
groote beteekenis, dat in een tijd als 
deze, ruim 80.000 landstormers in den 
B.V.L. georganiseerd zijn in 1289 afdee
lingen, ter handhaving van het wettig 
gezag en de verdediging van orde en 
rust. 

Wij leven in een ernstigen tijd, waar
in de revolutionnaire elementen van 
beide zijden bezig zijn een poging te wa
gen tot verovering van de macht, even
als in de Novemberdagen van 1918. 
Daartegen staat de B.V.L. pal. Als het 
noodig is, zal de B.V.L. de wacht betrek
ken ter beveiliging van de cultureele 
goederen van het Nederlandsche volk. 

Na de toegejuichte rede van Generaal 
Duymaer van Twist zong het Leidsch 
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De groote klankfilm 

"Sluit de Gelederen" wordt 

in het a.s. winterseizoen 

weer in verscheidene plaat

sen van ons land vertoond. 

Wij raden diegenen, welke 

het vorige jaar niet in de 

gelegenheid waren deze 

wondermooie nationale 

geluidsfilm te zien, aan, dit 

keer vooral niet te verzui

men een vertooning hier

van bij te wonen. Deze 

unieke film zal niet nalaten 

een diepen indruk te 

maken op ieder die haar 

ziet en hoort. 

V oor de a.s. herfst- en 

w intervergaderingen, is 

FILMNIEUWS 

SLUIT 

evenals de vorige jaren 

wedero1n een ruime keuze 

nationale en propaganda

films aanwezig. De collectie 

films is wederom belangrijk 

uitgebreid en bovendien 

heeft de Nationale Land

stormcommissie beslag 

weten te leggen op een filn1 

over Neder 1. Indië. Deze 

prachtfilm geeft de indruk

ken weer van een filmopera-

_. - ._, ~ . . . 
. .. . ~ ' . - . .. -

teur op reis door N ed.Indië. 

Deze is er in geslaagd om 

zoowel het volksleven als 

de natuur van Indië in al 

haar schoonheid weer te 

geven. 

Een keuze uit deze films 

zal er niet weinig toe bij

dragen om de vergaderin

gen te doen slagen en den 

onderlingen band van 

saamhoorigheid te ver

sterken. 

Aanvragen voor filmvoor

stellingen te richten aan 

den Secretaris van de 

Gewestelijke Landstorm-

comm1ss1e. 



Firma Wed. A. G. BAAR 
WASCH- E,N STRIJKINRICHTING 

"SLUISJE" - VREELAND 

A-Capella Koor nog enkele liederen, 
waarna de heer L. G. Royaards in een 
enthousiast slotwoord allen die tot wel
slagen van dezen schitterenden Land
dag hadden medegewerkt, dank bracht 
voor hun hulp en vervolgens de bijeen
komst sloot. 

Antwoord van H.M. de Koningin. 
De Gewestelijke Landstormcommissie 

Zuid-Holland: West mocht vanwege 
H.M. de Koningin het volgend schrijven 
ontvangen: 

Ingevolge de bevelen van Hare 
Majesteit de Koningin, heib ik de eer 
den leden van het Bijzonder Vrijwil
lig Landstorm Korps "Zuid-Hol
land : West", Hoogstderzelver op
rechten dank over te brengen voor 
de geuite gevoelens vertolkt door 
het telegram, gezonden ter gelegen
heid van de bijeenkomst op Harer 
Majesteit's Landgoed "Raaphorst". 

Aan 

De Adjudant van Dienst 
van H.M. de Koningin 
(w.g.) H. J. PHAFF. 

Dankbetuiging. 

de Plaatselijke Landstormcommissiën, 
aan Heeren Plaatselijke Leiders, en 
aan de leden B.V.L., in Zuid-Hol
land: West. 

Hooggeachte Heeren! 

Het is ons een !behoefte U hartelijk 
dank te zeggen voor den ondervonden 
steun, .belangstelling en medewerking, 
ter gelegenheid van den zoo bij!Zonder 
geslaagden Landdag, 22 Juni j.l., op het 
Koninklijk Landgoed Raaphorst gehou
den. 

!Dat de Landdag zóó slagen kon, dat 
in het /bijzonder het gehouden defilé zoo 
in alle opzichten de goedkeuring kon 
wegdragen der hoogste militaire en 
burger-autoriteHen, is voor een groot 
dee1 te danken aan Uw voorbeeld en 
Uw enthousiasme. 

Nauwer aaneen gaan wij voorwaarts, 
en - wanneer wij half Juli 1936 weder
om een Landdag houden, te Alphen aan 
den Rijn, dan zijn wij thans reeds over
tuigd van welslagen. 

Hoogachtend, 
De Commandant, 
J. P. BOOTS. 

De Gewestelijke Commissie, 
L. G. ROYAARDS, Voorzitter. 

D. J. KARRES, Secretaris. 

Mr. A. G. A. Ridder van Rappard, lid van 
de Nationale Landstormcommissie, is ge
kozen tot lid van de Eerste Kamer der 

Staten-Generaal. 

HOBBEL" 
" P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 

Hotel ~ 13oeiaaJ4. 
's-Gravenhage. Tel. 117505 * 

UitdeAfdeelingen 

Achtmaal, 21 Juli 1935. Door de afdeeling 
"Achtmaal" van den Bijz. Vrijw. Landstorm 
werd een schietoefening gehouden. 

Aarle-Rixtel. Zaterdagavond 26 Juli werd in 
café Van Roy een vergadering gehouden door 
den vrijwilligen landstorm. Besloten werd tot 
deelname aan een schietconcours, uitgeschreven 
door de afdeeling Helmond van den landstorm. 
11 Augustus werd aangevangen met onderlinge 
oefeningen. 

Besoyen. De afdeeling Besoyen hield op de 
speelplaats der Christ. school een onderlingen 
schietwedstrijd, met den volgenden uitslag: 

le prijs W. M. B. Kuysters, 2. G. F. Couwen
berg, 3. C. L. Verhagen, 4. L. C. Lammertze, 5. 
C.A. P. Musters, 6. M. C. v. d. Ven, 7. B. A. v. 
Dongen, 8. N. A. v. d. Schans, 9. C. Treffers, 
10. A. van Heijst, 11. H. W. W. Kerks, 12. L. J. 
Passier, 13. W. A. Smid, 14. M. J. Jansen, 15. 
A. A. Duquesnoy, 16. A. A. Smolders, 17. A. 
v. Maagdenberg, 18. A. J. v.d. Ven, 19. C. Blom, 
20. C. A. Blom. 

Er werd deelgenomen door 56 schutters. 

Blitterswijk. Op 7 en 14 Juli j.l. hadden door 
de goede zorgen van den voorzitter, den heer 
Rongen, en van den leider, den heer Reynen, 
te Blitterswijk goed geslaagde streekwedstrijden 
van de Limb. Jagers plaats, waaraan ook een 
aantal -burgerwachten deelnam. 

De wedstrijden werden geopend door den 
voorzitter, die op het recht en de reden van 
het voortbestaan van den B.V.L. wees. Na deze 
korte inleiding, welke in het clublokaal plaats 
vond, begaven zich de aanwezigen, waaronder 
de burgemeester der gemeente, de wethouders, 
de gemeentesecretaris en raadsleden, alsmede 
de pastoor en de missie-overste, naar het schiet
terrein, met de fanfare voorop door het dorp 
trekkende. Aldaar sprak de burgemeester een 
geestdriftige rede uit, waarna gezamenlijk het 
Wilhelmus werd gezongen en de wedstrijden 
een aanvang namen. 

De volgende personen van den B.V.L. be
haalden in de verschillende soorten de voor
naamste prijzen: 

Personeel: 1. Gielen, Tienray; 2. Graat, Oef
felt; 3. Lammers, Deurne; 4. Rijk, Well; 5. Bar
tels, Meerlo. 

Geluksbaan: 1. Janssen, Blitterswijk; 2. v. d. 
Weys, Blitterswijk. 

Korpswedstrijd: 1. Deurne; 2. Oerlo-Castenray; 
3. Niftrik; 4. Oeffelt; 5. Well; 6. Swolgen. 

Kampioen: 1. Gerats, Broekhuizen; 2. Emons, 
Oerlo. 

De verstkomende afdeeling bleek die van 
Niftrik te zijn. 

Op 7 Juli werden nog de volgende prijzen 
behaald: 

Personeel: 1. Kersten; 2. Martens, 3. Nelissen 
(allen van Wellerloy). 

Vrije baan: 1. Erkelens, Niftrik; 2. Buisen, 
Leunen; 3. v. Luik, Niftrik. 

Publieke baan: 1. v. d. Ven, Wanssum; 2. Bo
ree, Blitterswijk; 3. Vissers, Blitterswijk. 

Geluksbaan: 1. Tax, Blitterswijk: 2. Noy, 
Meerlo; 3. Henckens, Blitterswijk; 4. Peeters, 
Blitterswijk. 

De organisators van dezen streekwedstrijd 
hebben alle eer van hun veelomvattend en moei- ' 
lijk werk gehad. Gr. 

Capelle. Afdeeling Sprang-Capelle zal deel
nemen aan den Landstormdag, op 31 Augustus 
e.k. te houden te Boxtel. 

Cuyk. De Landstorm-afdeelingen in het Land 
van Cuyk hielden haar tweeden schietwedstrijd 
op de baan van de burgerwacht alhier. Ditmaal 
was de organisatie toevertrouwd aan de afdee
ling Beers. Er heerschte den geheelen middag 
een vurige, doch faire strijd. Over publieke 
belangstelling viel niet te klagen. 

De uitslagen zijn: 
Afd. scherp. Korpsprijzen: 1e pr. afd. Beers, 

222 pnt.; 2e pr. Oeffelt, 219 pnt.; 3e pr. Wanroy, 
212 pnt.; 4e pr. Haps, 211 pnt. 

1e kampioen: v. Dommelen, Rijkevoort, 49-50 
pnt.; 2e kampioen: M. Graat, Oeffelt, 49-50 pnt. 

GEBR. VAN OORD, WERKENDAM 
Telef. Nr.23 doorl. 

Rijsmaterialen - Droog en groen Riet 
Uitvoering v. rijswerken in onderaanneming 

Rietmattenfabrlek 
Eigen cultures. prima kwaliteit, lage prijzen 

Personeel: le pr. M. Ebben, Beers, 30-29 pnt.; 
2e pr. Adr. Martens, Cuyk, 30-28 pnt.; 3e pr. 
M. Kerstens, Haps, 29-28 pnt.; 4e pr. H. Logtens, 
Sambeek, 29-27-25 pnt.; Se pr. v. Gaal, Sambeek, 
29-27-24 pnt. 

De afdeeling Cuyk bleef met haar punten
aantal in 2 concoursen boven den hoogsten 
stand en behield zoodoende voorloopig den 
wisselbeker. 

Afd. K.S.O. Korpsprijzen: le pr. Oploo, 275 
pnt.; 2e pr. Haps, 265 pnt.; 3e pr. Sambeek, 
261 pnt. 

1e kampioen: v. Tienen, Oploo, 60-60; 2e 
kampioen 55-60 pnt. 

Personeel: 1e pr. v. d. Heuvel, Oploo, 36-33 
pnt.; 2e pr. Bongers, Haps, 36-32 pnt.; 3e pr. 
Kusters, Haps, 35-35 pnt.; 4e pr. v. Haren, Haps, 
35-34 pnt.; Se pr. Verbruggen, Rijkevoort, 35-32 
punten. 

Hoogste korpsschutters: Van Haren, Haps, 
58-60 pnt. 

Delft, De volgende deelnemers van de plaatse
lijke afdeeling aan de Vierdaagsche afstands
marschen te Nijmegen hebben die tot een goed 
einde mogen brengen: A. 0. 0. 1., J. C. Groot, 
sergt. J. J. de Bruijn, sergt. R. A. H. v. d. Burg, 
sergt. C. v. Nimwegen, korpl. H. Blik, soldt. M. 
N den Harder, soldt. H. J. Heijink, soldt. H. Th. 
v. d. Valk en soldt. N. de Zwart. 

De soldt. G. Smit is wegens ziekte uitgevallen. 
Als verzorger trad op de heer G. v. d. Pot. 

Dinther. In plaats van den heer J. v. d. 
Broek Hzn., die ontslag heeft genomen als 
commandant van den Vrijw. Landstorm is als 
zoodanig aangesteld de heer P. v. Schijndel. 

Doesburg. 27 Juli werd de jaarlijksche schiet
wedstrijd gehouden van de afdeeling Doesburg, 
onder leiding van haar leider, den heer W. 
Wijnen. Begunstigd door het mooie weer, was 
de opkomst vrij groot. Op de baan werd op 
100 meter geschoten met scherp. Deelgenomen 
werd door drie klassen, nl. scherpschutters, 
schutters 1e klasse en schutters 2e klasse. De 
plaatselijke leider, de heer Wijnen, zette goed 
in door den wedstrijd te openen met het be
halen van 89 pnt. van de 100 met 10 patronen. 

De uitslag van den wedstrijd luidt als volgt: 
Scherpschutters: le pr. W. Wijnen, 89 pnt.; 

2e pr. Sloot, 87 pnt.; 3e pr. Van Loon, 81 pnt. 
Schutters le klasse: le pr. B. Jansen, 90 pnt.; 

2e pr. A. H. Everts, 89 pnt.; 3e pr. Maandag, 
87 pnt.; 4e pr. Boekhorst, 83 pnt.; Se pr.Wolsink, 
77 pnt.; 6e pr. Westera, 76 pnt. 

Schutters 2e klasse: 1e pr. Wanrooy, 93 pnt. 
(Wisselbeker): 2e pr. Hendriks, 70 pnt.; 3e pr. 
Kranenkamp, 70 pnt.; 4e pr. Tjooijtink, 69 pnt.; 
Se pr. J. Jansen, 67 pnt.; 6e pr. Thijssen, 63 pnt. 

Bevorderd van 1e klas schutter tot scherp
schutter zijn de heeren Everts, Maandag en B. 
Jansen door het behalen van 175 punten in twee 
achtereenvolgende series van 10 patronen. 

Enschede. In een ledenvergadering van de 
afdeeling Enschede werd burgemeester J. J. G. 
E. Rückert door overste Tucker geïnstalleerd 
als voorzitter der plaatselijke commissie, die 
daarmee de leiding der vergadering overnam 
van den vice-voorzitter, den heer H. J. P. van 
Heek. De plaatselijke commandant, de heer mr. 
J. M. J. Baak, hield vervolgens een bespreking 
over de plannen in verband met de reorganisatie 
der adeeling, welke een aantal vragen en op
merkingen tot gevolg had, die in de beantwoor
ding van den voorzitter en den heer Baak een 
bevredigende oplossing vonden. 

Gemert, 6 Juli. Onze afd. behaalde op de ge
houden schietwedstrijden te Deurne den 3den 
korpsprijs, bestaande uit een prachtigen zilve
ren beker, met 296 punten (max. 300 pt.). 

Gestel. Ook in deze afdeeling is een groote 
actie ingezet, daar velen, oud-militairen uit 
Gestel, nog steeds geen lid van de afdeeling zijn, 
terwijl anderen nog niet van hun belangstelling 
deden blijken. Daartoe zal dan ook een propa
gandacommissie worden gevormd, om voor den 
Landdag te Boxtel, op 31 Augustus a.s., het 
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aantal leden reeds tot ver over de 100 te helpen 
opvoeren. Op allerlei wijzen wordt getracht de 
oefeningen zoo aangenaam mogelijk te maken. 

Goirle. Bij den 4 Augustus gehouden schiet
wedstrijd werden de beste series behaald door: 
N. v. Gils 47; F. v. Puijenbroek 46; Jac. Schelle
kens 46; F. Copal 45; A. v. Laarhoven 44; Th. 
de Rooy 44 Th. Verdonk 43 H. Vekemans 42; 
W. de Wilde 42; C. v. Beurden 41; C. Uyens 41; 
Ant. v. Raak 40; A. v. Loon 40 punten. 

18 Augustus zijn de wedstrijden voortgezet. 

Halsteren. Op het terrein "De Oude Kerk" 
werd de onderlinge schietwedstrijd van den 
B.V.L. gehouden. De uitslag werd na hevigen 
strijd als volgt: 1. P. v. Eekelen, 49 pnt.; 2. Chr. 
v. Elzakker, 49 pnt.; 3. C. P. Bovee, 49 pnt.; 
4. J. Stoffels, 48 pnt.; 5. Adr. Kommers, 49 pnt.; 
6. A. Rampart, 47 pnt.; 7. H. A. de Meulder, 
47 pnt.; 8. J. v. Gurp, 47 pnt.; 9. Jac. v. d. Zande, 
46 pnt.; 10. P. Klaassen, 45 pnt.; 11. A. J. de 
Meulder, 43 pnt. 

Hillegersberg. Het korps van de afdeeling 
Hillegersberg behaalde op de te Rotterdam ge
houden korpswedstrijden, waaraan 25 korpsen 
deelnamen, een derden prijs in de eerebaan 
korpswedstrijden met een totaal aantal punten 
van 238. De afdeeling stond onder leiding van 
den plaats. leider A. v. d. Akker Jr. 

Liempde. 5 Augustus had wederom het 
jaarlijksche prijsschieten plaats voor de Bur
gerwacht en den Landstorm. De opkomst 
was ten zeerste bevredigend te noemen, want 
van de 150 leden hebben er circa 115 aan den 
wedstrijd deelgenomen. Na afloop van het 
schieten had in de school de prijsuitdeeling 
plaats. Alvorens hiertoe over te gaan, werden 
door den commandant van den Landstorm, den 
heer C. J. J. van Berkel, wegens afwezigheid 
van den edelachtb. heer burgemeester J. E. van 
den Bosch, de leden met een kort woord toe
gesproken. Voor de meeste rozen werd aan den 
heer W. van den Aker een médaille uitgereikt. 
Hierna werd overgegaan tot prijsuitdeeling. 

Lochem, 29 Juli. De belangstelling voor de 
wedstrijden van den B.V.L. gisteren en vandaag 
in den "Zandkuil" gehouden, was niet zoo gro 1t 
als verwacht werd. De voornaamste oorzaak zal 
de drukte der landbouwers met het hooien zijn 
geweest. Ondanks de minder goede opkomst 
zijn al de beschikbaar gestelde prijzen toege
wezen. De deelnemers waren zeer tevreden over 
de royale toekenning van de werkelijk fraaie 
prijzen, welke werden uitgereikt door den heer 
Bello Sr., met een toepasselijk woord. 

Het is jammer voor het vele werk der wed
strijdcommissie, dat het financieele resultaat 
niet bijzonder gunstig is geweest. 

Hier volgen de namen der prijswinnaars: 
le groep. Personeele Baan. 1. J. de Jonge, 

Zutfen; 2. G. J. Robbink, Zutfen; 3. P. Troost, 
Brummen. 

2e groep. Personeele Baan. 1. J. H. van Goor, 
Brummen; 2. A. J. Hiestand, Lochem; 3. A. Hol
terman, Brummen. 

Vrije Baan. 1. Lunenberg, Zutfen; 2. M. J. 
Koerselman, Brummen; 3. H. J. Peters, Brum
men. 

Eerewedstrijd. 1. J. H. van Goor, Brummen; 
2. H. J. Hiestand, Lochem; 3. M. J. Koerselman, 
Brummen. 

Loon op Zand, 2 Juli. Aan de schietwedstrij
den te Boxtel zal door 32 personen van de 
Loonsche afdeeling worden deelgenomen. 

Nistelrode, 7 Juli j.L werd op een K.S.O.
baan ten huize van den plaatselijken leider door 
den B.V.L. alhier met veel animo geschoten, ten
einde een zoo goed mogelijk 5-tal naar de wed
strijden in het naburige Heesch af te vaardigen. 
Het 5-tal kwam tot stand en tevens werd be
sloten, in de eerstvolgende maanden veel te 
oefenen, teneinde den komenden herfst een 
flinken onderlingen wedstrijd om prijzen te kun
nen houden, terwijl de avond der prijsuitreiking 
tevens aan propaganda zal worden gewijd. 

Oeffelt. In de gehouden vergadering werd 
o.m. besloten om met 2 vijftallen deel 
te nemen aan het concours te Gassel op 
25 Augustus. Verder werden besoroken de te 
houden onderlinge schietwedstrijden, waarvan 
de datum nog bepaald moet worden. De prijs
uitreiking zal plaats hebben in het najaar, wat 
dan op feestelijke wijze zal geschieden. Voor 
deelname aan den landdag te Boxtel op 31 Aug. 
gaf zich een 25-tal leden op. Voor het Land
stormblad werden 12 nieuwe abonné's inge• 
schreven. De vergadering was druk bezocht. 

G.PH. SCHELTENS 
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Oirschot. Door de afdeeling Oirschot van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm is voor haar 
leden een driedaagschen koppelschietwedstrijd 
gehouden, waarvan de uitslag als volgt luidt: 

1. J. van Zeeland en F. van Hattem 282 pun· 
ten; 2. C. van de Schoot en J. van Straten 
260 p.; 3. A. Louwers en C. Vogels 277 p.; 4. A. 
Smulders en J. Riedelman 277 p.; 5. Jos. de 
Goei en H. van Gestel 275 p. 

Oisterwijk. 25 Juli hield de afdeeling Oister
wijk haar jaarlijkschen schietwedstrijd op haar 
schietterrein te Haaren. De uitslag hiervan is 
als volgt: J. Schuurmans 47 pnt., A. Pothoven 
42 pnt., P. v. d. Wouw 42 pnt., L. Peijnenburg 
40 pnt., C. Verhoeven 40 pnt., W. v. d. Laak 
40 pnt., P. v. d. Berg 39 pnt., H. van Dijk 37 pnt., 
W. van Biljouw 37 pnt., A. Robben 36 pnt., M. 
Konings 35 pnt., W. Traa 34 pnt., C. v. Dungen 
34 pnt., W. v. d. Brekel 32 pnt., A. Puts 32 pnt., 
W. Schoenmakers 31 pnt., L. v. d. Weijdeven 
30 pnt., Th. van Keulen 27 pnt., M. Grijsbach 
26 pnt., M. Scheffers 26 pnt., J. van Broekhoven 
24 pnt., M. Ermen 23 pnt., A. van Doleweerd 
19 pnt., C. Dathon 17 pnt., A. Schilders 12 pnt. 

De schietwedstrijd stond onder leiding van 
den heer A. Pothoven. 

Oldenzaal. De afdeeling Oldenzaal hield 
haar jaarlijkschen schietwedstrijd. De prij
zen voor dezen wedstrijd waren beschik
baar gesteld door de gewestelijke en plaatselijke 
commissie. De uitslag van dezen wedstrijd was 
als volgt: 1e pr. H.A. M. Spit, 43 p., 2e pr. J. H. 
Klieverik, 43 p.; 3e pr. H. L. Klieverik, 43 p.; 
4e pr. G. Spijker, 42 p.; Se pr. J. Huttenhuis 
41 p.; 6e pr. G. A. Borghuis, 41 p.; 7e pr. J. H. 
Sterenberg, 41 p.; Se pr. G. A. B. Veld, 39 p.; 
9e pr. G. Horsthuis, 38 p.; 10e pr. G. J. A. Lage 
Venterink, 38 p.; He pr. G. Kok, 38 p.; 12e pr. 
A. W. Heerink, 38 p. 

Na afloop van den wedstrijd werden in het 
café Ter Stege, bij afwezigheid van den voor
zitter, de prijzen met een toepasselijk woord 
uitgereikt door den vice-voorzitter, den heer 
H. Hogeweg. 

Oud- en Nieuw-Gastel. In de Harmoniezaal 
had een bijeenkomst plaats ten einde te geraken 
tot de oprichting van een afdeeling. Nadat de 
voorzitter van het comité van oprichting, de 
heer J. G. C. Korsmit, met een kort woord 
de vergadering had geopend, werd door luit.
kol. Beets het doel en wezen van den Bijz. 
Vrijw. Landstorm op voor een ieder duidelijke 
wijze uiteengezet. Na afloop werden door eenige 
heeren vragen gesteld, waarna tot definitieve 
oprichting van een afdeeling werd besloten. 

Tot plaatselijk leider werd benoemd de heer 
A. van Susante, arts alhier. Staande de vergade
ring gaven zich reeds eenige personen als lid op. 
Zoo spoedig mogelijk zal met de schietoefenin
gen een aanvang worden gemaakt. In een later 
te houden vergadering zal een definitief bestuur 
worden gekozen. 

Personen, die als lid wenschen toe te treden, 
kunnen zich aanmelden bij den heer H. J. van 
Mechelen, gemeentesecretaris, en den heer Jac. 
Jobse, gemeenteveldwachter alhier. 

Renkum. Op Vrijdag 9 Augustus werd op in
tieme wijze door de afdeeling Renkum afscheid 
genomen van den scheidenden voorzitter, die, 
wegens verhuizing naar elders, zijn functie had 
neergelegd. Hartelijke afscheidswoorden werden 
hem toegesproken door den luit.-kol. b.d. W. v. 
Ingen Schouten, den secretaris van de gewest. 
landstormcommissie, en hem dank gebracht voor 
het vele, dat hij voor de afdeeling had gedaan. 

Daarna installeerde de heer v. Ingen Schouten 
den nieuwen voorzitter der afdeeling, den heer 
G. S. Donker, res. luit.-kol. b.d. 

Gememoreerd werd, dat de overste geen on
bekende in onze beweging was, daar hij lange 
jaren lid van de gewest. landstormcommissie 
Zuid-Holland West is geweest en mede een van 
de oprichters van dat korps. 

Overste Donker dankte voor het vertrouwen, 
in hem gesteld, en hoopte in het voetspoor van 
zijn voorganger voort te gaan tot heil van den 
B.V. L. 

Scherpenisse. De uitslag van den gehouden 
schietwedstrijd van de afdeeling Scherpenisse 
is als volgt: 1. C. Hartog 95; 2. G. M. Larooy 92; 
3. C. Bevelander 90; 4. G. Bolier Jz. 87; 5. M. 
Suurland 85; 6. P. Noordijke 85; 7. J. C. Suur
land 85; 8. J. Quaak 84; 9. L. Jansen 83; 10. A. 
v. Haaften 82; 11. M. Bijnagte 82; 12. J. Ver
kerke 82; 13. C. v. Dalen 81; 14. J. A. Geuze 79; 
15. J. Vroegop 79 16. C. Bolier 78; 17. A. Hartog 
78; 18. Jac. Rijstenbil 78; 19. J. Wondergem 77; 
20. C. Andriesse 76; 21. P. A. Kievit 76; 22. Dr. 
Polnerman 74 23. M. G. Oudesluijs 74; 24. Jac. 
Tichem 68; 25. W. M. Poot 64; 26. H. Nelisse 
56 punten. 

Fa. J. VOET - ROTTE,R,DAM 
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D. C. VAN STEMPVOORT Jr., Vlaardingen. 

Schipluiden. Op Vrijdag 2 Augustus zijn de 
schietoefeningen van den B.V.L. wederom aan
gevangen, en wel in het schietlokaal des n.m. 
van half 8 tot 10 uur. Voorts worden er oefe
ningen op 16, 23, 30 Aug. en 6 Sept. gehouden 
ter verkrijging van de brevetten voor koning
en scherpschutter. 

Smilde, 12 Juli. In het lokaal voor Chr. Be
langen had dezer dagen de prijsuitdeeling 
plaats van den gehouden schietwedstrijd onder 
de leden van de afdeeling Smilde van den 
B.V.L. Burgemeester Gerrits opende de bijeen
komst. Hij was ten zeerste verblijd, dat de 
schietoefeningen zoo geregeld en goed bezocht 
worden, waaruit blijkt, dat de afd. reden van 
bestaan heeft, hetwelk dan ook heden duidelijk 
wordt bewezen. De omstandigheden van thans 
bewijzen meer dan ooit hoe noodzakelijk het is, 
dat er een B.V.L. bestaat, meende spr. Het was 
spr. een behoefte te zeggen, dat hem daadwer
kelijk is gebleken, dat de B.V.L. een vooraan
staande plaats heeft in het hart van ons volk. 
Het is z.i. een prettige gedachte, dat ontzaglijk 
veel menschen achter den B.V.L. staan. Spr. 
zei ten slotte dank aan den plaatselijken leider, 
den heer Oosterwijk en ook aan de heeren Tin
gen en A. v. Sleen. Nadat staande het Wilhel
mus was gezongen werden door burgemeester 
Gerrits de prijzen uitgereikt. Onder het genot 
van een versnapering bleef men daarna nog 
eenigen tijd gezellig bijeen. 

Standdaarbuiten. Woensdag 31 Juli hield de 
afdeeling Standdaarbuiten een druk bezochte 
vergadering in het R.K. Vereenigingsgebouw 
alhier. De voorzitter, de heer C. C. Zwets, 
heette de leden welkom en deelde mede, 
dat een schrijven was ingekomen van het ge
westelijk bestuur, met het voorstel den kring
wedstrijd voor de afdeelingen Oudenbosch, Zeg
ge, Hoeven, Bosschenhoofd, Fijnaart, Klundert, 
Stampersgat, Roosendaal en Achtmaal te houden 
te Standdaarbuiten. 

Het bestuur der afdeeling heeft in overleg 
met pastoor Van Genk, secretaris, en overste 
Beets, commandant van het W.-Br.-Verband, 
besloten dien wedstrijd op 31 Augustus alhier 
te houden. 
. De voor:7:itter bracht vooral den burgemeester, 
1hr. Verhe1Jen, eerevoorzitter dezer afdeeling, en 
den heer C. Sweere, bestuurslid, hulde voor de 
krachtige medewerking, waardoor het mogelijk 
is geworden dezen wedstrijd alhier te kunnen 
houden, 

Staande de vergadering gaven zich reeds 30 
leden op voor deelname aan dezen wedstrijd. 

De voorzitter stelt voor de leden, die niet 
aanwezig waren, de gelegenheid tot aangifte 
alsnog open tot 10 Augustus. 

Nadat nog besproken waren: de deelname aan 
de korpswedstrijden, het fungeeren als baan
commandant, enz. enz., sloot de voorzitter deze 
zeer geanimeerde vergadering met een woord 
van dank voor de zeer goede opkomst en het 
verzoek om aller medewerking, opdat 31 Aug. 
een voor de afdeeling en voor de gemeente 
blijde en goede dag zou mogen worden. 

Strijp. Met de afdeeling · Strijp van den B.V.L. 
gaat het goed. Op de laatst gehouden schiet
oefening was het aantal deelnemers reeds zeer 
vooruitgegaan, terwijl bovendien ook nog ver
schillende leden der afdeeling Gestel aanwezig 
waren. Ook de algemeene leider voor Eind
hoven, mr. W. van Dijk, kwam zich eens van 
den vooruitgang overtuigen en toonde zich 
hoogst voldaan. Intusschen moedigt Gestel nog 
steeds flink aan en zet de propagandacommissie 
in Strijp de actie nog flink door. Het aantal 
leden bedraagt thans 56, doch kan zonder veel 
moeite gemakkelijk tot een honderdtal worden 
opgevoerd. Op alle mogelijke wijzen tracht men 
dat ook te doen en zoo heeft o.a. de afdeeling 
Strijp eens een kijkje genomen bij de afdeeling 
Gestel, bij gelegenheid waarvan enkele prijsjes 
werden verschoten. 

Strijp (Eindhoven). Op Vrijdag 19 Juli j.1. had 
alhier wederom een vergadering plaats van onze 
afdeeling, thans onder leiding van onzen tijde
lijken plaatselijken leider, den heer A. Verba
ken, leider der afd. Gestel. De opkomst was 
niet groot en onder de aanwezigen waren meer 
genoodigden dan wel leden van onze afdeeling. 
O.a. was aanwezig de Z.Eerw. heer Pastoor 
W erners uit Strijo, die alle belangstelling en 
hulp aan de afdeeling toezegde, alsook de lei
der der afd. Tongelre, de heer J. van Veghel. 
Daar vanaf heden de actie flink zal worden in
gezet en doorgevoerd, werd een propaganda
commissie gevormd en zullen allen die voor 
een lidmaatschap in aanmerking komen, met 
onze beweging op de hoogte worden gebracht. 

Tegelen. De leden van de afd. Tegelen wor
den eraan herinnerd dat de schietoefeningen op 
de schietbaan achter den Zwarten Hond weder-
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om gehouden worden. Deze schietoeteningen, op 
zichzelf reeds een attractie voor de schietlief
hebbers, worden nog aantrekkelijker gemaakt, 
door het organiseeren van onderlinge schietwed
strijden, waarvoor prachtige prijzen worden dis
ponibel gesteld. We kunnen dan ook niet nala
ten, alle leden eens extra aan te sporen, trouw 
de oefeningen bij te wonen, daar juist do·or een 
groote deelname de animo voor deze oefenin
gen wordt verhoogd en deze aan belangrijkheid 
zullen toenemen. 

Ten Boer. Zaterdagmiddag werd te Sint 
Annen een schietwedstrijd gehouden van de 
Burgerwachten in de gem. Middelstum, Stedum 
en Ten Boer. Als altijd bestond voor dezen wed
strijd veel animo. Over het algemeen werd niet 
hoog geschoten, hetgeen mede was te wijten 
aan de Marga patronen. De prijzen, bestaande 
uit kunstvoorwerpen, werden door den heer 
Burgemeester van Anken uit Middelstum uitge
reikt, die eerst eenige woorden van dank en op
wekking tot de aanwezigen sprak. Door de 
volgende korpsen werd het hoogst aantal pun
ten behaald. Afd. A. Middelstum, Stedum, Ten 
Boer en Ten Boer; Afd. B. Ten Boer, Middel
stum, Stedum, Ten Boer, Stedum, Ten Boer en 
Middelstum; Afd. C. Middelstum, Ten Boer, 
Stedum, Stedum, Middelstum, Ten Boer, Mid
delstum en nog 4 korpsen Ten Boer. 

Personeele Baan, Afd. A.: H. Broos Sr., 
T.B.; J. Smith, Middelstum. 

Afd. B.: T. van der Ploeg, Middelstum, J . 
Vast, Stedum. 

Afd. C.: A. Tuitman, M., C. Smith. 
Vrije Baan: J. Vast, P. Holtman. 

Teteringen. Dat Teteringen over goede schut
ters beschikt, heeft de Vrijwillige Landstorm 
weer eens bewezen. Met zestien leden werd 
door deze vereeniging deelgenomen aan de 
Kringwedstrijden te Breda, waarbij de volgende 
prijzen werden behaald: eerste korpsprijs met 
469 punten; eerste personeelprijs klasse A: 
C. van Oerle met 50 punten (maximum). Tevens 
werden nog gewonnen 10 personeele prijzen en 
4 vrije-baanprijzen. 

Tilburg, 10 Juli. Woensdagavond werd op de 
banen van den heer Valkenburg, een schiet
wedstrijd op Pistool gehouden, voor de Officie
ren van den Bijz. Vrijw. Landstorm, afd. Til
burg en omstreken. De belangstelling was bui
tengewoon groot, de resultaten schitterend en 
de einduitslag was als volgt: Maximum pun
ten 72. 

1e prijs res. 1e luit. L. M. Kessels 71 pnt.; 
2e prijs res. 2e luit. P. Hamburg 69 pnt.; 3e prijs 
res. 1e luit. A. Bax 69 pnt.; 4e prijs vaandrig H. 
Mommers 67 pnt.; Se prijs res. luit. N. Hose
mans 67 pnt. 

De heer E. J. R. J. Schut, lid van de Pl. 
Comm. heeft met een · toepasselijk woord de 
prijzen aan de winnaars uitgereikt. 

Velp, 14 Juli. Heden vergaderde de Bijz. 
Vrijw. Landstorm. Besloten werd dee'l te nemen 
aan den Landdag te Boxtel op 31 Au!!, en aan 
het concours te Herpen en Ravenstein op 
28 Juli. 

De prijsverschieting over 1935 zal plaats heb
ben in 2 klassen en over 5 datums, mede om 
hierdoor de schietoefeningen wakker te hou
den. Het schietconcours heeft een klein voor
deelig saldo opgeleverd. 

Volkel, 14 Juli. Schietoefening. Trouwe op
komst is zeer gewenscht - aldus de "Echo 
van het Land van Cuyk" - daar de subsidie er 
van afhangt. 

Vught, 6 Juli. De in het begin van dit jaar op
gerichte afdeeling zal, nu de schietbanen te 
Vught in orde zijn, met haar eerste schietoefe
ningen aanvangen. 

Als gebruikelijk volgt na de schietoefeningen 
een wedstrijd. 

Zelhem. De schietoefeningen van de afdee
ling Bijz. Vrijw. Landstorm, die telkenjare in 
den zomer worden gehouden, zijn thans geëin
digd en hebben een alleszins prettig verloop 
gehad. De wedstrijden liepen ditmaal over twee 
maanden. Op grond van den totaaluitslag wer
den de prijzen als volgt behaald: 

Koningsschutters: A. Schoenmaker 93 pnt.; H. 
Bannink 90 pnt.; K. Bultena 89 pnt.; J. J. Jan
sen 84 pnt. 

Afd. Scherpschutters: A. C. Wolsink 90 pnt.; 
A. G. Oosterink 87 pnt.; C. Veltkamp 79 pnt.; 
J. Rijpstra 64 pnt. 

Afd. Schutters 1e klasse: D. J. Ooijman 
90 pnt. 

Afd. Schutters 2e klasse: L. K. Wieringa 
56 pnt. 
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TELEFOON 9 

Mr. J. L. J. A. van Mechelen, secretaris van de 
Gewestelijke Landstormcommissie Gouda, werd 

benoemd tot res. kapitein. 

KORPS "ROTTERDAM". 

LANDSTORM. 

Opening schietwedstrijden. 

13 Juli j.l. zijn in Huize Padua de 
schietwedstrijden begonnen van het 
Korps Rotterdam van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. De wedstrijden 
werden van 13 tot en met 20 Juli ge
houden. 
' Tot hen die de opening van de wed
strijden bijwoonden behoorden o.a. Res. 
Luitenant-Kolonel A. C. de Neeve, de 
heeren A. H. Sirks, oud-Hoofdcommis
saris van Politie, Jhr. V. P. Beelaerts 
van Blokland, voorzitter, F. D. van der 
Mast, 1e secretaris, W. K. Heijstek, 2e 
secretaris, P. v. d. Steeg, lid van de 
regelingscommissie. 

Voor de opening van de wedstrijden 
heeft Reserve Luitenant-Kolonel voor 
speciale diensten, de heer A. C. de 
Neeve, voorzitter van de Gewestelijke 
Landstormcommis'sie Rotterdam, tot 
welke functie hij kortelings is benoemd, 
in een toespraak de aanwezigen ver
welkomd. Hij herinnerde aan het werk 
voor den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm van zijn voorg·anger, Res. Kolonel 
H. C. van Cappelle, die verhinderd was 
deze bijeenkomst bij te wonen en ge
waagde van het wakker houden van den 
geest, welk streven Kol. van Cappelle 
altij1d voorstond. Spr. was dankbaar ge
stemd jegens de organi'satoren van deze 
jaarlijks weerkeerende wedstrijden. DE 
tijden zijn slecht, vervolgde de Overste. 
De bijdragen voor het instituut worden 
verminderd of ingetrokken. Volgens 
spr. schuilt hierin een groot gevaar. 
Meer dan ooit is thans de B.V.L. een 
noodig en nuttig instrument ter hand
having van het wettige gezag in roerige 
tijden. Het verdient allen steun en mede
werking ondanks den druk der tijds
omstandi~heden. 

Met een opwekking tot de vrijwilli
gers om met ambitie aan de schietwed
strijden deel te nemen en den wensch 
uitsprekend, dat allen het doel moeten 
treffen, !besloot de Overste zijn toe
spraak, waarna hij met een wel ·gerich1 
schot, het eerste, de wedstrijd opende. 

Dadelijk daarna namen de wedstrijden 
een aanvang onder leiding van den heer 
D. Coumou, Res. 1ste Luitenant der 
veld-artillerie. 
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VAN RAVENHORST - ARNHEM 
BOUWT ALLE CARROSSERIEEN 

STAALBOUW 

Reserve-kolonel van den Generalen Staf K. L. 
Rozendaal werd benoemd tot commandant van 
het Vrijwillige Landstormkorps "De IJssel' en 

,,Vollenhove". 

VERSLAG SCHIETWEDSTRIJD 
,,MONDEN DER MAAS". 

22, 23, 24 en 25 Mei 1935 te Sommelsdijk. 

De wedstrijdcommissie bestond uit de 
heeren: W. G. van Hoogenhuyze, Res. 
Kolonel, Adjudant in Buitengewonen 
Dienst van Hare Majesteit de Koningin. 
L. J. den Hollander, Burgemeester van 
Sommelsdijk. Voorzitter Gew. Comm. 
(G. & 0.). Mr. F. J. D. C. Egter van Wis
sekerke, Burgemeester van Brielle. 
Voorzitter Gew. Comm. (V. & P.). J. van 
der Wal, Res. Kapitein. Secr. Gew. 
Comm. (V. & P.). A. A . Ho·geweg, Res. 
lste Luitenant v. Sp. D. Secr. Gew. 
Comm. (G. & 0.). 

De jury uit de heeren: J. v. d. Wal, 
Res. Kapitein. A. A. Hogeweg, Res. 
Eerste Luitenant. A . Fopma, Res. Eer
ste Luitenant. G. H. Tiemens, Res. Eer-

Overste P. A. J. van Tienhoven, afgetreden 
commandant van het Landstormkorps 

,,De IJssel" en "Vollenhove". 

ste Luitenant. J. C. Nieuwenhuizen, Res. 
Eerste Luitenant. R. de Jager, Admini
strateur van het Korps. 

De algemeene leider was: R. de 
Jager, Administrateur van het Korps. 

Geschoten is op 22, 23, 24 en 25 Mei. 
De eerste drie dagen van 17 uur tot 2H 
uur; de laatste dag van 10 uur tot 1 n 
uur. Een zestal banen was opgesteld 
in een van de zalen van Hotel Spee te 
Sommelsdijk. 

Op Woensdag 22 Mei opende Burg. 
L. J. de Hollander dezen wedstrijd, riep 
den 1.'eeds talrijk opgekomen vrijwilli
gers een hartelijk welkom toe en dank
te in het bijzonder den Commandant, 
Kolonel van Hoogenhuyze, voor zijn 
aanwezigheid. Reeds vele malen, zoo 
sprak spreker, heeft de Kolonel ge
toond geheel met het vel'band mee te 
leven, wat door de vrijwilligers steeds 
op hoogen prijs wordt gesteld; doch dat 
U nu aan onze roepstem hebt gehoor ge
geven, en den geheelen wedstrijd hier 
aanwezig .zult zijn, wordt door de Gew. 
Comm. en ik weet zeker, ook door de 
vrijwilligers, bijzonder gewaardeerd. 

Het is tevens een schoone gelegen
heid, waarbij de Commandant de Vrij
willigers en omgekeerd de Vrijwilligers 
den Commandant beter kunnen leeren 
kennen, wat de reeds zeer goede ver
standhouding, die er is tusschen Com
mandant en Vrijwilligers zal bevorderen 
en bij een mogelijke molbilisatie de op
komst, die immers alleen zedelijk ver
plichtend is, ten goede zal komen. 

Het is dan ook namens de Gew. 
Comm. en de Vrijwilligers, dat ik de 
hoop uitspreek, dat U nog vele jaren 
het commando over ons verband moogt 
voeren. 

Ten slotte eindigde Burg. De Hollan
der met den Vrijwilligers een vaste hand 
en een goed succes toe te wenschen. 

Aan dezen wedstrijd hebben van de 
800 vrijwilligers ongeveer 450 à 500 
deelgenomen. 

Over het algemeen is er goed gescho
ten'. Duidelijk blee'k, dat die afdeelin
gen, waar de we'kelijksche oefeningen 
het best bezocht werden, de meeste 
successen konden boeken. 

De wisselprijs, door de Gew. Comm. 
beschikbaar gesteld, werd dit jaar ge
wonnen door de afd. Sommelsdijk-Mid
delharnis met 465 van de 500 punten. De 
afd. Ooltgensplaat behaalde met 461 
punten op de Korpsbaan den tweeden 
prijs en de afd. Den Briel met 448 pun
ten den derden. 

Op de personeele baan, afd. scherp
schutters, schoot de eerste prijswinnaar 
50 van de 50 te behalen punten en ver
vielen de overige prijzen aan de schut
ters, die 49.48, enkele die 47 punten had
den geschoten. 

Op de baan voor eerste klas schut
ters verkregen zij, die 49, 48, 47, 46, en 
enkelen die 45 punten geschoten hadden, 
een prijs. 

Van de tweede klas schutters !behaal
den de prijswinnaars 47, 46, 45, 44, 43 
of 42 punten. 

Ook op de vrije baan is uitstekend 
geschoten. De eerste prijs-winnaar had 
een serie van 50 punten met een steun
serie van 50 punten, terwijl er nog 7 
schutters waren met een serie van 50 
punten en een steunserie van 49 of 48 
punten. De laagste prijswinnaar op de·ze 
baan behaalde een serie van 48 punten, 
met een steunserie van 48 punten. 

's Middags 25 Mei 'had onder leiding 
van den Commandant een schietwed
strijd met pistool plaats voor de aange
sloten officieren van het Veriband, waar
aan verschillende burgemeesters, leden 
der Gew. Comm., ook deelnamen. 

Na afloop hiervan werden, te 19 uur, 
de door de Nat. Landstorm Comm. be
schi~baar gestelde prijzen door den 
Comm. op humoristische wijze uitge
deeld. Daarna sprak de Commandant 
een slotwoord, bedankte de Vrijwilli
gers voor hun trouwe opkomst en allen 
die aan het welslagen van dezen wed
strijd hadden bijgedragen voor hun 
arbeid. 

N.V. ,,EDELWEISS-DE VLIJT" 
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Voorkóming van filmbrand. 
Circulaire van den minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de burgemeesters. 

De Minister van Binnenlandsche 
Zaken heeft een circulaire gezonden 
aan de Burgemeesters der gemeenten 
met betrekking tot het voorkómen van 
filmbrand. 

De circulaire heeft betrekking op 
filmvertooningen in andere dan speciaal 
voor filmvertooningen ingerichte ge
bouwen. 

De voornaamste aanwijzingen luiden: 
1. De toeschouwersruimte zij voor

zien van ten minste twee toe- of uit
gangen, welke van zoodanige sluitingen 
zijn voorzien, dat LZij zich zonder ge
bruikmaking van sleutels bij een lichten 
aandrang van binnenuit naar buiten 
openen; 

2. Tijdens een voorstelling worden 
de uitgangen aangeduid door een nood
verlichting (b.v. kaarslantaarns), welke 
branden kan, onafhankelijk van de in 
het gebouw aanwezige lichtinstallatie. 
De uitgangen zijn gedurende de voor
stellingen nimmer afgesloten, noch op 
eenigerlei wijze versperd; 

3. De stoelen of banken in de toe
schouwersruimte worden aan den grond 
bevestigd of door middel van stevig 
houtwerk tot rijen gekoppeld; 

4. De gangen of looppaden tusschen 
of langs de zitplaatsen alsmede de toe
gangen tot de zaal, de trappen, bordes
sen e.d. helbben voldoende ruimte om 
een snelle ontruiming van het lokaal 
mogelijk te maken; 

5. Er worden niet meer bezoekers in 
de toeschouwersruimte toegelaten dan 
zitplaatsen beschikbaar zijn. Gangen of 
looppaden worden niet door staan- of 
zitplaatsen ingenomen, of op eeniger
lei andere wijze versperd; 

6. Indien normaalfilms (breedte 36 
m.M.) worden vertoond in een zaal, 
waar geen calbine beschikbaar is, ge
schiede dit slechts met een kofferfilm
toestel, dat niet wordt geplaatst in de 
nabijheid van een voor het publiek be
stemden uitgang. De opstelling zij ·zoo
danig, dat het door een raam of deur ten 
spoedigste in de buitenlucht of in een 
niet voor het publiek bestemde ruimte 
kan worden gebracht. Ten bewijze, dat 
het te gebruiken koffer-kina-apparaat 
in goeden staat verkeert, vordere de 
Burgemeester zoo noodig een attest 
van een deskundige. 

Om het toestel worde een ruimte van 
ten minste twee meter naar alle zijden 
vrij gehouden, in welke ruimte zich al
leen de persoon mag bevinden, die met 
de bediening van het toestel is belast. 
In de onmiddellijke nabijheid van het 

BENOEMINGEN. 
Bij Kon. Besluit zijn benoemd bij het 

Vrijwillige Landstormkorps "Vaartui
gendienst" tot Reserve Tweede-Luite
nant voor speciale diensten de heeren 
G. A. M. van Dusseldorp en J. C. Visser; 

met ingang van 1 Augustus 1935 zijn 
benoemd bij het Vrijwillige Landstorm
korps "Spoorwegdienst": tot Reserve 
Kapitein voor speciale diensten de eer
yol ontslagen Kapitein der Genie A. 
Eekhoff en de heer Ir. J. D. M. Bardet; 
tot Reserve Eerste-Luitenant voor spe
ciale diensten de heeren A. Lesterhuis, 
C. Ligthart, M. A. van der Hoek en L. 
J. Leyten. 

Bij K.B. werden benoemd tot Res.
Luitenant-Kolonel de Res.-Majoors: 

toestel zij een emmer water, benevens 
een natte deken aanwezig. In de zaal 
worde rooken verboden; 

7. De zich niet in het toestel bevin
dende filmrollen worden buiten de voor 
het publiek toegankelijke ruimte gehou
den. Zij moeten zijn verpakt in goed 
sluitende doozen, die van metaal, hard 
hout, geperst papier of een ander on
brandbaar materiaal zijn vervaardigd. 
Zij moeten zoodanig worden bewaard, 
dat zij slechts onder het bereik ·zijn van 
den persoon, die met de bediening van 
het toestel is belast of van zijn helpers; 

8. Indien de vertooning van normaal
films 36 m.M. niet geschiedt met een 
kofferfilmtoestel, worde het filmtoestel 
met alle toebehooren opgesteld buiten 
de toeschouwersruimte, op zoodanige 
wijze, dat voldoende maatregelen zijn 
genomen tegen brandgevaar; 

9. De snoeren en stekkers, benoo
digd voor stroomtoevoer, tot het film
toestel moeten van deugdelijk materiaal 
zijn en worden zoodanig aangebracht, 
dat de aanwezigen erlangs, onderdoor of 
overheen kunnen loopen, zonder ze aan 
te raken. 

10. Indien onmiddellijk bij het toestel 
geen schakelaar aanwezig is, waarmee 
het licht in de toeschouwersruimte kan 
worden ontstoken door den persoon, die 
het toestel bedient, zij een persoon aan
wezig, die uitsluitend met de bediening 
van de(n) schakelaar(s) der zaalverlich
ting vóór en na de projectie, alsmede in
geval van nood is belast; 

11. De persoon, die met de bediening 
van het toestel is belast, toone ten ge
noegen van den Burgemeester aan, dat 
hij daartoe bekwaam is. 

Vertooningen met smalfilms. 

12. Indien smalfilms worden vertoond 
(welke blijkens de aangebrachte ken
teekenen als "non-flam", ,,Sicherkeits
film", ,,safety-film" e.d., uit moeilijk 
brandbaar materiaal bestaan). behoeven 
de maatregelen onder 6, 7, 8 en 11 niet 
te worden ,genomen. Alleen dient om 
het toestel een ruimte te worden vrij
gehouden van een meter naar alle zij
den, terwijl de zich niet in het toestel 
bevindende filmrollen in gesloten, on
brandbare doozen moeten zijn opgebor
gen. Ook bij deze filmvertooningen wor
de verboden te rooken. 

Het verdient aanbeveling, dat de ver
antwoordelijke autoriteit zich eenigen 
tijd vóór het toelaten van toeschouwers 
vergewist, dat aan alle door haar ge~ 
stelde eischen voldaan is. 

J. W. Buurman, behoorende tot het 
Landstormveriband "de Meijerij". 

M. Barrik Bles, behoorende tot het 
Landstormverband Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie. 

J. M. Kolff, lid van de Gewestelijke 
Landstorm-Commissie Z.-Holland West. 

Ir. J. M. Sweep, behoorende tot het 
Landstormverband Rotterdam. 

Tot Res.-Kapitein werden benoemd 
de Res.-Luitenants: 

A. Ph. Th. v. d. Kruk, behoorende tot 
het verband "Twente". 

Mr. J. L. J. A. v. Mechelen, Secreta
ris van de Gewestelijke Landstorm
Commissie Gouda. 

C. E. L. Schoevaart, Plaatselijk leider 
van 's-Heerenberg. 

Drs. H. Turksstra, Plaatselijk leider 
van Groningen. 
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Bij Kon. Besluit van 22 Juli 1935, 
No. 89 is de titulaire rang van majoor 
verleend aan den gep. Res. Kapitein der 
Inf. L. J. Th. van Roosmalen. 

Genoemde Officier was gedurende 
veertien jaar pl. leider en instructeur 
bij den Bijz. Vrijw. Landstorm, afd. 
Breda. 

EERVOL ONTSLAG. 

Bij K. B. is een eervol ontslag uit den 
militairen dienst verleend aan den 
Reiserve Kapitein A. J. Roggeveen van 
het 16e R.I. en aan den Reserve Tweede 
Luitenant M. C. Reinders van het 
15e R.I. 

BOOTTOCHT NAAR LOEVESTEIN. 

De Landstormcommissie 's-Graven
hage organiseert Zaterdag 31 Augustus 
a.s. een tocht naar het slot "Loevestein". 
Per trein tot Rotterdam, waar de groote 
booten "Eugenie" en "Jan van Arkel" 
gereed liggen, die over de r:vieren, met 
haar prachtige natuurgezichten, naar het 
kasteel brengen. Bezichtiging van dit 
historisch slot met zijn vele herinnerin
gen uit onze Vaderlandsche geschiede
nis. Is er tijd over, dan wordt nog even 
Gorinchem aangedaan en dan met de 
booten terug naar Dordrecht. Daar 
staat weer de extra-trein gereed om 
naar de Residentie terug te voeren. 

Vertrek des morgens tusschen 7 uur 
en half acht; terug in Den Haag 6 uur 
namiddag. 

Programma van den te Boxtel te houden 

LANDDAG 
op Zaterdag 31 Augustus 1935 

voor het Landstormkorps "De Meijerij" 

9 .- uur Aanvang der schietwedstrijden 
op het Landdagterrein Molen
wijk. 

11 .30 uur Officieele ontvangst van auto
riteiten ten raadhuize door het 
gemeentebestuur van Boxtel. 

2.- uur Opening van den Landdag 
door den edelachtbaren heer 
F. W. van Beek, voorzitter der 
Gewestel. Landstormcommissie 
,,De Meijerij". 

2. 15 uur Toespraak door Z.Exc. L. F. 
Duijmaer van Twist, voorzitter 
der Nat. Landstormcommissie. 

2.45 uur Demonstratie door de R. K. 
Gymnastiekvereeniging 0. S. S. 
te 's-Hertogenbosch. 

3.15 uur Rede door Z.Exc. Mr. Dr. L. N. 
Deckers, minister van Defensie. 

3.45 uur Demonstratie door de Rijver
eeniging St. Martinus, afdeeling 
Boxtel. 

5.- uur Einde der schietwedstrijden. 

6. 15 uur Defilé voor de ten raadhuize 
aanwezige autoriteiten. 

8.- uur Prijsuitreiking in 't Patronaats
gebouw St. Wilhelmus, Burg
akker. 

BEKRONING. 

De inzending schaatsen van de 
Schaatsenfabriek "Batavus" N.V., is op 
de Wereld Tentoonstelling te Brussel 
bekroond met den "Grand Prix". 

LANDDAG TE RIJS 11 SEPTEMBER. 

Op 11 September a.s. wordt door de 
Afdeeling Zuid- en West-Friesland een 
landdag georganiseerd. Deze landdag zal 
gehouden worden te Rijs-Gaasterland. 

LANDSTORMKORPS 
ZUID-HOLLAND WEST. 

Het detachement van opgemeld korps, 
dat deelgenomen heeft aan de Vierdaag
sche Afstandsmarschen te Nijmegen van 
23 tot en met 26 Juli j.l., samengesteld 
uit landstormers uit 's-Gravenhage, 
Delft en Schiedam tot een totale sterkte 
van 24 officieren en minderen onder 
commando van den Reserve le Luite-

nant H. A. C. van Lent, heeft dit jaar 
wederom den korpsprijs behaald. 

Op Woensdag 31 Juli j.l. werd het 
detachement op het Landstormhuis aan 
het Bezuidenhout alhier een feestelijke 
ontvangst bereid door den Korpscom
mandant, den Reserve-Majoor J. P. 
Boots, die bij die gelegenheid het deta
chement complimenteerde met het be
haalde succes. Onder de aanwezigen be
vond zich ook de heer Royaards, Voor
zitter der Gewestelijke Landstormcom
missie, die eveneens in hartelijke be
woordingen het detachement geluk 
wenschte. Nadat de detachementscom
mandant den sprekers voor hun vriende • 
lijke woorden dank had gezegd, bleef 
men nog geruimen tijd gezellig bijeen. 

Voor Jong Nederland 
11JF 

r::::=====================~ 

HET LIEDJE VAN VERLANGEN. 

Het was den heelen dag snik- en snik
heet geweest. De ijsco, die toch alevel 
heel wat klantjes kreeg, kon er tot z'n 
groote blijdschap ook over meepraten. 
Hij kwam dien dag handen tekort, om 
aan al de aanvragen van jongen en 
ouden te voldoen. 

Wimpie, die nog op de Fröbelschool 
ging, kon ook uit ervaring spreken. Hij 
verklaarde, dat de juffrouwen op school 
erg kattetig waren geweest, maar hij 
vergat daarbij in de allereerste plaats 
zichzelf en al zijn woelige medeleerlin
gen, die vanwege de hitte zonder uit
zondering vervelend en onhelbbelijk 
waren geweest. 

,,Juffrouw! Gijs trapt op m'n teenen!" 
"Jefrauw! Het praat zoo in m'n 

!buikie!" Errzoovoort! 
Zoo hadden de Fröbelaars elk op z'n 

beurt hun ·deuntje van chagrijn gezon
gen. En Wimpie had in dat koor heel 
dapper meegedaan: ,,Juffrouw! m'n 

vlechtmatje is kapot! .... Juffrouw! m'n 
potlood is weg!" 

Al die kleuters zaten voortdurend te 
geeuwen, te zeuren, en elkaar in de 
wielen te rijden. En dan maar telkens 
drinken, of achter zeker deurtje ver
dwijnen! 

Wimpie woonde op een bovenhuis, 
dat dien dag wel een bakkersoven ge
leken had. Daarom mocht hij dien 
avond een uurtje langer opblijven. 

Nu zat hij met zweetpareltjes op z'n 
neus, in z'n pyama 'heel ijverig poppe
tjes te knippen uit een oud prentenboek, 
waarvan hij de plaatjes en rijmpjes haast 
wel droomen kon, 

Daar sloeg de klok acht uur! 
"Ziezoo!" zei z'n Mammie; ,,berg je 

schaartje en uitknipsels netjes in je 
speeltafeltje, en stop al de snippers in 
de prullenmand!" 

Zij verfrischte z'n snuitje en handjes 
nog eens lekker met een druipnatte 
spons. 

9 

"Nou krijg je nog een toffie, en dan 
ga je maar gauw slapen!" 

Wimpie zette een gezicht, alsof hij 
een emmer azijn moest leeg drinken, en 
begon te lieve-moederen, om er nog een 
extra-uurtje bij te krijgen. 

Maar al dat bedelen en poeslief 
vleien bracht hem zelfs geen kwartier
tje uitstel. 

"Doe nou ie avondgebedje, en geef 
Pappie 'n kusje!. ... Hier heb je nog 'n 
lekker toffie, en nou één-twee-drie van 
den vloer!" 

Daar schoorvoette de kleine bedelaar 
heen, die tevergeefs het liedje van ver
langen (verlengen) had gezongen en 
ging in het aangrenzende slaapkamertje, 
waar hij als een /blok lood op z'n ledi
kantje neerplofte. 

"Alleen het lakentje voor dezen 
keer!" troostte z'n Moeder, terwijl ze 
haar jongen, die als een oud manneke 
zuchtte, een stevigen nachtkus gaf. 

Daar lag nu de kleine woelwater in 
z'n wit-geverniste koetsje! 

Hij lbegon voor de zooveelste maal al 
de hondjes en katjes en scheepjes en 
molentjes op het behangselpapier te 
tellen, zonder dat hij den slaap te pak
ken kon krijgen. Hij smeet zich met een 
harden smak om, dat het ledikant er 
van kraakte, en dan weer wreef hij met 
z'n knuistjes door de lodderige oogen. 
Maar Klaas Vaak met z'n zakje fijn zand 
wa1s bepaald met vacantie op reis, of 
misschien was die weldadige menschen
vriend, tegen zijn gewoonte in, niet op 
z'n post, omdat hijzelf, door de warmte 
beslopen, per ongeluk ingedommeld 
was. 

In ieder geva!l liet hij den kleinen 
tobber maar aan z'n lot over. 

Wimpie's humeur werd er niet beter 
op, toen daar een mug zoemend aan 
kwam zweven, om hem in de gauwigheid 
een venijnig prikje te ,geven. Hij weerde 
woest van zich af, wat de mug schijn
baar erg vermakelijk vond. Want die 
begon nu om Wim's klam-vochtig kopje, 
als een kleine vliegmachine, met vroo
lijk gegons een rondvlucht te houden. 
Voor afwisseling ,streek ze na tuurlijk af 
en toe in 'behendige glijvlucht op den 
neus of de wangen van den kleinen wor
stelaar neer. 

Wirnpje werd nijdig; hij ging overeind 
zitten en trachtte de rustverstoorster te 
grijpen; maar telkens ,greep hij er vlak 
naast. 

Door al dat ingespannen uitvallen en 
zwaaien begon het zweet hem tappe
lings langs •z'n gloeiend lijf te stroomen. 
· ,,Mammie! mag 'k een beetje water? 
'k Heb zoo'n dorst!" vroeg hij huilerig. 

Mammie gaf hem een halfvollen beker, 
en verfrischte z'n kopje nog eens met 
een natte spons. 

Ha! dat was heerlijk.... voor een 
poosje. Maar ook niet langer! Weldra 
voelde hij weer die !benauwende hitte, 
alsof z'n heele lijf in 'brand stond. 

,,Mammie! 'k moet 'n kleine bood
schap doen!" 

,,Ga maar even naar de W.C.!" 
Met een diepen zucht liet hij zich weer 

op z'n ledikantje vallen, na dit korte 
uitstapje. 

Een poosje later. 
,,Mag ik er uit komen?" 
,,Geen kwestie van!" luidde 't ant

woord. 
Wimpie hoorde in de huiskamer z'n 

kleine zusje Rinie, die pas door haar 
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Moeder geholpen was, en nu met een 
fijn kraaistemmetje lag te spartelen. 

"Waarom mag Rinie opblijven, en ik 
niet? Rinie is nog zoo klein, en ik ben 
al vijf jaar! Hi-hi-hi!" 

"Nu", besliste Vader, die door de 
traantjes van z'n zoontje verteederd 
werd, ,,als je niet slapen kunt, kom er 
dan maar uit!" 

Wip! daar stapte Wim als een jonge 
kalkoen al door de kamer, en wou bij 
z'n Vader op de knieën kruipen. Pappie 
lei de krant neer, zag hem strak aan, en 
zei: ,,Rinie heeft al vier uurtje geslapen, 
en daarom mag die nog 'n poosje wakker 
blijven. En dat mag jij ook doe; maar ..... 
dan zal Mammie jou eerst een luier aan
doen, net als Rinie; dat hoort zoo bij 
kleine kinders!'' 

Och, och! wat viel dat Wimpie bitter 
tegen. Hij trok een pruillip, en zei spij
tig, maar kordaat: ,,Neen! ik wil niet 
klein zijn, maar groot!" 
-;,Je hebt groot gelijk, vent!" ant

woordde Vader. 
Toen stapte Wimpie vlug de huiska

mer uit, en een paar tellen later ver
telden zachte, regelmatige snorkgeluid
jes, dat de kleine jongen, die groot wou 
zijn, in rustigen slaap verzonken was. 

OOM BERTUS. 

JONGENS EN MEISJES! 

Hier heb je één 
manier, om een too
vervierkant te maken. 
Maar je kunt de ge
tallen ook nog anders 
rangschikken. 

2 

7 

6 

9 4 

5 3 

l 8 

Het toovervierkant van Groep B ziet 
er .zóó uit: 

2 8 7 31 27 36 

9 25 16 19 14 28 

32 20 13 26 15 5 

33 18 23 12 21 4 

34 11 22 17 24 3 

1 29 30 6 10 35 

't Adres voor oplossingen is: 

AAN OOM BERTUS, 

Bureau Landstormblad, 
Koninginnegracht 50, 

'S-GRAVENHAGE. 

GROEP A. 

(Onder de 10 jaar.) 

DE HUTSPOT. 

Hier is een stelletje woorden, waar
van de letters leelijk door elkaar gehut
seld zijn. Welke woorden zijn dit? 

lapperaad - iebolol - foptjesfer 
nisterslaak - tinkerkok-potrekuis -
nigonkin - draveldan - losendat -

labweeuns - ulitak - klemreibo 
kasjenat - annepkeko - valtebo 
iroda - voeringhed - catievan 
kalkui - seuwijns - wiegfaud 
egelstopz - naaklepi. 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar.) 

DE CHOCOLADELETTER. 

Tom kreeg met Sinterklaas een dikke 
T van chocolade. Bij het bekijken brak 
ze per ongeluk. Hij ging aan het passen 
en meten, en ja!, eindelijk was de letter 
weer in haar oorspronkelijken vorm. 
Prolbeer 't zelf ook eens! 't Hoeft niet 
met een echte chocoladeletter, hoor! Je 
teekent de stukken op een papier maar 
precies na, en dan ga je aan 't passen. 
Je zoudt de vier stukken ook kunnen 
uitknippen; maar dan is de krant na
tuurlijk vernield. Als je klaar !bent, moet 
je de letter op een velletje papier plak
ken. Ga je gang maar! De prijzen liggen 
al klaar voor degenen, die het meest hun 
best gedaan hebben. 

NAGEKOMEN BERICHTEN. 

De samenstelling der Gewestelijke 
Landstorm Commissie "De Meijerij" is 
thans: 

F. W. van Beek, Voorzitter, Boxtel, 
Burgemeester. 

L. B. M. van Agt, Secretaris, Waalre, 
Industrieel. 

J. G. Lutz, Commandant, Nijmegen, 
Res. Kolonel. 

J. H. Bardeel, Lid, Moergestel, Bur
gemeester. 

A. H. C. Berkvens, Lid, Waalre, In
dustrieel. 

G. H. B. Ditters, Lid, Wamel, Bur
gemeester. 

J. L. van Engeland, Lid, Eindhoven, 
Wethouder. 

P. J. van Haaren, Lid, Tilburg, Se
cretaris N.C.B. 

H. J. van Hulten, Lid, Haps, Burge
meester. 

D. Jonker, Lid, 's-Bosch, Dir. P. N. 
E.M. 

E. A. J. Kuijper, Lid, Valkenswaard, 
Burgemeester. 
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A. van Mackelenbergh, Lid, Zeven
bergschenhoek, Pastoor. 

A. van Rijn, Lid, Tilburg, Lid Ged. 
Staten van N. Br. 

H. M. L. M. Schreurs, Lid, Drunen, 
Notaris. 

J. A. van Selms, Lid, Nijmegen, Pre
dikant Ned. Herv. Kerk. 

A. J. J. Stael, Lid, Uden, Notaris. 
J. A. Vermeulen, Lid, Nijmegen, 

Districts-Commissaris Motordienst. 

Willemstad (N.-Br.). Zaterdag 17 Augustus is 
onder zeer groote belangstelling, vooral van de 
zijde der B.V.L.-ers, de gerestaureerde schiet
baan van Burgerwacht en Landstorm geopend. 

Hierbij voerden het woord: voor de Burger
wacht het eenig aanwezige bestuurslid, de wnd. 
voorzitter Van Sprang; verder de edelachtbare 
heer burgemeester H. v. d. Veen en voor den 
Landstorm res. luit.-kol. T. Beets, commandant 
van West-Brabant, die in 't kort memoreerde, 
welk een moeite door hem en de Landstorm
commissie is gedaan om het noodige bijeen te 
brengen. 

Hierna is een gecombineerde schietwedstrijd 
gehouden. 

Renkum, Op den 4en Juli j.1. werd alhier een 
schietoefening gehouden, waaraan niet minder 
dan 48 personen (dit is ruim 85 pct. van het 
ledental) deelnamen. Op den 9en Augustus 
namen slechts 17 leden deel aan de schiet
oefening. 

Werd op eerstgenoemden datum zeer goed 
geschoten, op laatstgenoemden was het resul
taat bedenkelijk. Op dien avond (9 Augustus) 
nam de voorzitter der pl. commissie, de heer 
D. de Ruyter, wegens vertrek afscheid van de 
afdeeling en werd als zoodanig geïnstalleerd 
de heer G. S. Donker ,res. luit-kolonel b. d. 

0-:-:-:-:-0 

Breda. 4 Augustus j.1. had te Breda de schiet
wedstrijd plaats van den B.V.L., kring Breda, 
Verband West-Brabant, waarvoor ruim 300 in
schrijvingen waren binnengekomen. 

Door de zorg van den plaatselijken leider te 
Breda, den res.-kapt. C. Somers, waren een 
twaalftal schietbanen gereed gemaakt op het 
schietterrein. 

Om half zes had de prijsuitreiking plaats in 
de R.-K. Militairen-Vereeniging, waar een keur 
van prijzen aanwezig was, welke gedeeltelijk 
aangekocht en gedeeltelijk welwillend beschik
baar waren gesteld door met den B.V.L. sym
pathiseerenden, o.a. door den edelachtb. heer 
burgemeester van Breda. 

Na een kernachtige openingsrede door den 
edelachtb. heer Vienings, burgemeester van 
Clinge (Z.) ging de res. luit.-kolonel T. Beets, 
commandant van het Verband West-Brabant, 
lof toezwaaiend aan allen, die medegewerkt 
hebben om dezen wedstrijd zoo schitterend te 
doen slagen en dank brengend aan den sym
pathieken directeur van de Militairen-Vereeni
ging voor zijn buitengewone medewerking, tot 
de prijsuitreiking over. 

Korpswedstrijd: le prijs afd. Teteringen met 
469 pnt.; 2e prijs afd. Breda met 461 pnt.; 3e 
prijs afd. Rijsbergen met 451 pnt. 

Personeele wedstrijd goede schutters: le prijs 
Brooymans, afd. Breda; 2e prijs C. van Oerlen, 
afd. Teteringen; 3e prijs P. Elands, afd. Ooster
hout. 

Personeele wedstrijd middelmatige schutters: 
le prijs J. Mulders, afd. Teteringen; 2e prijs 
A. Prins, afd. Rijsbergen; 3e prijs A. Roovers, 
afd. Oosterhout. 

Vrije baan: le prijs P. Brooymans, afd. Breda; 
2e prijs J. Snoek, afd. Teteringen; 3e prijs C. 
Willemsen, afd. Princenhage. 

Na de prijsuitreiking werd den vrijwilligers 
een versnapering aangeboden, hetgeen de pret
tige stemming nog verhoogde. 

Werft abonné's 
voor het 

Landstormblad 

Statuette van den beeldhouwer 
Aug. Falise. 

VERKRIJGBAAR! 
Beelden: 

,,Als 't Moet" 
naar het model van den beeldhouwer 

AUGUST FALISE 

Zeer geschikt voor schietprijzen 

Normaal formaat, 
40 c.M. hoog, prijs f 4.5 

(bij 10 stuks f 4.- per stuk) 

Groot formaat, f 1 5.Q 
60 c.M. hoog, prijs . . 

Dezelfde beelden in brons gemetalliseerd 
normaal form. f 17.50; groot form. f ,o.-. 

Levering, tegen beschadiging verpakt, 

na ontvangst van postwissel of storting 

op onze postrekening no. 7656, Admini

stratie van "Het Landstormblad ", 

Koninginnegracht 50, Den Haag. 
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Res. 1 e Luitenant sp. d. 
zonder werkkring, 
zag zich gaarne 
geplaatst als 

CONTROLEUR of anderszins; 
tevreden met bescheiden sa.l. 
Brieven lett. TH bur. d. blad. 

B EA N is de meest gebruikte motorsproeimachine voor 
elk fruit- en/of boomkweekersbedrijf, in prijzen 
vanaf f 480.- geheel bedrijfsklaar ter plaatse 
geleverd. 

Vraagt ons adressen van gebruikers en informeert dan hun 
jarenlange ervaring. 
Speciaal adres voor alle sproeistoffen en "Kankerdood", het 
onovertroffen genezend middel tegen kanker. 

BEAN SPROEIMACHINES 
RIJKSSTRAATWEG A 23 - GELDERMALSEN - TEL. 103 

11 

Fotobureau "Gazendom" JamenChocolade-Pastei Fa. J. M. J. VAN WIELIK 
Hof- en Rijksleveranciers 

Merk "Tit-,Bit" Utrechtschestraat 23a 
ARNHEM Allerfijnste kwaliteit! 

Leveranciers v. d. Kanselarij 
der Nederlandsche •••••••••••• • 

Foto's voor Vereenigingen, ,,Tit-Blt" Fabriek R ID D E R O R D EN 
Bleekstraat - Vlaardingen 

Industrie, Architectuur, enz. Opgericht 1840 

DEN HAAG, NOORDEINDE 9 
VOORBURGSCH 

.---------~ =========================================:; De Firma AUTOM'OBIELBEDRIJF N.V. Telefoon 112246 - Giro 13992 

Onverwacht ontviel aan 
onze afdeeling ons geacht 
Commissielid 

EGBERT 
VAN DER VELDE 

in den ouderdom van 
71 jaren. 
Zijn ijver en toewijding, 
15 ja.ren lang bewezen, 
blijven wij dankbaar ge
denken. 

De Pl. Commissie 
van de Afd. B.V.L. 

Rottevalle, 5 Juli 1935. 

NEDERLANDSCH 1 
_ FABRIKAAT 

N.V. KONINKLIJKE 

BEGEER 
VOORSCHOTEN 

MEDAILLES 
INSIGNES 

DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 

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 

W. H.H. v.d. Bom & C0 
Reparatie - inrichting 
Directie: H. ROSKAM 

Granen en Pluimveevoeder Boxengar. en Werkplaatsen: 

te 

T erschuur-Barnevelt 
levert U de meest oordeel
kundig samengestelde pluim
vee- en kuikenvoeders. Door 
't gebruik van onze artikelen 
krijgt ge een antwoord op de 
vele vragen, welke zich voor
d oen op dit gebied. 

Van de Wateringelaan no. 1 
Telef. 772986 - Giro-no. 1951 
Speciaal inger. v. Buick-repar. 

G. M. A. STEIJLEN 
DONKERSTRAAT 50 

HARDERWIJK 
Tel. 141 - Giro 119428 

Puddingfabriek A. J. POLAK 
Groningen 

Hel gaat 

In plaatsen, waar 

niet vertegenwoor

digd, kunnen flinke 

winkeliers nog den 

Neemt proef ..... . 
en ge wordt overtuigd ! uN1FoRM-KLEERMAKERu FIRMA H. MOOI & Zn. 

Coupeur steeds te ontbieden 

verkoop van dit M T LINDHOUT' 
SUCCES - ARTIKEL • • 

5 LANDS TORME RS, 
ASSEN 

• dubbel zo vlug 
mel SAVO·ZEEP 
Bovendien ... 5avozeep 
geeft grol:e ges,henken 
De prij!> van Nurlands 
besle hui$houdzeep is 
30cl per doos van 'f slokken 

verkrijgen! Aanvra

gen te richten tot de 

fabricante: 

BRANDKASTENHANDEL 

IN- EN VERKOOP van 
eerste klasse brandkasten 
en kantoormeubelen 

LET OP UW ZAAK! MILITAIRE KLEERMAKERIJ 
Sigaren-, Tabak- en Coupeur overal te ontbieden 
Sigarettenmagazijn van 

J. BAX' 
NIEUWE HA VEN 137 B 
TEL. 55249 - ROTTERDAM 

C. G. LUIK, AALSMEER 
DORPSTRAAT No. 20 

Groothandel N.V., VAANDELS-VLAGGEN Gebrs. v. LEUSDEN 
Woudrichem. MEDAILLES BEKERS EDE OOSTERBEEK 

EEREKRUISEN en LINTEN Jacht- en Toerlstenartikelen. 

KISTENFABRIEK~ L P BOSMAN ~::~~l=~f~::::~e:~ld~u:~ 

IJSSELMUIDEN T elef. 246 KAMPEN W;STE.INDE 36, DEN HAAG zakken, enz. 

H. v. VEEN 

OEFEN- EN WEDSTRIJDMATERIAAL ~r:;::;di!~r ~~fb~~~~~~~!~~ ANDIJKER TAFELKOEKEN 
Speciaal adres : 

Drukkerij RUITENBEEK H. W. BLOMJOUS 
DOORN TELEFOON No. 1 2 5 
Modellen en prijzen op aanvraag 

DENNEWEG75-77 
TELEF. No.112760 
's-GRA VENHAGE 
Uniform- kleeding 

VOOR EERSTE KLAS VERPAKTE KEN,T u 
1
~t:,usAF.E? 

ROOMBOTER Vraagt prosp. Opgericht 1910 

Goudsche Kaas .. ) 

Fa. B. BRINKERS 
Zoete Komijnekaas ) 20 et p.p. 
Meikaas ....... ) 
Oude Kaas ...... 25 et p.p. 

Het neusje van de zalm! 

Prijs 25 et. per bus 

Firma FAUST & DE VRIES 
Andijk-Oost 

ADVIEZEN betreffende boek
houding, alle soorten belasting
zaken, successie, sociale wet
ten enz. enz. worden desver
langd ook schriftelijk ver
strekt door B. van Dijk Bzn., 

Cl POA1AIRE taD 
THI 

CLOCK 
HAT --/6.~ 

GARAGE "LUXE" 
TURFMARKT 24-26 

TELEFOON 2001 - GOUDA 
Verhuur - Stalling - Reparatie 

Off. Agent: 
Nash - Singer - International 

N.V. INGENIEURSBUREAU 

KOOPT AFDEELING ROOMBOTER 

BIJ ZOETERMEER 

Alles volvet met rijksmerk. 
Gewicht per kaas 7-15 pond. 
Bij 50 pd. franco d. geh. Ned. 
Boerderij "Rust na Arbeid" 

Accountantskantoor 
Spijkenisse - Telefoon no. 55 ,,EKSTEEN" 
Kool's Wapen-en Kinohandel Sweelincklaan te Bilthoven 

SPECIAAL-BUREAU VOOR 
VROOM & Waddingsveen 

DREESMANN LEVERING UITSLUITEND AAN DEN HANDEL C. ESSELINK 

Groote voorraad concours-, 
buks- en bosquette-patronen 

SMALFILM CAMERA 's 
EN PROJECTOREN 

W ATERREINIGING 
EN 
WATERTECBNIEK 

STOOMEN LS 
J HO,EVE 

" VERVEN 
TELEF. 45980 - ROTTERDAM 

Il l lll Il 111111111111111111111111111111111 
DAGELIJKSCHE AUTODIENST 

,,DE VLIJT" 
van APELDOORN naar 

ENSCHEDE visa versa 

M. v. ARENDONK, Apeldoorn 

I Il Il 111111111111111III11111111111111111 

Bloemenmagazijn 
FIRMA 

H. J. BARMENTLOO 
JAVASTRAAT 43 

DEN HAAG - Tel. 111561 

TELEFOON Z0ETER,MEE.R 12 - rDEN HAAG 390538 
J. J. KOOL - ROTTERDAM 

Rodenrijschelaan no. 27 
Telefoon 41617 f 25.-

ZWIERS' 
UNIFORM
KLEERMAKERIJ 
Hertog straat 2 7 
ARNHEM 
·------

Gediplomeerd Coupeur 
der Europeesche Mode
Akademie. 

·------
Levert Uniformen voor 
alle Wapens en Dienst
vakken. 

·------
Vraagt prijscourant of 
coupeursbezoek. 

• 
Prijzen zeer billijk. 

Fabrikant van 
S ,I -G A ,R E ,NMA GAZ .IJ N en .Handelaar in kost 

A. D r Ü g hor n BOUWMATERIALEN Reist per ~~rA Busdienst 

Javastr.57. Haag. Tel.113290 MIDDELHARNIS - TELEF. 21 Apeldoorn, Arnhem en Ede 

een prima 
rijwiel . . . 

Spaart uw geld. Koopt of be
stelt nog niet ... Vraagt eerst 
gratis Prijscourant 1935 met 
juiste afbeelding en beschrij
ving ... N.V. SLUIS & GROOT

's Speciale Luxe Touringcars 
voor Gezelschappen. 

Kon.ZaadteeltenZaadhandel Gebrs. ROBART - Apeldoorn W. VAN HEERDT, Fabrikant, 
Lunteren. ENKHUIZEN 

TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

Lvering uitsluit. a. d. handel 

J. A. MARCHALJr. 
KAZERNESTRAAT 2 

AMSTERDAM C. 

Marktstraat 8 - Telefoon 2871 

PRACHT-ALBUMS - Gevraagd door land
ter herinnering aan Jubilea, - stormer-verzamelaar 
Naam-albums bij geschenken, d f k d" 
toepasselijk geïllustreerd. ou e O mer waar 1ge soort 
Artistieke bewerking. wapens. 11 • 

GEBR. GREVENSTUK - defect geen bezwaar. 
Hof-Calligrafen - Teekenaars - Aanbiedingen onder 
Rokin 98, bij 't Spui · A'dam - letter B bur. d. blad. 

Telefoon No. 51252 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ Bestel nu Blo.embollen ! 
Crocussen, Sneeuwklokjes, 
Blauwe Duifjes, Scilla's, 
Anemonen, Ranonkels, 
Irissen, Chionodosea, 
Tulpen, Narcissen, 

LAG G EN GEURTS' CONSERVEN 

DRUIVEN VAN BOON 
N.V. NEDERL. BASALT Mij SPANNEN DE KROON 

ZAANDAM 

Vraagt ons prijs van 

Bezoekt onze druiven-eetge
legenheid of stort f 2.50 op 
postrek. 169197 en U ontvangt 
franco thuis 6 pond PRIMA 
druiven (na 10 Sept. 8 pond) 

alle per 100 st. slechts f 0.70 

HYACINTHEN 

AANDELS 
BEKERS MEDAILLES 
1" P. BOSMAN - DEN HAAG 

WESTEINDE 36 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen en Hofborduursels. 

MUNTEN UIT 

,,Beter en Goedkooper" 
Conserven fabriek 
,,DE BATAVIER" 

BASALTINE
TROTTOIRTEGELS 

D. GEURTS - DODEWAARD Levering op strengste keur 

A. BOON MONSTER 
Zwartendijk 1 - Telefoon 60 

Zondags gesloten 

van 4, 6 of 8 cent per stuk. 

MEN VRAGE PRIJSLIJST ! 

C. BOL - IERSEKE 
POSTBUS 6, TELEFOON 82 

I5MAARÉÉN 

KAREL I 
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STEUNT 

NEDERLANDSCH DORUS RIJKERS RIJWIELEN N.Y.PRIMARIUS Weet U zeker, dat wanneer U MOBILOIL koopt, 
_ M,EPP,EL _ U deze olie ook inderdaad ontvangt? 

F ABRIKAAT------ ------Geïllustreerde pr ijscourant gratis op aanvraag 
Eis c h t steeds verzegelde verpakkingen! 

G J HOS MAN 
Vraagt deze olie in onze 1-L.-bus à f 0.85 per bus 

• • VACUUM OLIE MAATSCHAPPIJ N.V. - ROTTERDAM 
ROTTER:DAM • 

- 1 : 1 bi 3 1 J i i-4 
• 
-

Eendrachtstraat 38 a en c 
HET adres voor alle handels
en vereenigingsdrukwerk 1 -

NE,DERLANDSCHE 
HAN DEL-MAATSCHAPPIJ ,N.V. 

AMSTERDA1M 

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BRE,DA 
Agentschappen te ,ROTTERDAM en 's-G,RAMENHAGE 

ALLE BANKZAKEN S1PiECIALJIT,EIT U1NIFORMEN. - Prima Coupe. - Reizigersbezoek op aanvraag. ZWIJNDRECHT 
STEEDS MEER GEVRAAGD 

VOOR LANDDAGEN, CONCOURSEN etc. 
zijn wij het SPECIAL E ADRES 
voor het plaatsen van alle mogelijke 

PHILIPS' VERSTERKER-INSTALLATIES 
Wi.i beschikken o.a. over eenige door PHILIPS in
gebouwde versterkerwagens, voorzien van de nieuw
ste snufjes op het gebied der Versterker-apparatuur, 
welke rijdend kunnen spelen en tevens op plaatsen, 
waar men niet de beschikking over electrischen 
stroom heeft. 
Onze nieuwste aanwinst is een Z'OMERBUISJE
AANHANGWAGEN, bijzonder geschikt bij gelegen
heid van kinderfeesten, winkelweken etc. 
Dit is de moderne oud-hollandsche poppenkast, n.l. 
per microfoon. 
Vraagt onze billijke verhuurtarieven door geheel 
Nederland. 

Wij verzorgden o.a. ook Uw lancldageri te Hilversum 
en Barneveld. 

TECHN. BUREAU S. DE WIT - ARNHEM 
ROSENDAALSCHESTRAAT 331·333 

STANFRIESm TOERISTENV AART 
AMSTERDAM-HARLINGEN v. v. 
Dienstregeling t.m. 2 September: van A'dam, 
steiger 13, De Ruyterkade [Tel. 32884), iederen 
Dinsdag, Donderdag en Zaterdag 8.30 u . v .m.; 
van Harlingen, postbootsteiger (Tel. 105), 
iederen Maandag, Woensdag en Vrijdag 10.30 
uur v.m.; vaarduur 6¾ uur, aansluiting op 
Vlieland en Terschelling. 
le kajuit enkel f 1.90, seizoenretour f 3.-; 
2e kajuit f 1.35 en f 2.10; rijwielen f 0.30; 
kinderen reductie. Buffet aan boord. 

REIS COMFORTABEL EN GOEDKOOP 
MET HET 

s.s. BURMANIA DER REEDERIJ STaNFRIES ! 

W. J. VAN DER KAADEN 
AANNEMER - MET SELAAR 

Admi nis t ratie , Taxatie , Koop en Verkoop van Vaste Goederen 

BENTHUIZERSTRAAT 108 - TEL. 43218 - ROTTERDAM 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE · PETROLEUM - 'OLUIN EN VETTEN 

MACHINEKAMER-BEHOEFTEN 
IIOTORBOOTDIENST DELFT- ROTTERDAM Y. Y. 

TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G. 

DELFT - HOOIKADE 30 - TELEFOON ,s7 
ROTTERDAM - WIJN HA VEN t.o. 105 - TEL. 13820 

N. v. AANNEMING MIJ. STOOMWASSCHERIJ 
J. P. v. EESTEREN GEBR. BOEK 
eouw- EN GEiWAP,E1N1D 

,BETON1W1E,RKEN 

ZUIDBLAAK No. 22 

LOOSDUINEN 

Vraagt prijs 
per stuk 
en 

per K.G. 
ROTI"EiRDAIM. Tel.11645 Speciale Afdeeling 

FIJNGOED 

ROTTERDAM SAFE DEPOSIT KOFFERKLUIS 

GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL 
WERELD REPUTATIE 

GEHEEL GEMODERNISEERD 
Onze prijzen zijn thans : Kamer s vanaf f 3.--, inclusief 
uitgebreid Hollandsch ontbij t. 
--------ALLE COMFORT 

Vreeland - Hotel "De Nederlanden" - Café-Restaurant 
Heerlijk, rustig gelegen aan het schoonste plekj e van de 
Vecht, met gezellig terras en fli nke ser re. Ruime, frissche 
slaapkamers met stroomend water. Prima keuken. Gar age. 
Eigen aanlegsteiger. Tel 801 door!. Bondshotel. 

LEEUWARDEN CAFE-RESTAURANT 

Hotel De Kroon" 'T GOUDEN HOOFD 
" G1ROEiN1MAR1KT 13 

Vergaderzalen oEiN HAAG -

UITST. KEU KEN Telef. 117584 (3 lijnen) 

APELDOORN NEUF" 
HOTEL BLOEMINK Hotel-Rest. " 

Meppel - Tel. 2322 

INTERNATIONALE 
CONCOURS-EN VERKOOPSTALLEN 

ARNHEM 
Arnhemsche Manège. Eigenaar : J. H. v. d. Eynden. 

LONDEN N.W. 
Mill Hili Ridingschool. Eigenaar: E. T eunis. 

ALGEMEEN LEIDER: JAN KOK 

Hoogeschool- en Volbloedpaarden 
Uitsluitend Ie klasse Enge·Ische spring- en rijpaarden 

Speciale leerkrachten met jaren-

lange praktijk in beide zaken aanwezig 

ORANJESTRIKJES 
ORAN JESPELDJES 

Bloempjes v. collectedagen 
GEVESTIGD SEDERT 1847 

Uitstekende keuken / nsignes in elke uitvoering I 
bij het Kon. Paleis en Bosschen p· d , G" h levert het goedkoopst 

PURGEER-EN 
BLOEDZUIVERENDE 

PILLEN Fraai gelegen aan de Loolaan ie a terre voor iet oorn, in prima kwaliteiten : 

Staphorst, Havelte, etc. etc. 1 J. C. W. THOOLEN Jnr. , 

Hotel Noord Brabant ---------- Keizersgracht 649/51 

P. Mulder~ & Zn. Hotel VERNIMMEN Te/n:\:oo~ -EP : st~u~ n! 408 

van H. VAN AKEN 
Apotheker-Specialist 

te Selzaete 

Utrecht Heerenveen (t.o. 't station) 

Vreeburg - Tel. 12836 Stroomend w. en k. water 

Groote Vergaderzalen Centrale verwarming 
GARAGE - TELEF. 20 

Café-Restaurant Suisse 
H eerestraat 26 

1 TROMPENBERG'S 
G r on in ge n P ALACE HOTEL 

't Meest bekende Restaurant \ HILVERSUM 
en Café ter plaatse - TELEFOON 7941 (2 LIJNEN) 
Prima consumptie - Prijzen billijk Hoog gelegen aan de bosschen 

Dir. B. HO MAN 1--- MATIGE TARIEVEN 1 
T evens eigenaar H otel Elzenga 

Hotel "ATLANTA" 
Apeldoorn - Stationsplein 

INDISCHE RIJSTTAFEL 
Modernste ter plaatste -

Tel. 2614 - Dir. F. Lührs Hotel , , Terminus " , Utrecht 

N.V. INDUSTRIA ROTTERDAM - HILLEGERSBERG 

Postbox 569. Tel. 45860 (2 lijnen) 

Electrische .Materialen voor 

STRAATVERLICHTING 
Fabrieks- en Scheepsverlichting 

STOOMWASSCHERIJEN 

1 

die ui t s luit end 

ZEEPPOEDER 
van 

"DE BEL" - UTRECHT 1 

gebruiken , ontvangen vol ver
trouwen de wasch ter beh an 
deling van iedere huisvrouw. 
Vraagt U eens bij ons aan ? 
Wij zijn zeer concurrent 1 

Het beste en doelmatigste 
purgeermiddel; veroor
zaken geen buikpijn of 
kram pen , zuiver en het 
bloed en geven 't nieuwe 
kracht. 

Prijs: f 0.60 per doos 
Verkrijgbaar bij Apothe
kers en Drogisten. 

Im porteur: 

SCHUL TE & THIEME 
Postbox 55 • Middelburg 

IETS NIEUWS VAN GOEDEW AAGEN 

PARA MONDSTUK .. 45ct. 

IM. BARNSTEEN .... 55 et. 

LET OP 
NAAM 

GOEDEWAAGEN 

~
1
-v.L.M. 
(N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Mij.) 

Hoogstewaarborgen~~::?e:r~mlën -Agenten gevr. 

SUCCES 1935 GEBRUIK VOORTAAN ERNEMING 
de serieuze schijven N.V. STOOMB-OOT-OND 

~ 5- e~Y-~fo~t~, ! e?r~~t op "CONCORDIA" 
~ speciaal vervaardigd schiet- j 

schijven carton. - Alléén HOOFDKANTOOR: ARNHEM 
verkrijgbaar: ,o,'..,, N.V. v.h. Fa. Groenendijk l Dagelijksche Boot- en Autodiensten 
Slaghekstr. 90-94 • R'dam z. y Arnhem n. Rotterdam Schiedam,. 

Tel. 11386 " ' 
Lever ing van schijven voor D e I f t , D e n H a a g, A m s te r d a m 

for m. 17¼ x 25 Landstorm en Burgerwa cht d N • • k d 
Auteursrechten voorbehouden franco huis door heel 't land Zaan am' IJmegen en omge eer 
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HIElf 

EENIGE KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDINGEN. 

Bij Koninklijk Besluit d.d. 31 Augustus 
zijn benoemd: 

tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau: 

Mr. J. W. Tijsma, Lid van het 
Friesch Nationaal Comité; Mr. E. J. 
Thomassen à Thuessink van der 
Hoop van Slochteren, Lid van de Ge
westelijke Landstorm Commissie "Gro
ningen"; H. S. J. Kamevaar, Lid Ge
westelijke Landstorm Commissie "Ve
luwzoom", Kapitein der Infanterie; 

toe,gekend de zilveren medaille der 
Oranje-Nassau-Orde (met de zwaar
den): 

L. van der Graaif, oud-Opperwacht
meester Kon. Marechaussee. 

Voorts zijn benoemd: 

tot Commandeur in de Orde van 
Oranje-Nassau: 

Mr. Dr. E. J. Beumer, onder-voorzit
ter van den Centralen Raad van Be
roep, oud-lid van de Tweede Kamer der 
Sta ten-Generaal; 

tot Ridder in de Orde van den Neder
landschen Leeuw: 

Mr. J. H.M. Stieger, Lid van Gedepu
teerde Staten van Zeeland; Generaal
Majoor S. G. N. Nauta Pieter, Comman
dant der 2de Divisie; Generaal-Majoor 
S. W. Praag, Inspecteur van den Ge
neeskundigen Dienst der Landmacht; 
Generaal-Majoor I. H. Reynders, Chef 
van den Generalen Staf; Generaal
Majoor J. van Andel, Commandant der 
1ste Divisie; 

tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau: 

A. Gautier, Burgemeester der ge
meente Coevorden; J. Huizinga, Burge
meester der gemeente Neuzen; F. H. 
van Kempen, Burgemeester der ge
meente Hillegersberg; Ds. P. Bootsma, 
Legerpredikant; (met de zwaarden) 
Majoor J. C. C. Nijland, van het 17 de 
RJ.; 

tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau: 

W. F. H. van der Wart, Directeur van 
het gesticht Groot Emaus, te Ermelo; 
J. P. Roijer, Burgemeester der gemeen
te Hasselt; J. J. Cock, Voorzitter van 
het Luc·htvaartcomité "Schouwen-Dui
veland"; 

Verleend de titulaire rang van Kolo
nel aan de gepensionneerde Reserve 
Luitenant-Kolonels: P. A. R. C. van 
Linden Tol en W. van Ingen Schouten. 

IN DEN ZELFDEN KOERS. 
De groote onzekerheid waarvoor het 

tegenwoordige geslacht is geplaatst, 
heeft geen twijfel gebracht ten aanzien 
van de richting, welke de Bij'zondere 
Vrijwillige Landstorm dient te blijven 
volgen. 

B.V.L.VLAGG EN 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 12E JAARGANG 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS /1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

Steun aan het Wettig Gezag is ons 
parool, dat wil zeggen aan het Gezag van 
Oranje en van hen die in den constitu
tioneelen weg door Oranje met gezag 
over ons zijn gesteld. 

Hieruit volgt, dat de Bijzondere Vrij
willige Landstorm zich in zijne propa
ganda scherp keert tegen alle revolu
tionaire actie, tegen die der communis
ten en socialisten zoowel als tegen de 
agitatie der nationaal-socialisten. 

Het bekende verwijt, dat de Bijzon
dere Vrijwillige Landstorm zich daar
mede op politiek terrein begeeft, kan 
ons onbewogen laten. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
wil het Gezag dienen en hoog houden 
als een van Godswege ons toegekomen 
gave. Wijl zonder Gezag geen vrijheid 
bestaan kan. 

De schimpscheuten van socialist en 
fascist deren ons niet. 

Een bijna zeventienjarig bestaan van 
den Bij zonderen V rijwilligen Landstorm 
heeft beter dan alle vertoogen doen 
zien, dat dit instituut geen politieke 
doeleinden nastreeft. 

Dit wordt overgelaten aan de staat
kundige partijen. Iedere Bijzondere 
Vrijwilliger kan in zijn eigen partij zijn 
politieke meening tot gelding brengen. 

Wat ons bij alle verschil van inzicht 
vereenigt, is de overtuiging dat het 
Gezag moet worden gesteund en ge
schraagd en dat de gewetensvrijheid, de 
godsdienstvrijheid en onze burgerlijke 
vrijheden waard zijn er "als 't moet" 
den scherpsten strijd voor over te 
hebben. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 

schen het publiek op den Schevening
schen boulevard in de maand Juli en een 
landdag van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm. 

Er is ook een groot verschil tusschen 
onze landdagen en de demonstraties, die 
ons volk genieten mag van socialist en 
fascist. 

Het is het verschil tusschen bouwers 
en brekers. 

De Secretaris der Gewestelijke Landstorm
Commissie "Veluwezoom", de Res.-Luit.
Kolonel W. v. Ingen Schouten, is bevorderd 

tot Kolonel tit. 

ERKEND DE BESTE 
Ó_15 CT!, PER HALF ONS 

3Q_ 75 CTS PER HALF POND 

THEODORUS NIEMEIJER N.V. GRONINGEN 

eischt niet; hij is 'bereid en paraat. cffl_, :·;: ,........ ) 

ONZE LANDDAGEN. _ ' ' 11 • 
De laatste landdag dit jaar is weer - ROOKT IBIS EN GÉÉN ANDERE SHAG 

De Secretaris der Gewestelijke Land
storm Commissie "Stelling van Amster
dam", de Res.-Majoor K. L. Schell, is 

voorbij. Te zamen zijn er zeven gehou-
den. 

Zij hebben voor den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm groote beteekenis, 
wijl zij belangrijk bijdragen tot verster
king der onderlinge saamhoorigheid en 
aan de allerkleinste afdeelingen het dui
delijk 1besef geven, dat 'zij deel uitmaken 
van een sterk gezagsinstituut. 

Landdagen zijn nuttig om het goede 
woord, dat mannen van positie en ver
antwoordelijkheid er spreken. Waarde
vol is het contact tusschen Overheid en 
Volk, zoo dikwijls Ministers der Kroon 
of hooge overheidspe1sonen de vrijwil
ligers en belangstellenden toespreken. 

Onze landdagen kenmerken zich door 
eenvoudigheid. 

Door eenvoudigheid van opzet, door 
eenvoudigheid van menschen. _ 

Er is een mijlengroot verschil tus-

OP SOEPELE REIN ZIJDE 

UIT EEN STUK VERVAARDIGD 

UITRAFELEN VAN NADEN UITGESLOTEN 

bevorderd tot Res.-Luitenant-Kolonel. 

GEWESTELIJKE SAM EN KOMST 
TE ROTTERDAM. 

Afscheid van Kolonel van Cappelle. Treffende 
huldiging der plaatselijke leiders. - Overste De Neeve 
als nieuwe voorzitter. Majoor Mr. van Dam als 
nieuwe commandant. Burgemeester 1Droogleever 
Fortuyn, Generaal Duymaer van Twist en Generaal 
De longh onder de gasten. 

Maandagavond 2 September is in 
het Gebouw voor Kunsten en Weten
schappen te Rotterdam een samen
komst gehouden - zéér druk bezocht 
- van historische beteelkernis voor het 
Verband "Rotterdam", het afscheid 
van Kolonel Van Cappelle, het optre
den van den nieuwen voorzitter, Res. 
Luit.-Kolonel voor Speciale Diensten 
A. C. de Neeve, en het optreden van 
den nieuwen Commandant, Res. Majoor 
der Grenadiers Mr. W. A. C. van Dam. 

Levert: BOGAERTS-GRAAFLAND 
BOXTEL 

Dat de samenkomst slechts een 
,,prijsuitreiking" bedoelde te zijn, ver
hinderde niet - en uit de massale op
komst bleek dat! - dat deze samen
komst inderdaad van grooter beteeke
n1s was. 

Van de regelingscommissie der ge
westelijke schietwedstrijden waren in 
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Blauwe Borden en Vazen van: 

,,De Porceleyne Fles" 
Bij BERGWERF B.V.L.-er 
HAVEN 5 en 13 MAASSLUIS 

de zaal: Jhr. V. P. Beelaerts van Blok
land, voorzitter, de heeren F. D. v. d. 
Mast en W. K. Heijstek, resp. le en 2e 
secretaris. 

Van de gewestelijke landstormcom
missie waren aanwezig de heeren A. C. 
de Neeve, Res. Luit. Kolonel voor Spe
ciale Diensten, voorzitter; H. C. van 
Cappelle, Res. Kolonel b.d., oud-Com
mandant van het landstormkorps Rot
terdam; Mr. W. A. C. van Dam, Res. 
Majoor Grenadiers, Commandant van 
het landstormkorps Rotterdam en H. 
G. J. de Monchy. 

Tot de genoodigden behoorden o.a. 
de heeren: Mr. P. Droogleever Fortuyn, 
Burgemeester van Rotterdam, eere
voorzitter der gewestelijke landstorm
commissie; L. F. Duymaer van Twist, 
Luitenant-Generaal tit. voo'l"'zitter van 
de nationale landstormcommissie, ver
gezeld van de heeren K. A. van Schel
ven, Res, Majoor en G. F. Boulogne, Res. 
Kapitein, secretaris van de nationale 
landstormcommissie; H. de Iongh, Ge
neraal-Majoor, Inspecteur van den Vrij
willigen Landstorm; H. J. Koning, le 
Luitenant, Adjudant van den Inspec
teur; Th. J. Veltman, Generaal Majoor 
tit. Commandant van de Burgerwacht; 
W. v. d. Vlerk, Kolonel tit. onder
Commandant van de Burgerwacht; C. 
J. 0. Dorren, chef van het korps Mari
niers; Mr. L. Einthoven, Hoofdcommis
saris van Politie te Rotterdam; J. P. 
Boots, Res. Majoor; L. G. Royaards en 
D. J. Karres, resp. Commandant, voor
zitter en secretaris van het Verband 
Zuid-Holland-West; J. Dercksen, G. 
J. J. Pot en Mr. J. L. J. A. van Meche
len, resp. voorzitter, onder-voorzitter 
en secretaris van het Verband Gouda; 
A. Groenendijk, secretaris van het ge
west Dordrecht en Ds. F. den Boeft, 
Res. Veldprediker. 

Verscheidene militaire vereenigingen 
waren vertegenwoordigd, o.a. W. J. M. 
Linden, Res. Luit. Kolonel, secretaris 
van de Koninklijke Nederlandsche Ver
eeniging Ons Leger; E. Bing, Res. Kapi
tein, J. A. van Driel, Res. le Luit. en J. 
J. Bieringa, Res. 2e Luitenant van de 
Alg. Verg. van Ned. Res. Officieren; J. 
J. Goud Jr., Res. le Luit. en P. C. Ver-

UIT DEN TIJD VAN DE MOBOLISATIE. 

De Kapitein van den Vrijwilligen Landstorm 
H. C. van Cappelle in 1916 bij de Vrijwillige 
Landstorm Wielrijderscompagnie te Enschedé. 

HOTEL POMONA 
BRANDVRIJ GEBOUWD 

MOLENSTRAAT 53 - TELEFOON 116067 * 
DE,N HAAG 

sloot, Res. le Luit. van de Algemeene 
. R.K. Officierenvereeniging. 

Ve,rder waren er afgevaardigden van 
de Vereeniging Moed, Beleid en Trouw, 
de Ned. Verg. van oudstrijders Het Va
derland Getrouw, de Vereeniging Indi
sche Club, de Vereeniging van onder
officieren Ons Belang, het Nationaal 
Jongeren Verbond en de Nederland
sche Oranje Vereeniging. 

Opening. 
De voorzitter Jhr. V. P. Beelaerts 

van Blokland, voorzitter van de rege
lingscommissie, heeft de bijeenkomst 
geopend en de verschillende autoritei
ten welkom geheeten. Hij wees voorts 
op het nut van de schietwedstrijden, die 
de onderlinge saamhoorigheid verster
ken. Dit is noodig in dezen tijd, omdat 
aan de paraatheid van de beweging 
hoogere eischen worden gesteld dan in 
1918. De tijdsomstandigheden zijn 
slecht. Van onze mannen wordt een 
groote mate van evenwichtigheid ge
vergd. 

De geest zal tenslotte overwinnen 
over geweld en gedachte aan geweld. 

Een bijeenkomst als deze, vervolgde 
spr., verhoogt de pa•raatheid. De regee
ring weet zich geschraagd door een 
beweging van vastberaden mannen, die 
haar in staat stelt haar taak te vervul
len. Spr. 'besloot zijn toespraak met een 
Leve de Koningin, waarmee de aanwe
zigen geestdriftig instemden. 

Daarna heeft men het Wilhelmus ge
zongen, waarna mevr. W. van Andel
Schuyf eenige liede1 en ten gehoore 
heeft gebraciht. 

Overste De Neeve. 
De nieuwe voorzitter van de gewes

telijke landstormcommissie Rotterdam, 
Res. Luitenant-Kolonel A. C. •de Neeve, 
betrad onder handgeklap van de aan
wezigen het spreekgestoelte. Hij herin
nerde aan het aftreden van Kolonel van 
Cappelle, als voorzitter der commissie 
en zette de beteekenis van den schei- 1 

denden voorzitter voor den B.V.L. te 
Rotterdam uiteen. Spr. bracht Kolonel 
van Cappelle hier openlijk dank en 
hulde (applaus). 

Luitenant-Kolonel de Neeve leidde 
daarna den nieuwen Commandant van 
het landstormkorps te Rotterdam, Res. 
Majoor Mr. W. A. C. van Dam, die zijn 
sporen op het gebied der volksweer
baarheid heeft verdiend, met enkele 
woorden in. Voorts wenschte de Over
ste Burgemeester F. H. van Kempen 
uit Hillegersberg geluk met de hem ver
leende Koninklijke onderscheiding. 

Spr. verleende daarna het woord aan 
den oudste der plaatselijke leiders, 
den heer G. Kortus, uit Zuid-Beierland, 
die in een toespraak Kolonel van Cap
pelle huldigde. 

De hulde der plaatselijke leiders. 
De heer Kortus voerde het woord, 

staande te midden van de vaandeldra
gers van de afdeelingen van het 
Korps Rotterdam, die op het podium 
hadden plaats genomen en een fleuri
gen achtergrond vormden. 

Hij zeide, dat de mededeeling, die 
Kolonel van Cappelle in de vergadering 
van plaatselijke leiders op 25 Mei j.l. 
deed, om met ingang van 11 Juni ont
slag te nemen als Commandant van het 
Landstormkorps Rotterdam, en tevens 
de functie van voorzitter der geweste
lijke landstormcommissie neer te leg-
gen, de plaatselijke leiders had over
vallen. Daarom besloten de plaatselijke 

WULFSE'S ZADEN 
ZWIJNDRECHT 

In plaatsen waar nog niet vertegenw. vragen 

wij actieve Agenten. - Vraagt inlichtingen 

leiders, dat er iets gedaan moest wor
den, om het afscheid waardig te doen 
zijn. Alle afdeelingen van het gewest 
hebben gelden bijeengebracht, omdat de 
vrijwilligers het medeleven kennen, ge
tuige de aanwezigheid op landstormda
gen en -avonden, van den Kolonel, doch 
die ook wist mede te leven met de vrij
willigers, buiten het landstormverband 
om. 

Spr. bood uit erkentelijkheid eenige 
fraaie stoelen aan, ontworpen door den 
heer F. Noest en vervaardigd door de 
firma J. G. Klütgen te Rotterdam. Aan 
mevr. van Cappelle werden bloemen 
aangeboden. 

Dankwoord Kolonel van Cappelle. 
Kolonel van Cappelle heeft in een 

korte toespraak dank gebracht voor de 
hem gebrachte hulde. Gaarne had spr. 
voor het front van de vrijwilligers af
scheid genomen. Door de organisatie 
van den B.V.L. was dat natuurlijk niet 
mogelijk. Spr. droeg den aanwezigen 
plaatselijken leiders op zijn dank over te 
brengen aan de vrijwilligers. Zeventien 
jaar is spr. bij den B.V.L. werkzaam ge
weest. De hulp van den secretaris, den 
heer F. D. v. d. Mast, in dien tijd on
dervonden, stelde hij op hoogen prijs. 
Spr. dankte voor de trouwe medewer
king van alle vrijwilligers en besloot 
met een Leve de B.V.L. (Langdurig 
applaus.) 

Voorzitter N.L.C. 
Generaal Duymaer van Twist, voor

zitter van de Nationale Landstorm
comm1S's1e, heeft vervolgens Kolonel 
van Cappelle bij zijn afscheid gehuldigd, 
wiens voortvarendheid en toegewijde 
liefde voor het instituut hij roemde. 
Spr. bracht den Landstormdag in 1928 
op Houtrust te 's-Gravenhage in her
innering, waaraan Kolonel van Cappelle 
zijn steun heeft verleend, als Comman
dant van het grootsche defilé voor 
H.M. de Koningin. 

Zich tot Overste de Neeve wenden
de, zeide spr., dat het hem gegeven 
moge zijn in de voetsporen van Kolonel 
van Cappelle te treden. Ook richtte 
spr. woor•den van waardeering tot Ma
joor van Dam. Onze vrijwilligers, aldus 
spr., zijn een goeden Commandant 
waardig. 

De groote deelneming aan de schiet
wedstrijden stelde spr. op hoogen prijs. 
De tijden zijn somber. Spr. wees op 
toestanden in Rusland en Duitschland. 
In den B.V.L. is voor den nationaal so
cialist of marxist geen plaats. De 
B.V.L. heeft een grootsche taak te ver
vullen. Hij dient de groote cultureele 
waarden van ons volk te beschermen. 
En orde en rust te handhaven. Hij staat 
pa'1 voor het Oranjehuis (applaus). 

Majoor van Dam heeft een enkel 
woord van herinnering en dank ge
sproken. 

Hij herinnerde aan het korps Ko
ninklijke Scherpschutters, waaruit de 
vrijwillige landstorm is gesproten, en 
later de bijzondere vrijwillige land
storm, thans 83.000 vrijwilligers tellen
de. Majoor van Dam verzekerde den vrij
willigers, dat zij op hem konden reke
nen, en hij op hen. Spr. dankte ten
slotte hen, die zijn benoeming als Com
mandant hebben mogelijk gemaakt. 

Luitenant-Kolone'l A. C. de Neeve 
heeft daarna de prijzen, bestaande uit 
een wisselbeker, medailles en gebruiks
voorwerpen, uitgereikt. De af deeling 
Ro1zenburg kreeg den eersten prijs, den 
wisselbeker. 

Rede Mr. H. Bijleveld. 
Na de pauze heeft Mr. H. Bijleveld, 

oud-Minister van Marine, het woord 
gevoerd. Hij zeide, dat de internationale 
toestand niet rooskleurig is. Binnenkort 
komt de Volkenbond bijeen. Wij spre
ken niet allen ltaliaansch-Abessijnsch, 
maar volgens spr. luidt de ltaliaansche 
vertaling van Addis Abeba in goed Ne
derlandsch: Ha·d je me maar. (Gelach.) 
Het is alsof de geheele wereld met 
blindheid is geslagen. Nog zucihten wij, 
zeide spr., onder de gevolgen van den 
wereldoorlog. De nood heerscht in 
menig huisgezin in Nederland. 

De Heer A. N. Fleskens, lid van de Natio
nale Landstorm Commissie, is gekozen to_t 
lid van de Eerste Kamer der St.-Generaal. 

Spr. teekende den B.V.L. als een 
basis tegen uiterst links en uiterst 
rechts, de B.V.L., die het gezag, dat 
Oranje is, beschermt. Op een commu
nist ziet spr. niet 1aag neer. Men wordt 
soms door den nood gedreven. Maar 
God heeft Nederland een steun gegeven 
om te verhinderen, dat het communis
me hier een chaos zou veroorzaken. 
Ook geen rood-zwart bewind bij de 
gratie van een leider, maar Oranje zij 
de kleur van ons gezag. Rond deze laat
ste kleur schaart zich de B.V.L. als een 
granieten muur als het gaat om het vrij
heidsbeginsel van ons volk te bewaren. 
Bescherming van Koningin en Prinses 
is de leuze van de tienduizenden land
stormers. 

Nadat mevr. W. van Andel-Schuyf 
nogmaals eenige liederen had gezongen, 
heeft Overste De Neeve de bijeenkomst 
gesloten. 

Fa. J. M. J. v. WIELIK 
Hof- en Rijksleveranciers 

Leveranciers van de Kanselarij der 
N ederlandsche 

FRANS VAN CAMP _ GOUDA J. v.d. BOOGERT- SOMMELSDIJK Hotel Pension"De Roode Leeuw",Terborg R I D D ER Q R DE 
KLEIWEG No. 6 Luxe autoverhuur - Met en zonder chauffeur 

HEERENMODEMAGAZIJN Ring 99 - Telef. 190 
Eerste rang Familiehotel 

Telefoon 15 Aanb., JOH. GLEIS 
Opgericht 1840 - DEN HAAG - Noordeinde !) 
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Boottocht van "Zuid-Holland-West" naar het Slot Loevestein. 

Uit de Afdeelingen 

Alblasserdam, Op 31 Augustus j.L hield deze 
afdeeling een onderlingen schietwedstrijd. 
Niettegenstaande het ongunstige weer mocht 
deze wedstrijd zich in veler belangstelling ver
heugen. 

Dank zij de medewerking van onzen eere
voorzitter, bur!!emeester J. van Scheers, kon• 
den we den leden een paar sigaren aanbieden 
en tevens een prijs verschieten <;>p geluks
kaarten. 

Uitslag als volgt: 
Klasse koningsschutters. 1e prijs D. Schip

pers, 99 p.; 2e prijs A. Jonker, 98 p. ; 3e prijs 
G. Sprong, 96 p. 

Klasse scherpschutters. 1e prijs J. de Zwart, 
96 p.; 2e prijs C. Groenendijk, 95 p .; 3e prijs 
M. Gort, 95 p. 

Klasse schutters 1e klasse. 1e prijs J. J. de 
Kramer, 92 p.; 2e prijs A. van Heiningen, 91 
p.; 3e prijs F. v. d. Burger, 88 punten. 

1e prijs gelukskaarten J. Bas met 394 pun
ten, hem werd een zilveren potlood aange
boden. 

In het afgeloopen seizoen werd het 
brevet koningsschutter behaald door C. 
Stellaard B.Pzn., Jac. Bas, A. van Herpen, H. 
de Jong. Brevet van scherpschutter L. de 
Jager, P. Korteweg, D. Hoek, J. C. Huisman, 
H. de Jong, J. Starrenburg en C. Benschop. 

Almelo, 20 Juli. Heden werd de tweede 
Twentetour, uitgeschreven door de sectie Al
melo van het V.L.S.K. motordienst gehouden. 

De tocht ging door de mooiste streken van 
O~erijsel over een afstand van 280 K.M. Op het 
vliegveld Twente werd gepauseerd. De finish 
was bij het Groenendal te Almelo, waar res. 
tweede luitenant Heltrop, sectie-commandant 
den uitslag bekend maakte en de prijzen uit~ 
reikte. 

De uitslag is als volgt: 
Motoren: 1. Roeloffzen, Enschedé ; 2. Rekèl, 

Almelo; 3. Schipper, Hoogeveen; 4. Wilmink, 
Borne; 5. Hoppe, Hengelo. 

De heeren Evers, Jansen, te Borne en 
Schuurman te Zwolle kregen als 6de, 7de en 
Sste een troostprijs. 

Auto's: L. Spanjaard, Borne; 2. Feddes, Leeu
warden; 3. Driessen, Aalten; 4. Dieperink, Reu
tem; 5. Buwalda, Leeuwarden; 6. van den Heu
vel, Enschedé . 

De heeren Lankwa'rden en Hutten uit Apel
doorn en Gelderman, Oldenzaal kregen als 
7de, Sste en 9de een troostprijs. 

Den prijs voor beste prestatie van alle rijders 
won de heer Roeloffzen, Enschedé, evenals den 
prijs voor de beste prestatie van de Twente
rijders. 

Den prijs voor de beste prestatie van de niet
Twente-rijders kreeg de heer Schipper uit 
Hoogeveen. 

Baarlo, 17 Aug. De eerste prijswinnaars wer
den klasse koningsschutters H. Peeters, klasse 

LANDSTORM-FOTO'S 
Foto's van de LANDSTORMDAGEN in 1935 
zijn tegen billijken prijs t e bekomen bii : 

Fotopersbureau "SCHIMMELPENNINGH" 
Pletterijstraat 63 - Den Haag - Telef. 773720 

Overal te ontbieden. 

scherpschutters A. Caris, 1e klasse schutters 
J . Segers, 2e klasse schutters J . Driessen. 

Barradeel, 31 Aug. Heden hield de afdeeling 
Barradeel (F.) een schietwedstrijd voor B.V.L. 
en B.W., te Oosterbierum. Uit de dorpen Min
nertsga, Oosterbierum, Tzummarum en Sexbie
rum waren ± 150 schutters bijeen, ondanks het 
ongunstige weer. Er werd flink geschoten. De 
voorzitter der pl. commissie, de heer S. C. 
de Groot, reikte met een toepasselijk woord 
de prijzen uit. (Maximum 100 p.) 

Uitslag: J. Terpstra, 97 p.; H. de Vries, 95 p.; 
E. v. d. Veen, 94 p.; A. J. Bergsma, 93 p. 

Op de geluksbaan verwierven prijzen H. 
Nauta, I. Visser en G. Nagel. 

Bergen (N.H.) en Wo!!num, Beide afdeelin
gen hielden een onderlingen schietwedstrijd. 

Korpswedstrijd. Klasse A, 1ste prijs Bergen 
(N.H.) Wognum: M. Bleeker, 44 p. ; P. Sjerp, 
42 p.; B. Mes, 45 p.; C. Cuip, 44 p.; totaal 195 p. 
Bergen: G. Druiven, 49 p.; C. Dekker, 49 p.; 
J. C. Punt, 45 p.; C. Ellis, 46 p.; totaal 189 p. 
Klasse B, 2de prijs Wognum: Th. Groen, 47 p.; 
C. Commandeur, 46 p.; J. C. Ridder, 45 p.; J. 
Blom, 44 p.; totaal 182 p. Bergen: S. Roozen
daal 41 p.; K. J. Min, 44 p.; K. G. Min, 47 p.; 
J. A. Smit, 47 p.; totaal 179 p. Klasse C 3de 
prijs Bergen. Wognum: Jb. Stam, 47 p:; C. 
Stam, 29 p.; W. Klaver, 36 p.; C. Vriend, 43 p.; 
P. Mol, 44 p .; totaal 199. Bergen: J. Tenkelen
berg, 39 p.; J. Ellis, 47 p.; H. C. Dengerdis, 
44 p.; I. de Min, 41 p.; C. Schotte, 46 p .; totaal 
217 p. 

Vrije baan. 1. K. Kuip ; 2. C. Ellis ; 3. D. 
Groen; 4. M. Bleeker; 5. K. Vlaar, allen 30 p.; 
6. K. G. Min en 7. P. Sjerp, beiden 29 p. 

Bergen op Zoom. Op 10 en 17 Aug werd 
er te St. Annaland (Eiland Tholen) een schiet
wedstrijd georganiseerd door de Schietvereeni
ging "Prinses Juliana", bij gelegenheid van haar 
zilveren bestaansjubileum. Tot de schietvereeni
gingen die aan dezen druk bezochten en vlot 
verloopen wedstrijd deelnamen, behoorde ook 
de afd. Bergen op Zoom van den B.V.L. die 
hier uitkwam met een korps-vijftal en e~nige 
liefhebbers van de schietsport. 

De afd. behaalde hier in den wedstrijd met 
s~herpe patro~en den Sen korpsprijs, n.l. een 
zilveren medaille met 228 punten. Bovendien 
k:wamen 2 schut~ers van het vijftal in aanmer
kmg voor den zilveren medaille voor den bes
ten korpsschutter met 49 punten elk welke 
medaille n'.1 loting tusschen vijf gelijk
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ten deel viel aan een andere vereeniging. 

Op de personeele baan behaalden twee schut
ters der afd. een prijs, n.l. de Se J. W. Leen-
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ders met 48-47 punten en de 16e A. H. Hazen 
met 47-44 punten. 

Op de vrije baan behaalde den 4den prijs 
J. W. Leenders met 5 maximums à 30 en 
10 x 29 punten. 

Gezien den korten tijd van voorbereiding en 
het feit dat de afd. Bergen op Zoom eenige 
jaren niet meer op wedstrijden is uitgekomen, 
mag dit een bevredigend resultaat genoemd 
worden. 

Breda, 10 Aug. Schietwedstrijd kring Breda 
van het Verband West-Brabant. Door de zorg 
van den plaatselijken leider te Breda, res. kapi
tein C. J. M. Somers, was een twaalftal schiet
banen gereedgemaakt. Onder schitterend weer 
werd om 10 uur aangevangen en het was om 
pl.m. 5 uur toen de wedstrijd geëindigd was. 

Verschillende militaire en burgerautoritei
ten waren aanwezig. 

Om halfzes had de prijsuitreiking plaats in 
de R.K. Mil. Vereeniging. Na een kernachtig 
woord van den heer Vienings, burgemeester 
van Clinge, ging res. luit.-kolonel T. Beets, 
commandant van het Verband West-Brabant, 
tot de prijsuitreiking over. 

Uitslag van den korpswedstrijd. 1e prijs afd. 
Teteringen, 469 p.; 2e prijs afd. Breda, 461 p.; 
3e prijs afd. Rijsbergen, 451 p. 

Ook in de personeele wedstrijden en in den 
wedstrijd vrije baan werden mooie resultaten 
bereikt. Een keur van prijzen, waaronder één 
beschikbaar gesteld door den burgemeester 
van Breda, en eenige door andere sympathisee
renden met den B.V.L., was aanwezig. 

Na een uitnemend woord van overste Beets 
om allen op te wekken voort te gaan met zich 
te oefenen voor het geval het vaderland de 
hulp van den B.V.L. noodig mocht hebben -
¼'.at God verhoede - werd de prijsuitdeeling, 
die door den sympathieken directeur van de 
R.K. Militaire Vereeniging bijzonder was voor
bereid, gesloten. 

De voornaamste uitslagen zijn : 
Personeele wedstrijd goede schutters: 1. P . 

I. Brooijmans, afd. Breda; 2. C. van Oerlen, afd. 
Teteringen; 3. P. Elands, afd. Oosterhout. 

Personeele wedstrijd middelmatige schutters : 
1. J. Mulders, afd. Teteringen; 2. A. Prins afd. 
Rijsbergen; 3. A. Roovers, afd. Oosterho~t. 

Vrije baan: 1. P. Brooijmans, afd. Breda; 2. J. 
Snoek, afd. Teteringen; 3. C. Willemsen, afd. 
Princenhage. 

Delft, 28 Aug. Naar de 11Delftsche Crt." 
meldt, bestaan er plannen tot stichting van 
een eigen schietlokaal voor den B.V.L. 

De".enter, 26 Aug. Ledenvergadering. De 
voorzitter d_er plaatselijke commissie opende 
de vergadermg en heette allen hartelijk wel
kom, in het bijzonder den nieuw benoemden 
commandant van het landstormkorps IJssel
Vollenhove, reserve-kolonel van den generalen 
staf K. L. Rozendaal. 

De nieuwe commandant sprak eenige woor
den tot opwekking van trouw aan het insti
tuut. De voorzitter der plaatselijke commissie 
herdacht nog het overlijden van den heer 
Schutte en ging over tot uitreiking der bre
vetten. 

De eerste prijswinnaars werden: klasse ko
ningsschutters R. Klein Woolthuis; kl. scherp
schutters J. P. W. Weltevreden; 1e kl. schut
ters J. H. Schoemaker; 2e kl. schutters H. J. H. 
Kremer. 

Diessen, 14 Aug. Eerste prijswinnaar werd 
P. v. Hoof. 

Drunen, 30 Aug. Eerste prijswinnaars werden 
kl. A: H. de Wit; kl. B Adr. Klerks. 

Eersel, 23 Aug. Samenkomst, onder leiding 
van den heer van Agt, waarbij 12 leiders van 
den B.V.L. uit den omtrek aanwezig waren. 

Emmen, 26 Aug. In de in het hotel Groot
huis gehouden vergadering van de plaatselijke 
landstormcommissie werden de 4 nieuwbe
noemde leden, de heeren mr. Ch. A. E. Mait
l'.1nd, ir. G. Maas, H. R. van Bruggen en J. Hor
rmg Ezn. verwelkomd, waarbij de voorzitter er 
op wees, dat uitbreiding van het aantal com
missieleden noodig was in verband met den 
gestadigen groei der afd. Emmen. 

Spr. wees op de taak van den B.V.L., welke 
ne~rkomt op ~nvoorwaardelijke trouw aan het 
Hms van OranJe en steun aan het wettig gezag. 

In den B.V.L. is geen plaats voor revolution
nairen, doch ook niet voor fascisten. 

Aan den landdag, op 7 September te Meppel 

H.O.Z.O. 
HOMOEOPATHISCH 
ONDERLING FONDS 
voor ziekenhuisverple

' ging en Operatiekosten. 
Uil~aand e van d e Ver. tot Vrije keuze van Ge• 
be vord ering der Hflmoeo- h z· k h. 
patbie in Nederland. nees eer en ie en 
Inl. verstrekt de Adm., Zuiddijk 70, Zaandam 
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zullen ook de landstormers van Emmen deel
nemen. De maatregelen voor de reis werden 
besproken en het vertrek is bepaald op 7.45 
uur vanaf hotel Groothuis. Ook de leden der 
plaatselijke commissie gaan mee naar Meppel. 

De samenstelling der plaatselijke commissie 
is thans als volgt: mr. J . L. Bouma, eere-voor
zitter ; J. Nijemanting, voorzitter; H. J eltes, 
secretaris; R. Zegering Hadders, penningmees
ter; dr. J. N. Post, A . B. Muiderman, mr. Ch. 
A. E. Maitland, ir. G. Maas, H. R. van Bruggen 
en J. Horring Ezn., leden; A. Klein, pl. leider. 

Erp, 27 Aug. De nieuwe schietbaan (voor 
B.V.L. en Burgerwacht) aan 11de Berg", werd 
in gebruik genomen. Burgemeester Eliëns loste 
de eerste schoten. 

Gassel, 15 Aug. Onder de vroolijke tonen der 
muziek trok de fanfare van Grave hedenmid
dag naar 't mooie terrein, waar het groote 
schietconcours, uitgeschreven door onze bur
gerwacht, zou gehouden worden. De heer H. 
Poos, voorzitter, heette met een kort woord 
alle aanwezigen welkom en gaf daarna het 
woord aan den heer M. Peeters, burgemeester 
van Gassel, die met een keurige toespraak de 
wedstrijden voor B.V.L. en burgerwachten 
opende. De voornaamste korpsprijzen zijn: 
Velp, B.W., 283 p.; Haps, B.V.L., 277 p. 

Graauw, 28 Aug. Eerste prijswinnaar werd 
R. Buysrogge. 

's-Gravenhage, 31 Aug. De plaatselijke com
missie or!!aniseerde heden een tocht per trein 
en boot naar het historische slot Loevestein. 
Per extra-trein vertrokken de landstormers 
met hun echtgenooten en kinderen naar Rot
terdam, om vandaar per boot verder te gaan. 

Te Gorinchem aangekomen werd een tele
gram aan H.M. de Koningin gezonden. 

Eveneens werd een telegrafische kameraad
schappelijke groet gezonden aan het bestuur 
van den B.V.L. Landdag te Boxtel. 

Na aankomst in het slot Loevestein sprak 
de voorzitter der commissie, oud-minister van 
Waterstaat, ir. M. C. E. Bongaerts, een woord 
van welkom en bracht hij den dank van de 
Landstormers over aan de ministers van 0. K. 
en W. en van Defensie, voor de verleende 
faciliteiten. 

Kan de feestvreugde op dezen dag, aldus 
spr., nu het naburige België zoo zwaar werd 
getroffen door het verlies van de zoo beminde 
Vorstin, niet uitbundig wezen, in dankbaarheid 
mogen wij toch in intiemen kring den verjaar
dag van onze Koningin gedenken. Spr. uitte 
den wensch, dat de tochtgenooten een goeden 
dag mochten hebben. 

Daarna werd, na een bezoek aan het kasteel, 
over de Nieuwe Merwede gevaren naar de 
nieuwe brug over den Moerdijk, en vandaar 
over Dordrecht terug. 

Groenlo, 3 Aug. Alhier zijn de groote kring
wedstrijden gehouden, uitgeschreven door de 
afd. Groenlo van den B.V.L., waaraan werd 
deelgenomen door verschillende afdeelingen en 
burgerwachten. 

De burgemeester van Groenlo, de heer Th. 
J. A. Kraakman, opende de wedstrijden met 
een gl<;>edvolle rede en wees daarbij op de be
t~ekems van deze schietwedstrijden, die op 
zichzelf zoo sympathiek zijn, omdat militairen 
en burgers zich hier meten in kameraadschap
pelijke sportiviteit. 

Met een driewerf 11Leve de Koningin" be
eindigde Z.Ed.Achtbare zijn toespraak en werd 
met den wedstrijd een aanvang genomen. 

De afdeeling Groenlo is onder de bekwame 
leiding van den heer Winters hiermede goed 
begonnen en zal spoedig deze afdeeling tot een 
der beste gaan behooren. Onder de aanwezi
gen werden o.a. opgemerkt de luit.-koL W. v. 
Ingen Schouten en de res. kapitein F. J. Goed
hart, leden der Gew. L.S. Commissie, die van 
hun belangstelling in dit groote gebeuren blijk 
gaven. Tenslotte reikte de overste v. Ingen 
Schouten de prijzen uit. 
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AAN DE 
NEDERLANDSCHE HUISVROUW 1 
De economische welvaart van ons geh1Jele 
volk is ten deele, zoo niet geheel, afh11 nke
lijk van een krachtige nationale ind11strie. 
De steeds toenemende werklooshdd g·J,at ten 
koste van de algeheele welvaart; àe chaos 
wordt daardoor stelselmatig vergrr,ot. 
Het is de taak van eiken recr.tge~arden 
Nederlander mede te werken aar, de bestrij
ding der werkloosheid door r,e industrie 
krachtdadig te steunen. 
Koopt daarom bij voorkeur Nederlandsche 
producten; koopt daarom voor alle hand
werken Nederlandsch breikatoen. Koopt 
EVERLASTJNG h~t nationale_ product bij 

mtnemendhe1d . . . . . . 
en Gij draagt steenen bij om het Nederland
sche Huis weer sterk te maken. 

EVERLASTING FABRIEKEN 
HEEZE (N.Br.) 

Hasselt, 23 Aug. De heer G. J. Schotkamp 
kassier van de Coöp. Boerenleenbank is be
noemd tot plaatselijk leider bij den B.V,L,, 
zulks in de plaats van den heer R. van Assen, 
die wegens drukke werkzaamheden bedankt 
heeft. 

Hedel, 24 Aug. De jaarlijksche schietwed
strijd zal met scherp gehouden worden op de 
banen van het fort Orthen. 

's-Hertogenbosch, 26 Aug. Voor de dienst
plichtigen van het regiment wielrijders, die de 
volgende week met groot verlof naar hunne 
resp. haardsteden teruggingen, hield heden
avond in de R.K. Militaire Vereeniging de 
heer Jac. Bak, fourier van het Landstormver
band 's-Hertogenbosch, een lezing over het in
stituut van den Bijz. Vrijw. Landstorm. 

Spr. schetste het ontstaan van 't instituut in 
de woelige Novemberdagen van 1918 en hoe 
uit deze kern langzamerhand het machtige 
leger van vrijwilligers groeide, dat momenteel 
de 85.000 nadert. 

Zoo goed als alle aanwezigen gaven zich 
voor het lidmaatschap op, zoodat de inleider 
in zijn slotwoord terecht gewag kon maken van 
een zeer geslaagde vergadering. 

's-Hertogenbosch, 27 Aug. Hedenavond werd 
in het Protestantsch Militair Tehuis voor de 
dienstplichtigen, die a.s. Dinsdag met groot 
verlof vertrekken, een propagandavergadering 
gehouden. 

Nadat door den huisvader den heer Raes op 
de gebruikelijke wijze de vergadering geopend 
was, werden de aanwezigen, en in 't bijzonder 
de spreker, de heer F. Jalink uit Apeldoorn, 
hartelijk verwelkomd. 

Nadat nog door de aanwezige militairen 
staande 2 coupletten van het Wilhelmus ge
zongen waren, werd door den heer Jalink dui
delijk het doel van het Anti-Rev. Instituut uit
eengezet. 

Door verschillende zang- en muzieknummers 
werd de avond opgeluisterd. Bijna alle aanwe
zigen werden als lid van den B.V.L. ingeschre
ven. 

Hoogkerk, 27 Aug. Eerste prijswinnaars wer
den: scherpschuttersklasse: M. Antoons, le kl. 
schutters: L. ter Veen, 2e kl. schutters: S. 
Bandsma. 

De prijsuitreiking geschiedde door burge
meester Tjaberings. 

Kampen, 30 Aug" Bij de prijsuitreiking deel
de de plaatselijke leider, res. le luitenant G. 
van den Oever, den uitslag van den gehouden 
schietwedstrijd mede, waarna met een toepas
selijk woord door den voorzitter, den heer W. 
de Vries Dzn., de prijzen werden uitgereikt. 
De voornaamste resultaten zijn: 1. B. van der 
Kolk; 2. J. Pelleboer; 3. D. A. F. J. de Vries. 

Leunen, Dezen zomer werden door de afd. 
Leunen in verschillende plaatsen mooie prijzen 
behaald, o.a. te Deurne (N.B.); lauwerkrans en 
tak te Blitterswijk (Limb.) en te Beegden een 
eerste korpsprijs. 

Lieshout, 20 Aug. Als pl. leider werd be
noemd de heer H. J. van den Baar, alhier. 

Loon op Zand, 28 Aug. Bij den gehouden 
schietwedstrijd schoten de heeren A. Dankers, 
C. Brabers en Alph. de Kort 53 punten en 
namen 38 leden aan den schietwedstrijd deel. 

Mill, 28 Aug. Eerste prijswinnaar werd Chr. 
Ermers. 

Moerdijk, 24 Aug. Eerste prijswinnaar werd 
M. Dekkers. 

Moergestel, 20 Juli. Eerste prijswinnaar werd 
J. van Elderen, met 115 p. De wedstrijd werd 
gehouden op de schietbanen bij de Kerkeind
sche Heide. 

JAN PEZIE ALMELO 
VLAGGEN ALLER NATIËN 

--------------------------------------
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Rheden-De Steeg. Begunstigd door goed 
weer zijn de schietwedstrijden op 19 en 20 Juli 
j.l. een mooi succes geworden voor de jonge 
afdeeling. De deelname ook van schutters uit 
de omgeving was zeer goed te noemen. Er 
waren o.a. 15 deelnemende korpsvijftallen. De 
plaatselijke commissie had voor een fraaie 
collectie prijzen gezorgd, welke na afloop der 
wedstrijden met een geestig en aanmoedigend 
woord door den res. kapitein F. J. Goedhart, 
lid der gew. landstormcommissie, werden uit
gereikt. Rest nog te memoreeren dat de wed
strijden werden gehouden op het prachtige 
landgoed Rhederoord, daartoe welwillend af
gestaan door den voorzitter der gew. land
stormcommissie, den Hoogwelgeb. heer Mr. A. 
Baron v. Heeckeren v. Keil. In het bijzonder 
komt een woord van hulde toe aan den pl. 
leider den heer L. Schipper, die deze wedstrij
den tot een groot succes heeft gemaakt. 

Rosmalen, 13 Aug. De onderlinge schietwed
strijd van den B.V.L. uit de plaatsen Nuland, 
Geffen, Vinkel en Rosmalen mag in alle op
zichten geslaagd worden genoemd. 

Op de goed ingerichte banen op de speel
plaats der voormalige jongensschool gelegen, 
werden de wedstrijden gehouden. 

De pl. leider, de res. le luit. Otto Luitkie, 
sprak een welkomstwoord, waarna de waar
nemend burgemeester, wethouder W. Langens, 
den wedstrijd opende. 

Voor deze wedstrijden waren o.m. door den 
Z.Eerw. heer pastoor, door burgemeester jhr. 
F. von Heijden en den secretaris H. Lamber
mont fraaie prijzen ter beschikking gesteld. 

Tijdens de wedstrijden waren o.m. tegen
woordig pastoor v. d. Meijden en res. kapt. A. 

Rabou uit 's-Bosch, die op verzoek van den 
pl. leider des avonds in café 't Gildehuis de 
prijzen uitreikte. 

De voornaamste uitslagen zijn als volgt: 
Afd. Nuland I 270 p.; afd. Nuland II 262 p.; 

afd. Rosmalen I 239 p.; afd. Rosmalen II 222 p.; 
afd. Vinkel 249 p.; afd. Geffen I 234 p.; afd. 
Geffen II 268 punten. 

Smilde. Dinsdag 27 Augustus 1935 was voor 
de afd. Smilde van den B.V.L. een belangrijke 
dag. In een bijeenkomst des avonds van dien 
dag in het lokaal voor Chr. Belangen, werd in 
tegenwoordigheid van den commandant van het 
Drentsch Verband overste van den Nieuwen
huizen het nieuwe vaandel aan de leden van 
de afd. uitgereikt. De voorzitter van de plaat
selijke commissie, de burgemeester K. Get
rits, bracht dank aan allen die bijdroegen 
voor aankoop van het vaandel. Een woord van 
bijzonderen dank aan den plaatselijk leider 
Oosterwijk was zeker op zijn plaats. Hem is 
geen moeite te veel, wanneer het gaat om den 
B.V.L. De voorzitter wees verder op de een
heid van de afdeelingen, die zich in het vaan
del uitspreekt en noemde den B.V.L. geen in
stituut van woorden, maar van het hart, en "als 
't moet" van de daad. Het vaandel maakte een 
eenvoudigen, doch keurigen indruk. In het mid
den komt het gemeentewapen voor, waarop 
een anker en een duif, symbool van hoop en 
vrede. Als bezegeling van een belofte van 
trouw aan het vaandel werden staande twee 
coupletten van het Wilhelmus gezongen. Over
ste Van den Nieuwenhuizen feliciteerde hierop 
de afdeeling met het nieuwe vaandel, waarna 
de plaatselijke leider nog enkele woorden 
richtte tot de manschappen. Het was een ge
zellige bijeenkomst. 

Stramproy (L,) Op 18 Aug. j.1. hield deze 
afdeeling een drukbezochte vergadering, welke 
door den voorzitter, den heer J. F. H. Stroux, 
met een opwekkende inleiding werd opgeluis
terd, waarna de prijsuitdeeling plaats vond. In 
totaal konden 18 prijzen worden uitgereikt. 

Door den voorzitter zullen in het a.s. win
terseizoen eenige praatavonden worden geor
ganiseerd, eene mededeeling, welke geestdrif
tig door de leden begroet werd. 

Twello, 30 Aug. De voornaamste uitslagen 
van den wedstrijd op K.S.O. door de afdeelin
gen Twello-Teuge zijn: le pr. Jutten, 2e pr. 
De Haan, 3e pr. Bevers. 

Vlaardingen, 10 Aug. Bij de wedstrijden, die 
de afd. gehouden heeft op de scherpe banen te 
Delfgauw behaalde J. M. C. Boer 257 punten. 

Winschoten, 10 Aug. Bij het prijsschieten op 
de baan te Zuiderveen, behaalde F. J. Dost den 
eersten prijs met 41 punten. 

GEBR. VAN OORD, WERKENDAM 
Telef. Nr.23 doorl. 
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Overal te ontbieden. 

Wolfaartsdijk 31 Aug. De afd. hield een 
schietwedstrijd, deelname 38 schutters. Maxi
mum 100 punten, J. v. d. Linde en H. v. d. 
Linde (vader en zoon) 98 p. Na loting kwam 
H. v. d. Linde in het bezit van den wissel
beker; voorts had iedere schutter, dank zij de 
medewerking der burgerij, een prijs, zelfs de 
laagste, J. v. d. Voorde, 25 p., een grooten 
tulband. 

Zeddam, 30 Aug. A. Bus behaalde den eer
sten prijs, met 90 punten. 

C. M. VAN DIEMEN 
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LANDSTORMDAG TE BOXTEL 
De derde Landstormdag van "De .Meierij." - Volle 
treinen en autobussen. - Belangstelling van autori
teiten. - Geslaagde dag, ondanks den regen. - Een 
regenbui, zooals we in geen jaren hebben bijgewoond. 

De derde Landstormdag van "De 
Meierij", Zaterdag 31 Augustus te Boxtel 
gehouden, op den 55sten verjaardag van 
H.M. de Koningin, is goed geslaagd. 

Goed geslaagd, ondanks den regen. 
Het weer liet zich in den vroegen mor

gen niet gunstig aanzien. 
Vanaf de hooge kerktorens, gemeente

huis en tal van particuliere huizen waai
de reeds vroeg het nationale dundoek 
in den wind. Het gaf aan de gemeente 
een fleurig en tevens een feestelijk aan
zien. De meeste burgers toonden hun 
aanhankelijkheid aan ons vorstenhuis 
door het dragen van Oranje. Om negen 
uur vingen op de pas nieuw gebouwde 
schietbanen op het Landdagterrein, Mo
lenwijk, de schietwedstrijden aan. Om 
halftwaalf had ten raadhuize de offi
cieele ontvangst plaats van de diverse 
autoriteiten en genoodig den .... 

Toch is de Landdag geslaagd, ondanks 
den regen. De Prov. N.-Br. en 's-H. Crt. 
vertelt daarvan: 

Het slechte weer heeft geen af
breuk kunnen doen aan de deelname, 
want reeds in de morgenuren kwa
men honderden en honderden 
B.V.L.-ers uit de Meierij en 't land 
van Maas en Waal, de Langstraat en 
't Rijk van Nijmegen Boxtelwaarts 
om dezen landdag te kunnen bij
wonen. 

En in de middaguren stroomden 
volle treinen en dito bussen Boxtel 
binnen om de duizenden naar het 
landdagterrein te vc,eren, waar het 
's middags ondanks het slechte weer 
één groot "familiefeest" werd. 

Ontvangst ten gemeentehuize. 
Waren de schietwedstrijden reeds om 

9 uur aangevangen, de ontvangst ten ge
meentehuize werd om half 12 gehouden 
in de smaakvol versierde raadszaal. 

Tal van hooge officieren reden af en 
aan. Onder de aanwezigen merkten we 
op den voorzitter van de Nationale Land
stormcommissie, generaal L. F. Duymaer 
van Twist, vergezeld van res.-majoor K. 
A. van Schelven en res.-kapitein G. F. 
Boulogne, secretaris van de N.L.C.; de 
Inspecteur van den Landstorm, generaal
maj oor H. de Iongh, vergezeld van te 
luit.-adj. H. J. Koning; het Eerste Ka
merlid Fleskens, lid N.L.C.; het Tweede 
Kamerlid Van den Putt; voorzitter en 
secretaris van de Gewestelijke Land
stormcommissie De Meierij, burgemeester 
F. W. van Beek en den heer L.B. M. van 
Agt; den aangewezen commandant van 
het V.L.S.K. ,.De Meierij", res.-kolonel 
Lutz, en tal van hoofd- en subalterne of-

BEZOEKT in DEN HAAG Café-Restaurant 

ZOMERZORG 
BEZUIDENB'OUT 144, t.o. 't Landstormhuis 
Goed verzorgde dranken en spijzen tegen 

zeer matigen prijs 
ZALEN voor partij en en vergaderingen 

ficieren, zoomede vele burgemeesters uit 
Noord-Brabant. 

Burgemeester Van Beek zeide o.m.: 
De roem der landstormers is: dat zij 

zijn een schutse voor het wettig gezag, 
daaraan steun willen verleenen, in orde 
en regelmaat; - indachtig het woord van 
Dr. P. C. de Brouwer: dat alleen het 
goede rechten heeft en niet het kwade, -
ook bij den opbouw van het nieuwe. Mede 
willen onze landstormers als achtergrond 
van de beweging zich stellig de wapens 
aangegord houden ter verdediging van 
de rechten van den godsdienst, het hoog
ste goed dat wij bezitten en ongerept, in 
vrijheid, willen overgeven aan onze kin
deren. 

Uit den nood der tijden geboren heeft 
de landstorm blijk gegeven van een eigen 
bestaansrecht en heeft hij bij een bedui
dend deel van de Nederlandsche bevol
king zich ruime sympathie weten te ver
werven door het hoofdbeginsel, het zij 
herhaald, van den B.V.L.: onvoorwaarde
lijke steun aan het wettig gezag in han
den van onze geëerbiedigde Koningin, 
wie wij, ook als de hechte band tusschen 
volk, vorstenhuis en vaderland, heden op 
haar 55sten verjaardag toewenschen een: 
nog vele jaren! 

Spr. heette autoriteiten en landstor
mers van harte welkom in Boxtel. 

Generaal Duymaer van Twist beant
woordde de rede van den burgemeester. 
Spr. zeide, dat nu Z.Exc. Minister 
Deckers niet aanwezig kon zijn, in ver
band met het overlijden van Koningin 
Astrid, er een schaduw over den dag 
ging. Het is mij opgevallen, dat het ka
rakter van dezen Landstormdag iets af
wijkt van de andere Landstormdagen die 
in Vught en Oisterwijk gehouden zijn. 
Deze afwijking bestaat hierin dat het be
langrijkste gedeelte van den dag wordt 
gevuld door de Landstormers zelf. Ik 
kan dit ten zeerste toejuichen, want de 
Landstormdag is niet in de eerste plaats 
voor het publiek maar voor de Landstor
mers zelf. Deze Landstormdag kan dan 
ook dienen als voorbeeld voor. de nog te 
volgen Landstormdagen. 

Spr. uitte de beste wenschen voor de 
gemeente Boxtel. Nadat ook deze toe
spraak met luid applaus begroet was, 
werden ververschingen rondgediend. 

Op het Landdagterrein. 
Na de koffietafel begaven autoriteiten 

en genoodigden zich per auto naar het 
Landdagterrein op "Molenwijk". Hier 
heerschte een groote drukte. Lustig werd 
er geschoten. Het Landdagterrein was 
feestelijk met vlaggen en wimpels ver
sierd. De vlaggen en vaandels van de 
afdeelingen, welke lustig in den wind 

G.PH. SCHELTENS 

* * * 
OUDESTRAAT74-KAMPEN 
IS VOOR UNIFORMEN 
EEN ZEER GOED ADRES! 
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GOEDE 
DECLAMATIE 

maakt Uw 
propaganda-nrgaderl111 
tot een succes 1 

D. C. VAN STEMPVOORT Jr., Vlaardingen. 

wapperden, boden een fleurigen en kleur
rijken aanblik. Door burgemeester F. W. 
v. Beek, voorzitter van de Gewestelijke 
Landstorm Commissie 11De Meierij", 
werd een openingsrede gehouden. 

Openingsrede. 
Na meegedeeld te hebben, dat Z.Exc. 

de Minister van Defensie, Dr. Deckers, 
niet aanwezig kon zijn, schetste spr. op 
duidelijke wijze het doel van den B.V.L. 
De B.V.L. is geworden een vertrouwbare 
weermacht in de uren en dagen van ge
vaar 11Als 't moet", en preventieve kracht 
tegen alle pogingen van gewelddadigen 
ommekeer. 

Vooral heden, nu onze samenleving een 
geweldige crisis doormaakt, niet enkel 
materieel, financieel en economisch, maar 
tevens niet minder geestelijk, moet ons 
instituut, dat uit militairen bestaat die 
hun eersten oefentijd in het leger hebben 
verricht en zich daarna vrijwillig ter be
schikking der landsregeering stellen om 
in dagen van revolutionnaire woelingen 
orde en rust in Nederland te handhaven, 
immer paraat zijn en daarom ligt het 
voor de hand, dat er voortdurend actie 
noodig is om de sterkte, den goeden geest 
en den band van saamhoorigheid in de 
or_gani.satie te bewaren. 

Spr. besloot zijn rede als volgt: 
Met den uitdrukkelijken wensch dat 

deze landstormdag U allen, en dan 
denk ik hierbij tevens aan onze vrouwen 
en meisjes, want het geldt ook haar be
lang, zal bijbrengen liefde voor de land
stormbeweging, overtuigingsmoed en 
kloeken zin, om datgene te verrichten, 
wat in vredestijd te doen staat en om be
reid te zijn, te allen tijde te helpen hand
haven: orde, gezag en voor zoover moge
lijk, een vredige plaats voor alle kinde
ren van één zelf de vaderland, verklaar 
ik den landdag voor geopend. (Applaus). 

Rede Voorzitter N.L.C. 
Na deze toespraak was het Z. Exc. L. 

F. Duymaer v. Twist, die het woord nam. 
Spreker zeide met groote blijdschap hier 
te komen spreken. Als hij ziet hoeveel 
moeiten en zorgen aan den Landdag zijn 
besteed, kan het niet anders oJ deze 
Landdag moet slagen. Thans ziet men 
pas hoeveel Brabantsche menschen van 
den B.V.L. houden. Het is een zware tijd, 
zegt spreker, maar wij moeten de moei
lijkheden doormaken. Het is een tijd van 
beteekenis, wij maken een wereldcrisis 
door. Daarom moeten wij paraat zijn. De 
B.V.L. staat achter het wettig gezag. 
Wanneer het echter moet zal men zich 
persoonlijk opofferen. Het is een ernstige 
tijd, gaat spreker verder. Er heerscht een 
revolutionaire geest. De nationaal-socia
listen en marxisten willen een machts
positie verwerven. Voor het behoud van 
cultureele goederen enz. staan de Land
stormers op de bres. Bij hen is geen 
plaats voor N. S. of marxist. Spreker 
spoort aan dat men doordrongen blijft 
van den nationalen geest en zin, want 
daar zit de groote kracht van de bewe
ging. Paraatheid van den B.V.L. is gebie
dend noodzakelijk. De Landstormdag is 
noodig om saamhoorigheid te kweeken. 
Het verheugt daarom spreker dat de op
komst zoo groot is geweest. Dit bewijst, 
dat gij mannen van de Meierij paraat zijt. 
Ik dank u allen mannen van de Meierij 
en ik sluit met een: sluit de gelederen! 
Applaus. 

Na deze toespraak werd door de fan
fare St. Lambertus uit Gemonde onder 
leiding van den heer Frans Mandos het 
Wilhelmus gespeeld, dat door allen werd 
medegezongen. Onder het spelen van 

GARAG.E "CITAX", GOUDA 
IS en BLIJFT het adres voor< 
TAXI's en LUXE AUTO's ! 

PRIJZEN BILLIJK TELEFOON 3000 

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN 
BLOEMEN MAGAZIJN 

•s-GRAVENHAGE 

pittige marschen werd door de R.K. 
Gymnastiekvereeniging O.S.S. te 's-Her
togenbosch en door de R.K. Rijvereeni
ging St. Martinus te Boxtel een de
monstratie gegeven. Beide demonstraties 
vielen zeer in den smaak van het publiek 
en oogstten een dankbaar applaus. 

De Gewestelijke Landstorm-Commissie 
was zeer voldaan over de prestaties van 
O.S.S.; zoo ook de voorzitter der Natio
nale Landstormcommissie luitenant-gene
raal Duymaer van Twist, die persoonlijk 
de leiders van O.S.S. complimenteerde. 

Door het gezelschap werd een wande
ling door het mooie sport- en wandelpark 
Molenwijk gemaakt. In het nieuwge
bouwde paviljoen op Molenwijk werd de 
thee gebruikt, welke was aangeboden 
door de vereeniging 11 Boxtel Vooruit". 

Om 5 uur had het einde der schietwed
strijden plaats. 

Het defilé. 
Na het einde der schietwedstrijden 

stelde men zich op voor het defilé voor 
de ten Raadhuize aanwezige autoriteiten. 
Maar toen begon de regen eerst goed. De 
11 Boxtelsche Crt." vertelt hiervan: 

Houdt er den moed maar in. 
Regen, veel regen, maar niet ver

regend. 
Voorafgegaan door de rijvereeni

ging St. Martinus en begeleid door de 
R.K. Gildebondsharmonie, Boxtelsche 
harmonie, harmonie van huize De La 
Salle, en de fanfare St. Lambertus, 
trokken de landstormers in optocht 
naar het gemeentehuis om te defilee
ren voor de aanwezige autoriteiten. 
Tijdens het defilé ontlastte zich bo
ven onze gemeente een regenbui zoo
als wij in geen jaren hebben bijge
woond. Moedig en met een glimlach 
op het gelaat, nat tot op de huid, met 
fier het vaandel de hoogte in, defi
leerden zij onder het spelen van een 
populairen marsch langs de aanwezige 
autoriteiten. Er was zooveel water ge
vallen, dat in een minimum van tijd, 
doordat de riolen het water niet ver
zwelgen konden, de straten geheel 
blank stonden. 

De jeugd maakte hiervan dankbaar 
gebruik en was spoedig aan het pootje 
baden. Ondanks den velen regen, kan 
en mag men niet spreken van een ver
regenden Landdag, maar van een 
goedgeslaagden Landdag, waarop de 
organisators trotsch mogen zijn. 

Prijsuitreiking. 
Om 8 uur had in het patronaatsgebouw 

St. Wilhelmus op den Burgakker de uit
reiking van prijzen plaats. 

Hoewel het weer nu niet direct mede 
werkte, hebben de schietwedstrijden een 
zeer vlot verloop gehad. Niet minder dan 
50 banen naar K.S.O. waren aangelegd, 
waar naar schatting 4000 schutters el
kaar flink hebben bekampt. Daarnaast 
waren nog 2 banen voor scherpe patro
nen steeds bezet, waar ook met het noo
dige enthousiasme werd geschoten. 

Voor een stampvolle zaal geschiedde 
de prijsuitreiking, namens de geweste
lijke landstormcommissie, door reserve 
kapitein A. B. Rabou uit 's-Hertogen
bosch. Na tot de leiders, de vrijwilligers, 
den leider van Boxtel, den heer 
Grijsbach, met al zijn trouwe helpers, 
O.S.S. uit Den Bosch, de rijvereeniging 
St. Martinus uit Boxtel en de Harmonie, 
hartelijke woorden van dank te hebben 
gesproken voor de verleende medewer
king van dien dag alsmede aan de schen
kers der prijzen ging de heer Rabou tot 
de prijsuitreiking over. Wij laten enkele 
uitslagen hieronder volgen. 

Fa. J. VOET - ROTTER.DAM 
KEIZiERSTRAAT 9 
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Waschinrichting "NIEUWEROORD" 
Fa. J. SLOKKER · NEDERHORST d. BERG 
Met eigen chemische afd. Keurige aflevering. 
Concurreerende prijzen. Vraagt prijscourant. 

TELEFOON 9 

Officieren: 1 res. le luitenant J. P. 
Engels, Tilburg; 2e res. le luitenant A. 
van Muijen, Den Bosch; 3e res. le luite
nant M. van der Velden, Tilburg 

Schietwedstrijd plaatselijke leiders, 
wier afdeeling met scherpe patronen 
schieten: 1 A. Pothoven, Oisterwijk 45 
p.; 2 W. Broers, Budel 44 p.; 3 A. van 
den Dungen, Schijndel 44 p. 

Schietwedstrijd plaatselijke leiders 
wier af deeling met Engelsche patronen 
schieten: 1 W. van Lieshout, Den Dungen 
47 p.; 2 T. Houben, Liessel 46 p.; 3 J. v. 
d. Schans, Sprang, 45 p. 

Schietwedstrijd voor plaatselijke lei
ders wier afdeeling met K.S.O.-patronen 
schieten: 1 L. Kleyn, Elshout 47 p.; 2 J. 
van der Ven, Nijnsel 46 p.; 3 T. Derks, 
Nederhemert 45 p.; 4. L. van Wychen, 
Afferden 45 p.; 5 H. van den Baarn, 
Lieshout 45 p. 

Uitslag van den wedstrijd voor vrijwil
ligers. 

Schutters van 60 punten: P. Vullings, 
Gassel; H. Min ten, Mierlo en H. Rade
makers, Mierlo. 

Schutters van 59 punten: J. Brekel
mans, Udenhout; H. Hermens, Nijmegen 
en J. van Dommelen, Rijkevoort. 

Schutters van 58 punten: E. Sanders, 
Liempde; J. Aarts, Hilvarenbeek; J. 
van Haaren, Heumen; A. Verploegen, 
Ewijk; T. Willems, Ewijk; J. van der 
Pas, Rijkevoort; H. Pieters, Overloon; P. 
Kusters, Overloon; A. Spierings, Den 
Dungen; H. van den Heuvel, Beek; A. 
van Dinther, Escharen; J. van Rooij,Loon 
op Zand; C. van Deutekom, Berghem; P. 
Konings, Appeltern; W. Kersten, Berg
haren; J. van den Broek, Groesbeek; L. 
Willems, Ravenstein; A. Roelofs, Escha
ren; P. Gerrits, Rijkevoort; N. van Bom
mel, Escharen; J. Besselsen, Nijmegen; 
L. Laarakkers, Sambeek; W. van Boxtel, 
Sambeek; E. Draayer, Helmond; A. de 

VAN RAVENHORST - ARNHEM 
BOUWT ALLE CARROSSERIEEN 

STAALBOUW 

Lauweren, Valkenswaard. 
Schutters van 57 punten: J. van Sande, 

Tilburg; P. Arends, Deesd; L. van de 
Wiel, Drunen; G. van Geffen, Ammer
zoden; H. Cöp, Haps; P. Pieters, Gassel; 
W. Henst, Mill; P. Nelissen, Oeffelt; B. 
Wollenberg, Groesbeek H. Hout, Schaijk; 
P. van den Berg, Ravenstein; L. Ottings, 
Lithoyen; P. Ermens, Boxmeer; B. Hu
berts, Rijkevoort; W. van Erp, Geffen; H. 
Sanders, Uden; G. Kusters, Sambeek; 
A. van Geffen, Schaijk; J. Verdijk, Box
meer; J. Roelofs, Nederasselt; H. Mille
kamp, Tongeren; W. van den Hoven, 
Udenhout; J. van den Biggelaar, Zijtaart; 
A. Stiphout, Boxmeer; J. de Schermeij, 
Helmond; P. Wientjens, Oploo; W. de 
Haardt, Winsen; P. Haarkens, Sambeek; 
W. Jansen, Afferden; C. Mollen, Hapert; 
J. vap. Aar, Ravenstein; J. van der Lin
den, Escharen; H. van Vullen, Sprang; 
J. Walten, Gemert; A. van Grinsven, 
Deurne; H. de Jong, Berghem; J. van 
Dingenen, Hapert; H. van Dijk, Haps; J. 
Glaudemans, Nuland; W. van Kessel, 
Ve,ehel; A. van der Heijden, Ravenstein; 
F. Fleuren, Oeffelt; H. Wijdeven, Nijn
sel; W. Kremers, Overloon. 

Dankbetuiging. 

Aan Plaatselijke Leiders en 
Vrijwilligers van "De Meijerij". 

Namens de Gewestelijke Landstorm
commissie "De Meijerij" zeg ik U harte
lijk dank voor Uw gewaardeerde mede
werking en verleenden steun bij gelegen
heid van den Landdag op 31 Aug. j.l. 

Deze dank gaat in het bijzonder uit 
naar hen, die trots het zeer slechte weer, 
toch aan het defilé hebben willen deel
nemen. 

De Secretaris der Gewestelijke 
Landstormcommissie "De Meijerij", 

L. B. M. VAN AGT. 

Deelnemers van de afd. Breda aan de 4-daagsche te Nijmegen. 

Res.-Majoor Y. Baan, 
de nieuwbenoemde Commandant van het 
Vrijwillige Landstormkorps "Nieuwe Holl. 

Waterlinie". 

De Chef van den Generalen Staf 

Gen,-Majoor I. H. Reynders 

is benoemd tot Luitenant-Generaal. 
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STANDDAARBUITEN. 

SCHIETWEDSTRIJDEN 
BIJZ. VRIJW. LANDSTORM. 

Op Zaterdag 31 Augustus zijn te 
Standdaatbuiten zeer goed geslaagde 
districtsschietwedstrijden voor den 
Bijz. Vrijw. Landstorm gehouden. Niet
tegenstaande het ongunstige weer 
waren ruim 230 schutters opgekomen, 
behoorende tot de af deelingen Fijnaart, 
Oudenbosch, Standdaarbuiten, Roosen
daal, Achtmaal Stampersgat, Kruisland, 
Zegge, Klundert en Hoeven van het 
Landstormkorps West-Brabant. 

Op de zeer welwillend door den heer 
C. Sweere, Wethouder van Standdaar
buiten voor dit doel afgestane terreinen 
ging het den gehee'1en middag van 1-6 
uur zeer levendig toe en werd met 
groote animo door de West-Brabantsche 
vrijwilligers om de eereplaats gestre
den. 

Na afloop der wedstrijden werd een 
zeer geanimeerde algemeene vergade
ring gehouden, waarin de heer Vienings, 
Burgemeester van Clinge, het woord 
voerde over den B.V.L. en waar de 
Commandant van het korps West-Bra
bant, de Res. Luit.-Kol. T. Beets, de be
haalde prijzen uitreikte. Tevens werd 
hier het woord gevoerd door den Bur
gemeester van Dinteloord en Fijnaart, 
door den secretaris dier commissie, den 
ZeerEerw. heer Pastoor Jos. van Genk, 
en den plaatselijken leider van de afd. 
Standdaarbuiten, den heer C. C. Zwets. 
Onder de aanwezigen merkten wij 
voorts nog op de heeren Dane, lid der 
Prov. Staten van Noord-Brabant en de 
Burgemeesters van Hoeven en Etten
Leur, terwijl de Burgemeester van 
Standdaarbuiten, Jhr. Verheijen, eere
voorzitter der plaatselijke afdeeling, 
namens het gemeentefbestuur, dat na 
afloop der vergadering a!ls gastheer der 
officieele genoodigden fungeerde, ook 
hier aanwezig was, zooals Z. Edelacht
bare zich den geheelen dag voor het 
goede verloop der feestelijke bijeen
komst interesseerde. 

Het dient gezegd, dat Standdaarbui
ten zich in de organisatie van den 
B.V.L. in West-Brabant van zijn beste 
zijde heeft doen kennen, waarbij het ge
heele gemeentebestuur zijn volledige 
medewerking verleende. 

De uitslagen der schietwedstrijden 
luiden als volgt: 

Korpswedstrijd: 
1. Afd. Fijnaart 468 punten; 2. Roo

sendaal 446 p.; 3. Oudenbosch 438 p. 
Personeele wedstrijd categorie A 

(goede schutters): 
1e prijzen (50 punten): P.A. J. Bruijn

nickx, Roosendaal; A. Schijvenaars uit 
Stampersgat. 

2e prijzen (49 punten): M. J. van 
Sprundel, B. Lanning, C. Voilenaars, 
allen Fijnaart. 

3e prijzen (48 punten): Ant. v. Zun
dert, Standdaarbuiten; A. van Sprun
del, Zegge; Jac. de Ruijter, Fijnaart. 

Personeele wedstrijd categorie B 
(middelmatige schutters): 

1e prijzen (49 punten): H. Daas, 
Standdaarbuiten; J. Gladinus, Stam
persgat. 

2e prijzen (48 punten): C. Heystek, 
Klundert; J. Verhoeven, Stampersgat. 

3e prijzen (47 punten): J. Bruins, 
Achtmaal; H. Ernest, Fijnaart; L. v. d. 
Klundert, Standdaarbuiten. 

Vrije baan. 1e prijzen (50 punten): 
Jac. Hoogeveen en A. v. d. Nieuwen
huizen, Hoeven; R. de Milliano, Roosen
daal; A. van Aken, Stampersgat. 

2e prijzen (49 punten): Ant. van 
Sprundel, Zegge; J. de Ruijter en A. 
Boerendonk, Fijnaart; K. Wenzen, 
Klundert. 

VAANDELS VLAGGEN 
Fa. JANSSEN & Co., Stationstraat ', Tilbal'I 
TeL 813. Eigen atelier. 70-jarige reputatie. 

Hoogste tentoonstellingsbekroningen. 
Prima werk en nordeelige prijzen + 

Aanvragen voor de groote Klankfilm 

,,Sluit de Gelederen" 
of voor de muzikaal gei II ustreerde 

Landstormfilms, 
Oranjefilms en lndiëfilm 

te richten aan den Secretaris der 
Gewestelijke Landstorm-Commissie. 

DE LANDDA.G TE MEPPEL. 
R.uim 1500 landstormers bijeen. - Een flink defilé. 
Drentsche Folklore. 

Zaterdag 7 September werd te Mep
pel een Landdag van den B.V.L. gehou
den, uitgaande van de gewestelijke land
stormcommissies 11Drente" en 11Vollen
hove". Deze derde Drentsche Landdag 
- aldus de 11Meppeler Crt." - was een 
ware hoogtijdag voor de landstormers 
uit geheel Drenthe en Overijssel. Vanuit 
de kleinste plaatsjes uit het oude Lant
schap waren de scherpschutters gekomen 
om op dezen dag getuigenis af te leggen 
van hun aanhankelijkheid aan ons Vor
stenhuis en om te bewijzen, dat de 
B.V.L. in tijden van nood zijn mannetje 
staat. Voorafgegaan door een 16-tal on
der-officieren van de Gele Rijders, mar
cheerden honderden en honderden 
B.V.L.-ers onder hun wuivende vaandels 
door de stad en brachten hun groet aan 
de autoriteiten, die zich hadden opge
steld voor de sociëteit Tivoli. 

Ontvangst ten raadhuize. 
Om kwart voor twaalf had in de Mep

peler raadszaal de officieele ontvangst 
plaats door B. en W. van Meppel. Op 
dat tijdstip waren in de raadszaal tal 
van autoriteiten aanwezig. We noemen 
luitenant-generaal Duymaer van Twist, 
den 11vader" van de Landstormbeweging, 
mr. dr. J. Donner, oud-minister van Jus
titie, de generaal-maioors H. de Iongh, 
inspecteur van den Landstorm en S. G. 
N. Nauta Pieters, commandant der Ile 
Divisie, de commissarissen der Koningin 
in Drenthe en Overijssel, de heeren mr. 
dr. R. H. baron de Vos van Steenwijk en 
mr. A. E. baron van Voorst tot Voorst, 
talrijke burgemeesters van Drentsche en 
Overijsselsche gemeenten; verder ver
schillende hoofd- en subalterne officie
ren en leden van gewestelijke landstorm
commissiën. 

Nog mogen wij noemen de heeren J. 
Knoppers en J. Gorter, leden van Ged. 
Staten van Drenthe; res.-kolonel van den 
generalen staf K. L. Rozendaal te Die
penveen, commandant v. h. landstorm
korps Vollenhove; luit.-kolonel v. d. 
Nieuwenhuizen, commandant van het 

Hotel 
" 

HOl313EL" 
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 

landstormkorps Drentsch Verband; mr. 
E.I. F. de Bruyn te Steenwijk, secretaris 
van beide commissiën; luit-kolonel Har
tog Heijs van Zouteveen te Haarlem, 
commandant van het korps Kennemer
land; H. A. Stheeman, voorzitter af
deeling Meppel; mr. P. Bijl, oud-refe
rendaris der provinciale griffie van Dren
the, voorzitter der afdeeling Assen; J. 
Ph. Backx, burgemeester der gemeente 
Nieuwleusen, voorzitter der gewestelijke 
landstormcommissie V ollenhoven. 

De burgemeester, baron Mackay, sprak 
er zijn leedwezen over uit, dat de mi
nisters Colijn, De Wilde en Deckers niet 
aan de tot hen gerichte uitnoodigingen 
gevolg hadden kunnen geven. Daarom 
verheugde het hem te meer, dat oud-mi
nister Donner aanwezig was, dien hij in 
het bijzonder hartelijk welkom heette, 
evenals de commissarissen der Koningin 
uit de Prov. Drenthe en Overijssel, mr. 
dr. R. H. baron de Vos van Steenwijk en 
mr. A. E. baron van Voorst tot Voorst; 
verder generaal L. F. Duymaer v. Twist, 
voorzitter van de Nationale Landstorm
commissie uit Den Haag, de gewestelijke 
commisie Drente en V ollenhoven, van 
wie het initiatief tot dezen landdag uit 
ging en tot 't uitvoerend comité. 

Spr. wees in 't bijzonder op de paraat
heid van den B.V.L., waarvan deze 
Landdag zulk een schoone getuigenis 
geeft. 

Daarna werd het woord gevoerd 
door den heer L. F. Duymaer van Twist, 
voorzitter van de N.L.C., die den bur
gemeester dankte voor de vriendelijke 
ontvangst van het gemeentebestuur. Er 
is geen enkele gemeente, zei spr., waar 
gebeurd is, wat hier gebeurde: dat de 
af getreden burgemeester van Meppel, 
die veel voor de landstormbeweging 
heeft gedaan is opgevolgd door een nieu
wen burgemeester, die ook een veteraan 
is in de landstormbeweging. 

Spr. sprak zijn beste wenschen uit 
voor de gemeente Meppel, voor het ge
meentebestuur en den burgemeester. 

MEPPEL Café-Restaurant SLOT 
ZUIDEINDE 

GARAGE - Tel. 2571 

7 

Hierna werd in de trouwzaal een kopje 
thee aangeboden. 

Het defilé. 
Na de ,ontvangst ten gemeentehuize 

begaven autoriteiten en genoodigden zich 
naar de sociêteit Tivoli, waarlangs de 
landstormers zouden defileeren. Dezen 
hadden zich inmiddels opgesteld en spoe
dig ging het onder commando van res.
luit. kol. C. van den Nieuwenhuizen en 
voorafgegaan door de Gele Rijders, die 
eveneens groote belangstelling trokken, 
voorwaarts. Het was een keurige stoet, 
waarin vele vaandels werden meegedra
gen. 

Na afloop van het defilé vereenigden 
de autoriteiten en genoodigden zich in 
Tivoli aan een koffiemaaltijd, terwijl de 
landstormers hun defilé door de stad 
vervolgden naar het landdagterrein. 

Het openingswoord. 
Op het landdagterrein, waar een ge

weldige drukte heerschte, werd de rij 
der sprekers geopend door den heer J. 
Knoppers, lid van Ged. Staten van Dren
the en voorzitter der Landstormcom
missie Drenthe. 

Spr. heette allen welkom, en bracht 
dank aan de hooge autoriteiten welke 
van hun belangstelling blijik hadden ge
geven door Meppel met een bezoek te 
vereeren. 

Spr. begon met te zeggen, dat onze 
landstormers mannen zijn, waarop Vor
stin en Vaderland kunnen rekenen in tij
den van beroering. Onze B.V.L. is geen 
oorlogsinstituut, maar zorgt voor vrede 
en veiligheid. Het betoont steeds zijn on
verwoestbare afhankelijkheid aan ons 
geliefd Vorstenhuis. Spr. gaat vervol
gens de historie na en zegt dat Oranje 
en Nederland samen een geheel vormen. 
Er wordt wel steeds getracht ons volk 
te vervreemden van ons Vorstenhuis, 
maar men bedenke dat de B.V.L. pa
raat is, en staat voor Vorstin en Vader
land. 

De rede, welke hartelijk werd toege
juicht, werd besloten met het zingen 
van het tweede couplet van het Wilhel
mus: 11Mijn schild ende betrouwen ... " 
en een driewerf 11Leve de Koningin". 

Toespraak Commissaris der 
Koningin. 

Als tweede spreker voerde het woord 
de Commissaris der Koningin in Dren
the, mr. dr. R. H. baron de Vos van 
Steenwijk, eere-voorzitter van de Land
stormcommissie Drenthe. Deze roemde 
de groote opkomst als bewijs voor de 
groote · lief d;e, welke de landstormers 
voor hun organisatie koesteren. Het 
Drentsche volk is niet militairistisch van 
aard. Dat zij zich desondanks toch zoo
zeer tot den B.V.L. aangetrokken gevoe
len, komt doordat Drenthe's bevolking 
ervan overtuigd is, dat de B.V.L. een 
werktuig is, ter bewaring van orde en 
rust in onze maatschappij. Met liefde is 
men daarom toegetreden tot dit ver
band. Spr. besloot zijn betoog met de 
beste wenschen voor het verdere wel
slagen van dezen dag. 

Oud-Minister Donner spreekt. 
Vervolgens werd het sprekersgestoel

te betreden door den oud-minister van 
Justitie, mr. dr. J. Donner, lid van den 
Hoogen Raad, die de beteekenis van den 
B.V.L. zeer hoog zeide te stellen. Deze 
beteekenis kan worden bezien in het 
licht van twee begrippen, zijnde gezag 
en vrijheid. Het valt toe te juichen, al
dus spr., dat de meening veld wint, dat 
een krachtig gezag noodzakelijk is, al 
wachte men zich voor een overspanning 
van het gezag. Het uitgangspunt van den 
B.V.L. - zoo vervolgde spr. - ligt in 
de vrijheid. Door het zich vrijwillig ter 
beschikking stellen van de Regeering, 

N.V. ,,EDELWEISS-DE VLIJT" 
Stoomwasscherij, Ververij, Chem. Wasseherij 

ROZENGRACHT 168-180 - AMSTERDAM 
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wil de B.V.L. anderer misbruik van vrij
heid opheffen. 

Het is voor revolutionaire elementen 
heel goed, als hun blijkt, dat in het volk 
een krachtig tegenwicht bestaat, dat in 
gezag en vrijheid geen tegenstelling ziet. 

Het gezag is verpersoonlijkt in H. M. 
de Koningin. Om Haar scharen zich de 
Landstormers in eendrachtige eensge
zindheid. En als dat gedaan wordt met 
rustig ingehouden kracht en sluiting der 
gelederen, dan kan onder Gods bestel 
de B.V.L. een groote zegen zijn voor 
Koningin en Vaderland. 

De muziek zette hierop het "Wien 
Neerlandsch bloed" in, dat door allen 
uit volle borst werd meegezongen. 

Rede voorzitter N.L.C. 
Daarna was het woord aan den grond

vester der beweging, generaal b.d. L. F. 
Duymaer van Twist, voorzitter der Na
tionale Landstormcommissie. 

Uit de groote opkomst op dezen land
dag blijkt mij, aldus spr., dat de Bijzon
dere Vrijwillige Landstorm paraat is. 
Dat is van zeer groote beteekenis, daar 
we in een tijd leven, waarin de crisis 
zich verscherpt en de geestelijke worste
ling steeds feller wordt. 

Spr. deed uitkomen, dat in den B.V.L. 
geen plaats is, noch voor marxisten, noch 
voor nationaal-socialisten. In 1918 had
den we front te maken naar één zijde; 
thans naar twee zijden. Voor den B.V.L. 
is dat echter geen bezwaar. De gevaren 
zullen echtelr alleien bezworen kunnen 
worden, als onze mannen één blijven, 
een in nationalen geest en zin. Daarin 
ligt de kracht van onze beweging. 

De gele rijders. 
Na afloop van deze rede was het 

oogenblik aangebroken, waarnaar zeer 
velen ongetwijfeld verlangend hebben 
uitgezien: de demonstratie der rij <lende 
artillerie in groote tenue uit Arnhem, 
meer bekend onder den naam van "gele 
rijders". 

Het waren vele duizenden die zich 
rondom het terrein verdrongen, waar de 
huzaren zouden optreden. In galop kwa
men ze, onder trompetgeschal, het veld 
oprijden. De mannen maakten in hun 
kleurige uniformen en met hun ruige 
kolbakken een kranigen indruk. Vroolijk 
schetterden telkens de fanfares over het 
veld. 

Na zich een kwartier lang te hebben 
laten bewonderen en van hun rijkunst 
blijk te hebben gegeven, rukten de ar
tilleristen weer in en was aan de beurt 

De Drentsche boerenbruiloft, 
genaamd het "wasschup", zooals die 
voor een honderdtal jaren gehouden 
werd. 

Voor dit stukje Drentsche folklore, 
dat onder regie stond van mevr. J. H. 
Bergmans-Beins, bestond eveneens 
groote belangstelling. 

Eerste deel: 

Als de trouwdag is bepaald en vast
staat waar het jonge paar zal wonen, 
gaat de wasschups-neuger (noodiger) 
rond. Met hooge laarzen aan en een 
daarvoor speciaal gebruikten stok in zijn 
hand, gaat hij naar alle gezinnen, die 
men ter bruiloft wenscht te vragen. Aan 
de stok is een palmtakje vastgemaakt 
en ten teeken, dat de uitnoodiging wordt 
aangenomen, hecht een der meisjes in 
het huis, dat hij bezoekt, een gekleurd 
lint bij het palmbosje. Men schenkt hem 
een borrel en legt onder het glas een 
kwartje. Het glas behoort in één teug 
geledigd te worden, waardoor het 
kwartje het eigendom van den "neuger" 
wordt. Na even gepraat en een pijp ta
bak te hebben opgestoken, verlaat hij 
het huis en zet zijn uitnoodigingen voort. 

Tweede deel: 

De trouwdag is aangebroken. In het 
huis van de bruid is alles voor de ont
vangst van den bruidegom gereed. De 
deuren zijn echter gesloten, zoodat men 
alleen aan het netjes geharkte zand en 

de geboende hekken ziet, dat er wat 
bijzonders is. Achter de baanderdeur 
staat de broeder of de knecht om de 
vragen te beantwoorden. De bruidegom 
heeft zich in versierde linnenwagens al 
vroeg op weg begeven, vergezeld van 
zijn familie. Naast hem, op de plaats 
van de bruid, zit een zuster, nicht of 
vriendin, die de bruid op de heenreis 
vervangt (daarom broed-hen (heen) ge
noemd). Als de wagens het huis der bruid 
zijn genaderd, rijden ze de baander
(groote schuurdeuren) straat op en hou
den halt. De "neuger" verlaat den wa
gen en kijkt verwonderd rond, dat hij 
niemand ziet. Daarna wendt hij zich tot 
de omstanders onder het opzeggen van 
het volgende "riemsel", waarbij hij voor 
den bruidegom zijn bruid "opeischt'': 

"Zeg vrienden wat is dit? Was zal ons 
overkomen? 

Wij worden wis toch niet hier in arrest 
genomen?" 

enz., enz. 

Als de ceremoniën zijn afgeloopen, 
die onder het opzeggen plaats vinden, 
gaan allen naar binnen, waar hun ge
reedstaande koffie met koek wacht. 

Is het tijd om naar het Gemeentehuis 
te gaan, dan gaat het bruidspaar verge
zeld van alle gasten daarheen. Op de 
terugreis strooien kinderen, die hen op
wachten, met bloemen (vroeger haver) 
en zeggen: 
,,Ik streij de broed met haver en kruud", 

Het bruidspaar strooit centen uit, die 
door de kinderen worden opgezocht. 

Daarna gaat men weer naar huis, waar 
den mannen kalken pijpen worden aan
geboden door een zuster, nicht of dienst
bode. De bruidegom krijgt een versier
de pijp, met het rijmpje door geefster 
opgezegd: 

"Geachte jonge man, ik ben er toe 
genegen 

U deez' versierde pijp te geven. 
Is dit de eerste keer, 't zij ook de laatste 

keer, 
Dat ik U zulk een pijp vereer". 

Nu wordt het feest onder zang en kout 
voortgezet, tot de jongelui uit de buurt 
komen en bij monde van een hunner het 
jonge paar een pannekoek aanbieden, 
onder het opzeggen van een gedicht. 

Dit zijn "de pankoeksjongs". De pan
nekoek moet door de jonge vrouw wor
den doorgesneden. 

Dit lukt niet en een der jongens wordt 
verzocht het te doen, wat succes heeft. 
De jongens krijgen een fooi en een dronk, 
blijven een oogenblik praten, waarna ze 
vertrekken. 

Tot besluit wordt een zeer oude brui
loftsdans, onder begeleiding van harmo
nica-muziek uitgevoerd en nog een en
kel oud vers gezongen. 

Verdere sprekers. 

De heer Knappers was aller tolk, toen 
hij mevr. Bergmans-Beins als dank 
voor hetgeen zij hier na jarenlange toe
wijding wist te geven, een kunstfoto 
van een Drentsch landschap aanbood 
met de handteekeningen van de aan
we'zige autoriteiten. 

Het spreekgestoelte werd nu beklom
men door Mr. Dr. J. Linthorst Roman, 
burgemeester der gemeente Vledder, 
wien het zoo goed deed, dat ook zoo
veel vrouwen met haar mannen waren 
opgekomen. Op deze landdagen - ver
volgde spr. - ikunnen wij nog eens ge
nieten van de lessen van onze geschie
denis, wij kunnen critici er nog eens op 
wijzen, dat wij een eigen land zijn, dat 
geen behoefte heeft aan lessen van lan
den, die als zelfregeerende staten onze 
ontwikkeling nooit hebben kunnen be
naderen. 

Het volk, dat zijn gisteren blijft her
denken, verliest de hoop op morgen 
niet. Spr. wees op 1918 en 1933, bracht 
naar voren, wat Koningin en Prinses 
voor ons land zijn, wekte allen op tot 
saamhoorigheid en besloot met den 
Delftschen eed: 

"Wij heffen hart en handen 
Voor 't heil der Nederlanden 
En zweren vast den eed 
Tot doods beproef de trouwe 
Wilhelmus van Nassoue 
Met u te staan gereed". 

De sluiting van den Landdag ge
schiedde door den heer J. Ph. Backx, 
voorz. der Gew. Landstormcommissie 
,,Vollenhove", burgemeester der ge
meente Nieuwleusen, die hoopte, dat 
deze dag rijke vruchten mocht afwer
pen. 

Nog eenmaal zongen de duizenden 
spontaan het "Wilhelmus", waarna men 
uiteenging. 

Schietwedstrijden. 
Van de gehouden schietwedstrijden, 

waaraan 1500 schutters deelnamen, 
laten wij enkele uitslagen volgen: 

Afdeeling koningsschutters: 1. F. de 
Jong, Zuidlaren; 2. G. J. Brinkman, 
Hasselt; 3. G. Boers, Nieuwleusen; 4. 
H. van Lingen, Meppel; 5. Th. Betten, 
Havelte; 6. B. Pals, Nieuw Amsterdam. 

Afdeeling scherpschutters: 1. J. 
Meijer, Meppel; 2. J. de Lange, Nieuw
leusen; 3. K. Busscher, Staphorst; 4. K. 
Slik, Klazinaveen; 5. Th. Koops, Bar
ger-Compascuum; 6. J. Timmerman, 
Beilen. 

Statuette van den beeldhouwer 
Aug. Falise. 
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Afdeeling schutters 1e klas: 1. K. 
Klaassen, Veenhuizen; 2. G. G. Bongers 
Hzn., Mastenbroek; J. Scheper, Hijken; 
4. H. Jansen Hzn., Assen; 5. L. Terpstra, 
Westerbork; 6. I. Hoekstra, Emmen. 

Schutters 2e klasse: 1. F. Mulder. 
Hoogeveen; 2. W. Wessemius, Emmen; 
3. C. Kats, Zuidwolde; 4. J. P. Israëls, 
Havelte; 5. R. Koekkoek, Nieuweroord; 
6. Brandsema, Nw.-Buinen. 

Afdeeling niet-ingedeelden: 1. J . 
Huzen, Nieuwleusen; 2. H. van Heerde, 
Stad-Vollenhove; 3. R. Beenen, Nijens
leek; 4. R. de Haan, Kuinre; 5. L. Vis
scher, Staphorst; 6. K. Mulder, Stap
horst. 

BERICHT. 
Wij deelen nog gaarne mede, dat 

de foto van H. M. de Koningin, welke 
geplaatst werd in het Augustusnummer, 
ter reproductie is afgestaan door de 
N.V. Nijgh en Van Ditmar te Rotterdam 
en vervaardigd werd door den fotograaf 
Ziegler te 's-Gravenhage. 

ADRESVERANDERING. 
Het bureau van den Aangewezen 

Commandant van het Landstormkorps 
"De IJssel-Vollenhove" is met ingang 
van 1 September 1935 verplaatst naar 
Huize "De Hoek", te Diepenveen. 

VERKRIJGBAAR! 
Beelden: 

,,Als 't Moet" 
naar het model van den beeldhouwer 

AUGUST FALISE 

Zeer geschikt voor schietprijzen 

Normaal formaat, 
40 c.M. hoog, prijs f 4.50 

(bij 10 stuks f 4.- per stuk) 

Groot formaat, f 1 5.00 
60 c.M. hoog, prijs .. 

Dezelfde beelden in brons gemetalliseerd 
normaal form. f 17.50; groot form. f I.O.-. 

Levering, tegen beschadiging verpakt, 
na ontvangst van postwissel of storting 
op onze postrekening no. 7656, Admini-
stratie van "Het Landstormblad", 
Koninginnegracht 50, Den Haag. 

Voor Jong Nederland 

EEN GRATIS AUTORITJE. 

Rijden in een luxe-auto, 
Als een prinsje zoo parmant, 
Kijk, dat is voor elken jongen 

Vast een kolfje naar z'n hand; 
En het fijnst is zoo'n geval, 
Als 't gebeurt voor niemendal. 
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Nu, zoo'n gratis autoritje 
Waar een jongen graag mee geurt, 
Viel een poos geleên aan Frederik 
Plots als in een droom te beurt; 
Als je mij maar niet verklapt, 
Zeg ik, hoe hij 't heeft gelapt. 

Freek liep langs den weg te scharrelen; 
Eensklaps stond een auto stil; 
De chauffeur sprong woest naar buiten, 
En de zwerver gaf een gil, 
Toen hij bij z'n kraag gepakt, 
En in d' auto werd gesmakt. 

,,Moeder! Vader! Moeder, help toch!" 
Schreeuwde hij uit alle macht, 
Maar chauffeur, noch ommestanders 
Gaven op z'n jammeren acht; 
En daar tufte d' arme Free, 
Als een krijgsgevangene mee! 

Ach! daar zat hij opgesloten, 
Als een tijger in een val! 
Smeeken, morrelen, brieschen, brullen, 
't Hielp eilacie! niemendal; 
De chauffeur stak voor 't gemak 
d' Autosleutel in z'n zak. 

Door de voorruit, half gebarsten, 
Keek hij beurt'lings naar een steen 
En z'n passagier, die kermde, 
Dat het drong door merg en been: 
,,Och chauffeur, heb medelij! 
,,Lief chauffeurtje, laat me vrij!" 

,,Lieve jochie!" klonk het kalmpjes, 
,,Schattebout, we zijn er zóól" 
Even later stopte d' auto 
Bij de dienders voor 't bureau! 
,,Marsch! naar binnen, jou schavuit!" . ... 
.... En nou is 't vertelsel uit. 

DE PRINS VAN WALES. 

In het Engelsche stadje Ramford 
regeerde een burgemeester, die aan een 
gevaarlijke ziekte leed: zelfingeno
menheid. Hij liep altijd met z'n zilveren 
ambtsketen om den hals, en had be
hoefte, zich minstens tien keer per 
week te laten fotografeeren, liefst in vol 
ambtsgewaad. Onverschillig bij welke 
gelegenheid, altijd begon hij z'n toe
spraak met de woorden: ,,Ik, als Bur
gemeester van Ramford!" 

Op zekeren dag ontving hij uit Lon-

den een telegram, dat de Prins van 
Wales op zijn doorreis ook een poosje 
zich aan het station Ramford zou op
houden. De burgemeester wreef zich in 
de handen. Dit was een fijn buitenkansje 
voor hem! 

Reeds een halfuur voor den bepaal
den tijd stapte hij, zoo fier als een op
gepoetste haan, in al zijn waardigheid 
over het perron. Met een kleur van op
winding repete~rde hij fluisterend de 
vleiende toespraak, die hij voor den En
gelschen troonopvolger houden zou. 

Daar komt de trein eindelijk binnen
stoomen! 

Met een schok staat hij stil. En met 
een even grooten schok vliegt de bur
gemeester naar den voorsten wagon, 
om den hoogen reiziger te gaan begroe
ten. Maar wie ook uitstapt, niet de En
gelsche Kroonprins. De burgemeester 
staat een oogenblik verbluft. Dan wendt 
hij zich opgewonden tot den chet, die 
op zijn beurt zich niet minder verbaasd 
toont, omdat hij volstrekt niets van de 
komst van dien hoogen reiziger afweet. 
Dat geeft op het perron een geweldige 
opschudding. 

Niemand kan die geheimzinnige ge
schiedenis verklaren. 

Waarom toch is de Prins van Wales 
niet gekomen? 

"De Prins van Wales?" zegt eindelijk 
iemand van het treinpersoneel, ,,daar 
staat hij!" Meteen wijst hij naar de 
dampende locomotief, waarop in kope
ren letters de naam van den Engelschen 
Kroonprins prijkt. 

Thans is het raadsel opgelost! 

De burgemeester, woest als een 
hond, die een lekkere kluif verspeeld 
heeft, keert druipstaartend en grom
mend huiswaarts. Maar nog altijd zoekt 
hij vergeefs naar den oneerbiedigen 
grappenmaker, die hem zoo'n leelijke 
poets gebakken heeft. 

JONGENS EN MEISJES! 

Hier volgt de oplossing der vorige 
raadsels: 

Aardappel - oliebol - poffertjes - sin
terklaas - inktkoker - suikerpot - konin
gin - vaderland - soldaten - sneeuwbal 
- katuil - melkboer - kastanje - koeke
pan - voetbal - radio - vingerhoed -

vacantie - luilak - wijsneus - gauwdief 
- postzegel - pelikaan. 

Met de chocolaletter zaten sommige 
oplossers leelijk in hun maag. Hoe is dat 
toch mogelijk! Hieronder staat de juiste 
oplossing. 

En nu met frisschen moed aan de 
nieuwe opgaven! 

Wie zich inspant en volhoudt, komt 
vast voor een prachtig boek als prijs in 
aanmerking! 't Adres is: 

Postzegel 
van 

6 c-,nt 

AAN OOM BERTUS, 

Bureau Landstormblad, 
Koninginnegracht 50, 

'S-GRAVENHAGE. 

Hier heb je de lastige letter, waar
aan sommigen beter kunnen peuzelen 
dan puzzlen. 

GROEP A. 

(Onder de 10 jaar.) 

KRUISJESRAADSEL. 

x . . . . . is een vraatzuchtig dier. 
x . . . , is een vloeistof. 
x . is een lengtemaat. 
x . . . is een vervoermiddel. 
x . . . . is een kleur. 
x . . . . . . is een sappige vrucht. 
x . . . . . . . is een Hef, jong dier. 

De kruisjes vormen den naam van 
iets, waarmee elke jongen graag speelt. 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar.) 

KRUISJESRAADSEL. 

x . . . . een muziekinstrument. 
x . . . . . . . . . een provinciale hoofdstad. 
x . . . . . . een ander woord voor 

hebzuchtig. 
x . ......... een militaire wachter. 
x . . . . . . een geldstuk. 
x . . . . . . . . . een ander woord voor 

werktuig. 
x . . . een verblijfplaats voor 

vogels. 
x . . . een viervoetige berg

beklimmer. 
x.... . . . een fabrie1ksstad in Twente. 
x. . . . een vrouwelijke bloed

verwant. 

De voorste letters vormen den naam 
van een Nederlandsche zeehaven. 

OOM BERTUS. 

VOETBAL VARIA. 
De N.V. Louis Dobbelmann heeft 

evenals verleden jaar een boekje, Voet
bal Varia genaamd, het licht doen zien, 
zeer geschikt om de competities der 1e en 
2e klas bij te houden, waardoor men 
aan het eind van het seizoen een vol
ledig overzicht kan hebben, en de resul
taten van alle wedstrijden kunnen wor
den nageslagen. 

Op aanvraag bij Dobbelmann wordt 
Voetbal Varia K.N.V.B. of R.K. Voet
balbond, ,gratis en franco toegezonden. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111) 
----

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

--

WERFT 
ABONNE'S 
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IETS NIEUWS VAN GOEDEW AAGEN In plaatsen, waar Carrosseriebouw 

PARA MONDSTUK .. 45ct. 

IM. BARNSTEEN .... 55 et. 

ANDIJKER TAFELKOEKEN 
Het neusje van de zalm! 

Prijs 25 et. per bus 

Firma FAUST & DE VRIES 
Andijk-Oost 

ALKMAAR 
DINEERT IN 

't GULDEN VLIES 
EN GE ZULT 

TEVREDEN ZIJN 

LET OP 
NAAM 

GOEDEW AAGEN 

Bloemenmagazijn 
FIRMA 

H. J. BARMENTLOO 
JAVASTRAAT 43 

DEN HAAG - Tel. 111561 

Hel gaat 
dubbel zo vlug 
mel SAVO·ZEEP 
Bovendien ... 5avozeep 
geeft grol:e geschenken 
De prijs van N•erlands 
besle huis.houdzeep is 
30cl per doos van 'f stukken 

niet vertegenwoor
digd, kunnen flinke 
winkeliers nog den 
v e r k o o p van dit 
SUCCES - ARTIKEL 
verkrijgen ! Aanvra-

N.V. M.E.G.G.A. 
CAPELLE a.d. IJSSEL 
Telefoon (Rotterdam) 

No. 53009 

gen te richten tot de V r a a g t p r ij s 
fabricante: 

1 
en beschrijving van onze modellen 

Lth~ê-/.S .. Firma C. en S. VALKENBURG & Co. 
Woudrichem. 

SCHERPENZEEL (Geld.) 

FIRMA H. MOOI & Zn. N.V. INDUSTRIA ROTTERDAM - HILLEGERSBERG 
Postbox 569. Tel. 45860 (2 lijnen) 

Tel. 7 - Telegrammen: 

SIMON-VALKENBURG 

ASSEN Electrische .Materialen voor • 
MILITAIRE KLEERMAKERIJ S TRA ATV ER LICHTING 
Coupeur overal te ontbieden Fabrieks- en Scheepsverlichting 

Fabrikanten van: 
Diverse soorten Singelband, Touw~ 
werk en Techn. Banden en Weefsel 
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Oefen- en Wedstrijdmateriaal 
Speciaal adres: 

Drukkerij Ruitenbeek 
DOORN Telefoon No. 125 

Modellen en prijzen op aanvraag 

NEDERLANDSCH 1 
- FABRIKAAT 

N.V. KONINKLIJKE 

BEGEER 
VOORSCHOTEN 

MEDAILLES 
INSIGNES 

Bestel nu Bloembollen! M. T. LINDHOUT's 
Cr ocussen, Sneeuwklokjes, 
Blauwe Duifjes, Scilla 's, 
Anemonen , Ranonkels, 
Ir issen, Chionodosea, 
Tu lpen , Narcissen , 
alle per 100 st. slechts f 0.70 

HYACINTHEN 
van 4, 6 of 8 cent per stuk. 

MEN VRAGE PRIJSLIJST! 

C. BOL - IERSEKE 
POSTBUS 6, TELEFOON 82 

VOORBURGSCH 

BRANDKASTENHANDEL 

IN- EN VERKOOP van 
eers te klasse brandkasten 
en kantoormeubelen 

NIEUWE HAVEN 137 B 
TEL. 55249 • ROTTERDAM 

N.V. NEDERL. BASALT Mij 
ZAANDAM 

Vraagt ons pr ij s van 

BASALTINE
TROTTOIRTEGELS 

AUTOM'OBIELBEDRIJF N.V. Levering op strengste keur 
Directie : H. ROSKAM 
Reparatie - inrichting 

Boxengar. en Werkplaatsen: 
Van de Wateringelaan no. 1 

O E Telef. 772986 - Giro-no. 1951 
Speciaal inger. v. Buick-repar. 

PRACTISCHE 
HUISVROUW LANDSTORMERS, 

KOOPT LET ~p UW ZAAK ! 
Sigaren-, Tabak- en 

BIJ Sigarettenmagazijn van 

VROOM & C.G.LUIK,AALSMEER 
DREESMANN DORPSTRAAT No. 20 

Gebrs. v. LEUSDEN 

V L A G G E N ~:~t- en Toer~~e::~t~:e~:; 

AAN DE LS Amunltle, Tenten, Veld- en 

BEKERS MEDAILLES 
L. P. BOSMAN - DEN HAAG 

WESTEINDE 36 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen en HofborduurselR. 

H. W. BLOMJOUS 
DENNEWEG75-77 
TELEF. No.112760 
's-GRA VENHAGE 
Uniform- kleeding 
Petten 

KEN1T U DE MIUSAF:E? 
Vraagt prosp. Opgericht 1910 

PURGEER-EN 
BLOEDZUIVERENDE 

PILLEN 
van H. VAN AKEN 
Apotheker-Specialist 

te Selzaete 

Het beste en doelmatigste 
purgeermiddel; veroor
zaken geen buikpijn of 
krampen, zuiveren het 
bloed en geven 't nieuwe 
kracht. 

Prijs: f 0.60 per doos 
Verkrijgbaar bij Apothe
kers en Drogisten. 

Importeur: 

SCHULTE & THIEME 
Postbox 55 - Middelburg 

Therm osf lessch en, 

zakken, enz. 

BIJLOO'S 

Rug-

MOTORBOOTDIENST N.V. 
ROTTERDAM 
SCHIEDAM 
ZAANSTREEK 

Adres Rotterdam : 
Nieuwehaven no. 49, tel. 13558 
Adres Schiedam : 
Overschieschestr. 78, tel. 68114 

EERE-DIPLOMA'S 
voor Ver eenigingen enz. 
Artistiek uitgevoerd met 
toepassel. illustraties in 
pen- en kleurenteekening 

GEBR. GREVENSTUK 
Hof-calligrafen en teekenaars 
Rokin 98, bij het Spui, A'dam1 

N.V. INGENIEURSBUREAU 

,,EKSTEEN" 
Sweelincklaan te Bilthoven 
SPECIAAL-BUREAU VOOR 
WATERREINIGING 

EN 
WATERTECHNIEK 

GARAGE "LUXE" 
TURFMARKT 24-26 

TELEFOON 2001 - GOUDA 
Verhuur - Stalling - Reparatie 

Off. Agent : 
Nash - Singer - International 

J. A. MARCHAL Jr. 
KAZERNESTRAAT 2 

AMSTERDAM C. 
Telefoon No. 51252 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ 

Sigaren-Tabak-Sigaretten 
H~ G. J. WOLF 
-LEIDEN-

948 TELEFOON 948 

88 BREESTRAAT 88 

C. ESSELINK 
Fabrikant van 
en Handelaar in 

BOUWMATERIALEN 
MIDDELHARNIS - TELEF. 21 

Wanneer doet U hier 

PBNA examen 7 

ZWIERS' 
UNIFORM-
KLEERMAKERIJ 
Hertog straat 2 7 

ARNHEM 
·------

Gediplomeerd Coupeur 
der Europeesche Mocle
Akademie. 

·----- -
Levert Uniformen voor 
alle Wapens en Dienst
vakken . 

·------
Vraagt pr ij scourant of 
coupeursbezoek. 

·------
Prijzen zeer billijk. 

Kool's Wapen-en Kinohandel 
Groote voorraad concours-, 
buks- en bosquette-patr onen 

SMALFILMCAMERA's 
EN PR OJECT ORE N 

J. J. KOOL - ROTTERDAM 
Rodenrijschelaan no. 27 
Telefoon 41617 

1 1 

Wilt U een genoeglijken en leerrijken filmavond ? 
Vraagt dan eens de 

H.A.V.O.-FILM 
Laan van Nieuw Oosteinde no. 208 

TELEFOON 771591 - VOORBURG 

Wij ontvingen van de N.L.C. de vereerende opdracht de 
voorstelling te verzorgen van de klankfilm: 

,,SLUIT D E GELEDEREN!" 

STOOMEN S Reist per A A A Busdienst 
J HOEVEL naar 

• VERVEN Apeldoorn, Arnhem en Ede 
TELEF. 45980 - ROTTERDAM: Speciale Luxe Touringcars 

N V SLUIS & GROOT, voor Gezelschappen. 
· · S Gebrs. ROBART - Apeldoorn 

Kon. Zaadteelt en Zaadhandel Marktstraat 8 - Telefoon 2871 

ENKHUIZEN 

TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

LvP ring uitslui t . a. d. handel 

ADVIEZEN betreffende boek
houding, alle soorten belasting
zaken. successie, sociale wet
ten enz. enz. worden desver
langd ook schriftelijk ver
strekt door B. van Dijk Bzn., 

Accountantskantoor Puddingfabriek A. J . POLAK 
Spijkenisse - Telefoon no. 55 Gr oningen 

Heb ik een kans? 
Van alles is te veel! 

Dit deuntje wordt afgezaagd ! Inderdaad, 
weinig vraag is er en veel aanbod, maar er 
is een tekort aan bekwamen. 
Krijgt Ge ooit een kans, dan kunt Ge die 
alleen aangrijpen als Ge tot de bekwamen 
behoort. En om bekwaam te worden moet 
Ge werken en studeeren. Met een praatje 
komt Ge er niet meer. Studeer techniek 
thuis, onder vertrouwde leiding, dus bij 
P B NA. 5 deskundigen regelen Uw studie, 
115 deskundige leeraren beoordeelen Uw 
werk en helpen U . In ·één woord: 

' PBNA staat achter U. 
Na volbrachte studie eind-examen voor onpar
tijdige commissie, onder toezicht van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs en dan gewa
pend meteenPBNA-diplomade strijd gewonnen. 
Zoo deden velen vóór U; zoo zult ook Gij doen, 
als Gij Uw voordeel zoekt, want het niet volgen 
van onze lessen komt U heel wat duurder 1 
Geef Uw adres even op, en vraag inlichtingen 
en prospectus No. 1 O 

1 

HET NEDERL:ANDSCHE TECHNICUM 
SCHRIFTELIJKE OPLEIDING IN: ARCHITECTUUR . BOUWKUNDE 
WATERBOUWKUNDE - STAALBOUW - GEWAPEND BETONBOUW 
WERKTUIGBOUWKUNDE · AUTOTECHNIEK - VLIEGTUIGBOUW 
ELECTROTECHNIEK RADIOTECHNIEK SCHEIKUNDE GASTECHNIEK 
CHEMISCHE TECHNIEK , 
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STEUNT 

NEDERLANDSCH DORUS RIJKERS RIJWIELEN N.V.PRIMARIUS G. M. A. STEIJLEN STOO~W~S~HERIJEN 
_ MiEPPEL _ die u1tslu1tend 

FABRIKAAT------ Geïllustreerde prijscourant gratis op aanvraag ------ DONKERSTRAAT 50 ZEEPPOEDER 

• • 
1 : 1 bi 3 1 ) i i-4 

HARDERWIJK 
G.J. H0SMAN Tel. 141 - Giro 119428 

ROTTER1DAM UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
Eendrachtstraat 38 a en c Coupeur steeds te ontbieden 
HET adres voor alle handel•• 
en vereenigingsdrukwerk 1 -

S1IGA,RE1N 1MAGAZUN PANDBRIEVEN 

van 

"DE BEL" - UTRECHT 
gebruiken, ontvangen vol ver
trouwen de wasch ter behan
deling van iedere huisvrouw. 
Vraagt U eens bij ons aan? 
Wij zijn zeer concurrent 1 

DE PClPULAIRE taD 

Firma c. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BRE,DA A. Dru" gho 111 n der N.V. INSULAIRE HYPO-
• THEEKBANK te ZIERIKZEE 

THI 
CLOCK 
HAT SP,ECIA1LilT1EIT UtNIFORMEN. - Prima Coupe. - ,Reizigersbezoek op aanvraag. Javastr.57. Haag.Tel.113290 EEN VEILIGE BELEGGING 

VOOR LANDDAGEN, CONCOURSEN etc. 
zijn wij het SPECIALE ADRES 
voor het plaatsen van alle mogelijke 

PHILIPS' VERSTERKER-INSTALLATIES 
Wij beschikken o.a. over eenige door PHILIPS in
gebouwde versterkerwagens, voorzien van de nieuw
ste snufjes op het gebied der Versterker-apparatuur, 
welke rijdend kunnen spelen en tevens op plaatsen, 
waar men niet de beschikking over electrischen 
stroom heeft. 
Onze nieuwste aanwinst is een Z'OMERHUISJE
AANHANGW AGEN, bijzonder geschikt bij gelegen
heid van kinderfeesten, winkelweken etc. 
Dit is de moderne oud-hollandsche poppenkast, n.l. 
per microfoon. 
Vraagt onze billijke verhuurtarieven door geheel 
Nederland. 

Wi.i verzorgden o.a. ook Uw landdagen te Hilversum 
en Barneveld. 

TECHN. BUREAU S. DE WIT - ARNHEM 
ROSENDAALSCHESTRAAT 331-333 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE - PETROLEUM - 'OLIIN EN VETTEN 

MACHINEKAMER-BEHOEFTEN 
IIOTORBOOTDIENST DELFT- ROTTERDAM T. Y. 

TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G. 

DELFT - HOOIKADE 30 - TELEFOON '57 
ROTTERDAM - WIJNHAVEN t.o. 105 - TEL. 13820 

ROTTERDAM 

GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL 
WERELDREPUTATIE 

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

--------ALLE COMFORT 
LEEUWARDEN CAFE-RESTAURANT 

Hotel De Kroon" 'T GOUDEN HOOFD 
" G:ROENMARKT 13 

Vergaderzalen DEN HAAG -

UITST. KEUKEN Telet. 117584 (3 tijnen) 

Verkrijgbaar: 
4 pCt. Pandbrieven à 100 pCt. 
Aangesloten bij de controle 
der Rijkspostspaarbank. 
Jaarlijksche uitloting 2½ pCt 

f 25.-
kost 

-~ /6.~ 

een prima _________ _ 

rijwiel . . . ::------------: 
Spaart uw geld. Koopt of be-~ 
stelt nog niet ... Vraagt eerst 
gratis Prij::lcourant 1935 met 
juiste afbeelding en beschrij
ving ... 
W. VAN HEERDT, Fabrikant, 

Lunteren. 

ACCOUNTANTSKANTOOR 

1~ 

Verzekering Maatschappij 
Sneek 

Directie : S. ZEIJL Wzn. 
Comm.: 

APELDOO,RN Hotel-Rest. ,,NEUF" H. M. VAN TRIET 
HOTEL BLOEMINK Meppel - Tel. 2322 Van ltersonlaan 1 

Prof. Mr. P. S. Gerbrandy. 
Mr. J. Oranje. 
H. M. Martens, 
Burgemeester Sneek. ..,___ 

GEVESTIGD SEDERT 1847 Uitstekende keuken GOUDA Auto-, W.A.-, Ongevallen-, 

Pied à terre voor Giethoorn, Telefoon no. 2204 Transportverzekeringen. 

Hotel Noord-Brabant ;:;:;"~;;~;;; -H-. _R_A_M_B_A_C_H_ I r:~r~;fi;r~~J. ~~;.::; 
P M Id & Z 

MAANDERWEG 10 

bij het Kon. Paleis en Bosschen I Ziekten-, Glas-, Brand- en 
Fraai gelegen aan de Loolaan 

. u ers n. ) E D E 
Utrecht Heerenveen (t.o. 't station Uw adres 

Vreeburg - Tel. 12836 voor 1ste klas civiele en 
Stroomend w. en k. water 

Centrale verwarming 
Groote Vergaderzalen GARAGE _ TELEF. 20 militaire kleeding naar maat 

H. v. VEEN 
IJSSELMUIDEN 

KISTENFABRIEK TROMPENBERG'S Hotel ATLANTA" ~~~oeb~!:!~~~~~!!~td~~ 
Telef. 246 KAMPEN PALAcE HOTEL A Id " ARNHEM 

., 
HILVERSUM pe oom - Stationsplein •••••••••••• 

!SMAAR~ 
TELEFOON 7941 (2 LIJNEN) INDISCHE RIJSTTAFEL F 

INTERNATIONALE Hoog gelegen aan de bosschen Modernste ter plaatste - oto's voor Vereenigingen, 
~ MATIGE TARIEVEN I Tel. 2614 - Dir. F. Lührs Industrie, Architectuur, enz. 

KAREL I 
CONCOURS-EN VERKOOPSTALLEN 

ARNHEM 
Arnhemsche Manège. Eigenaar : J. H. v. d. Eynden. 

LONDEN N.W. 
Mill Hili Ridingschool. Eigenaar: E. T eunis. 

ALGEMEEN LEIDER: JAN KOK 

Hoogeschool- en Volbloedpaarden 
Uitsluitend le klasse Enge'lsche spring- en rijpaarden 

Speciale leerkrachten met jaren-

lange praktijk in beide zaken aanwezig 

N.V. AANNEMING MIJ. ORANJESTRIKJES 
ORANJESPELDJES 

J. P • V • EESTEREN [ f J~i~:~t~n \1Z:ll~~:~~:~~; 
levert het goedkoopst 
in prima kwaliteiten : 

1 J. C. W. THOOLEN Jnr. 
IIOUW- ,EN GEWAPEND Keizersgracht 649/51 

BETON1WiERKEN A M S T E R D A M 
Tel. no. 37006 - Postbus no. 408 

= 1UNIFORMEN 
ZUIDBLAAK No. 22 van krantz. kamg. whipcord 

f 59.50. 

R0TTERDAIM. Tel. 11645 Pasvorm gegarandeerd 

MAISON GERMAN 
11111 St. Janssingel 13 - 's-Bosch 

BRINKERS' HOOMBOTERFABRIEKEN N.V. 
ZOETERMEER 
HET ADRES VOOR ~o 
EERSTE KWALITEIT o-t' 1--P 

~ oo tA a :;:•I; :·:::~· 

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

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

Leveringen uitsluitend aan de handel --------------------

TELEF. ZOETERMEER 12 - DEN HAAG 390538 

SUCCES 1935 GEBRUIK VOORTAAN 

~ seûëêËs sr93e5 0 5- en 3-schoot,, gedrukt op ~ speciaal vervaardigd schiet
schi.ivencarton. - Alléén 
verkrijgbaar: 

0, ~C> N,V, v.h. Fa. Groenendijk ' , , · a · , Slaghekstr. 90-94 - R'dam Z. 
, . Tel. 11386 

' ' Levering van schijven voor 
form. 17½ x 25 Landstorm en Burgerwacht 

Auteursrechten voorbehouden franco huis door heel 't land 

B EA N is de meest gebruikte molorsproeimachine voor 
elk fruit- en/of boomkweekersbedrijf, in prijzen 
vanaf f 480.- geheel bedrijfsklaar ter plaatse 
geleverd. 

Vraagt ons adressen van gebruikers en informeert dan hun 
jarenlange ervaring. 
Speciaal adres voor alle sproeistoffen en "Kankerdood", het 
onovertroffen genezend middel tegen kanker. 

BEAN SPROEIMACHINES 
RIJKSSTRAATWEG A 23 - GELDERMALSEN - TEL. 103 

NE,DERLANDS,CHE 
HANDE,L-MAATSCHAPPIJ,N.V. 

AMSTER,DAM 
Agentschappen te ROTTERDAM en 's-G,RAV.ENHAGE 

ALLE BANKZAKEN 
SAFE DEPOSIT KOFFERKLUIS 

D. VERSTOEP t::n u::g Meerdervoort 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 
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EEN WOORD VAN EENIGE VERTROUWENSMANNEN VAN 
DEN B.V.L. AAN HET ADRES VAN ONZEN GENERAAL 

Dr. H. COLIJN. 

Wievan denB.V.L. 
gewaagt, denkt aan 
Generaal Duymaer 
v. Twist. Ze passen 
bij elkaar als hand
schoen en hand. 
Ja, meer nog, want 
h,d is de vraag of 
de B.V.L. er zijn 
zou zonder den 
Generaal. En ze
ker zou het insti
tuut niet tot zulk 
een bloei gekomen 
zijn, als de heer 
Duymaer niet van 
meet af aan, met 

welhaast ongekende volharding, zich aan 
deze zaak gegeven had. 

Ook anderen hebben groote verdien
sten, maar die van den Generaal zijn 
toch éénig, omdat hij meer dan anderen 
ons Volk heeft weten warm te maken 
voor den B.V.L. en omdat hij die warmte 
op peil heeft weten te houden, waartoe 
heel wat meer volharding noodig is dan 
om een zaak op te zetten en even in gang 
te brengen. 

Een openlijke erkenning van deze ver
diensten in Uw blad is een treffelijk ver
jaardagsgeschenk. 

Jhr. Mr. Ch. J. M. 
RUIJS DE 

BEERENBROUCK. 

Geen vaderlander 
kan zich den Bij
zonderen Vrijwil
ligen Landstorm 
voorstellen zonder 
den Voorzitter der 
Nationale Land-
stormcommissie, 

Generaal Duymaer 
van Twist. 
Van de eerste ure 
van haar bestaan 
af leidde hij met 
vaste hand en groo
te opgewektheid 
de propaganda 
voor deze echt
Nederlandsche 
volksbeweging. 

Moge het Generaal Duymaer van 
Twist gegeven zijn nog meni~ jaar zijn 
krachten te wijden aan den B.V.L.! 

VOOR GEZAG EN ORDE. 

Met warme sym
pathie wensch ik 
.,onzen Generaal" 
Duymaer v. Twist 
op zijn zeventig
sten verjaardag te 
huldigen. Hij heeft 
de kunst verstaan 

het veiligheids
instituut van den 
Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm 
te organiseeren en 
te bezielen. Daar
door alleen ree-is 
behoort hij onder 

Mr. J. A. DE WILDE. onze allerverdien-
stelijkste burgers. Hij is daarin geslaagd 

door zijn onbegrensde toewijding, zijn 
liefde voor Koningin en Volk en zijn 
krachtig geloof. God sterke hem en geve 
hem de kracht om nog jaren lang de 
vertrouwen wekkende leider te zijn van 
de duizenden, die gereed staan in dienst 
der Overheid elk onwettig geweld, des
noods met inzet van hun leven, te weer
staan "als 't moet". 

Minister van Binnenlandsche Zaken. 

IN VOLLE KRACHT. 

Zóó staat de ze
ventigjarige Gene
raal Duytnaer van 
Twist voor ons, 
Zoo zien wij hem 
op onzeLandstorm
dagen. Zoo tijgt 
hij, onvermoeibaar 
en steeds blijmoe
dig, van plaats 
naar plaats. Het is 
hem nooit te vroeg 
en nooit te laat 
als de Bijzondere 
Vrijwillige Land
storm hem roept. 

Mr.Dr.L.N.DECKERS. In volkomen on-
baatzuchtigheid heeft hij zich, reeds ze
ventien jaren lang, geheel aan den Land
storm gegeven. Waarlijk groot zijn de 
verdiensten, die hij zich daardoor jegens 
Land en Volk heeft verworven. Honderden 
zullen hem op zijn zeventigsten verjaardag 
de hand drukken. Duizenden, neen tien
duizenden vieren in den geest den blijden 
dag mede, waarop hun Generaal den leef
tijd der sterken mocht bereiken. God 
schenke den hooggeschatten jubilaris ook 
den leeftijd der zeer sterken en doe hem 
lang nog blijven, in volle kracht, den 
veelbeminden leider van den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm. Vragen wij 
ook, dat hij blijve genieten den sterken
den steun van zijn Gade, die hem, in 
ontroerende offervaardigheid, telkens 
weer afstond aan den Landstorm. 

Den Landstormgeneraal en de Land
stormvrouwe onze hartelijke gelukwen
schen, maar niet minder ook onze hulde 
en onze dank. 

Oud-Minister van Defensie, 
Minister van Landbouw en Visscherij. 

LUITENANT-GENERAAL TIT. 
DUYMAER VAN TWIST 

EN DE B.V.L. 

Luit.-Gen. 
Jhr. W. RöELL. 

deze zijne taak veel 

In den Luitenant
Generaal tit. Duy
maer van Twist 
heb ik, wat zijn on
vermoeiden arbeid 
ten bate van het 

anti-revolutie
instituut aangaat, 
steeds in de eerste 
plaats den soldaat 
als schildwacht op 
zijn post gezien, 
die dezen, wat er 
ook gebeure, niet 
verlaat, maar zijn 
consignes uitvoert. 
Dat de Generaal in 
de uitvoering van 
organiseerende en 

leidende talenten toonde, is niet voor 
tegenspraak vatbaar, maar voor mij gaat 
zijne zooeven omschreven trouw - ge
symboliseerd in de schildwacht - hier 
toch verre boven uit. 

In mijn Commando over het Veldleger 
waardeer ik t.a.v. het resultaat van zijn 
arbeid daarenboven zeer, dat de massa 
der Bijzondere Vrijwilligers, deel uitma
kende van dat oorlogsleger, zich in den 
B.V.L., - ook gedurende hunne lange 
perioden zonder opkomst onder de wa
penen - gesterkt en gedragen voelen in 
de groote begrippen van trouw aan het 
Vaderland en dus aan Oranje, van Sol
datenplicht en dus van Krijgstucht on
der het Vaandel. 

Ook hierin huldig ik den arbeid van 
den Jubilaris. 

Luitenant-Generaal, 
Commandant van het Veldleger, enz. 

Mgr. Dr. 
H.A. POELS. 

Het bestaan van den 
Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm is zon
der twijfel een zegen 
voor ons dierbaar va
derland. 
De handhaving van het 
zoowel voor de recht
matige vrijheid van den 
eenling als voor het 
welzijn van de volks
gemeenschap zoo on
misbaar staatsgezag is 

in Nederland toevertrouwd aan een keur
korps van ordelievende mannen, op wier 
betrouwbaarheid de landsregeering ten 
allen tijde bouwen kan. 

Hulde daarom aan Generaal Duymaer 
van Twist, die meer dan wie ook ge
ijverd heeft voor de oprichting en in
standhouding van onzen Bijzonderen 
Vrij willigen Landstorm. 

Generaal Duymaer van Twist is een 
dier mannen, aan wie ons vrijheidslie
vend en daarom tevens ordelievend volk 
oprechte en warme dankbaarheid ver
schuldigd is: al had hij heel zijn leven 
niets anders gedaan dan dit. 

Voorzitter Gewestelijke Landstorm
commissie "Limburg". 

Gaarne voldoe ik 
aan de vereerende 
uitnoodiging van 
de redactie van het 
,,Landstormblad" 

om op den 70sten 
verjaardag van Z.E. 
den Luitenant-Ge
neraal b.d. L. F. 
Duymaer v. Twist, 
Voorzitter der Na
tionale Landstorm
commissie, eenige 
regelen te schrij
ven. 

Gen.-Maj. In de 2½ jaar, dat 
H. DE IONGH. ik met de functie 

van Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm ben belast, had ik ruimschoots 
de gelegenheid om te kunnen beoordee
len wat de B. V.L. aan zijnen Voorzitter 
te danken heeft en welke groote plaats · 
deze in de landstormbeweging inneemt. 

Het instituut in 1918 onder druk ont
staan, heeft, dank zij de groote werk
kracht, tact en volharding van den jubi
laris, zich eene eervolle plaats in ons 

De Heer en Mevrouw Duymaer van Twist. 

volksbestaan veroverd, waarop deze met 
recht trots kan zijn. 

De B. V.L. is paraat en volkomen in 
staat om elke poging tot aanranding van 
het wettig gezag met kracht af te wijzen 
en zal "Als he,t Moet" zijn plicht ge
trouwelijk volbrengen • 

Naast mijne hartelijke gelukwenschen 
met d(!zen feestdag spreek ik de hoop 
uit, dat het Z.E. gegeven moge zijn, nog 
vele jaren in goede gezondheid zijn beste 
krachten aan den B.V.L. te kunnen 
wijden. 

~ 
Generaal-Majoor, 

Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm, 

Lid der Nationale Landstorm
commissie. 

Het is mij een bij
zonder groot ge
noegen te voldoen 
aan het door de 
Redactie van het 
Landstormblad tot 
mij gerichte ver
zoek, om uiting te 
geven aan de ge
voelens van waar
deering, die ik 
koester ten aan
zien van den Voor
zitter der Natio
nale Landstorm
commissie, bij ge-

Mr. A. G. A. Ridder l h "d .. 
VAN RAPPARD. egen ez van ZZJn 

70sten verjaardag. 
Vanaf de oprichting lid van de Natio

nale Landstormcommissie geweest zijn
de, heb ik steeds in den Generaal be
wonderd, hoe hij zich geheel gegeven 
heeft aan het instituut van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, een natio
naal instituut, dat boven alle partijen 
staat en dat zich slechts ten doel stelt, om 
iedere poging tot het aanbrengen van wij
zigingen in ons Staatsbestuur, anders dan 
langs wettelijken weg, desnoods met 
kracht van wapenen tegen te gaan, dus 
geen militar'stisch instituut, zooals som
migen het wel eens verkeerdelijk gelie
ve-n voor te stellen. 

De B. V.L. is populair en die groote 
populariteit is in hoofdzaak te danken 
aan hem, naar wien op 9 November onze 
gedachten gaan. 
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Men moet den generaal zien op de 
gewestelijke landdagen, die elk jaar wor
den gehouden. Dan is hij op zijn aller
best; met welk een vuur en geestdrift 
spreekt hij de vrijwilligers toe, hoe han
gen deze aan zijn lippen, hoe spontaan 
roepen zij aan het slot van zijne gloed
volle rede "Leve de Koningin", waarop 
wanneer deze klanken zijn weggestorven, 
meermalen een welverdiend "Leve Ge
neraal Duymaer van Twist" volgt. 

Moge het den jubilaris gegeven zijn 
nog gedurende een lange reeks van jaren 
zijn beste krachten te geven aan het in
stituut, dat hem lief is, waarvan hij de 
ziel is, dat hij groot heeft gemaakt. 

Lid van de Nat. Landstorm-Commissie. 

L. F. DUYMAER VAN TWIST 
70 JAAR. 

J. R. SNOECK 
HENKEMANS. 

In "Het Land
stormblad" zal ze
ker door meer dan 
één hulde worden 
gebracht aan den 
zeventigjarige voor 
hetgeen hij voor 
Nederland deed,in 
zijn levenswerk : 
de oprichting en 
leiding van den Bij
zond eren Vrijwil
ligen Landstorm. 
Het zij mij ver
gund een woord te 
wijden aan Duy
maer van Twist, 
als toegewijd lid 

der politieke groep, waartoe hij met hart 
en ziel behoort. 

Het jongere geslacht kan, naar het 
schijnt, niet meer waardeeren de trouw, 
waarmede de politieke strijder zich 
schaart rondom het vaandel, dat de wa
penspreuk draagt, ook hem waar en 
heilig. 

Duymaer van Twist kent en koestert 
deze trouw. Zij leidde hem, ook bij zijn 
zorg voor den Landstorm. 

Mocht zijn stem in de vergadering wat 
luid klinken, als stond hij nog "voor den 
troep" - de liefde voor het beginsel, 
dat hij aanhing, en de trouw aan den 
Kring, die dit beginsel beleed, waren 
steeds zijne drijlveeren. 

's-Gravenhage, 9 November 1935. 

L.S. 

Gaarne had ik in 
Gaasterland onzen 
Generaal Duymaer 
van Twist mede
gehuldigd, maar 
mijn gezondheid 
liet zulks niet toe. 
In 1918 vroegen 
,, Onze Jongens " 
onder meer: ,,Hoe 
zullen wij in Den 
Haag worden op
gevangen ?" Ik 
vroeg toen telefo
nisch aan den heer 

Dr. J. J. CROLES. van Twist voor ge-
leide vanaf hdsta

tion te willen laten zorg dragen. Deze ant
woordde mij: ,,Ik haal ze zelf al." In het 
vervolg heb ik hun als wachtwoord mee
gegeven en laten meegeven: ,,F riesche 
Vrijwilligers voor Duymaer van Twist". 
Deze HEEFT ze daarna ZELF afgehaald 
en ze, naar hun getuigenis, als een "Va
der" verzorgd. 

Zijn naam is aan de Friesche Actie 
onafscheidbaar verbonden, evenals die 
van onzen Secretaris, nu wijlen den heer 
S. Dijstra, die zelfs mij zijn nabij het 
station gelegen huis ter beschikking stel
de voor centraal punt der actie; en even-

als die van den heer Heukels, die daarna, 
als chef van het onmiddellijk daarbij ge
legen veevoederbureau, zulks deed met 
de Rijksteleloon en gedurende den nacht 
met de bureau-lokalen. 

Onder aanvoering van kapitein dr. de 
Jong kwamen de Friesche Vrijwilligers 
uit Den Haag terug. Deze bracht - ik 
meen van nu Z.Ex. dr. Colijn, destijds 
pas uit Engeland naar het vaderland te
ruggekeerd - de boodschap mede de 
actie niet als algeloopen te beschouwen. 
Daarop is het Friesch Nationaal Land
storm-Comité opgericht, dat zich later 
bij het Vaderlandsch Comité van den 
heer van Twist heeft aangesloten. 

Aan de intense toewijding en de on
vermoeibare activiteit van non-actief Ge
neraal Duymaer van Twist dankt ons 
Volk het thans bestaande, door hem in 
het leven geroepen, prachtig georgani
seerde Bijzonder Vrijwillig Landstorm
leger voor den Burgervrede. 

Dr. J. J. CROLES. 

De Voorzitter-Ge
delegeerd Com
missaris en de le
den van den .Raad 
van Commissaris
sen van de N.V. 
Uitg. Mij. ,,Steun 
Wettig Gezag", 

waarvan het 
Landstormblad de 
uiting geeft om de 
consolidatie in den 
Bijzonderen Vrij-

H. N. VALCKENIER willigenLandstorm 
DE GREEVE. tot meerderen 

bloei te brengen, voelen zich verplicht 
aan Zijne Excellentie L. F. Duymaer 
van Twist hunne hartelijke ~elukwen
schen aan te bieden en hulde te brengen 
voor den steun, die ons blad mocht on
dervinden. 

Mogen wij hopen, dat het Zijne Excel
lentie gegeven moge zijn, nog vele jaren 
voor den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, en in aangename samenwerking 
met het Landstormblad, gespaard te 
blijven. 

Namens de Commissarissen, 
De Voorzitter, 

Mr. W. C. 
WENDELAAR. 

Den leden van het 
Parlement - om 
een woord van 

vreemden oor
sprong te vermij
den: van de spree-
kerij wordt 
veelal verweten 
dat zij den natio
nalen tijd verpra
ten. Ik acht dit 
verwijt ongegrond, 
althans niet toe
passelijk op het 
meerendeel der Ka
merleden. Maar 
wat daarvan zij 
- hier hebben we 

dan toch in ieder geval een parlementa
riër, die niet alleen praat, maar die bo
vendien een man van de daad is. En als 
ik er dan nog de aandacht op vestig dat 
de daad van dezen man een bij uitstek 
nationale daad is - immers: de stichting 
en vervolmaking van een organisatie ter 
bescherming van Neerlands belangrijkste 
geestelijke goederen; een organisatie 
waarin plaats is voor alle nationaalvoe
lenden met vooropzetting van wat hen 
vereenigt en met achterstelling van 
wat hen zou kunnen verdeelen -
dan spreekt het vanzelf dat nationaalge
zinde Nederlanders den zeventigsten ver
jaardag van dezen man aangrijpen om 
hem voor zijn werk te danken en te· hul-

De Generaal op den derden Dinsdag 
in September. 

digen. Ik voeg mij dus van harte gaarne 
bij diegenen die Generaal Duymaer van 
Twist gelukwenschen, onder toevoeging 
van dezen wensch voor den B.V.L., dat 
hij nog lang mag steunen op de verstan
dige en doeltreffende leiding van den Ge
neraal. 

DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE 
LANDSTORM EN ZIJN VOORZITTER 

Bij alle hulde,wel
ke aan Generaal 
Duymaer v. Twist 
op 9 November ge
bracht zal worden, 
wil de voorzitter 
van de Gewestelij
ke Landstormcom
missie "de Nieuwe 
Hollandsche Wa-

J. H. Th. 0. KETTLITZ. ter linie" ook na-
mens deze com

missie een warm en hartelijk woord van 
dank uitspreken en daarbij den wensch 
uiten, dat het onzen Generaal gegeven 
zal zijn nog vele jaren zijn kracht en toe
wijding te geven aan ons Instituut. 

Dankbaar denken wij daaraan, dat in 
de 17 moeilijke jaren, die achter ons lig
gen, de heer Duymaer van Twist zijn 
groote talenten in dienst heelt gesteld 
van een instelling, welke heeft gewerkt 
tot zegen van ons Vaderland en ons 
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hoogstwaarschijnlijk heeft behoed voor 
groote rampen. 

Moge het hem gegeven zijn nog lang 
zijn organisatietalent, zijn kennis en 
liefde te geven aan den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm. 

BIJ EEN VERJAARDAG. 

Den 9en November 
a.s. viert de heer 
L. F. Duymaer van 
Twist zijn 70sten 
verjaardag. Wat 
wil zeggen, dat de 
9e November voor 
den Bijzonderen 
Vrijwilligen Land
storm een dag van 
bijzondere betee
kenis zal zijn. De 
heer Duymaer van 
Twist toch was se
dert vele jaren en 
is dit op den dag 
van heden nog, de 
groote stuwkracht 

A. N. FLESKENS. van ons zoo schoon 
en bijzonder nuttig instituut, dat dank de 
geweldige actie van den Voorzitter van 
de Natonale Landstormcommissie in onze 
huidige samenleving een primaire plaats 
inneemt. Het is mij dan ook een be
hoefte den jarige op dezen gedenkwaar
digen dag mijn eerbiedige hulde aan te 
bieden. En als ik daaraan een specialen 
wensch mag verbinden, dan is het deze, 
dat het God moge behagen aan den heer 
Duymaer van Twist nog menig jaar te 
schenken tot heil van ons lieve Vader
land, tot groei en bloei van onzen Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm, het in
stituut tot steun aan het wettig gezag bij 
uitnemendheid. 

Geldrop, October 1935. 

DE GENERAAL OP EEN SCHIETWEDSTRIJD 

,.En wat krijgen jullie nou voor de melk?" 



Op een rijk leven 
in dienst van zijn 
God, zijn Koningin 
en zijn Volk mag 
onze 70-jarige ju
bilaris terugzien. 
Tof ons, landstor
mers, spreekt het 
meest zijn werk 
voor de oprichting 
en instandhouding 
van den B.V.L. 
Als voorzitter van 
deNationaleLand
stormcommissie is 

P. L. DE GAA y hij de ziel van ons 
FORTMAN. instituut. Zijn op-

wekkend woord 
vindt warme weerklank bij dat overgroote 
deel van ons volk, dat gehecht is aan 
onze vrije, democratische staatsinstellin
gen, dat de historische lijn in ons volks
leven wil voortzetten en dat één is in 
liefrle voor Oranje. 

Het is een groote genegenheid, die alle 
landstormers hun voorzitter, de motor 
van hunne beweging, toedragen. 

"Dat de Heer onzen generaal Duymaer 
van Twist nog lang in ongebroken kracht 
voor ons Volk spare", is de bede, die op 
zijn 70sten verjaardag uit de gelederen 
van den B.V.L. opstijgt. 

Voorzitter van de Gewestelijke Land
stormcommissie voor het Verband 

,,Dordrecht". 

HULDE. 

Wij kennen elkan
der reeds meer dan 
veertig jaren. Voor 
het eerst ontmoette 
ik den heer Duy
maer van Twist, 

1 toen nog Luitenant 
in garnizoen te 
Gouda, in 1894 bij 
gelegenheid van 
eene jaarvergade
ring van Patrimo
nium te Amster
dam. Sedert dien 
tijd hebben onze 
wegen meermalen 
parallel geloopen 

J. v. d. MOLEN. of . elkande~ ge-
kruist en altzJd heb 

ik ten hoogste gewaardeerd de hartelijke 
kameraadschap van den nog steeds strijd
baren held in den kamp voor de waar
achtige beginselen naar den Woorde 
Gods, en voor het welzijn van Volk en 
Vaderland. 

Met onverbrekelijke trouw stond de 
heer Duymaer van Twist steeds op zijn 
post voor de eere van zijn Hemelschen 
Koning, voor Vorstin en Vaderland, voor 
Land en Volk, Hij gaf zich altijd geheel, 
met zijn volle kracht, welke belangen 
hem ook om behartiging riepen. Maar 
boven alles was hij soldaat, dienaar van 
Wet en Recht, steun voor het Gezag. No
vember 1918 bracht hem tot de volle 
ontwikkeling van zijne gaven als orga
nisator en bezielend aanvoerder. De op
richting en constitueering van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm is in 
hoofdzaak ZIJN werk. Geen tijd en moei
te ontzag hij om dit instituut tot ontwik
keling en deugdelijke organisatie te bren
gen, door geen ander motief geleid, dan 
de begeerte om Troon en Vaderland vei
lig te stellen tegen revolutionaire aan
slagen. Daarin ligt het geheim zijner po
pulariteit, 

Van het eerste oogenblik, dat de vrij
willigers toestroomden naar Drn Haag~ 
voelden "onze jongens" zich gebonden 
aan hun "generaal" en dat is zoo geble
ven tot op dezen dag, nu het instituut 
van den B. V. L. gegroeid is tot een 
machtsinstrument, waar elke revolutio
naire woeling op zal af stuiten. 

Gaarne breng ik dan ook op den ze
ventigsten jaardag van dezen onvermoei
den strijder en trouwen kameraad hulde 
voor alles wat hij ten bate van Land en 
Volk gedaan heeft, en voeg ik daaraan 
gaarne de bede toe, dat God in Zijne 
gunst hem nog vele jaren schenke om in 
ongebroken kracht werkzaam te kunnen 
zijn voor de uitbreiding van Zijn Konink
rijk, en voor het welzijn van Volk en 
Vaderland. 

DUYMAER VAN TWIST 

J. KNOPPERS. 

gaanbaar was. 

dat is een bekende 
naam in Zuidwest 
Drenthe en Noord
west Overijssel. 

In deze omgeving 
heeft, 35 jaren ge
leden, het jonge Ka
merlid zijn eerste 
schreden gezet op 
het politieke pad, 
dat niet altijd even 
vlak en effen be-

Met dankbaarheid en eere zij gemeld, 
dat dit Kamerlid, van geprononceerde 
meening overigens, nooit onderscheid 
heeft gemaakt onder de landsburgers 
indien er te helpen of te steunen was. 

In 1918 was deze naam voldoende om 
uit alle volksgroepen de mannen te krij
gen, die onder zijn leiding het zouden 
opnemen voor Vorstenhuis en Burger
vrijheid. 

Voorzitter der Gewest. Commissie 
in Drenthe. 

l Al faken haf us 
B. V.L. dagen mei
makke hwerop hja 
op sinniche hichten 
stie, en ek de dei 
Fen 9 Nov. scil by 
tûzenden yn blier 
oantinken wêze, 
hwent it is de jier
iei fen "us gene
rael". En hwa de 
nam me neamt fen 
Duymaer v. Twist, 
neamt ekdeB.V.L., 
hwent die twa bin-

J. W. SANTEMA. ne net to skieden. 
Sauntig jier! En yette altyd warber, 

om to bouwen oan dit yn moaie natio
naele wirk, dat rjucht haf op 'e wear
dearring fen elts meilibjend steatsbour
ger. 

Lid Frysk Nat. Comité. 

FOTOPERSBUREAU "GOM PERS" 
FOTOGRAFEERT OP ALLE LANDSTORMBIJEENKOMSTEN -
FOTO'S HIERVAN VERKRIJGBAAR TEGEN BILLIJKE PRIJZEN 
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LANDDAG IN GAASTERLAND. 
Een indrukwekkende demonstratie. - Friesland paraat. 

De Landdag in Gaasterland, W oens
dag 11 September, is een eerste Frie
sche toogdag van den B.V.L. geworden 
voor den Zuid-West-hoek van Fries
land. 

Rijs - een der mooiste plekjes uit 
Gaasterland - was een uitgezochte 
plek om een Landdag te houden, en de 
organisatoren van dezen dag - we 
noemen met dankbaarheid de namen 
van de heeren J. B. Schurink, J. H. W. 
Verkouteren en L. Heukels, de onver
moeibare! - hebben alle factoren mee 
gehad, terrein, weer, keur van sprekers 
en belangstelling van tal van autori
teiten. 

Ontvangst B. en W. 
De autoriteiten werden door Burge

meester en Wethouders van Gaaster
land in Hotel Rijsterbosch ontvangen. 
Aanwezig waren de Minister van Bin
nenlandsche Zaken, Mr. J. A. de Wil
de, de Commandant van het Veldleger, 
Luitenant-Generaal Jhr. W. Röell, de 
voorzitter van de N.L.C., Generaal L. 
F. Duymaer van Twist, vergezeld van 
de heeren K. A. van Schelven en G. F. 
Boulogne, de Inspecteur van Infanterie 
en Vrijw. Landstorm, Generaal-Majoor 

H. de Iongh, vergezeld van len Luit. 
Adj. Koning, de Commandant der 2e 
divisie, Generaal-Majoor Nauta Pieter, 
met Kapitein Henning, de Kamerleden 
J. Schouten, J. Bakker, A. Zijlstra, KJ
lonel van Santen en Kapitein Nier
strasz, de voorzitter van het F.N.C., de 
heer T. Nauta, Burgemeester van Dan
tumadeel, Luit.-Kolonel Baron van 
Heeckeren van Kell van den Motor
dienst en Kapitein van de Wal, van den 
Vaartuigendienst, de leden van Gede
puteerde Staten van Friesland, de hee
ren S. W. de Jong, M. U. Dijkstra, M. 
Oostwoud en B. W. Okma, zoomede de 
heer A. A. Bajema, Luitenant-Kolonel 
van Selms; voorts merkten we nog op 
de heeren D. Baron Thoe Schwartzen
berg en Hohenlansberg, Burgemeester 
van Gaasterland, Dr. K. Dijk, Ds. P. 
Bootsma, Pastoor H. Elberssen, J. 
Lagaay, Mr. J. W. Tijsma, H. Fran
kena, Joh. Pars, C. Heukels, J. 
Verkouteren, J. B. Schurink, S. Sijtsma, 
2e voorzitter F.N.C., Ds. G. van Dijk, 
Hervormd Predikant te Oudemirdum, 
J. Alta, Jhr. Vegelin van Claerbergen, 
Jhr. van der Hoop van Slochteren, J. 
Krol, S. J. Praamsma, J. F. Dercksen 
H.Mzn., Jhr. Hora Siccama, J. W. San
tema, Pater Strijbosch, Pater De Hart, 
P. K. Dam, H. J. Langman, G. Lutter 
Dokkum, D. J. Karres, D. J. Visscher, 
J. J. Wolldringh, H. M. Martens, A. 
Keuning, Sj. de Vries, K. van Hout, K. 
Drexhage, T. v. d. Herberg, W. El
gersma, P. S. Aukema, Y. Wielinga, R. 
Minnema, Sj. Dijkstra, S. J. de Jong, M. 
Molenmaker, P. J. Oolders en Jac. 
Bleeker. 

Het welkomstwoord van den Burge
meester van Gaasterland werd door 
Minister De Wilde beantwoord. 

Hierna ging men naar het terrein, 
waar reeds duizenden bijeen waren. 

Maar laten we eerst een indruk 
geven van een der Friesche bladen. 

Een indruk. 

Aldus het "Friesch Dagblad": 
Een stralende dag. Aan de blauwe, schier 

wolkelooze lucht stond den geheelen dag 
een vriendelijk zonnetje, dat vroolijk haar 
stralen liet spelen over de schoone bosch
rijke omgeving van Rijs, het Friesche lust
oord, waar dezen dag reeds vroeg in den 

morgen een voor het toch druk bezochte 
Gaasterland buitengewone bedrijvigheid 
heerschte. 

ERKEND DE BESTE 
Ó - 15 CT~ PER HALi' ONS 
30. ]5 C.TS PEP HALF POND 

THEODORUS NIEMEIJER N.V. GROHINGEN 

Duizenden bij duizenden - naar schatting 
8 à 10.0UO menschen - togen naar Rijs ter 
bijwoning van den districtslanddag van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Bus na 
bus reed aan. Ze kwamen zoowel uit het 
hooge Noorden dêr hwer 't de dyk it län 
omklammet, als uit de "Walden moai sûnder 
weargea", ja uit alle hoeken en hemen van 
Friesland stroomden de Landstormers met 
.,frjeonen en sibben" toe, 't zij per touring
car, per luxe wagen of per fiets. 

Het was een drukte van belang op de toe
gangswegen naar het Landdagterrein. Het 
scheen of er aan den stroom van menschen 
geen eind zou komen. 

Maar alles liep op rolletjes. Daar hadden 
de organisatoren van dezen Landdag voor 
gezorgd. Hulde aan deze mannen, die zoo 
voortreffelijk alles wisten te regelen, de 
leden van het Comité en den onvermoeiden 
propagandist van den B.V.L., den heer 
Heukels. Onze mannen van den B.V.L. weten 
wat organisatie is .... 

De Landdag heeft, dank zij de keur van 
sprekers en de vele attracties, niet het minst 
ook de film, van begin tot eind een schit
terend verloop gehad. 

SENORITAS 

En wie zal beschrijven de groote geest
drift van deze uit alle steden en dorpen van 
ons gewest samengestroomde duizendkoppige 
menigte voor de heilige zaak, die de B.V.L. 
wil dienen. Want geestdrift vonkte in ·t oog, 
straalde van de gelaatstrekken, als de spre
kers de snaar wisten te treffen van het diep· 
voelende warme Friesche hart. ... 

Openingswoord, 

De Landdag werd door den Voorzit
ter van het Comité, den heer D. Baron 
Thoe Schwartzenberg, geopend met een 
woord van welkom. 

Spr. heette in het bijzonder de vele 
hooge autoriteiten welkom, om zich 
daarna tot de landstormers te richten. 

Het doet het Comité buitengewoon 
veel genoegen dat men in zoo grooten 
getale is opgekomen. Spr. hoopt van 
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Blauwe Borden en Vazen van: 

,,De Porceleyne Fles" 
Bij BERGWERF 8. V.L.-er 
HAVEN 5 en 13 MAASSLUIS 

HOTEL POMONA 
BRANDVRIJ GEBOUWD 
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DEN HAAG 

WULFSE'S ZADEN 
ZWIJNDRECHT 

In plaatsen waar nog niet vertegenw. vragen 

wij actieve Agenten. - Vraagt inlichtingen 

harte dat allen na afloop gesterkt mogen 
terugkeeren. 

LANDSTORMKORPS WEST-BRABANTSCH VERBAND. 

Staande werden hierna twee couplet
ten van het Wilhelmus gezongen. Voor 
de begeleiding van het gezang zorgde 
de Koninklijke Marine Kapel, onder 
leiding van den heer L. H. F. Leistikow. 

Twee brieven. 

Hierna beklom de heer L. Heukels 
Nzn., secretaris F.N.C. 

het spreekgestoelte 
om voorlezing te doen 
van twee brieven van 
verhindering, één van 
Mr. J. J. Croles, eere
voorzitter van het 
F.N.C. en één van een 
werkloozen vader van 
acht kinderen, die 
wegens armoe niet 

L. HEUKELS Nzn. naar den Landdag kon 
komen, en daarom 

schriftelijk zijn gelukwensch aan den 
Frieschen landstorm richtte, daaraan 
de bede toevoegend dat God Oranje en 
Nederland bijeen mocht houden; hij be
tuigde dat hij en zijn zonen komen zou
den, zoodra de Koningin hen onder de 
wapens zou roepen. 

Schietwedstrijd te Wagenberg op 14 September 1935. 

van Rotterdam betreedt nu de spreek
plaats. 

Het doet het hart van den Vaderlan
der goed hier zoo velen aanwezig te 
zien in het besef, Vorstin en Vaderland 

Rede Ds. Bootsma. te willen dienen. Het is bemoedigend 
voor deze donkere tijden. De donker

De legerpredikant, Ds. P. Bootsma, heid drukt zwaar. Er zijn duizenden die 
uit Wassenaar, was de eerste spreker. geen arbeid kunnen vinden. De Regee-

Het kenmerk van den Nederlander is ring spant zich in haar taak zoo goed 
- aldus spr. - dat we niet met onz~ mogelijk te vervullen. Maar zij is, hoe 
innerlijke gevoelens te koop loopen. WiJ goed van wil ook, niet steeds bij mach
zijn uiteraard een beetje gesloten. In te dat te doen wat ze zou wenschen. 
normale tijden blijkt niet veel liefde tot Meer en meer openbaart zich daartegen
het Vaderland. Maar als het moet, doen over de dwaasheid der menschen door 
we niet onder voor anderen in vader- 't verlaten van 't pad der gehoorzaam
landsliefde en oranjeliefde. Van onze heid. De nood lijdt helaas niet tot toe
grootere jongens, waarmee ik veel in nadering en samenwerking. Tot dit ge
aanraking kom, is de bast soms wel eens brek aan samenwerking reken ik niet 
een beetje ruw, maar ge vindt ten slotte de zakelijke critiek op gebreken die iets 
een gave pit in een gouden hart. aankleven. Die critiek is goed en zelfs 

Bij bijzondere gelegenheden, als ~e onmisbaar, hoewel ze ook te overvloe
nood komt, dan toonen we, wat er m dig worden kan. Het gebrek aan sai:nen
ons zit. We scharen ons te zamen om werking is te zoeken bij de extremisten 
onze Landsmoeder, onze Vorstin. Hare en revolutionairen. Zij verrichten niet 
tegenwoordigheid sterkt ons. Haar voor- anders dan slooperswerk. Van verkeer
beeld is ons een aansporing. de en onvruchtbare critiek hebben we 

Spr. wees er op, dat er na 1918 iets overproductie en 't sluit veelal in zich 
begrepen is van _onzen nation~len psalm. een voorbij zien van God en Zijn or
Ik wou, dat ze m al onze h~izen we~r- donnantiën. Het doet het hart goed 
klonk. Die nationale psalm, die ons w1Jst 

op wat nooit voorbij gaat. Als onze Va- .. ffif"' 
was en ~i!n z~ak als verloren sche~~• ~ ~• ~ è~'-I) ,in der des Vaderlands arm en verlaten~·-:; ~ -. •::-: 

gaf hem een dmg moed en dat was zijn • ~ • r• i 
geloof. Dat geloof wordt uitgespr_oken U 1 
in het tweede couplet van ons Wilhel- :001<11s1s EN GÉÉN ANDERE SHAG 
mus: .,Mijn schild en de betrouwen -
Zijt Gij, o God, Mijn Heer!" Dat is het " 
wat alleen kracht kan geven als alles hier zoo vele Landstormers biJeen te 
verloren schijnt. zien. Gij gehoorzaamt, aldus spr., en 

Spr. herinnert aan het w~ord v~n de draagt de Over~eid. Ons volk heeft 
Koningin, dat we ons zelf ~illen ziJJ? en meer donkere hJden gekend. en oo~ 
blijven. Niet in overschattmg van eigen donkerder dan thans. Het "Wilhelmus 
kracht maar in 't spoor der Vaderen in is geboren tegen het einde van 1568 of 
ootmoed wandelen. Onze kracht ver- begin 1569, juist toen een veldtocht van 
wachtend van God Almachtig. We weten Prins Willem van Oranje mislukt was, 
niet wat de toekomst ons brengen zal. toen men slechts in de binnenkamer kon 
Misschien moeten we nog dieper zin- spreken met vertrouwde menschen. In 
ken. Hoe het echter moge gaan: Laat dien tijd is 't Wilhelmus geworden tot 
het zoo zijn: We willen ons zelf zijn en een troostlied voor ons volk. De geest 
blijven, maar ootmoedig en klein bui- van onze critiek moet zijn dat we bid
gend onze knie en biddend: ,.Mijn schild den tot God, dat Hij de kracht mag 
en de betrouwen, zijt Gij o God mijn schenken. Hij die het leven richt en 
Heer". Zoo zullen wij met Gods hulp stuurt. Als de critiek op onze Overheid 
door dezen tijd heenkomen en versterkt uit de levens- en geloofsgedachte wordt 
onzen weg gaan ten zegen voor Volk en geboren, ontstaat er een samenwerking 
Vaderland. (Applaus.) tusschen Overheid en Volk. .. . 

Friesche Landstormers! GiJ hebt tn 
Rede J. Schouten. 't verleden bewezen achter de Regee-

Het Tweede Kamerlid J. Schouten ring te staan. Blijft u bereid en gereed 

FRANS VAN CAMP - GOUDA J. v. d. BOOGERT - SOMMELSDIJK 
KLEIWEG No. 6 Luxe autoverhuur - Met en zonder chauffeur 
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houden tot steun en handhaving van het 
wettig gezag. Friesche vrouwen, steunt 
en sterkt uw mannen. Waar waarlijk 
gezag is, daar is vrijheid. Leeft uit de 
geloofsovertuiging, vervat in het laat
ste couplet van het Wilhelmus. Voor het 
gezag, voor de vrijheid, voor onze we~
tige overheid, voor Vaderland en OranJe 
en daarom voor den B.V.L.! (Applaus.) 

Het defilé. 
Tusschen de morgen- en middag-sa

menkomst had het defilé van de land
stormers voor de autoriteiten plaats. 

.,Het was een grootsch gezicht" -
aldus een der Friesche bladen - .,man
nen in rijen van vier achter hun vaan
dels te zien voorbijschrijden". 

Indrukwekkende vastberadenheid 
sp~

1

ak uit deze Friesche legerscharen 
van vrijwilligers, die "als 't moet" hun 
leven zetten voor Vorstin en Vader
land .... " 

Voorzitter N.L.C. 
Na het defilé, toen allen op het Land

dagterrein teruggekeerd waren, betrad 
Generaal Duymaer van Twist, voorzit
ter van de Nat. Landstormcommissie 
het spreekgestoelte. 

Nu spr. hier mag vertoeven in de 
mooie omgeving van Gaasterland te 
midden der B.V.L.-ers, denkt hij terug 
aan de Novemberdagen van 1918, toen 
duizenden naar Den Haag kwamen als 
gevolg van den revolutiestorm in ons 
land en om dezen in Gods kracht voor 
land en volk te bezweren. In die ure 
werd de B.V.L. geboren. Wat er toen 
gebeurde, heeft rijke vruchten gedra
gen. De B.V.L. telt thans 83.000 man
nen. In geheel Nederland zijn ze ver
spreid. Er is geen plekje aan te wijzen 
waar ze niet gevonden worden. Voor 
deze spontane daad is het Nederland
sche volk nog altijd dankbaar. Zoo de 
noodklok nog mocht luiden, de Friesche 
vrijwilligers zullen weer in de voorste 
gelederen optrekken. 't Merkwaardige 
was dat niet alleen de mannen, maar 
ook' de vrouwen meeleef den. In Fries
land voelen de vrouwen veel voor onze 
beweging. Het blijkt wel op dezen 
toogdag. Dit stemt tot dankbaarheid. 

De tijden zijn ernstig, gevaarlijker dan 
in 1918. Zeventien jaren geleden had
den we front te maken tegen één zijde, 
thans naar twee kanten. Maar voor den 
Fries is dit geen Öezwaar, als men 
slechts één blijft in nationalen geest en 
zin. Daarin schuilt de kracht onzer be-

MEPPEL Café-Restaurant SLOT 
ZUIDEINDE 

GARAGE - Tel. 2571 

weging. De B.V.L. wil een instituut zijn 
van gehoorzaamheid aan 't wettig ge
zag. De B.V.L. wil liefde kweeken vo~r 
Koningin en Vaderland. De B.V.L. is 
paraat. Uw defilé van daareven heeft 
diepen indruk gemaakt. Wij danken u 
daarvoor. En als onverhoopt de revo
lutionairen naar de macht zouden wil
len grijpen, dan zullen de Friesche Vrij
willigeTs niet achterblijven. Leve de 
Friesche Vrijwilligers. 

Leve de Koningin! (Applaus.) 

Commandant Veldleger. 
De commandant van het veldleger, 

Luitenant-Generaal Jhr. Röell, door bij
zondere omstandigheden voor dienst 
dezen dag in Gaasterland, heeft de ver
leiding niet kunnen weerstaan om van 
zijn groote belangstelling en sympat~~e 
voor het Instituut van den B.V.L. bhJk 
te geven. Een van sprekers voorvaderen 
was professor aan de Franeker Acade.: 
mie. In geval van opkomst zoudt giJ 
komen te staan onder mijn bevel. Dit 
zijn spr.'s twee geloofsbrieven: 

Gij zijt altijd warme OranJemannen 
allen geweest. Spr. herinnert er aan hoe 
het Friesche regiment in den slag bij 
Nieuwpoort streed in de voorste rijen, 
hoe in 1672 de Friezen tot den laatsten 
man stand hielden tegen de legers van 
Condé en hoe zij den bisschop van Mun
ster beletten verder door te dringen in 
het Noorden. Wat de Friesche soldaat 
is, is hij door zijn geloof in God, zijn 
trouw aan onze Vorstin, zijn lief de voor 
zijn vaderland. 

We weten wat Friesche vrijwilligers 
gedaan hebben in 1918. We hebben ge
zongen: Mijn schild en mijn betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer. Dat betrou
wen is ook nog het onze. De B.V.L., ook 
in Friesland, is de dam, die de over
strooming moet keeren. Zorg dat uw 
geest sterk is om uw taak met liefde en 
kracht te verrichten. (Applaus.) 

Rede Minister De Wilde. 
Dan is het woord aan Z.Exc. Mr. J. 

A. de Wilde, Minister van Binnenland
sche Zaken. 

Spr. wil geen redevoering houde~, 
maar uiting geven aan wat er leeft m 
zijn hart. 

Ik sta hier als Minister van Binnen
landsche Zaken en vertegenwoordiger 
der Regeering en het is mij een voor
recht en een eer, namens die Regee
ring te zeggen, dat zij het bestaan van 
den Bijz. Vrijw. Landstorm in hooge 
mate waardeert en dankbaar daar
voor is. 

De zee der volkeren is heftig bewo
gen, ook de zee van ons volksleven. 
Overal is er ellende, op allerlei gebied 
kampt men met groote moeilijkheden. 
De Regeering doet alles wat mogelijk 
is; meer op het oogenblik kan ze niet, 
zoomin als de huismoeder, die haar in
komen enorm ziet gedaald. 
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WYLAX GEROOKTE ZALM 
IN BLIK 

FABRIKANTEN : 

WIJNBELT & Co. - WOUDRICHEM 
EXPLOITATIE VAN ZALMVISSCHERIJEN 

De Regeering doet wat ze kan. 
Aan den anderen kant staat het revo

lutionaire geweld, en de toestand zou 
wanhopig worden indien een greep zou 
slagen. Want nimmer heeft een revolu
tie verbetering in sociale toestanden ge
bracht. 

Er is behoefte aan een krachtig gezag, 
maar dat gezag moet zijn naar Neder
landschen trant en niet naar vreemden 
trant. Het moet moreel door het volk 
gedragen worden. 

Tot nog toe was dit het geval. De 
Regeering is wel gewapend, maar ze 
steunt er niet in de eerste plaats op. 

Steeds groeit het aantal, dat grijpen 
wil naar de macht. Daartegenover is de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm de 
uiting, die leeft in het hart van het volk. 

Spr. is bij het aanschouwen van het 
defilé getroffen door de grootheid van 
het defilé. Allen waren daar vrijwillig 
gekomen. Dat is de moreele kracht van 
den B.V.L. 

Wanneer men zich schaart rondom 
het gezag, dan strijdt men voor een 
groote zaak. Bij Nieuwpoort stonden de 
Friezen vooraan, deelde Generaal 
Röell mede, dien spr. met belangstelling 
heeft gehoord. Ook wees hij er op wat 
zij in 1672 hebben gedaan. 

De Friesche Zaadhandel • G. J. WOUDA 
ORANJEWOUD 

Zaden en Orig. Friesch pootgoed 
vraagt nog 

LANDSTORMERS 
om in plaatsen waar we nog niet vertegt>n
woordigd zijn, nieuw terrein te veroveren. 
_.- Vraagt onze Agentschapsvoorwaarden. 

Maar daar is een andere periode op 
gevolgd. Door den machtswaan van een 
keizer werden later 1100 Friesche jon
gens naar Rusland gestuurd en geen hun
ner kwam terug. Dat kwam omdat men 
in 1795 de Franschen had ingehaald. Als 
ge u geeft voor den B.V.L., geeft ge u 
voor een hooge en heilige echt Neder
landsche zaak. Spr. hoopt dat deze 
schoone dag, schoon met name ook 
door zijn vrijwillige opkomst, strekken 
mag tot heil van den B.V.L., tot heil 
van het vaderland, tot schraging van 
den troon van onze geëerbiedigde Ko
ningin Wilhelmina. (Daverend applaus.) 

Rede Dr. K. Dijk. 
Vervolgens voerde Dr. K. Dijk, Ge

ref. Predikant te 's-Gravenhage, het 
woord. 

Weet gij wat de Friezen heden ook 
aan de andere provincies gaan toon en? 
zoo begon spreker. Het is, dat wij allen 
één zijn. Wanneer ik zie den glans in de 
oogen der landstormers, dan denk ik 
terug aan verleden tijd en dan denk ik 
ook aan de vele worstelingen in Zuid
West-Friesland tusschen Friezen en 
Hollanders. 

Deze strijd is uit. Meen niet dat hier
omtrent nog verschillende opinies zijn. 
Ons nationaal instituut B.V.L. toont vol
doende aan, dat er eenheid heerscht. 
Het is mij hoogst aangenaam, dat de 
B.V.L. echt nationaal is. 

Tegenwoordig wordt vaak gepleit 
voor een eenheid, die toch in wezen een 
valsche eenheid is, en anti-nationaal. 
Die zulk een eenheid voorstaan kennen 
geen goed N ederlandsch. Ze zijn hun 
eigen taal vergeten, precies als een 
Fries die een blauw-Maandag in Hol
land is en dan n_iet eens meer weet wat 
,,sûpenbrij" is. (Vroolijkheid.) 

Fa. J. VOET - ROTTERDAM 
KEIZERSTRAAT 9 
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1 tevens verstopping GENEEST ! Recept 
van Prof. Dr. med. MUCH. 

ABONNEMENTSGELDEN 
We schrijven November en de aanvangsdatum van den dertienden jaargang 
van "Het Landstormblad", 1 Januari 1936, 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 1935, aan: 

,,HET LANDSTORMBLAD" 
Biltstraat 35a ~Utrecht~ Postrekening 192757 

Wie vóór 10 December a.s. gireert of postwissel zendt, bespaart de nood
zakelijke incassokosten ten bedrage van 13 cent en bezorgt ons groot gemak. 
Wie 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. 

Zoo zijn er ook altijd menschen die 
luisteren naar wat van buiten komt. 

Daar is geen waarachtige eenheid 
mogelijk dan door de vrijheid. Dat is de 
kracht waardoor Oranje het volk weet 
te binden. Wanneer gij B.V.L.-ers ge
roepen wordt om den strijd te voeren, 
dan gaat het om deze echt nationale 
eenheid rondom den troon der Oranjes. 
Wanneer men daarnaar een vinger zou 
uitsteken, zegt gij: Ge blijft van mijn 
vrijheid af. Die verdedigen we als het 
moet tot in den dood toe. 

Juist in de verdediging van de een
heid en de vrijheid ligt de wortel voor 
de geestelijke goederen. 

Naar die geestelijke goederen steken 
velen de hand uit. 

Wij hebben in dezen tijd - aldus ver
volgde spr. - strijd te voeren voor ons 
gezin. Zoo ook willen wij zorgen voor 
ons nationaal gezin, met de Koningin 
aan 't hoofd. 

Ons schoon instituut is een voorbeeld 
van eenheid. Jammer is het, dat er no6 
te veel slappe figuren worden aange: 
troffen. Wij moeten deze menschen 
wakker schuddenj zij moeten hun plaats 
nnemen in onze gelederen. (Applaus.) 

Voorzitter F.N.C. 
Daarna spreekt de heer T. Nauta, 

Voorzitter van het Friesch Nationaal 
Comité. 

Spr. wil woorden van dank spreken. 
In de eerste plaats aan Gaasterland en 
omgeving, dat onder leiding van diens 
burgemeester dezen dag organiseerde. 
Spr. dankt de commissie voor het werk 
waaruit deze Landdag te voorschij~ 
kwam. Ook dank aan "onzen Gene
raal". Spr. hoopt, dat ook in de toe
komst dezelfde groote belangstelling er 
mag zijn, als nu het geval is. Maar bo
venal brengt spr. dank aan God, die ons 
m vergel~jking met het buitenland, nog 
zoovele lichtpunten geeft. 

Eén uitzondering wil spr. maken bij 
het noemen van namen. Dat is t.o.v. 
Generaal Duymaer van Twist die zijn 
70en levensjaar ingaat. 

Het is gewoonte, dat er gesproken 
wordt van "een tijd van heengaan". Wij 
kunnen ons echter een B.V.L. zonder 
hem niet voorstellen en verwachten 
niet anders, dan dat hij voor onze be
weging behouden blijft, zoolang God 
hem het leven spaart. 

Op voorstel van spr. wordt den heer 
Duymaer van Twist toegezongen Ps. 
121 : 4. 

Hotel Pension "De Roode Leeuw", Terborg 
Eerste rang Familiehotel 

Telefoon 15 Aanb., JOH. GLEIS 

DE ADMINISTRATIE. 

In "praetsje" fen Mr. Tijsma. 
Mr. Tijsma spreekt nog een enkel 

woord. Spr. herinnert er aan - wijzen
de op de feesten in Leeuwarden - dat 
bij de samenvoeging van Hoek en Olde
hove bepaald werd, dat aan Hollanders 
het poortersrecht in Leeuwarden niet 
mocht worden verleend. Nu zijn hier 
verscheidene Hollanders aanwezig. De 
omstandigheden zijn dus wel veranderd. 
Voor 500 jaar zouden ze geen kans 
gehad hebben. 

Maar het is een verblijdend teeken 
dat we veranderd zijn. Het is een tee
ken dat Nederland sindsdien een een
heid geworden is. En welk een eenheid 
spreekt uit den B.V.L. 

Mocht onverhoopt de tijd komen dat 
ze zou moeten worden opgeroepen, denk 
dan aan het lied: 

Berntsje fen us noed en soargen, 
B.V.L. dy bliuw wy trou! 

(Applaus.) 

Slotwoord. 
Pastoor H. Elberssen sprak het slot

woord. Wij hebben te gedenken, aldus 
spreker, wat wij hebben te danken aan 
ons Vorstenhuis en Vaderland en wan
neer wij weten wat God ons heeft ge
schonken door Oranje, dan beseffen 
wij tevens den plicht hoe wij als Chris
tenen tegenover ons Oranjehuis hebben 
te staan. Oranje mag en zal niet omver 
worden geloopen. De B.V.L. zal steeds 
de oogen open houden. Blijf de leuze 
van 1918 trouw. Hoedt u voor elke 
holle belofte. Friezen en Friezinnen, gij 
hebt een stuk vaderlandsche geschiede
nis gemaakt. Blijf, wat er ook mag gebeu
ren, steeds wakker. Toon steeds uw 
Friesche wilskracht. Lang leve de 
Koningin! (Applaus.) 

Telegrammen aan H. · M. de 
Koningin en Dr. H. Colijn. 

Na dit slotwoord deelde de heer J. B. 
Schurink, eerste secretaris van het 
Landdagcomité, onder grooten bijval, 
mede dat aan H. M. de Koningin een 
telegram van hulde en trouw zou wor
den gezonden, met de bede dat het God 
behage Hare Majesteit te sterken in 
deze bijzondere ernstige dagen. 

Voorts werd een telegram gezonden 
aan den Minister-President, Dr. H. 
Colijn, met de bede dat God hem sterke 

LANDSTORM-FOTO'S 
Foto's van de LANDSTORMDAGEN in 19:35 
zijn tegen billijken priis tP bPkomen bij : 

Fotopersbureau "SCHIMMELPENNINGH" 
Pletterijstraat 63 - Den Haag • Telef. 773720 

Overal te ontbieden. 

7 

J. J. SCHRAAG - DEN HAAG 
SPUI 11 0 - TELEFOON 114587 

Omlijstingen voor Etsen, Foto's, enz. 

tot de taak, die Hij hem op de schou
ders heeft gelegd. 

Demonstraties, 

De duizenden bega ven zich nu naar 
de renbaan, waar tal van demonstraties 
werden gehouden. 

Zoo gaf de Dokkumer Rijvereeniging 
een aantal met groote belangstelling ge
volgde demonstraties van ruiterkunst. 

Aan mej. N. Terpstra van Wetzens, 
die met "Anny" een heel goed figuur 
maakte, werden bij monde van Baro
nesse thoe Schwartzenberg bloemen 
aangeboden. 

Verder zagen we nog voorrijden van 
een drietal hengsten uit de stoeterij van 
den heer Alta, terwijl deze nadien nog 
eenige springdemonstraties te zien 
gaf. 

Het Gymkhana-rijden trok eveneens 
groote belangstelling. Een heel mooi 
nummer was het vendelzwaaien, waar
van het St. Gangulphusgilde, opgericht 
1411 en het St. Laurentiusgilde opge
richt 1660 tot tweemaal toe een proeve 
aflegden. Natuurlijk vielen ook de wed
strijden van het Motorkorps zeer in den 
smaak. 

De middag werd besloten met een 
concert van de Kon. Marine Kapel. 

De filmvertooning. 

Nadat de schemering zich over het 
bosch had gelegd, werd de filmvertoo
ning aangevangen. O.m. werd vertoond 
de film: Sluit de gelederen. 

Het was ongeveer tien uur toen de 
filmvertooning besloten werd en de dui
zenden bezoekers huiswaarts keerden. 

Tot diep in den nacht suisden de 
autocars langs de eenzame Friesche 
wegen .... 

Wedstrijden. 
De voornaamste uitslagen van de 

eveneens op dezen Landdag gehouden 
schietwedstrijden mogen we hier laten 
volgen: 

Korpswedstrijd: 
Woudsend 1e pr., 241 p.; Balk 2e pr., 

236 p.; Koudum 3e pr., 236 p.; Warns 
4e pr., 233 p.; Mirns Se pr., 231 p.; Fer
woude (Gaasterland) 6e pr., 230. 

Persoonlijke prijzen: 
le pr. H. Keuning, Mirns, 98 p.; 2e 

pr. Schilstra, Woudsend, 97 p.j 3e pr. 
K. Visser, idem, 97 p.; 4e pr. G. Zwer
ver, Heidenschap, 97 p. Verder verkre
gen: J. Siemonsma, Balk, 96 p.j H. Mul
der, Mirns, 96 p.; T. Albada, Mirns, 96 
p.; J. v. d. Akker, Workum, 95 p.; P. de 
Boer, Wijckel, 95 p.; Jac. Bergstra, 
Koudum, 95 p.; F. L. Folkertsma, Hei
denschap, 94 p.j J. Nijdam, Woudsend, 
94 p.; S. de Jong, Balk, 94 p.; D. Haar
sma, Mirns, 94 p.; C. v. d. Brug, Wouds
end, 94 p.; J. Boomsma, motord., Gaas
terland, 94 p.; H. Muizelaar, Koudum, 
94 p.; D. Brouwer, Warns, 93 p.j H. Cou
perus, Warns, 93 p.; M. Schilstra, 
Woudsend, 93 p.j H. de Vries, Wouds
end, 93 p.j J. de Vries, Mirns, 93 p.j G. 
H~ek~tra, Koudum, 93 p.; H. Gijzen, 
N11em1rdum, 93 p.; J. Visser, Workum, 
92 p.; T. Nooitgedacht, Warns, 92 p.; J. 
Valk, Warns, 92 p.; Sj. Wesselius, 
Warns, 92 p. i L. Wildschut, Wijckel, 
92 p.; J. Okma, Woudsend, 92 p.; A. 
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AAN DE 
NEDERLANDSCHE HUISVROUW! 
De economische welvaart van ons geh•Jele 
volk is ten deele, zoo niet geheel, afhe nke
lijk van een krachtige nationa Ie ind1,strie. 
De steeds toenemende werklooshdd w.1at ten 
koste van de algeheele welvaart; de chaos 
wordt daardoor stelselmatig vergrr,ot. 
Het is de taak van eiken recr.tge:;iarden 
Nederlander mede te werkPn aar. de bestrij
ding der werkloosheid door i,e industrie 
krachtdadig te steunen. 
Koopt daarom bi.i voorkeur Nederlandsche 
producten: koopt daarom voor alle hand
werkPn NPdPrlandsch hreikatoen. Koopt 

EVERLASTING h~t nationale_ product bij 
u1tnemendhe1d ..... . 

en GiJ draagt steenen bij om het Nederland
scbe Huis weer sterk te maken. 

EVERLASTING FABRIEKEN 
HEEZE (N.Br.) 

van Dijk, Balk, 92 p.; M. Demmer, Balk, 
92 p.; D. Bakker, Mirns, 92 p.; D. Veld
huis, Koudum, 92 p.; IJ.Luinenburg,Kou
dum, 92 p.; H. Visser, Koudum, 92 p.; C. 
Nagelhout, Woudsend, 92 p.; D. ten 
Dam, Workum, 91 p.; B. Terpstra, Wor
kum, 91 p.; J. Haarsma, Heidenschap, 
91 p.; J. Westendorp, Heidenschap, 91 
p.; J. de Vries, Warns, 91 p.; W. de 
Vries, 91 p.; R. van Dijk, Balk, 90 p.; S. 
de Jong, Woudsend, 90 p.; R. Bangma, 
Sondel, 90 p.; J. R. de Vries, 90 p.; Wie
linga, Workum, 90 p.; Bouwma, Warns, 
90 p.; A. Demmer, Warns, 90 p.; A. 
Zwaan, Warns, 90 p.; H. Kerkstra, Lem
mer, 90 p.; J. B. Okma, Woudsend, 90 
p.; A. Tromp, Woudsend, 90 p. 

Bij den Gymkhama-wedstrijd was de 
uitslag: 1e pr. B. Folkertsma; 2e pr. 
Jan Toering; 3e pr. S. Nauta; 4e pr. H. 
Stegenga; Se pr. L. Wildschut; 6e pr. J. 
v. d. Akker. 

De uitslag van de demonstratie van 
het Motorkorps was: le pr. S. Detmar, 
,Gerkesklooster; 2e pr. K. Plantinga, 
Leeuwarden; 3e pr. J. Evenhuis, Bui
tenpost. Alle drie nul strafpunten. 4e 
pr. W. Bakker; Se pr. R. Reitsma; 6e pr. 
T. Oberman. 

'(--~~ 
BERICHT!! 

HULDIGING GENERAAL 
DUYMAER VAN TWIST. 

Op Zaterdag 9 November a.s. zal D.v. 
de heer L. F. Duymaer van Twist, lid van 
de Tweede Kamer, 70 jaar worden. Een 
comité heeft zich gevormd om dezen bij 
pns volk zoo bekenden en ge lief den 
veteraan op dien dag te huldigen. 

In het comité hebben zitting verte
genwoordigers van de velerlei levens
kringen, waarvoor de a.s. jubilaris met 
zooveel trouw en volharding is werk
zaam geweest, terwijl de Minister-Pre
sident, de Minister van Binnenlandsche 
Zaken en de Minister van Landbouw 
en Visscherij (oud-Minister van Defen
sie) als eerelid tot het comité zijn toe
getreden. 

Het comité wenscht de vele vrienden, 
die de heer Duymaer van Twist in den 
lande bezit, in de gelegenheid te stellen 
hem op zijn zeventigsten verjaardag hun 
persoonlijke gelukwenschen aan te bie
den. Hiertoe zal een receptie worden 
gehouden op 9 November a.s., aanvan
gende 's middags half vier, in het hotel 
Witte Brug te 's-Gravenhage. Op deze 
,receptie zal o.a. aan den jubilaris een 
huldeblijk worden overhandigd met het 
album, dat de namen der gevers zal be
vatten. 

De hulde van den 
Bijz. Vrijw. Landstorm. 

In aansluiting aan het bovenstaande 

GOEDE maakt Uw 

DECLAMATIE propaganda-Yergaderln1 
tot een succes 1 

D. C. VAN STEMPVOORT Jr., Vlaardingen. 

1 

opwekkend en 
verkwikk~nd . 
. . 

H.O.Z.O. 
HOMOEOPA THISCH 
ONDERLING FONDS 
voor ziekenhuisverple
ging en Operatiekosten. 

UH,aa, ,ct~ vttn de Ver. tot Vrlie keuze van Ge• 
bevordering der H, ,moeo- neesheer en Ziekenh. 
pathie in N"P<lPrlnnct. 
Inl. verstrekt de Adm., Zuiddijk 70, Zaandam 

1 Aanvragen voor de KLANKFILM 

,,SLUIT DE GELEDEREN" 1 en voor de muzikaal geïllustreerde 

1 ORANJE FILMS, 
LA ·N D S TO R M F I L M S 
1 :: r~~~~~:~

1
e~cretaris der 

1 GEWESTELIJKE Landstorm-Commissie. 

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

Benoemd tot Districtscommandant der 
Afdeeling Noord-Brabant de Res. Kapi
tein voor speciale diensten L. H. P. 
Hoekers. 

LANDSTORMKORPS 
LUCHTWACHTDIENST. 

De Commandant van het Vrijwillige 
Landstormkorps Luchtwachtdienst heeft 
met ingang van 17 October j.l. den heer 
D. J. B. Brummelman te Zutphen be
noemd tot Commandant van den lucht
wachpost Zutphen, als opvolger van den 
heer G. Katerberg. 

'S-GRAVENHAGE 
Grand Hótel "Victoria" 

Café-Restaurant 
NiPIIWP DirectiP .. Sterk vprlaal!'rlP prfü:pn 
TELEFOON 117707 - SPUISTRAAT No. 16 
Groote en kleine zalen voor vergactermgen 

en partijen. 

ZUID-HOLLAND : WEST. 
Adresverandering. 
Het adres van den heer D. J. 
Karres, secretaris van de geweste
lijke landstormcommissie, thans 
Treilerweg 66 te Scheveningen. 
telefoon 555972, is, met ingang van 
29 October: 
Narcislaan 24, Wassenaar. 
Telefoon 716330. 

EINDHOVEN. 
MOTOR-LANDSTORMERS OP 

WELSCHAP. 
En wie hen bezochten. 

Vrijdag 11 October heeft de Motor
dienst van de afd. Noordbrabant van het 
Vrijw. Landstormkorps, na in de omge
ving van Eindhoven oefeningen te heb
ben gehouden, een bezoek gebracht aan 
Welschap. Het wil ons voorkomen, dat 
de leden van het korps van dit bezoek 
geen spijt zullen hebben, want het was 
er weer echt gezellig op ons Eindho
vensche vliegveld en zij hebben er veel 
kunnen zien en veel kunnen genieten. 

L. V.A.-toestellen. 
Rond 11 uur, zoo ontleenen wij aan 

het "Eindhovensch Dagblad", versche
nen boven Welschap de eerste militaire 
verkenners en vóór het twaalf uur was 
stonden 8 van deze sierlijke Fokker
toestellen mooi in gelid opgesteld op het 
vliegveld, waar zij druk bekeken wer
den door de inmiddels gearriveerde 
landstormers. 

Om ongeveer 12 uur werd op groote 
hoogte een zeer snelle machine waar
genomen, welke plotseling, nadat de 
motor was stopgezet, al draaiende om 
haar as een honderdtal meters naar be-

GEBR. VAN OORD, WERKENDAM 
Telef. Nr.23 door!. 

Rijsmaterialen - Droog en groen Riet 
Uitvoering v. rijswerken in ondnaannPming 

Rietmattenfabrtek 
Eigen cultures. prima kwaliteit, lai,re prijzen 

bericht kan worden medegedeeld, dat 
ook in de kringen van den Bijz. Vrijw. 
Landstorm een eenvoudige huldiging 
van den voorzitter van de Nationale 
Landstormcommissie wordt voorbe
reid, namens alle vrijwilligers van den 
B.V.L. Een comité heeft zich daartoe 
gevormd, onder voorzitterschap van den 
heer L. G. Royaards, voorzitter van de 
gewestelijke landstormcommissie "Zuid
Holland-West", bestaande uit de voor
zitters en secretarissen van alle gewes
telijke landstormcommissies uit den 
lande. Tot het eere-comité traden toe, 
de Minister-President, voorzitter van 
dit eere-comité, de heeren leden der 
Nationale Landstorm Commissie J. R. 
Snoeck Henkemans, oud-lid van de 
Tweede Kamer, A. N. Fleskens, lid der 
Eerste Kamer, Mr. A.G. A. Ridder van 
Rappard, lid van de Eerste Kamer, Gene
raal-Majoor H. de longh, Inspecteur der 
Infanterie en van den Vrijwilligen Land
storm en G. F. Boulogne, secretaris van 
de Nationale Landstorm Commissie. 

ZEEUWSCH VERBAND. 

Het ligt in de bedoeling den Generaal 
een geschenk aan te bieden, waarvoor 
de Vrijwilligers van den B.V.L. een 
kleine. bijdrage hebben afgestaan, met 
een gedenkalbum met de handteekenin
gen van alle leden der gewestelijke 
landstormcommissies, en van alle plaat
selijke leiders uit het geheele land. 

De Landstormhuldiging van den Ge
neraal zal plaats vinden Zaterdag 9 No
vember, om 1 uur in de groote zaal van 
den Dierentuin. 

BENOEMINGEN. 
Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd 

bij het wapen der Infanterie, bij den 
vrijwilligen landstorm, tot reserve twee
de luitenant voor speciale diensten: bij 
het Vrijwillige Landstormkorps Motor
dienst de sergeanten H. J. M. M. van 
Thiel, E. Raams, D. A. Budde en J. H. 
Stokmans. Schietwedstrijd te West-Souburg op 2 en 3 October 1935. 

JAN PEZIE ALMELO ./"IJ~_!.,,:,~-
VLAGGEN ALLER NATIËN I u:JU{lUJ 

------------------- 's-Gravenhage. Tel . 117505 * 

VAN RAVENHORST - ARNHEM 
BOUWT ALLE CARROSSERIEEN 

STAALBOUW 

, 

'n 

ne 
lij 
vr 
en 

0 

K.l 

ÁD 
F 
li 
So 
m 
we 
vl · 
do 
vo 

A~ 
AE 

f 
G 
Vaé 

vai 
ee 
bes 
op 
ho 
ter 
S01 

bei 
dw: 
ve~ 
om 

F 

gen 
ten 
den 
Nie 
van 
hov: 
kij1i 
een 
te. 
dez 

VA 



t 

I 

n 

e 
.s 

e 

e 

e 

M 
rl. 

et 
g 
k 

en 

9 

"DE HERMITAGE" S. DE WAARD, Zwijndrecht O.A. G. KAUFFMANN GARAGE "CITAX", GOUDA 
IS en BLIJFT het adres voorl 
TAXI's en LUXE AUTO 's ! Café-Restaurant - Den Haag 

Bezuidenhout 25 - Tel. 771675 

"n Gezellig trefpunt v. H.H. Landstormers 

neden viel, een gestorven herfstblad ge
lijk. Vele andere stunts volgden op deze 
vrille, zooals tonneaux, rolls, loopings, 
enz., welke allen door de vaardige hand 
van Jhr. R. Wittert van Hoogland aan 
zijn krachtige D. XVII werden opgelegd 
en in pracht-stijl werden uitgevoerd. Na 
eenige malen in duizelingwekkende 
vaart laag over de toeschouwers te heb
ben gevlogen en plotseling op hen te 
hebben neergedoken, en dan met onge
looflijke snelheid tot enkele honderden 
meters te stijgen, streek de machine 
neer. Jhr. Wittert werd door de land
stormers met een welverdiend applaus 
ontvangen. 

K.L.M.-toestellen. 

Inmiddels waren 2 machines van de 
K.L.M. gearriveerd, n.l. 2 Fokkers F. 
VIia-toestelien, de PB-AET en de PH
ADO, met gezagvoerders Viruly en 
Fuchs. Beiden hadden een groep leer
lingen aan boord, allen ex-vliegers van 
Soesterberg, die onlangs bij de K.L.M. 
in opleiding zijn genomen. Op Welschap 
werden na aankomst nog meer oefen
vluchten gemaakt en vele landingen 
door de leerlingen met succes uitge
voerd. 

ZAADTEELT - ZAADHANDEL 
In alle plaatsen act. agenten gevraagd 

BLOEMIST 
AMSTERDAM - Ceintuurbaan 388-390 

Schietwedstrijd te Enschede op 21 September 1935. 

af- en aanvliegen van het K.L.M.-vlieg
tuig. 

Insecten. 

deed - ongetwijfeld tot de overtuiging 
zijn gekomen, dat het wantrouwen voor 
de luchtvaart, zooals we dat den· laat
sten tijd nog bij sommigen moesten con
stateeren, iederen grond mist. 

Het was voor Welschap een zeer ge
slaagde dag. 

PRIJZEN BILLIJK TELEFOON 3000 

NIEUWE HOLLANDSCHE 
WATERLINIE. 

Door de Gewestelijke Landstormcom
missie N.H.W. zijn ter vergadering op 
16 October benoemd tot Plaatselijk Lei
der: 

le. van de Af deeling Utrecht I: de Re
serve te Luit. J. M. Broekman, Voor
straat 56. 

2e. van de Afdeeling Utrecht II: de Re
serve Adjudant Onderofficier H. Ph. 
Vasmel, Bloemstraat 16. 

3e. van de Afdeeling Zeist: de Reserve 
1e Luit. P. de Leur, Homeruslaan 22. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Bijeenkomsten. 

In de afgeloopen maand kwamen 
onderstaande afdeelingen bijeen, t.w. 
voor schietwedstrijden: 

Vreeland, Uithoorn, de Kwakel, af
deelingen Amsterdam Oost, afdeelingen 
Amsterdam Centrum, Aalsmeer Oost, 
Aalsmeer Dorp, Kudelstaart, Abbenes, 
afdeeling Amsterdam Zuid III, Sloter
weg Noord, Purmerend, Jisp, Ilpendam, 
Oosthuizen, Nieuwer-Amstel, Marken, 
afdeelingen Amsterdam West, afdeelin
gen Amsterdam Noord, Sloterdijk, afd. 
Amsterdam Zuid, Hillegommerdijk, 
Nieuw-Vennep en Assendelft. 

Om pl.m. 13.45 uur vertrok de PH
ADO wederom naar Schiphol, terwijl 
AET op Welschap bleef voor het houden 
van rondvluchten. Ook verdwenen rond 
dezen tijd wederom de Soesterbergers, 
waarvan een 3-tal machines, alvorens 
W elscha p den rug toe te keeren, in 
keurige formatie escadrillevluchten ten 
beste gaf. 

Onderwijl arriveerden een 4-tal Kool
hoven-F. K. 43's, de 1bekende 4-persoons
luchttaxi's, n.l. het Juffertje, De Libel, 
de Citroenvlinder en de Krekel, bemand 
met leerlingen van de Rijksopleiding 
voor Verkeersvliegers, die tusschen 
Twente en Welschap hadden geoefend 
in koersvliegen. Het was een aardig ge
zicht deze kleine ranke vliegtuigjes rus
tig achter elkaar te zien neerstrijken en 
ze, nadat het inwendige van mensch en 
machine op peil was gebracht, na een 
elegante bocht rond het veld als kleine 
stipjes in de heldere herfstlucht te zien 
verdwijnen. 

Uit de Afdeelingen 
De Geit. 

Ook de in Eindhoven welbekende 
Geit, 't lesvliegtuig van de Nat. Lucht
vaartschool, gaf, bemand met den 
vaardigen vlieger-instructeur Somer, 
eenige staaltjes der mooie vliegkunst ten 
beste, waarbij vooral het rond-taxiën 
op één wiel en het z.g. crazy-flying vlak 
boven den grond de aandacht trokken, 
terwijl velen hun hart vasthielden, toen 
Somer plotseling geheel tusschen de 
beide kanaaldijken met de Geit ver
dween, om enkele honderden meters 
verder met een sierlijken zwaai weder
om te voorschijn te komen. 

Zweefvluchten. 
Het lid van den Motordienst van bo

vengenoemd korps, de heer F. Paro, 
tevens een der beste leden der Eind
hovensche Zweefvliegclub, houder van 
het Zweefvliegbrevet-B, liet eenige 
schitterende zweefvluchten zien met "de 
Vleermuis". Wel sterk was 't contrast 
tusschen de zware, donderende moto
ren der motorvliegtuigen en het rustige, 
geluidlooze zweven van het zweefvlieg
tuig. Rustig, fijn berekend, kalm over
legd zweef de Paro boven de hoofden 
zijner mede-landstormers, om telkens 
bewondering af te dwingen door zijn 
inderdaad keurige landingen. 

Hierna kregen de landstormers gele
genheid tot het maken van rondvluch
ten in de PH-AET, met als bestuurder 
den bekenden vliegerschrijver Viruly. 
Niet minder dan 76 personen maakten 
van deze gelegenheid gebruik om Eind
hoven en omgeving uit de lucht te be
kijken, terwijl de machine tweemaal 
een rondvlucht boven Helmond maak
te. Van halftwee tot halfvijf zorgden 
deze rondvlucht-enthousiasten voor een 
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Wanneer dan eindelijk een einde 
gekomen was aan de vele rondvluchten 
en ook de PH-AET was teruggekeerd 
naar Schiphol (het was reeds over 
half 5) werd het rustig op Welschap. De 
hemel was van een klare strakheid, 
reeds zonk de zon als een vurig-roode 
bal naar den horizon in het Westen. De 
landstormers maakten zich op om met 
hun auto's en motoren huiswaarts te 
keeren en zij zullen na dezen zeer ge
slaagden vliegdag - waarop toch op 
Welschap de luchtvaart in al haar vor
men beoefend werd, t.w. verkeersvlie
gen, sportvliegen, stunt-vliegen en 
zweefvliegen, terwijl eveneens de mili
taire luchtvaart flink van zich heeft 
doen spreken, zonder dat zich maar 
één ongevalletje, hoe klein ook, voor-

Aagtekerke, 4 Oct. Burgemeester J. Bosse
laar, voorzitter der plaatselijke commissie reik
te de prijzen uit van de 14 September gehou
den schietwedstrijden. De eerste drie prijzen 
werden gewonnen door J . de Visser 98; P. de 
Visser 97 en L. Bosselaar 97 pt. 

Achtkarspelen, 18 Sept. Alhier werd weer de 
gemeentelijke schietwedstrijd gehouden van 
den Bij zonderen V rijwilligen Landstorm, waar
van plaatselijk leider is de heer D. J. Beerda 
te Buitenpost. 

De deelname aan den wedstrijd was groot, 
doch jammer genoeg werd niet zoo goed ge
schoten als vorige jaren, wat zijn oorzaak vond 
in de slechte weersgesteldheid. 

De voornaamste uitslagen zijn als volgt: 
Klasse A : J. Reitsma te Augustinusga, 49 p.; 

Y. Drost, aldaar, 48 p. ; J. Atsma te Surhuister
veen, 48 p.; M. Reitsma te Twijzel, 48 p. en 
J. de Haan te Twijzelerheide, W. van der Meer 
te Drogeham en B. van der Veen te Augusti
nusga, ieder 48 p. 

Kringschietwedstrijd te Hei- en Boeicop op 13 en 14 September 1935. 
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Klasse B: R. van der Berg te Harkema
Opeinde, 49 p.; J. Kramer te Surhuisterveen, 
48 p.; Tj. Bouma te Twijzelerheide, A. Wouda 
te Gerkesklooster, T. Kamstra te Twijzeler
heide, Ds. ten Brink te Twijzel, ieder 47 p. 

De uitslag van den korpswedstrijd was: afd. 
Surhuizum 232 p.; afd. Twijzelerheide 229 p.; 
afd. Drogeham 227 p.; afd. Augustinusga 224 p. 

Hoogste korpsschutters waren: J . Reitsma 
te Augustinusga; D. Adema te Buitenpost; W. 
van der Meer te Drogeham; J. Antonides te 
Gerkesklooster; K. Post te Rottevalle ; J. 
Atsma te Surhuisterveen; J . Mulder te Surhui
zum; M. Reitsma te Twijzel en Joh. de Haan te 
Twijzelerheide. 

De prijzen werden door Ds. ten Brink van 
Twijzel met een toepasselijk woord aan de win
naars uitgereikt. Nog werd aan burgemeester 
P . Eringa, welke verpleegd wordt in een zie
kenhuis te Leeuwarden, een telegram ver
zonden. 

Aduard, 24 Sept. Eerste schietwedstrijd. te 
pr. scherpschutter de heer Ubels, 91 p.; le kl. 
schutters, le pr. de heer H. Hogewerf met 
88 p.; 2e N. D. Oosterhof met 86 p.; 3e pr. 
J. v. Wijngaarden met 83 p. 2e klas schutters 
K. Zantinga, 72 p.; 2e pr. K. Moes en 3e pr. 
J. J . Wolters met 71 p. Door luit. Atema, die, 
evenals kapitein de Jonge, de vergadering bij
woonde, werden de prijzen uitgereikt, waarna 
de pl. leider, de heer Ubels, zijn blijdschap er 
over uitsprak, dat de heeren officieren weer 
eens in ons midden waren. Door kapitein de 
Jonge werd nog een woord gesproken, waar
na hij de vergadering sloot. Ook de burge
meester en de overige leden van de pl. com
missie woonden deze vergadering bij. 

Alphen (N.Br.), 14 Sept. De B.V.L. van 
Alphen en Riel hield op zijn schietbanen aan 
de Chaamsche baan de jaarlijksche prijsver
schieting. De voornaamste uitslagen zijn: 

1. J . v. d. Heijning, 94 p.; 2. E. Withof, 92 p.; 
3. Alph. Hoefnagels, 92 p .; 4. J. van Eijck, 
90 p.; 5. Adr. Geerts, 90 p.; 6. Arnh. Oomen 

N.V. Heerenveensche 
Veeren- en Kapokfabrieken 

A. BORKENT 
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Bedveeren en Kapok, 
Matrassen, enz., enz. 
Alleen aan den handel 
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Fzn., 90 p.; 7. Arn. Oomen Azn., 90 p. 
De prijsuitreiking zal in het begin van No

vember plaats hebben. 

Assen, 14 Sept. Te Witten werd een schiet
wedstrijd gehouden. De voornaamste uitslagen 
zijn: 

In de afdeeling scherpschutters: 1. N. Geerts, 
95 p.; 2. J. Nieuwhof, 92 p.; 3. R. Alberts, 91 p. 

In de afdeeling schutters 1e kl.: 1. R. Boerma, 
88 p.; 2. B. de Groot, 88 p.; 3. H. Gelling, 87 p. 

In de afdeeling schutters 2e klasse: 1. R. 
Alberts, 74 p.; 2. M. Duursma, 68 p.; 3. J. Post, 
65 p. 

Barger-Compascuum, 3 Sept. Propaganda
samenkomst. De voorzitter, pastoor J. Verheu
vel, opende de vergadering en heette inzon
derheid welkom pater Borromaeus de Greeve, 
en sprak een kort openingswoord. 

Pater Borromaeus de Greeve hield een rede, 
en zette uiteen de beteekenis van den B.V.L. 
voor het gezag en wat nut de B.V.L. is voor 
ons land en volk. Na de boeiende rede werden 
door de Zang- en J eugdvereenigingen eenigc. 
nummers ter opluistering gegeven. De voorzit
ter dankte hierna allen voor het welslagen van 
den avond. 

Barradeel, 21 Sept. Heden had te Harlingen 
een wedstrijd plaats van den B.V.L. van de ge
meente Barradeel. De commandant van het 
Friesch Verband, kapitein La Roi was ook in 
ons midden. 

1e pr. Minnertsga, 193 p.; 2e pr. Franeker, 
181 p. 

Korpswedstrijd Barradeel wisselbeker: uit
slag: Minnertsga, 193 p., in bezit van den beker; 
Sexbierum, 173 p.; Tzummarum 169 p.; Ooster
bierum 160 p. 

Biezelinge, 16 Sept. Plaatselijke schietwed
strijd. Voornaamste uitslagen: eerste afd.: 1. D. 
Poortvliet, 48 p.; 2. M. Gelok, 48 p.; 3. N. de 
Regt, 47 p.; 4. J. Wirtz, 47 p. 

Tweede afd.: 1. J, Nijssen, 48 p.; 2. P. de 
Regt, 48 p.; 3. M. Gelok, 47 p. 

Bodegraven, 4 Oct. Het nieuwe schietgebouw, 
dat door B.V.L., Burgerwacht en Schietvereeni
ging opgericht is, zal Zaterdag 26 October in 
gebruik gesteld worden. Er zijn tien banen. 

Borger, 14 Sept. Schietwedstrijd tusschen 
B.V.L. en Burgerwacht. Van de schutters 1e kl. 
behaalden een prijs A. Huiing, 83 p.; K. M. 
Sikkens, 82 p. en W. ter Veen, 74 p. De schut
ters 2e kl. Jac. Marissen en B. Wolters resp. 
met 85 en 67 p. behaalden ook ieder een prijs. 

Bij de Vrijw. Burgerwacht kwamen voor een 
prijs in aanmerking J. Kremers, 90 p.; R. Sin
ninghe, 88 p.; H. Oldenbeuving Gzn., 85 p.; T. 
Marissen Hzn., 83 p. en H. Marissen Gzn., 83 p. 

Borssele, 25 Sept. Eerste prijzen wonnen, afd. 
koningsschutters: A. de Muynck; afd. scherp
schutters: J. Paardekooper; gewone schutters: 
Iz. de Bue. 

Boxtel, 7 Sept. Door den voorzitter der Na
tionale Landstormcommissie, luit-generaal L. 
F. Duymaer van Twist, is aan de plaatselijke 
leiders van het Vrijwillig Landstormkorps 11De 
Meijerij" een schrijven gericht, waarin Zijne 
Excellentie zijn waardeering en dank uit
spreekt voor de kloeke houding van de dui
z~~de~ vrijwilligers van he~ korps 11De Meije
nJ , die onder zoo ongunstige omstandigheden 
op 31 Aug. j.1. te Boxtel op den landdag aan het 
defilé hebben deelgenomen. 

De vastbesloten houding dezer landstormers, 
aldus de generaal, heeft op alle autoriteiten, 
welke het defilé hebben gadegeslagen, een uit
nemenden indruk gemaakt en hen versterkt in 
de overtuiging, dat, mocht de nood ooit aan 
den man komen en de troon van onze Konin
gin, benevens onze volksvrijheden gevaar loe
pen, niet tevergeefs op de vrijwilligers van het 
korps 11De Meijerij" een beroep zal worden ge
daan. 

Na den plaatselijken leiders zijn dank te heb
ben betuigd, verzocht de generaal dezen dank 
ook over te willen brengen aan de vrijwilligers 
der diverse afdeelingen. 

Buitenpost, 5 Oct. Bij den gehouden schiet
wedstrijd werden eerste prijzen gewonnen in 
klasse A door R. Ferwerda en D. Elzinga; in 
klasse B door H. van der Wal en J. Vlieg. 

Capelle, 4 Oct. Schietwedstrijd. J. van Her
pen won den eersten prijs met 48 p. 

Chaam, 9 Oct. De wisselbeker van B.V.L. en 
Burgerwacht werd ook dit jaar door laatstge
noemde organisatie gewonnen. 

Cubaard. J. Brouwer won den eersten prijs. 

Delft, 24 Sept. Bij den wedstrijd tusschen 
B.V.L. en Burgerwacht bleef de Delftsche Bur-
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gerwacht in het bezit van den wisselbeker met 
622 tegen 544 punten. 

Dinther, 2 Sept. De heer J. v. d. Broek Hzn. 
nam ontslag als plaatselijk leider. In zijn plaats 
is benoemd de heer P. van Schijndel. 

Doetinchem, 28 Sept. De groote korpsschiet
wedstrijden van het Landstormkorps 11V eluw
zoom" werden voor het eerste gedeelte heden 
alhier j!ehouden. De tweede helft volgde Zater
dag 5 October te Elst. 

Op initiatief van de plaatselijke leiders van 
genoemd korps werd de secretaris van de ge
westelijke commissie, de heer W. van Ingen 
Schouten, op sobere, doch zeer hartelijke wijze 
gehuldigd in verband met zijn bevorderin~ tot 
kolonel b.d. en zijn 65sten verjaarda~. Achter
eenvolgens werd het woord gevoerd door Over
ste A. Baron van Heeckeren van Keil te De 
Steeg, voorzitter van de gewestelijke commis
sie 11Veluwzoom"; door den heer D. Horst, pl. 
leider te Doetinchem, en door den heer W. 
Charbo, voorzitter van de pl. commissie te Doe
tinchem 

Naast de hartelijke gelukwenschen, die wer
den uitgesproken, werden eenparig geroemd de 
liefde en de goede zortîen van den jubilaris 
voor de zaak van den B.V.L. De heer Horst, 
die namens de pl. leiders sprak, bood een fraaie 
fruitmand aan. 

De zeer vele aanwezigen onderstreepten een 
en an.der met luide bijvalsbetuigingen. 

De kolonel dankte hartelijk voor deze onver
wachte huldi(!ing. Zijn 11Leve de Koningin!" 
werd door allen overgenomen. 

De wedstrijden hadden voorts een vlot ver
loop. 

Personeele wedstrijd voor konings- en scherp
schutters. De eerste drie prijswinnaars: A. van 
Appel te Ede; Th. H. Dales te Doetinchem; A. 
J. Beekman te Steenderen. 

Personeele wedstrijd voor schutters 1e en 2e 
klasse: J. W. Eskes te Vorden; Buyzerd te Ter
bor~; R. B. Velthuis te Aalten. 

Vrije baanwedstrijd: W. Roenhorst te Doe· 
tinchem; A. v. Appel te Ede; J. Roerdink te 
Eibergen. 

Dongen, 1 Oct. Eerste prijs: L. A. Zeylmans 
met 46 p. 

Eindhoven, 11 Oct. Op plechtige wijze werd 
heden de zilveren medaille voor 24-jarigen 
trouwen dienst uitgereikt aan sergeant-majoor 
Bartman van het L.S.K. motordienst, afd. Noord
Brabant. 

Enschedé, 21 Sept. Schietwedstrijd met scherp; 
afstand 100 M. De eerste prijs werd behaa.ld 
door J. W. Saaltink, 97 p. De voorzitter van de 
gewest.,lijke commissie, overste J. W. C. C. 
Tücker stelde een tweetal dagprijzen beschik
baar, welke gewonnen werden door de heeren 
J. Dompeling en L. L. 0. Pover. Aan het slot 
sprak de piaatselijk leider, Mr. J. M. J. Baak. 
een woord van dank tot overste Tücker voor 
diens aanwezigheid en tot de vrijwilligers voor 
hun trouwe opkomst. 

Enschedé, 7 Oct. De plaatselijke commissie 
bestaat uit de volgende heeren: 

J. J. G. E. Rückert, voorzitter; H. J. P. van 
Heek, tweede voorzitter; J. Dompeling, pen
ningmeester; G. H. de Visser, secretaris; Mr. J. 
M. J. Baak, plaatselijk leider, Minister Loudon
laan 17; Kapelaan J. G. A. van Benthem; Ds. 
H. Meulink; E. Menko; E. D. ter Borg en B. 
Otte. Adres van het secretariaat is: Bleeker
straat 19, Enschedé. De afd. telt 162 vrijwil
ligers. 

Oud- en Nieuw Gastel, 7 Sept. De afd. telt 
thans 27 vrijwilligers. 

Gestel, 7 Oct. Begonnen is met het huisbe
zoek aan de oud-militairen, die nog geen lié 
zijn van den B.V.L., om bij de eerstvolgende 
schietoefening het eerste honderdtal vrijwilli
gers te hebben bereikt. 

Goirle, 1 Oct. Bij de laatste zomerschiet
oefenin.g, gehouden met Engelsche patronen op 
de schietbaan der gemeente aan den Nieuw
kerkschen Dijk, behaalden F. v. Puyenbroek, Th. 
Verdenk en A. van Laarhoven 48 punten. 

's-Gravenhage, 28 Sept. De gewestelijke land
stormcommissie Zuid-Holland: West heeft ook 
dit jaar schietwedstrijden met scherp voor haar 
district uitgeschreven, waaraan 53 B.V.L.-af
deelingen hebben deelgenomen. De wedstrijden 
werden gehouden op de scherpe banen te Kat
wijk, Waalsdorp, Delft, Voorburg, Monster en 
Alphen aan den Rijn. Voor de geweerschietwed
strijden werd heden de laatste wedstrijd te 
~)phen aan den Rijn gehouden. De uitslagen 
Zijn: 

Wisselbekerwedstrijd, scherp op 100 M., 
hoogste schutter, max. 50 punten. 

De wisselbeker werd gewonnen door de af
deeling Voorburg met de schutters Chr. Vo
gelesang 49 en D. W. N. de Boer 47; een mooie 
kans maakte ook de afdeeling Hoek van Hol
land, schutters P. B. Bénard 49 en H. J. A. 
Tabben 46. De wisselbeker, die thans in het 
bezit is van de afdeeling Katwijk, komt nu 
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voor de tweede maal naar Voor burg; het is 
dezelfde beker, die op 10 Januari 1933 door 
wijlen Z. K. H. Prins Hendrik in een samen 
komst in de Stadsgehoorzaal te Leiden aan de 
toen winnende afdeeling persoonlijk werd over 
gedragen. 

Prijswinnaars, met 49 punten: P. B. Bénard 
te Hoek van Holland; Chr. Vogelesang te Voor 
burg. Met 48 punten: 1. W. C. Valkenburg tE 
Wassenaar; 2. L. Dompeling te Katwijk; 3. en 
4. J. Bijleveld te Voorschoten en A. K. Fran 
chimon, Haag-Centr., beiden 10-9-10-9-10 
loten om volgorde; 5. J. H. v. d. Veen, Haag 
Boschkwartier; 6. P. Hoogendijk te Alphen aai: 
den Rijn. 

Behalve voor de twee wisselbekerprijzen en 
voor de prijzen van den korpswedstrijd hebben 
de heeren reserve-officieren buiten mededin 
ging van prijzen meegeschoten 

Voor de reserve-officieren, vrijwilligers 
B.V.L. in Zuid-Holland: West, werd Zaterdag 
28 Sept. op scherpe banen op W aalsdorp een 
wedstrijd gehouden in pistoolschieten, afstand 
25 M., rechts en links, max. 144 punten. 

Ruim 70 reserve-officieren hebben aan dezen 
wedstrijd deelgenomen. De voornaamste uit 
slagen zijn: 1. 1e luit. K. H. Huytendorp, Haag 
Sportkwartier, 131 punten, die hiermede tevens 
den wisselbeker won, door het district Sche 
veningen beschikbaar gesteld en een beker van 
den korpscommandant; 2. 2e luit. A. K. F. v 
d. Touw, Haag-Sportkwartier, 129 punten, die 
hiermede tevens won een verguld zilveren me 
daille, door de gewestelijke commissie extra ter 
beschikking gesteld; 3. 2e luit. Chr. Vogele 
sang te Voorburg, 129; 4. 1e luit. Quadekker, 
Haag-Boschkwartier, 129; 5. 1e luit, Salet te 
Delft, 125. 

De prijzen van de pistoolwedstrijden werden 
direct na afloop der wedstrijden door res. ma 
joor J. P. Boots, commandant van het V. L. 
S. K. 11Zuid-Holland: West" uitgereikt: de prij
zen voor de wisselbeker- en korpswedstrijden 
zullen later worden uitgereikt. 

Bij de prijsuitreiking dankte majoor Boots in 
het bijzonder de res. kapiteins Dekker, Ebbink 
en Leistikow, zoomede luitenant Karres, die de 
voorbereiding regelden. Ook sprak hij woorden 
van dank voor de aanwezigheid van den voor
zitter der gewestelijke commissie, den heer L. 
G. Royaards, en van den voorzitter van de 
plaatselijke landstormcommissie van Den Haag, 
oud-minister ir. M. C. E. Bongaerts. 

Groningen, 19 Sept. De B.V.L. uit de pro
vincie Groningen heeft heden per trein een 
excursie naar Amsterdam gemaakt. 

De 11Nw. Prov. Gr. Crt." schreef hierover: 
In den vroegen ochtend waren vanmorgen 

uit alle afdeelingen van 't gewest Groningen 

Voor Jong 
JONGENS EN MEISJES! 

De lange avonden komen weer. Een 
prachtige tijd, om tusschen leeren en 
spelen door, raadsels op te lossen. Met 
de kans, om als prijs een fijn boek te 
krijgen. Ik ben wel eens bij Landstorm
kinderen geweest, die zoodoende een 
aardig bibliotheekje hadden, waarop ze 
niet weinig trotsch waren. Maar het 
spreekt, dat krijg je niet, wanneer je 
een enkel keertje meedoet, en dan werk
staking houdt. Alleen de aanhouder 
wint! 

Hier volgt het adres: 

AAN OOM BERTUS, 

Postzegel 
van 

6 c~nt 

Bureau Landstormblad, 
Koninginnegracht 50, 

'S-GRAVENHAGE. 

GROEP A. 

(Onder de 10 jaar.) 

DUBBELRAADSEL. 

is een wollen kleedingstuk. 
spreekt het vonnis uit. 
is een meis · esnaam. 

Hotel 
" 

HOBBEL" 
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 

van den B.V.L. pl.m. 1200 leden van den B.V.L. 
meerendeels met hunne vrouwen of verloofden 
naar 't Hoofdstation Groningen getogen, van
waar om 7.12 een extra trein hen vervoerde 
naar Amsterdam. Mee gingen ook verschillen
de leden van de gewestelijke landstormcom
m1ssie, van plaatselijke landstormcommissies en 
officieren van den B.V.L. Dank zij de organi
satie en. leiding die bij kapitein de Jonge be
rustte, had alles een zeer vlot verloop. Het 
slechte weer vanmorgen had zelfs geen invloed 
op de zeer opgewekte stemming. 

Het levende besef voor een zelfde verheven 
doel een eenheid te zijn, doet vooral op zulke 
dagen sterk het saamhoorigheidsgevoel en de 
banden der kameraadschap spreken. Wij wen
schen onzen landstormers een gezelligen dag 
toe in de hoofdstad. 

Hazerswoude-Rijndijk, 4 Oct. De schiet
oefeningen zijn heden begonnen in het lokaal 
der Coöp. Ver. 11De Hoop", aan den Rijndijk. 

Heeze, 1 Oct. Bij de schietwedstrijden werden 
de eerste schoten gelost door burgemeester 
Michels en Baron van Tuyll van Serooskerken. 

Hedel, 4 Oct. Als einde van het schietseizoen 
heeft op de banen te Orthen de gebruikelijke 
schietwedstrijd plaats gehad, De heer A. de 
Bok wist zich met een aantal van 135 punten 
bovenaan te plaatsen. 

Heidenschap, 9 Sept. Eerste prijs: A. van 
Dam met 49 p. 

Helvoirt, 3 Oct. Eerste prijswinnaars, 1e kl.: 
Chr. Pijnenburg; 2e kl.: H. van Balkom. 

Hengelo, 14 Sept. Schietwedstrijd op de banen 
aan den Breedemarsweg om den Hartmann 
wisselbeker. 

Aan den wedstrijd namen verschillende 
korpsen deel: Hengelo, Enschedé, Oldenzaal, 
Almelo, Markelo en Haaksbergen. 

Resultaat: Wisselbeker afd. Enschedé met 
464 p.; 2de pr. zilveren medaille afd. Hengelo, 
453 p.; 3de pr. medaille, afd. Oldenzaal, 444 p.: 
Almelo, 408 p.; Markelo, 393 p.; Haaksbergen, 
307 p. 

's-Hertogenbosch, 4 Oct. De schietwedstrij
den van de gezamenlijke afdeelingen van den 
Bosschen B.V.L. hebben plaats gehad op de 
banen te Orthen. 

De voornaamste uitslagen zijn: 
Afdeeling I: 1. P. de Kort, 126 p.; 2. J. Kwaks, 

122 p.; 3. H. Luyken, 116 p. 
Afdeeling II: 1. H. Sleenhof, 137 p.; 2. L. 

Verhoeven, 125 p.; 3. W. Franssen, 114 p. 
Afdeeling III: 1. F. van Rossum, 138 p.; 2. C. 

Voets, 134 p.; 3. J. Zets, 133 p. 

Nederland 
is het tegendeel van laatst. 
is een plaats om te leeren. 
is de werkplaats van den boer. 
is een kostbaar metaal. 

Als je deze namen gevonden hebt, ben 
je half klaar. Nu moet je de 7 woorden 
zóó zien te rangschikken, dat de voor
letters een dingetje vormen, waarop 
sommige jongens verzot zijn, maar dat 
toch heel slecht voor hen is. 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar.) 

DUBBELRAADSEL. 
- grondstof voor cho
colabereiding, 

............... - onmisbaar voor mijn
werkers. 
- een giftige stof in 
tabak. 
- een andere naam 
voor Jood. 
- titel voor een Mi
nister. 
- een prijs voor min
der gelukkigen. 
- een eerste leuge
naar. 
- een vrouwenstem. 

. Als je deze namen gevonden hebt, moet 
je ze zóó onder elkaar zetten, dat de 
beginletters samen iets vormen, waar· 
op alle leerlingen verzot zijn. 
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ER BIEDT ZICH AAN ff ff ROOKERS f Weet U zeker, dat wanneer U MOBILOIL koopt, 
O.-Officicr, oud 22 jaar, voor • • • U deze olie ook inderdaad ontvangt? PURGEER-EN 

BLOEDZUIVERENDE 
PILLEN 

chauffeur, boschwachter" op- Het voordeeligst adres 
passer, nachtwacht etc.; we- voor UW TABAK is: Eis c h t steeds verzegelde verpakkingen! 

Vraagt deze olie in onze 1-L.-bus à f 0.85 per bus gens den dienstplicht al 2 j. HEUPJNK & REJNDERS 
zonder werk. Brieven onder 
no. 403 bureau van dit blad. 

WIE HELPT een werkloos 
B.V.L.-er, oud 28 jaar, aan 
vast werk of betrekking, liefst 
omtrek Deventer, Zutphen of 
Apeldoorn. Hi.i is gehuwd en 
heeft een gezin met één kind. 
Liefst als jachtopziener o.d. 
Door stopzetten van 't bedrijf 
werkloos geworden (is 15 j. 
bi.i dien patroon werkz. gew.) 
Brieven no. 404 bur. v. d. bl. 

ZUID-HOLL. ZAADTELERU 
en PLANT EN 1( W EKEHlJ 

VRAAGT 

ACTIEVE AGENTEN 
voor de verkoop van tuin
landbouw- en bloemzaden, in 
alle plaatsen waar geen agent 
vertegenwoordigd is, tegen 
zeer hoge provisie. - Adres: 
M. MANK, Zaadhandel, Lan
geraar (Z.H.). 

Gevr. flinke, ijverige Agenten 
voor den verkoop van tuin-, 
bloem-, landbouwzaden, boo
men, bloemen, planten en poot
aardappelen. Hooge provisie, 
lage verkoopspri,izen. Adres: 
Geert Kloosterhuis, Winscho 
Geert Kloosterhuis - Tel 250 
Grintweg 17 - Winschoten 

Opgericht 1851 

NEDERLANDSCH 1 
- FABRIKAAT 

N.V. KONINKLIJKE 

BEGEER 
VOORSCHOTEN 

MEDAILLES 

INSIGNES 

DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 

KOOPT 
BIJ 

VROOM & 
DREESMANN 

G.J. H0SMAN 
ROTTERDAM 

Eendrachtstraat 38 a en c 
HET adres voor alle handels
en vereenigingsdrukwerk 1 -

M. T. LINDHOUT's 
BRANDKASTENHANDEL 

fN- EN VERKOOP VAn 

eerste klAsse brandkasten 
Pn kantoormeubelen 

NIEUWE HA VEN 137 B 
TEL. 55249 · ROTTERDAM 

H. W. BLOMJOUS 
DENNE\VEG7é1-77 
TP.I.EF. No. 1127fl0 
's-GRA VENHAGE 
Uniform-kleeding 
PettPn 

KENT U DE MILISAFE? 
Vn1Hgt prosp. Opgericht 1910 

Electrische Tabaksfabr. 
OOTMARSUM 

H.&R. H.&R. 

VACUUM OLIE MAATSCHAPPIJ N.V. - ROTTERDAM 

B EA N is de meest gebruikte motorsproeimachine voor 
elk fruit- en/of boomkweekersbedrijf, in prijzen 
vanaf f 480.- geheel bedrijfsklaar ter plaatse 
geleverd. 

Vraagt ons adressen van gebruikers en informeert dan hun 
jarenlange ervaring. 
Speciaal adres voor alle sproeistoffen en "Kankerdood", het 
onovertroffen genezend middel tegen kanker. 

BEAN SPROEIMACHINES 
RIJKSSTRAATWEG A 23 - GELDERMALSEN - TEL. 103 

N.V. INDUSTRIA ROTTERDAM - HILLEGERSBERG 

Postbox 569. Tel. 45860 (2 lijnen) 

Electrische Materialen voor 

STRAATVERLICHTING 
Fabrieks- en Scheepsverlichting 

van H. VAN AKEN 
Apotheker-Specialist 

te Selzaete 
Het beste en doelmatigste 
purgeermiddel; veroor
zaken geen buikpijn of 
krampen, zuiveren het 
bloed en geven 't nieuwe 
kracht. 

Prijs: f 0.60 per doos 
Verkrijgbaar bij Apothe
kers en Drogisten. 

Importeur: 

SCHULTE & THIEME 
Postbox 55 • Middelburg 

PRIJZEN 
VOOR WEDSTRIJDEN 

koopt men bij 

A. ME,IJRING 
's-BOSCH 

KOOPT UITSLUITEND J.~~:!~~R~!~Jr. C. ESSELINK 
, , DAV O'' AMSTERDAM C. Fabrikant van 

HAARDEN EN HAARD KACHELS Telefoon No. 51252 en Handelaar in 
Bloemenmagazijn 

FIRMA 

H. J. BARMENTLOO 
Zij verdienen zeer spoedig hun kost- UNIFORM-KLEERMAKERIJ BOUWMATERIALEN 
prijs door hun uiterst zuinig brandstof-
verbruik. _ Waar niet verkrijgbaar, ___________ MIDDELHARNIS - TELEF. 21 

JAVASTRAAT 43 

DEN HAAG - Tel. 111561 
~,;.~~:,DmAVO~:HAARDENFABRIEK LANDSTORM ER s, N.V. SLUIS & GROOT's 

DAVO No. 33 DEVENTER LET OP UW ZAAK· Kon.ZaadteeltenZaadhandel 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ----------------------

6utotNV11D 
Fa. A.v. ROSSUM 

= Slw\AfN 
Zaadteelt - Zaadhandel 

OOLTGENSPLAAT 
TELEFOON No. 3 

In plaatsen waar nog niet vertegenwoordigd 

ACTIEVE AGENTEN GEVRAAGD 
Vraagt p r ov i s i e reg e I i n g en v o o r w a a r d e n 

l\\vAllltlT 
Duizenden rooken reeds een B.M.-pijp 
PROBEERT U HET OOK EENS! 

GOEDEW AA GEN 'S 
Fa. P. VRIEND & ZOON KON. FABRIEKEN 

Zaadteelt en Zaadhandel 
Andijk-Oost 

Speciaal adres voor Stok- en 
Stamboonen. Peulen c11 

D o p p e r s voor den handel. 

GOUDA 

ADVEnTEERT IN 

HET LANDSTORMBLAD 

DRINKERS' ROOMBOTERFABRIEKEN N.V. 
ZOETERMEER 
HET ADRES VOOR ~o 
EERSTE KWALITEIT Q'"Î i;;..P 

0 0 tA a Zowel verpakt 

~ als in fust. 

Leveringen uitsluitend aan de handel 

TELEF. ZOETERMEER 12 • DEN HAAG 390538 

.J 
'\1 

z K. A. HAVELAAR 11.1 [Tl 
ll. ', C ll. 
0 [Tl MOERCAPELLE 
J: :\ ::lJ 
(.) r-
(/) SPECIALITEIT a: "O 
0 )> in Wiedmessen, 0 -i 
> [Tl 

Schoffel machines .J 
11.1 z 
a. -i 
a. en 
<( 

-.J Stalen Zwin gers C 
a: 0 
<( <O 
<( -.J Alles Nederl. Fabrikaat 

V.L.M.-ià 
(N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Mij.) 

VEENDAM 

met para mondstuk 
45 et. 

met im. barnsteen 
monstuk . . . . 55 et. 

Gebrs. v. LEUSDEN 
EDE OOSTERBEEK 

Jacht- en Toeristenartikelen. 

Amunltle, Tenten, Veld- en 

Thermosflesschen, Rug

zakken, enz. 

Sigaren-, Tabak- en 
Sigarettenmagazijn van 

C. G. LUIK, AALSMEER 
ENKHUIZEN 

TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

DORPSTRAAT No. 20 Lvering uitsluit. a. d. handel 

G. M. A. STEIJLEN ANDIJKER TAFELKOEKEN 
Het neusje van de zalm l 

DONKERSTRAAT 50 

HARDERWIJK 
Tel. 141 - Giro 119428 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
Coupeur steeds te ontbieden 

VLAGGEN 
AANDELS 

BEKERS MP.DATU.P.S 
L. P. BOSMAN - DEN HAAG 

WESTEINDE 36 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen en Hofborduurselfl. 

Prijs 25 et. per bus 

Firma F AUST & DE VRIES 
Andijk-Oost 

GARAGE "LUXE" 
TURFMARKT 24-26 

TELEFOON 2001 • GOUDA 
Verhuur - Stalling - Reparatie 

Off. Agent: 
Nash - Singer • International 

Reist per A A A Busdienst 
naar 

S I GARENMAGAZIJN Apeldoorn, Arnhem en Ede 
Speciale Luxe Touringcar!'! 

A. D r ü g hor n voor Gezelschappen. 
Gebrs. ROBART - Apeldoo·rn 

Javastr. 57. Haag. Tel. 113290 Marktstraat 8 . Telefoon 2871 

VERKRIJGBAAR! 
Beelden: 

,,Als 't Moet" 
naar het model van den beeldhouwer 

AUGUST FALISE 

Zeer geschikt voor schietprijzen 

Normaal formaat, f 
40 c.M. hoog, prijs .. 4.50 

(bij 10 stuks f 4.- per stuk) 

Groot formaat, f 1 5 • QQ 
60 c.M. hoog, prijs .. 

Dezelfde beelden in brons gemetalliseerd 
normaal form. f 17.50; groot form. f ,o.-.. 

Statuette van den beeldhouwer 

Leverlnii;. tegen beschadiging verpakt, 

na ontvangst van postwissel of storting 

op onze postrekening no. 7fö6, Admini

stratie van "Het Landstormblad", 

Koninginnegracht 50, Den Haag. ' Aug. Falise. 
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N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" • • 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

1: J bi 3 1 J I i-j Dagelijksche Boot- en Autodiensten 
________________________ v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, 
Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA Delft, Den Haag, Amsterdam, 
SPECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. - Reizigersbezoek op aanvraag. Zaandam, Nijmegen en omgekeerd 

Puddingfabriek A. J. POLAK 
Groningen 

STEUNT 

NEDERLANDSCH DORUS-RIJKERS RIJWIELEN N.Y.PRIMARIUS H. v. VEEN - KISTENFABRIEK 
____ - MEPPEL - IJSSELMUIDEN - T elef. 246 KAMPEN FABRIKAAT------ Geîllustreerde prijscourant gratis op aanvraag 

--------------------.---------------------
OEFEN- EN WEOSTRIJOMATERIAAL N.V. INGENIEURSBUREA~ 

Speciaal adres: EKSJEEN :et p~:r~see;;nw:::~ •• : 

BERENP AK REINIGEN f 2.50 
STOOM.EN 

I 
C:. 

HOEVE._._, 

Hel gaat 
di~d, ~unnen flinke , ,. 
wmkehers nog den -:: 
v e r k o op van dit :: 

D r U k k er ij R U IT EN BEEK Sweelin:klaan te Bilthoven 
DOORN TELEFOON No. 125 SPECIAAL-BUREAU VOOR 

J. VERVEl'f 
ROTTERDAM - TEL. 45980 

dubbel zo vlug 
mel SAVO·ZEEP 

Mode 11 en en Prijzen op aanvraag WATERRWE~NTIEGRINTEGCB'"'IEK FIRMA H. MOOI & Zn. 
verkrijgen! Aanvra- ROTTERDAM .. - _-_-_-___________ -_:_-_-_-_"-:.-:.-:; 
SUCCF.S - ARTIKEL 

Bovendien ... 5avozeep 
geeft grote geschenken 
D• prijr. van NHrlands 
beal• hui$houdz••p is 
30cl pn doos van 'I ~ukken 

r:br:;~~;:en tot de GRAND HOTEL COOMANS-BRISTOL 
WERELDREPUTATIE 

GEHEEL GEMODERNISEERD J. BAX' Onze prijzen zijn thans : Kamers vanaf f 3.--, inclusief 
Groothandel N. V., uitgebreid Hollandsch o~tbijt. 

Woudrichem. ----------ALLE COMFORT 

VOOR LANDDAGEN, CONCOURSEN. etc. 
zijn wij het SPECIALE ADRES 
voor het plaatsen van alle mogelijke 

PHILIPS' VERSTERKER-INSTALLATIES 
Wij beschikken o.a. over eenige door PHILIPS in
gebouwde versterkerwagens, voorzien van de nieuw
ste snufjes op het gebied der Versterker-apparatuur 
welke rijdend kunnen spelen en tevens op plaatsen: 
waar men niet de beschikking over electrischen 
stroom heeft. 
Onze nieuwste aanwinst is een z ·OMERBUISJE
AANBANGWAGEN, bijzonder geschikt bij gelegen-

~heid van kinderfeesten, winkelweken etc. 
Dit is de moderne oud-hollandsche poppenkast, n.l. 
per microfoon. 
Vraagt onze billijke verhuurtarieven door geheel 
Nederland. 

Wij verzorgden o.a. ook Uw landdagen te Hilversum 
en Barneveld. 

LEEUWARDEN Hotel ATLANTA" 
Hotel De Kroon'' Apeldoor:.' - Stationsplein 

n INDISCHE RIJSTTAFEL 

V d I Modernste ter plaatste -
erga erza en Tel. 2614 - Dir. F. Lührs 

UITST. KEUKEN 

HOTEL v AN ENGELEN Hotel Noord-Brabant 
HELLEVOETSLUIS 
TELEFOON No. 3 

VERGADERZALEN 

·P. Mulders & Zn. 

Utrecht 
Vreeburg - Tel. 12836 

UITSTEKENDE KEUKEN Groote Vergaderzalen 
Café-Restaurant Suisse 

H eerestraat 26 

Groningen 
't Meest bekende Restaurant 
en Ca.f é ter plaatse 

j . :··-~-. ~ 

' ' ... ,~:.j-:~ <<}·~~·-_:_- ! 
,,,.11 ' '. :.1 
1Î[jf&'.1 :i ' 

Verzekering llaatschappQ 
Sneek 

Directie : S. ZEIJL Wzn. 
Comm.: 
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy. 

Mr. J. Oranje. 
H. M. Martens, 
Burgemeester Sneek. 

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

Op plaatsen, waar nog niet 1 
vertegenwoordigd, agenten 
gevraagd. -

STOOMWASSCHERIJEN 
die uitsluitend 

ZEEPPOEDER 
van 

"DE BEL" - UTRECHT 
gebruiken, ontvangen vol ver
trouwen de wasch ter behan
deling van iedere huisvrouw, 
Vraagt U eens bij ons aan? 

ASSEN 
• 

MILITAIRE KLEERMAKERIJ 
Coupeur overal te ontbieden 

N.V. NEDERL. BASALT Mij 
ZAANDAM 

Vraagt ons prijs van 

BASALTINE
TROTTOIRTEGELS 
Levering op strengste keur 

S DE POPULAIRE HOED 

THE 
CLOCK 
HAT 

VAHAS 

/6.~ 
~ 

W. WOITTIEZ & Zn. TECHN. BUREAU S. DE WIT - ARNHEM 
ROSENDAALSCHESTRAAT 331-333 

·"(,,,- .,,, ' ~:.._-_;/ 
Prima consumptie - Prijzer.i billijk I WQ zijn zeer concurrent 1 

Dir. B. HOMAN Bestel nu Blo.embollen ! 
Teuens eigenaar Hotel Elzenga Hotel "Terminus", Utrecht 

HANDEL IN 

BOUWMATERIALEN 
D VERSTOEP Laan van Meerde"oort 809 

• Den Haag 
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 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE - PETROLEUK - OLIIN EN VETTEN 

IIACBINEKAMER-BEHOEFTEN 
KOTORBOOTDIENST DELFT- ROTTERDAM Y. Y. 

TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G. 

DELFT - HOOIKADE 38 - TELEFOON '57 
ROTTERDAM - WIJNRA VEN t.o. 185 - TEL. 13820 

Prima eiken sjoelbakken ADVIEZEN betreffende boek- -------------------

NEDERLANDSCHE 
HAN DEL-MAATSCHAPPIJ ,N.V. 

AMSTERDAM 

Crocussen, Sneeuwklokjes, 
Blauwe Duifjes, Scilla's, 
Anemonen, Ranonkels, 
Irissen, Chionodosea, 
Tulpen, Narcissen, 
alle per 100 st. slechts f 0.70 

HYACINTHEN 
van 4, 6 of 8 cent per stuk. 

MEN VRAGE PRIJSLIJST ! 

BRESKENS - TELEF. 19 

VRAAGT: 
Conserven en Zuurkool 

merk 

C.BOL- IERSEKE "BURCHT" 
POSTBUS 6, TELEFOON 82 HOOG IN KWALITEIT 

LAAG IN PRIJS ! ! Kool' s Wapen- en Kinohandel 
Groote voorraad concours-, 
buks- en bosquette-patronen NOORD - HOLLANDSCHE 

SMALFILM CAMERA 's CONSERVEN /ZUURK-OOL 
EN PROJECTOREN FABRIEKEN 

f 7.95 franco, 200 x 40 c.M., 30 houding, alle soorten belasting
schijven en regl. in schuif- zaken, successie, sociale we.t
lade, keurig afgewerkt; met ten enz. enz. worden desver
massieven bodem f 9.75. Niet langd ook schriftelijk ver
naar genoegen, geld terug. strekt door B. van Dijk Bzn., 
Adres: M. KOOL, Broek op - Accountantskantoor -
Langendijk, Giro 69502, tel. 243 Spijkenisse - Telefoon no. 55 J. J. KOOL - ROTTERDAM ,,PETER VERBORG , 

Agentschappen te ROTTERDAM en 's-GRAVENHAGE Rodenrljschelaan no.27 
ORAN/ESTRIK/ES Telefoon 41617 NOORD-SCHARWOUDE 

N.V. AANNEMING MIJ. 

J.P.v.EESTEREN 
Blo<:m:~~J;_S~!;~!;!en ALLE BANKZAKEN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll[ 
Insignes in elke uitvoering SAFE DEPOSIT KOFFERKLUIS 

BOUW- EN GEWAPEND 

BETONIW~RKEN 

levert het goedkoopst 
in prima kwaliteiten : 

J. C. W. THOOLEN Jnr. 
Kei z ersgra ebt 649/51 
AMSTERDAM 

Tel. no. 37006 - Postbus no. 408 

- UNIFORMEN 
ZUIDBLAAK No 22 T&D krantz. kamg. whipcord 

• f59.50. 

SUCCES 1935 GEBRUIK VOORTAAN 
de serieuze schijven 

.,.~ m, ~ 5- e~V-~fo~t~. !e~r~ét op ~ ~ speciaal vervaardigd schiet-
' schijvencarton. - Alléén 

verkrijgbaar: 

' • . •.• . . 
1 Slaghekstr. 90-94 • R'dam Z. 

ROTTERDAM. Tel. 11645 

0 N.V. v.h. Fa. Gr..,.endijk 

Pasvorm gegarandeerd ; Tel. 11386 

MAISON GERMAN Levering van schijven voor 

UW advertentie 
op deze plaats ..... . 
en duizenden belang
hebbenden zouden ze 
gelezen hebben ..... . 

form. 17½ x 25 Landstorm en Burgerwacht 
St. Janssingel 13 • 's--Bosch Auteunrechten "fOorbehouden franco huis door heel 't land lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 1111111111 
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No. 1 1 - NOVEMBER 1935 VERSCHIJNT ELKE MAAND 12E JAARGANG 

HElf 
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS /1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

Iedere vrijwilliger moet in 
het bezit zijn van een oranje- 1 

kleurig legitimatiebewijs 1 

BENOEMING. 

Bij Kon. besluit is benoemd tot Com
mandeur in de Orde van Oranje Nassau 
Luitenant-Generaal L. F. Duymaer van 
Twist, lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en voorzitter van de 
Nat. Landstorm Commissie. 

DE N.S.B. OVER BIJZONDEREN 
VRIJWILLIGEN LANDSTORM EN 

BURGERWACHT. 

De N.S.B. vertoont zonderlinge afwij
kingen. In de dagen van de wilde sta
king te Tiiburg trok zij één lijn met de 
communisten en verloochende totaal 
haar dictatorsallures. En thans schaart 
zij zich aan de zijde van communisten 
en sociaal-democraten door haar be
strijding van Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm en Burgerwacht. 

,,Volk en Vaderland" stelt het voor, 
dat de B.V.L. ,,geheel een politiek partij
leger van A.-R. Partij en R.K. Staats
partij" is geworden met het doel -
waarvoor men bovendien rond zou uit
komen - ,,de machtspositie dezer par
tijen te handhaven tegen den volks
wil in". 

Men kan geen grooter en tevens 
kwaadaardiger onzin bedenken: op 
welke wijze zou de Bijzondere V rijwil
lige Landstorm een machtsinstrument 
voor de anti-revolutionnaire en de R.K. 
Staatspartij kunnen zijn? 

Als men in "Volk en Vaderland" 
leest: ,,tegen den volkswil in", moet men 
even glimlachen: voor de N.S.B. bestaat 
geen volkswil, het volk heeft niet te 
willen; ,de eenige die heeft te willen is 
de heer Mussert, die de "volks"-verte
genwoordigers van zijn partij persoon
lijk aanwijst en dit ook ongegeneerd 
laat blijken. 

"Volk en Vaderland" spreekt verder 
van de "de politieke benden van B.V.L. 
en Burgerwacht", van "de gewapende 
benden der Staatspartij", Zoo wordt ge
schamperd over de mannen, die in 1918 
het vaderland voor een revolutie heb
lben bewaard en den troon der Oranjes 
gestut en geschraagd. 

Vanwaar die schamperheid? Eenvou
dig hiervandaan dat de N.S.B. nooit op 
B.V.L. en Burgerwacht zal hoeven te 
rekenen wanneer ze het uur gekomen 
acht om van de legale tot de illegale 
actie over te gaan. 

(De "Volkskrant" van 5 Oct. 1935.) 

ABONNEMENTSGELDEN 
We schrijven November en de aanvangsdatum van den dertienden jaargang 
van "Het Landstormblad", 1 Januari 1936, 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 1935, aan: 

,,HET LANDSTORMBLAD" 
Biltstraat 35 a ~ Utrecht ~ Postrekening 192757 

Wie vóór 10 December a.s. gireert of postwissel zendt, bespaart de nood
zakelijke incassokosten ten bedrage van 13 cent en bezorgt ons groot gemak. 
Wie 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. 

VAN DEN WEEROMSTUIT. Landstorm aan elke wettige Regeering 
Er zijn er, die meenen, dat de bestrij- de overtuiging schenken, dat zij in dit 

ding van de nationaal-socialistische be- instituut de macht bezit, om ieder, wie 
weging vanzelf moet meebrengen het het ook zij, te dwingen zich te houden 
steunen en in de hand werken van de binnen de grenzen door grondwet en wet 
actie der socialisten. gesteld. 

Hun kinderlijk naïeve opvatting is, Om dit te kunnen heeft de Nationale 
dat men van twee het minst kwade moet Landstorm Commissie en hebben de Ge
kiezen. westelijke en Plaatselijke Commissies 

Indien deze meening de overhand met de krachtige hulp der Plaatselijke 
mocht krijgen, zou dit het bederf zijn Leiders er van meet af alles op gezet, 
van al onze nationale verhoudingen. den B.V.L. zuiver te houden, zoowel van 
Sterker nog, het zou _ zonder strijd _ socialistische als van fascistische in
den socialisten de vruchten in den schoot vloeden. 
werpen van hun revolutionaire actie, Met de bestrijding van communisme 
welke het kloekzinnigste deel der natie, en socialisme is de B.V.L. begonnen in 
de B.V.L. vooraan, in 1918 en latere 1918. Met de bestrijding van het fascis
jaren met zooveel succes heeft bedwon- me gin 1923. Het kon waarlijk niet 
gen. vroe er . 

Uit vrees voor het water, willen thans ------------------
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H1J bhJft varen op z n oude goede kom- _ ROOKT IBIS EN GÉÉN ANDERE SHAG 
pas: steun aan de wettige Regeering des 
lands en bestrijding van de revolutio-
naire agitatie onder welken vorm deze 
zich openbaart. Dankbetuiging. 

In den strijd der partijen staat iedere 
landstormer in de gelederen zijner eigen 
partij. 

Bij de worsteling der Overheid om -
terwille van de vrijheid - een sterk ge
zag te handhaven, staat elk vrijwilliger 
achter de Regeering. 

Een Overheid, die, zooals de onze, met 
zorgvuldigheid recht en gerechtigheid 
onder ons volk wil bestellen, moet kun
nen regeeren zonder vrees, dat haar 
daadwerkelijke macht op het beslissend 
moment niet toereikend zou blijken. 

Daarom wil de Bijzondere Vrijwillige 

Aan den Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm. 

HULDIGING GEN. DUYMAER VAN TWIST 

Erkentelijk voor de vele uitingen van 
belangstelling en sympathie, welke mij 
vanwege den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm op mijn zeventigsten verjaar
dag en bij mijne benoeming tot Comman
deur in de Orde van Oranje-Nassau 
hebben bereikt, betuig ik hiervoor mijn 
grooten dank; inzonderheid voor het 
hooggewaardeerde geschenk, dat de Bij
zondere Vrijwillige Landstorm mij heeft 
aangeboden. 

Foto's van deze prachtige huldiging in den Dierentuin, zoowel 
als van de receptie in De Wittebrug, zijn verkrijgbaar bij het 

FOTOPERSBUREAU GOMPERS, v. Limburg Stirumstraat 32, Tel. 110419, DEN HAAG 

De gedachte, om daarvoor het schil
derij van de Vaandeluitreiking te Ede te 
kiezen, heeft mij zeer getroffen. 

L. F. DUYMAER VAN TWIST. 

de hoogste 
onderscheiding! 

RES. KAPITEIN D. J. KARRES . 

De Secretaris der Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Zuid-Holland: West". 

De Res. le Luitenant D. J. Karres is benoemd 
tot Res. Kapitein. 

LUCHTWACHTDIENST. 
Door het Vrijwillige Landstormkorps 

Luchtwachtdienst te Waalwijk is op 
Zaterdag 2 November een oefening op 
den toren van het postkantoor gehou
den. 

KALENDER "BENDOR". 
Van den Koninklijken Bond van Ge

pensionneerde en eervol ontslagen Mi
litaire Officieren van Moederland en 
Koloniën en hunne Weduwen "Bendor", 
ontvingen wij een fraai uitgevoerden 
tweemaandelijkschen kalender, met 
mooie platen van het Indische militaire 
leven. 
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EEN GLORIEDAG 
Generaal Duymaer van Twist en "de Landstormvrouwe" op overweldigende 

wijze gehuldigd. - Gelukwenschen van H.M. de Koningin. - Minister Colijn 

spreekt. - De generaal benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje

Nassau. - Het geschenk van den Landstorm. - De generaal aanvaardt de 

hulde, niet voor zich zelf, maar voor het Nationale Instituut van den B.V.L. 

Generaal Duymaer van Twist heeft 
Zaterdag 9 November zijn zeventigsten 
verjaardag mogen vieren. 

Onder zéér groote belangstelling. 
We mogen daar uitvoerig verslag van 

doen. 
Maar velen zal 't genoegen zijn iets 

af te weten van den levensloop van den 
Generaal. 

Levensloop, 
We mogen dit ontleenen aan "De 

Standaard": 
Lodewijk Franciscus Duymaer van Twist 

werd 9 November 1865 te 's-Gravenhage 
geboren, waar zijn vader apotheker was. 

Reeds vroeg openbaarde zich in den op
groeienden knaap een drang naar zelfstan
digheid. Vandaar dat hij, na vier jaren de 
H. B. S. in zijn woonplaats te hebben be
zocht, op 17-jarigen leeftijd (Augustus 1883) 
een vrijwillige verbintenis aanging bij het 
4e Regiment Infanterie te Leiden als adspi
rant-onderofficier. Destijds bestond er nog 
gelegenheid om langs dien weg officier te 
worden. 

Gelukkig was hij in dien eersten dienst
tijd niet. In October werd hij ziek. Een 
rheumatische aandoening belette hem eeni
gen dienst te verrichten. Het duurde tot 
Augustus 1884 eer hij geheel hersteld was. 

3 October 1884 volgde zijn bevordering 
tot korporaal en midden Juni 1885 werd hij 
sergeant. 

Met dankbaarheid herdenkt de jubilaris 
zijn compagnies-commandant, kapitein F. H. 
A. Sabron, den lateren minister van Oorlo~ 
in het kabinet-Heemskerk, aan wien hij 
voor zijn toekomstige loopbaan veel ver
schuldigd is. 

In 1887 deed hij met succes toelatings
examen voor den Hoofdcursus te Kampen. 

Van 1887-'89 verblijft de jonge Duymaer 
dan in de IJselstad. Hard werd er gewerkt. 
Zijn belijdenis schaamde hij zich niet. En 
men begrijpt, dat het officierenkorps den 
"fijnen" sergeant nu niet bepaald genegen 
was. Hij slaagde en in het najaar van 1889 
kon hij als officier te Leiden worden be
eedigd. 

Van 1889-1901 was de heer Duymaer 
van Twist te Gouda in garnizoen bij het 
4e regiment Infanterie. 

Door zijn benoeming tot Kamerlid in 1901 
kwam hij op non-actief. Het district Steen
wijk koos hem als z'n anti-revolutionnair 
vertegenwoordii,fer. Zulks bleef hij tot 1918, 
toen de A.R. Partij hem voor de noorde
lijke provincies in de Kamer bracht. Tot 
heden toe. 

In het jaar van zijn huwelijk, 1903, ves
tigde de heer Duymaer van Twist zich te 
Den Haag, zijn geboorteplaats. Twintil! jaar 
heeft hij deze in de Vroedschap gediend. 

Op 31 Augustus 1930 werd hij tot den 
titulairen rang van luitenant-generaal der 
Infanterie bevorderd. 

H. M. de Koningin erkende zijn verdien
sten door hem te benoemen tot Ridder in 
de orde van den Nederlandschen Leeuw. 

Wat de bladen zeggen. 
Veel is in deze dagen over den heer 

Duymaer van Twist geschreven. Enkele 
aanhalingen mogen we hieruit doen: 

In de "N. R. Crt." schreef Mr. W. C. 
Wendelaar: 

Heden wordt generaal Duymaer v. Twi5t 
70 jaar; oo dit feit moge ik met enkele 
woorden de aandacht vestigen van de lezers 
van dit blad. Want al is er veel, waarover 
de meesten van hen het niet met hem eens 
zullen zijn, één ding is er zeker, waarover 
zij en hij gelijk denken, en dat is het èij 
uitstek nat ion a 1 e instituut van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Na op de beteekenis van het Insti
tuut van den B.V.L. gewezen te hebben, 
vervolgt Mr. Wende laar: 

Het past allen trouwen aanhangers van 
ons Koningshuis, van Orde en Regeerings
gezag, hem daarvoor erkenteliik te zijn; 
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deze dag is een welkome gelegenheid daar
van te doen blijken. En we uiten daarbij 
deze wenschen op zijn verjaardag, dat voor
eerst de Generaal tot in hoogen ouderdom 
trotsch mag blijven op zijn B.V. L. en dat 
hij het vervolgens nooit zal beleven, dat 
de B. V. L. met der daad behoeft op te 
treden, want de B. V. L. beantwoordt eerst 
dàn goed aan zijn doel, wanneer hij p r e
v ent ie f werkt, m.a.w. wanneer hij er 
in mag blijven slagen te v o o r k o m en 
dat een revolutionnaire poging, met alle 
daaraan verbonden gruwelen en verschrik
kingen, wordt gewaagd. 

"De Standaard" wijdde een artikel 
van den heer P. van Rees, oud-secreta
ris van de N.L.C. en een "driestar" aan 
hem. 

De heer van Rees teekende den heer 
Duymaer van Twist treffend aldus: ,,De 
toe te brengen hulde heeft de Generaal 
niet slapend verdiend". 

In de "driestar" wordt de toewijding 
en trouw van den jubilaris geteekend 
ten opzichte zijner beginselen, ook zijn 
toewijding aan Koningin en Vaderland: 

Toewijding aan zijn Koningin en vader
land. 

Hij heeft dit vaderland mogen dienen in 
het leger. En ieder, die weet hoe hij heeft 
gediend, zal van zijn nobele toewijding 
moeten gewagen. Niet het minst de lands
zonen, die werden opgeroepen voor de 
nationale verdediging. 

Hij heeft in uren van gevaar getoond, hoe 
hij zich wilde geven voor de zaak van zijn 
volk. Want hij heeft leeren verstaan wat 
het zeggen wil: te betalen met zijn persoon. 

Vandaar dat een der vruchten van zijn 
onverpoosde inspanning, de Bijzondere Vrij
willige Landstorm, nog altijd het bewijs 
geeft, hoe luitenant-generaal Duymaer van 
Twist den dienst voor het vaderland opvat, 
en tot welk een bezieling in dien dienst 
hij anderen, de duizenden in ons volk, die 
den band van Oranje en Nederland eeren, 
weet op te voeren. 

Het vaderland mocht hem niet anders 
eeren dan doordat hij tot den hoogsten rang 
in de nationale verdediging opklom. 

,,De Telegraaf": 
Zoo komt het gesprek als vanzelf op den 

Bijzonderen Vrijwilli~en Landstorm, waar
van de jarige van Zaterdag de leider is. 
Gedurende zeventien jaren heeft hij als 
voorzitter van de Nationale Landstormcom
missie al zijn energie aan den 8. V. L. ge
geven en twintig jaren jonger lijkt de gene
raal, wanneer hij van de bereikte resultaten 
vertelt. 

Met al de liefde en toewijding van zijn 
voor de nationale zaak warm kloppend hart 
heeft hij zich aan dit omvangrijke werk 
gegeven, met als resultaat, dat thans 83.000 
man hiertoe behooren. 

Dat beteekent een omvangrijken arbeid 
door correspondentie en bespreking met 
twintig gewestelijke en talrijke plaatselijke 
commissies. De generaal is populair bij "zijn 
jongens" en als men hem er naar vraaót, 
is hij het meest verheugd, dat het mogelijk 
is gebleken het instituut van den B. V. L. 
tot ontwikkeling te brengen zonder dat er 
na eenigen tijd splitsing en scheuring zijn 
gekomen. Van iedere richting hebben ze 
er zich bij aangesloten en aldus heeft de 
B.V. L. op gelukkige wijze de nationale 
gedachte versterkt. 

,,De Rotterdammer" brengt een arti
kel van een zijner redacteuren, die wel 
bijzonder goed met de landstormbewe
ging op de hoogte blijkt te zijn. In zijn 
interview met den Generaal vroeg deze 
journalist naar den Landsto1m. Het ant
woord was: ,,Daar weet ge alles van". 
En, vervolgt dit blad: 

En inderdaad, daarin heeft "de generaal" 
gelijk. Maar daar weet ook ieder nationaal 
voelend man alles van. We herinneren ons 
allen het eerste enthousiaste begin. Later 
kwam de consolidatie en thans is de B.V.L. 

J. v.d. BOOGERT - SOMMELSDIJK 
Luxe autoverhuur - Met en zoncler chauffeur 

Ring 99 - Telef. 190 

al aardig op weg naar een sterkte van 
100.000 man. Het is een gerespecteerd en 
gevreesd instituut geworden. Het een is 
van niet minder groote waarde dan het 
ander. 

Zeventien jaar lang heeft de heer Duy
maer van Twist nu aan den opbouw en de 
versterkinl! van den B.V.L. tijd en krachten 
gegeven. Hij is er - in het Parlement en 
daar buiten - de opperpropagandist voor. 
Zijn populariteit in dezen kring is onbe
grensd, ook, omdat men er weet, wat hij 
steeds voor "onze jongens" over heeft 
gehad. 

De B.V.L. is een nationaal instituut, maar 
is het niet tevens een nationaal monument, 
waarop met liefde en dankbaarheid aan 
alle zijden de naam Duymaer van Twist 
geschreven is? Zeker zal ook de B.V.L. 
aan 9 Nov. 1935 in bijzonderen zin denken. 
Novemberdagen hebben voor onze "Als 't 
moet" -organisatie nu eenmaal bijzondere 
beteekenis. 

Uit een "driestar" van dit zelfde blad 
knippen we: 

En wanneer wij tegenwoordig den jovialen 
omgang tusschen militairen en burgers 
waardeeren, zooals deze met name op de 
Landstormbijeenkomsten tot uiting komt, 
dan danken wij deze toenadering niet in de 
laatste plaats aan den jubileerenden hoofd
officier, die nooit vergat, dat hij ook "bur
ger" was, d.wz. één met het gansche volk 
en speciaal met het Christelijke volksdeel. 

Het "Handelsblad" schreef: 
Al heeft de heer Duymaer van Twist in 

die jaren geen actieven dienst gedaan, hij 
is het leger steeds een warm hart bl;.jven 
toedragen en waar hij kans zag, heeft hij 
zijn kracht in dienst er van gesteld. Hij, 
die indertijd heeft meegeholpen bij de in
stelling van wat later het reservekader 
werd, is de oprichter en vele jaren de be
zielende leider van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm geweest. 

De "Prov. Gron. Crt.": 
Aan velerlei arbeid gaf de heer Duymaer 

van Twist zijn gewaardeerde krachten. Tot 
zijn levenswerk behoort ongetwijfeld de 
consolidatie van den Bijz. Vrijw. Landstorm, 
wiens bestevaer en voorzitter hij vanaf de 
oprichting geweest is. 

Bij de enkele gegevens, die wij op
vingen - er zullen er ongetwijfeld veel 
meer zijn, die ons niet onder de oogen 
kwamen - voegen we nog een kort 
knipsel uit het "Chr. Militaire Blad", 
maandblad van de Nat. Chr. Off. Ver
eeniging: 

Wij begroeten in hem onzen Jl'evierden 
Voorzitter, wiens warme belangstelling voor 
de weermacht in haar geheel ons allen 
bekend is en dien wij eeren wegens den 
ijver en volharding, waarmede hij ook de 
behartiging der geestelijke belangen in de 
weermacht voorstaat. 

De huldiging. 
De Generaal en mevrouw Duymaer 

van Twist zijn op treffende wijze in de 
groote zaal van den Dierentuin gehul
digd. Deze huldiging geschiedde uit 
naam van alle landstormers uit het ge
heele land. 

Ter voorbereiding hiervan had zich 
een commissie gevormd - op initiatief 
van den heer L. G. Royaards, voorzit
ter van de gewestelijke landstorm
commissie Zuid-Holland: West - be
staande uit alle voorzitters en secre
tarissen van alle gewestelijke land
stormcommissiën uit het geheele land. 
Als commissie van uitvoering werden 
aangewezen de heeren L. G. Royaards, 
voorzitter, Den Haag;- Mr. F. J. D. C. 
Egter van Wissekerke, burgemeesfor 
van Brielle; J. Dercksen, Gouda; Res. 
Luit-Kolonel A. C. de Neeve, Rotter-
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dam, en de Res. Kapiteins D. J. Karres, 
uit Wassenaar, secretaris, en G. van 
Sitteren, uit Den Haag, penningmeester. 

Natuurlijk werd overleg gepleegd met 
de heeren van de Nationale Landstorm 
Commissie, die onder voorzitterschap 
van Zijne Excellentie Dr. H. Colijn, 
Minister van Staat, voorzitter van den 
Raad der Ministers, tot het eere-comité 
toetraden, te weten de heeren J. R. 
Snoeck Henkemans, Mr. A. G. A. Rid
der van Rappard, A. N. Fleskens, Ge
neraal-Majoor H. de longh, Inspecteur 
Infanterie en Vrijw. Landstorm en G. F. 
Boulogne, secretaris. 

Bij de voorbereiding werd contact 
gehouden met de heeren J. Schouten en 
Mr. J. Terpstra, die de organisatie voor
bereid hebben van de receptie, die in 
den namiddag in Hotel De Witte Brug 
gehouden werd. 

De zaal. 
De groote zaal van den Dierentuin 

was op waarlijk artistieke wijze aange
kleed met palmen en bloemen, met Per
zische tapijten en kelims .... 

De foto's die ongetwijfeld in dit blad 
zullen worden opgenomen, zullen daar 
zeker een indruk van geven. 

Precies om t uur zette Hueguenin 
met zijn Oude Jagerband met een vlot
ten marsch in en alle gasten, die inder
daad uit alle deelen van het land ge
komen waren, leden van gewestelijke 
commissies, hoofd- en subalterne offi
cieren, bij den B.V.L. aangesloten, plaat
selijke leiders, afgevaardigden van 
plaatselijke commissies, zochten reeds 
hun plaatsen op, in blijde stemming van 
de verheugende en zeer bijzondere 
landstormsamenkomst, die zou volgen. 

Even voor half twee geleidde de heer 
Royaards, zoomede Res. Kapitein Kruls, 
die de regeling van de commissie van 
ontvangst op zulk een keurige wijze 
vervuld heeft, de hooge gasten naar het 
podium. 

Met hartelijk applaus werden ze 
begroet. 

Wie er waren. 
We merkten op Minister Colijn en 

mevrouw Colijn, de Ministers Mr. J. A. 
de Wilde, Mr. Dr. L. N. Deckers, Mr. 
P. J. Oud en Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. 
Gelissen, de Commandant van het Veld
leger, Luitenant-Generaal Jhr. W. 
Röell, vergezeld van ten Luit.-Adj. J. 
P. A. Mekkes; de leden van de Natio
nale Landstormcommissie J. R. Snoeck 
Henkemans, Mr. A. G. A. Ridder van 
Rappard, Generaal-majoor H. de Iongh, 
Inspecteur Infanterie en Vrijw. Land
storm, vergezeld van ten Luit.-Adj. H. 
J. Koning, en Res. Kapitein G. F. Bou
logne, secretaris N.L.C.; de voorzitters, 
secretarissen der gewestelijke land
stormcommissiën, o.w. Monseigneur Dr. 
H. A. Poels, hoofdaalmoezenier van den 
arbeid voor Limburg, uit Heerlen; ver
schillende leden van de commissie, die 
den jubilaris in Hotel De Witte Brug een 
receptie aanboden, o.m. de heer J. 
Schouten te Rotterdam; Luitenant-Ge
neraal P. J. van Munnekrede, lid Hoog 
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Militair Gerechtshof; Generaal-Majoor 
J. H. G. Kappelhoff, Inspecteur Kon. 
Marechaussee; Generaal J. L. ten 
Bosch, oud-Inspecteur van den Vrij
willigen Landstorm; Generaal-Majoor 
K.N.I.L. b.d. Ch. Kiès; Generaal
Majoor b.d. J. H. Zeeman; Luite
nant-Generaal b.d. J. H. Borel, oud
Inspecteur Landstorm; Kolonel W . F. 
Sillevis, Commandant 1e Artilleriebriga
de, Garnizoenscommandant en den Ka
pitein-Plaatselijk-Adjudant E. C. C. W. 
L. Baron van Heeckeren van Brandsen
burg; Generaal-Majoor J. C. J. B. A. de 
Josselin de Jong, alg. secretaris, en Res. 
Luit-Kolonel A. de Bruijn, advis. lid 
van de Legercommissie; Mr. P. Droog
leever Fortuyn, Burgemeester van Rot
terdam en Prof. van der Bilt, waarne
mend Burgemeester van Den Haag. 

Wij deden een belangrijke greep uit 
de gasten, want ditmaal is het niet mo
gelijk alle voormannen uit den Land
storm met name te noemen, zoomede 
de zoo talrijke hoofd- en subalterne 
officieren. 

Nadat de gasten gezeten waren, was 
't wachten op den jubilaris en op "de 
Landstormvrouwe", zooals Minister 
Deckers mevrouw Duymaer van Twist 
zoo hoofsch genoemd heeft. In diepe 
stilte wachtte de zaal. ... 

Dan klonken voetstappen. Generaal 
en mevrouw Duymaer van Twist wer
den naar het podium geleid door de 
heeren Egter van Wissekerke en 
Dercksen, door de Res. Kolonels Rozen
daal, Lütz, Donk en Jans, Res. Majoor 
Boots en de Res. Kapiteins Kruis en 
Karres. 

Allen stonden van hun zitplaatsen op. 
Toen Generaal en mevrouw Duymaer 

van Twist voor hun zitplaatsen aange
komen waren, bood mejuffrouw Emmy 
Boots, dochter van den Commandant 
van het V.L.S.K. ,,Zuid-Holland : West", 
aan de Landstormvrouwe fraaie bloe
men aan, gesierd met nationale linten, 
,,namens alle vrijwilligers van den Bijz. 
Vrijw. Landstorm uit het geheele 
land" .... 

Ovatie. 

Dan brak een minutenlange ovatie 
los, die een krachtige en duidelijke taal 
sprak, van de lief de van den Landstorm 
voor den jubilaris .... 

Nadat het applaus verklonken was, 
plaatste de heer L. G. Royaards, voor
zitter van de gewestelijke landstorm
commissie "Zuid-Holland : West" zich 
achter het spreekgestoelte en sprak: 

Toespraak L. G. Royaards. 

Excellenties, 
Dames en Heeren, 
Bij den aanvang van deze landstorm

samenkomst, die wel een zeer bijzonder 
karakter draagt, is het mij als voorzit
ter dier samenkomst een behoefte U 
allen een hartelijk welkom toe te 
roepen. 

Een bijzonder woord van welkom 
moge ik richten tot: Zijne Excellentie 
Dr. Colijn, Minister van Staat, voorzit
ter van den Ministerraad; Z.Exc. Mr. 
de Wilde, Minister van Binnenlandsche 
Zaken; Z.Exc. Mr. Dr. Deckers, Minis
ter van Landbouw en Visscherij; Z.Exc. 
Mr. Oud, Minister van Financiën; Z.Exc. 
Prof. Dr. Ir. Gelissen, Minister van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart; 
Z.Exc. Jhr. Röell, Commandant van het 
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Veldleger; den Edelachtb. heer Prof. Ir. 
van der Bilt, waarnemend Burgemeester 
van Den Haag; Generaal Majoor de 
Iongh, Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm, en verder alle Militaire- en 
Burgerlijke autoriteiten, die mij, in ver
band met den beperkten tijd, wel zullen 
willen verontschuldigen, dat ik hen niet 
bij name noem. 

Dan wendde de heer Royaards zich 
tot den heer Duymaer van Twist: 

Excellentie, 
Hooggeachte Jubilaris, 
Het is voor mij als voorzitter van het 

Uitvoerend Comité, dat de - in het 
kader van dezen tijd passende -
sobere huldiging en herdenking van 
dezen voor U en ons zóó belangrijken 
en heugelijken dag voorbereidde en uit
.werkte, wel een bijzonder groot voor
recht, maar daarnaast nog een veel 
grooter genoegen, de eerste te mogen 
zijn, die U en mevrouw Duymaer van 
Twist, namens het U en ons allen zoo 
na aan het hart liggende Instituut van 
den B.V.L., dat onder Uw energieke en 
krachtige leiding is uitgegroeid tot een 
Instituut van ruim 83.000 vrijwilligers 
en waarvan U - ik zeg het met trots -
de geestelijke vader bent, mijn welge
meende en allerhartelijkste gelukwen
schen met Uw 70sten verjaardag te 
mogen aanbieden. 

Het zal U niet verwonderen, jubila
ris, dat, toen ruim een half jaar geleden 
de plannen voor deze herdenking door 
mij ter hand werden genomen en aan 
alle Gewestelijke Commissies werden 
voorgelegd, deze met groot enthousias
me werden ontvangen en zij het er allen 
over eens waren, dat deze dag in geen 
geval onopgemerkt voorbij mocht gaan. 

Wel was men unaniem van meening, 

dat met twee factoren terdege rekening 
moest worden gehouden, en wel in de 
eerste plaats, dat het niet in Uw geest 
zou zijn, als grootsche huldebetoogingen 
op touw werden gezet en in de tweede 
plaats, dat het Uw wensch zou zijn, dat 
een en ander in overeenstemming werd 
gebracht met de sobere tijdsomstandig
heden, die wij thans beleven. 

Waar derhalve voor feestvieriag de 
tijdsomstandigheden al zéér ongeschikt 
zijn en een openbare huldiging niet in 
Uw geest zou zijn, hebben wij ons be
paald tot deze kleine, wil ik niet zeg
gen, maar toch wel tot deze eenvou
dige, intieme landstormbijeenkomst, 
waarin we willen terugzien en ons nog 
eens voor den geest willen halen het 
tijdperk van 1918 tot den dag van van
daag en waarin wij behoefte gevoelen 
getuigenis af te leggen, namens allen 
die bij den B.V.L. betrokken zijn, van 
onze waardeering, bewondering en 
dankbaarheid jegens U, voor alles wat 
U sedert 1918 in zoo ruime mate als 
leider voor het Instituut hebt gedaan, 
en om uit te spreken wat wij allen steeds 
gevoelen, n.l. hoe hoog wij U waardee
ren als voorzitter van de Nationale 
J..,andstorm Commissie en de groote 
sympathie die wij voor U hebben als 
mensch. 

Over die waardeering, bewondering 
en dankbaarheid, waarvan ook mijn 
hart vervuld is, zal door mij evenwel 
niet verder worden uitgewijd, maar zal 
dit geschieden door den oudsten voor
zitter in jaren en in leeftijd der Gewes-
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telijke Commissies, Mr. Egter van Wis
sekerke, voorzitter van de Geweste
lijke Landstorm Commissie, de Monden 
der Maas, Burgemeester van den Briel, 
die ik daartoe zoo dadelijk het woord 
zal verleenen. 

Deze zal ongetwijfeld in hartelijke en 
welgekozen woorden het volle licht 
laten schijnen op uw groote verdienste 
als voorzitter van de Nationale Land
storm Commissie en op alles wat U als 
zoodanig voor het Instituut van den 
B.V.L. hebt gedaan, jà - als gevolg 
daarvan - voor geheel ons Volk. 

Jubilaris, ik zou nog zoo ontzettend 
veel kunnen en willen zeggen, maar ik 
moet kort zijn en moet oppassen mij 
niet te gaan begeven op het terrein van 
den U zooeven aangekondigden spreker. 

Slechts dit nog: op dezen voor U zoo 
heugelijken en zonnigen dag kan het 
niet anders of Uw gemoed moet vervuld 
zijn van groote dankbaarheid! Dank
baarheid bovenal jegens Hem, die u door 
zijn goedheid onder de meest gunstige 
omstandigheden dezen betrekkelijk 
hoogen leeftijd liet bereiken en U spaar
de voor allen die U lief en dierbaar zijn 
geworden, maar in de eerste plaats voor 
Uw echtgenoote, die U onder alle om
standigheden - ook waar het de be
langen van den B.V.L. betrof - met 
groote zorg en lief de ter zijde stond. 

De landstorm voelt dan ook dat zij 
grooten dank aan mevrouw Duymaer 
van Twist verschuldigd is, daar zij U, 
waarschijnlijk heel wat meer dan haar 
lief was, aan het Instituut heeft moeten 
afstaan. 

Moge het U gegeven zijn, jubilaris, 
dezen dag nog vele jaren te herdenken 
in het bezit van een goede gezondheid 
en van alle eigenschappen die Uw per
soonlijkheid vormen, waarvan ik in het 
bijzonder wil noemen Uw goedhartig
heid, Uw groote werkkracht en Uw niet 
genoeg te prijzen toewijding. 

Dit is mijn oprechte wensch! 
Mevrouw Duymaer van Twist en 

landstormers uit het geheele land, wij 
danken God wat Hij ons door "onzen 
Generaal" heeft willen schenken en 
openlijk willen wij het hier in deze 
samenkomst uitspreken: ,,Wij willen en 
kunnen hem niet missen!" 

Een langdurig applaus volgde, gevolgd 
door het zingen van het ontroerende: 
,,Dat 's Heeren zegen op U daal'!. . . . ". 

Een vertegenwoordiger 
van H.M. de Koningin. 

Even trad er stilte in de zaal. 
Generaal-Majoor D. Q. C. F. Jonge 

van der Halen, de vertegenwoordiger 
van H.M. de Koningin, werd op plech
tige wijze binnengeleid door Mr. A. G. 
A. Ridder van Rappard, lid van de 
Eerste Kamer, lid van de Nationale 
Landstormcommissie, door de Res. 
Kolonels Rozendaal, Lütz, Donk en 
Jans, zoomede door de Res. Kapiteins 
Kruis en Karres. 

Nadat de heer van Rappard den heer 
en mevrouw Duymaer van Twist aan 
den vertegenwoordiger had voorgesteld, 
bracht Generaal Jonge van der Halen 
de gelukwenschen over van Hare Ma
jesteit de Koningin, waarop de heer 
Duymaer van Twist woorden sprak van 
grooten dank en erkentelijkheid aan 
H.M. de Koningin. 

Onder plechtige stilte verliet de ver
tegenwoordiger van H.M. de Koningin 
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weder de zaal, door de comm1ss1e van 
ontvangst uitgeleide gedaan. 

Het was een grootsch moment ge
weest .... 

Hierna volgde de huldiging van den 
Landstorm. 

Rede Mr. Egter van Wissekerke. 
Namens den Landstorm werd de hul

digingsrede gehouden door Mr. F. J. D. 
C. Egter van Wissekerke, voorzitter 

Mr. F. J. D. C. EGTER VAN WISSEKERKE. 

van de gewestelijke landstormcommis
sie "Monden der Maas", afd. ,,Voorne 
en Putten", als oudste der voorzitters 
der gewestelijke landstormcommissiën. 

Mr. Egter van Wissekerke richtte zich 
tot den jubilaris, en sprak ongeveer als 
volgt: 

Generaal, 
Het is ten tweede male, dat mij de 

eer te beurt valt U namens de onder
scheidene gewestelijke Landstorm Com
missies te mogen toespreken. De eerste 
keer geschiedde dit op 6 November 
1931, toen ik den eere-voorzitter, U en 
de verdere leden der Nationale Land
storm Commissie mocht huldigen bij ge
legenheid van de herdenking van haar 
12à-jarig bestaan. 

Thans geldt het een andere zaak, 
thans heb ik, bovendien niet alleen na
mens die commissies, maar tevens na
mens alle vrijwilligers, uitsluitend tot 
U het woord te richten. 

Toen het bekend werd, dat U op 9 
November 1935 Uw 70sten verjaardag 
hoopte te vieren, nam de voorzitter van 
de Landstorm Commissie "Zuid-Hol
land : West", de heer Royaards, het 
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initiatief en riep de onderscheiden voor
zitters en secretarissen der commissies 
ter vergadering bijeen om te beraadsla
gen of en zoo ja op welke wijze de Bij
zondere Vrijwillige Landstorm U van 
hare belangstelling kon doen blijken. 

Onnoodig U te verzekeren, dat het 
denkbeeld U, Generaal, bij die gelegen
heid te huldigen, algemeene instemming 
ontmoette. 

Op welke wijze aan het plan uitvoe
ring zou worden gegeven, daaromtrent 
kon niet zoo terstond worden beslist, 
want er moesten informaties worden 
ingewonnen en in de eerste plaats moest 
blijken in hoeverre een huldiging U wel
gevallig zou zijn. 

Een commissie van voorbereiding 
werd benoemd, bestaande uit den heer 
Royaards als voorzitter en als leden uit 
de heeren Dercksen, voorzitter van de 
Landstorm Commissie "Gouda", de 
N eeve, voorzitter Landstorm Commis
sie "Rotterdam", Karres, secretaris van 
de Commissie "Zuid-Holland : West", 
Van Sitteren, Administrateur der Na
tionale Landstorm Commissie en uit mij, 
iZijnde voorzitter van de Commissie 
"Monden der Maas" (deel Voorne en 
Putten). 

Nu zoudt U het wellicht eenigszins 
zonderling kunnen vinden dat niet de 
heer Royaards maar ik tot u het woord 
voer; ik moge U er evenwel op wijzen, 
dat ik in een vergadering van voorzit
ters en secretarissen op voorstel van 
den heer Royaards, wien het bekend 
,was, dat ik het op hoogen prijs zou stel
len U wederom als oudste der voorzit
ters te mogen toespreken, werd aange
wezen de tolk van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm te zijn. 

En dat ik die tolk mag zijn in tegen
woordigheid van de besturen der ge
westelijke landstormcommissies, van 
vertegenwoordigers van plaatselijke 
Landstorm Commissies, van Officieren 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm en vrijwilligers, benevens van tal 
van hooge civiele en militaire autoritei
ten, die alzoo getuige zijn van deze 
plechtigheid, verheugt mij ten zeerste. 

En zoo sta ik dan tegenover U om U 
geluk te wenschen met Uw 70sten ver
jaardag en om U te huldigen. 

Om U te huldigen, niet als krijgsman, 
niet als Lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, niet als oud-Lid van 
den Haagschen Gemeenteraad, niet als 
strijder voor de antirevolutionnaire be
ginselen, niet als lid van de Leger-Com
missie, niet als beschermer van schippers 
en visschers, ook niet wegens uw werk
zaamheden in Zuiderzee-aangelegen
heden en evenmin om U te roemen of 
te huldigen als jovialen, goedhartigen, 
populairen man. 

Maar ik sta hier uitsluitend om U 
hulde te brengen voor al hetgeen U hebt 
verricht m het belang van ons anti
revolutie-instituut, waarvan ik U zoo 
terecht noemen kan de spil, de nimmer 
stilstaande motor. 

1918. 
Ik zou mij in gedachten daartoe een 

oogenblik willen verplaatsen naar de 
Novemberdagen van 1918. 

De wapenstilstand was 11 November 
1918 tot stand gekomen. Een vloedgolf 
van revolutie kwam over Europa. De 
keizers van Duitschland, van Oostenrijk
Hongarije en de Czaar van Rusland wer
den af gezet. 
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Hier moest er ook iets dergelijks ge
schieden, meenden zekere revolution
naire partijen. 

Een socialistische republiek moest 
worden opgericht. De arbeidersklasse 
moest naar de macht grijpen ten koste 
van de souvereiniteit van Oranje; de 
hechte band tusschen Nederland en 
Oranje moest worden verbroken. De Ko
ningin had te abdiceeren en geschiedde 
dit niet, dan zou het volk wel een einde 
maken aan den bestaanden toestand. 
Het leger was niet meer betrouwbaar 
(ook al blijkens hetgeen er in den Hars
kamp was geschied) en op de politie 
viel niet meer te vertrouwen. Een op
perste raad van arbeiders en soldaten 
kon dan ook gemakkelijk tot stand 
komen. 

Zoo althans redeneerden de revolu
tionnairen en zoo werd ook luide ver
kondigd in hun samenkomsten. 

Maar dit zou zoo maar niet kunnen 
geschieden. De Regeering, overtuigd van 
het drei-gende gevaar, nam haar maat
regelen. Zij moest, waar het leger in 
snelle demobilisatie verkeerde, de be
schikking hebben over een betrouwbare 
macht. In den nacht van 12 op 13 No
vember werd daarom de Vrijwillige 
Landstorm voor "opkomst met spoed" 
onder de wapenen geroepen en zoo werd 
binnen 24 uur door de activiteit van de 
Regeering in overleg met volksvertegen
woordigers en particulieren ( en tot die 
personen behoorde ook U, Generaal) 
een gebiedend halt toegeroepen tot hen 
die revolutie beoogden. 

Evenwel, hiermede kon niet worden 
volstaan. 

In een samenkomst van rechtsche 
parlementaire groepen, welke ook door 
U werd bijgewoond, werd de wensche
lijkheid besproken om betrouwbare mi
litie en landweerplichtigen op te roepen 
om vrijwifüg zich ter beschikking te 
stellen van het wettig gezag. 

Maar dit was niet terstond voor uit
voering vatbaar, omdat eerst blijken 
moest of zulk een oproeping wel geoor
loofd was uit staatsrechterlijk oogpunt 
of met betrekking tot het algemeen 
belang. 

Twee leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal (één van deze was 
U) werden afgevaardigd om deze zaak 
te bespreken met de Regeering. Het pian 
verkreeg haar volle instemming en aan 
beide heeren werd de opdracht gegeven 
dit spoedig ten uitvoer te brengen. 

Het gevolg was, dat reeds op 16 No
vember 3 à 4000 geheel betrouwl->are 
mannen ter beschikkin~ der Regeering 
stonden. 

Op den gedenkwaardigen dag van 18 
November kon U, Generaal, toen U met 
een viertal landstormvrijwilligers door 
H.M. werd ontvangen, aan de Koningin 
de absolute verzekering geven, dat alle 
vrijwilligers bereid waren om als 't 
moest Haar, Haar Huis en het wettig 
gezag te verdedigen tegen revolutie
pogingen. 

Een schoone dag was deze voor U, 
Generaal. 

De B.V.L. geboren. 
De ,gevaren voor een revolutie waren 

nu wel bezworen, maar wat de toekomst 
in zich had, wist niemand. Het was daar
om, dat in Januari 1919 op verzoek van 
den toenmaligen Minister van Oorlog 
een overleg plaats had tusschen U en 
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het departement, om te komen tot con
solidatie van een macht op welke de 
Regeering steeds rekenen kon, dus om 
te stichten den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

Deze zaak was ook reeds besproken 
in een bijeenkomst ten huize van Dr. 
Colijn, op welke vergadering ook tegen
woordig waren de heer De Savornin 
Lohman en U, en het is bekend hoe het 
denkbeeld om een blijvende organisatie 
in het leven te roepen (na den terug
keer der vrijwilligers op 19 November 
1918) reeds in diezelfde maand door Dr. 
Colijn aan de Regeering in overweging 
werd gegeven, zoodat aan onzen tegen
woordigen Eersten Minister, Dr. Colijn, 
feitelijk de eer toekomt van den eersten 
stoot te hebben gegeven tot oprichting 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. 

Een commissie, bestaande uit U en 
uit de heeren Dr. Deckers en Snoeck 
Henkemans, werd gevormd om dit plan 
uit te voeren, maar de noodige eenheid 
en centrale leiding ontbraken, zoodat de 
Regeering er toe overging om op 3 Mei 
1919 op te richten de Nationale Land
storm Commissie met U - hoe had men 
dit ook anders kunnen verwachten -
als voorzitter. 

Reeds bij de eerste pogingen om tot 
consolidatie te komen, meldden zich 
veel betrouwbare mannen aan en sinds 
ontwikkelde ons anti-revolutie-instituut 
zich aanhoudend, zoo dat de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm beschikt over 
meer dan 83.000 vrijwilligers (Motor-, 
Vaartuigen- en Spoorwegdienst inbegre
pen) met ± 300 officieren en 1183 plaat
selijke leiders. Er zijn 21 Gewestelijke 
Landstorm Commissiën, omvattende 
1142 plaatselijke Commissiën. 

En dat die ontwikkeling zoo plaats 
had, is te danken aan uw meesleepende 
woorden, aan uw drijvende kracht en 
aan uw bezielenden invloed; aan U, die 
de Landstormers er bij voortduring op 
wijst, dat het hun taak is te waken voor 
het behoud van ons Oranjehuis en van 
onze vrijheid, wanneer de draak der 
revolutie het mocht wagen te eeniger 
tijd den kop weder op te richten. 

Hoe dikwijls bezoekt U niet onze 
Landstormdagen; nimmer laat U dan na 
er op te wijzen, dat de Landstormer 
steeds paraat behoort te zijn om zoo 
noodig onze dierbaarste goederen te be
schermen en om het wettig boven ons 
gesteld gezag "als 't moet"· met den 
sterken arm te beschermen. 

Ook vestigt U steeds de aandacht op 
de saamhoorigheid en ter bevordering 
daarvan werden door U krachtige en 
met succes bekroonde pogingen in het 
werk gesteld om ieder Verband, voor 
zooverre het dit nog niet had, in het 
bezit te stellen van een koninklijk er
kend vaandel. 

De vaandel-uitreiking te Ede. 
Het is inzonderheid aan uw volhar

dend streven te danken geweest, Gene
raal, dat deze erkenning, deze niet ge
noeg te waardeeren vorstelijke daad, 
werd tot stand gebracht. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
kan dan ook terecht de vaandel-uitrei
king te Ede als een van zijn schoonste 
dagen beschouwen. Aan de warme lief de 
voor onze instelling van den toenmahgen 
Minister van Defensie, Dr. Deckers, is 
het te danken, dat uw pad, om het 
groote doel te bereiken, werd geëffend. 

Veel, onnoemelijk veel heeft de Bij-
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zondere Vrijwillige Landstorm aan U, 
Generaal, te danken en daarom wilde 
deze U op dezen dag zijn hulde betuigen 
en U, met Mevr. Duymaer van Twist, 
zijn welgemeende gelukwenschen aan
bieden. Mevr. Duymaer van Twist, die 
U meermalen op onze Landstormdagen 
vergezelt en die door haar belangstel
lend medeleven met uw arbeid voor U 
een ,groote steun en kracht is geweest 
en nog is; Mevr. Duymaer van Twist, 
aan wie de Bijzondere Vrijwillige Land
storm dank verschuldigd is voor haar 
groote en voortdurende belangstelling in 
het welzijn van oris instituut. 

Ik mag U namens den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm toewenschen, dat 
U nog verscheidene jaren, U verheugend 
in een goede gezondheid, moogt blijven 
de ziel van onzen Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm, ons instituut, dat in de 
eerste plaats waakt voor het behoud van 
ons geliefd Vorstenhuis, voor het be
houd van onze politieke- en godsdienst
vrijheid en van ons vrij en zelfstandi•g 
volksbestaan. 

De Landstorm Commissiën en Vrijwil
ligers wilden niet, dat ik het bij woorden 
laten zou, maar zij droegen mij op U 
een tastbaar bewijs van hun erkentelijk
heid te schenken. (Het doek, dat het 
schoone schilderij, dat ter zijde was op
gesteld, tot dusver nog bedekte, werd in 
alle stilte thans verwijderd.) Zij meen
den dit niet beter te kunnen doen, dan 
door U aan te bieden een schilderij, ge
maakt door den kunstschilder Addicks 
voorstellende de plechtige uitreiking 
namens H. M. de Koningin door Minister 
Mr. Dr. Deckers, van veertien Korps 
vaandels op 11 Juni 1932 te Ede, een 
uitreiking, die, zooals ik reeds opmerkte 
kon plaats hebben dank zij uw krach 
tige werkzaamheid. 

Zij waren bovendien van oordeel, dat 
het reeds op zichzçlf van belang was, ook 
voor het nageslacht deze gebeurtenis 
met penseel en verf te vereeuwigen. 

Behalve het schilderstuk bied ik U 
hierbij aan een oorkonde, bevattende de 
handteekeningen van commandanten 
voorzitters, secretarissen en leden der 
Commissies en die van alle plaatselijke 
leiders van den B.V.L 

Moge het aanschouwen van schilderi 
en van oorkonde, gemaakt door Gebr 
Grevenstuk te Amsterdam, U in leven 
dige herinnering houden de dankbaar 
heid van den Bijzon deren V rijwilligen 
Landstorm tegenover U. 

Ik meen te mogen besluiten en thans 
- spr. wendde zich hier tot de zaal 
richt ik mij tot U allen, in de verwach 
ting, dat U met mij zult instemmen in 
een driewerf: ,,Leve de Generaal!". 

Allen verhieven zich van hun zetels 
en driemaal weerklonk een machtig 
"Leve de Generaal!", gevolgd door een 
zeer langdurig applaus. 

Thans werd als vanzelf aandacht ge 
vraagd voor het sublieme schilderij, dat 
juist onthuld was. 

Even waren we weer bij de vaandel 
uitreiking te Ede, dit grootsche moment 
uit de landstormbeweging. 

Dat werd ook aangevoeld en zóó 
klonk aller gezang op: 

Mijn schilt en mijn betrouwen 
Zijt Gij, o God, mijn Heer ... 

Het was de vertolking van een natio 
naal moment. 

Fa. ANDR. VISSER - STEENWIJK 
EERSTE KWALITEIT 

Groente-, Bloem- en Landbouwzaden 
Op plaatsen, waar niet vertegenwoordigd, 
nog ACTIEVE VERKOOPERS gevraagd. 

( 



S. DE WAARD, Zwijndrecht 
ZAADTEELT - ZAADHANDEL 

In alle plaatsen act. agenten gevraagd 

Toespraak Minister Colijn. 
Vervolgens stelde Zijne Excellentie, 

Dr. H. Colijn, Minister van Staat, Voor
zitter van den Ministerraad, zich achter 
het spreekgestoelte. 

Minister Colijn werd met luide bijvals
betuigingen en daverend applaus be
groet. 

Minister Colijn noemde het een zaak 
van beteekenis, als men het merkteeken 
der zeventig jaar in het leven heeft be
reikt en mag terugzien op een welbe
steed leven in het algemeen volksbelang. 
Dat mag van ,generaal Duymaer van 
Twist op dezen dag gezegd worden; zijn 
beste karaktertrekken, zijn toewijding 
en trouw aan alles, waar hij zich aan 
wijdt: de Vrijwillige Landstorm of de 
Zuiderzeevis-schers of de binnenschip
pers - als er een zuigelingenkliniek op 
de Veluwe zou worden opgericht, zou 
hij nog kans zien er de binnenschippers 
en de Zuiderzeevisschers bij te halen 
(hartelijk gelach) - en dat is juist van 
belang geweest, toen het er op aan 
kwam, den Bijzon deren V rijwilligen 
Landstorm niet in het leven te roepen, 
maar in het leven te houden. Het 
was de groote vraag: hoe vindt men 
iemand, die de bezieling van het 
oogenblik er blijvend in houdt? Had
den we toen niet gehad den man van 
onbegrensde toewijding en onkreukbare 
trouw aan de op zich genomen taak, dan 
zou die arbeid niet geslaagd zijn op de 
wijze als hij thans geslaagd is. 

De Landstorm is in de eerste plaats 
een instrument, gericht naar het binnen
land, ter verzekering van de orde en de 
binnenlandsche rust, als de Regeering 
op haar een beroep doet. Maar hij is ook 
nog iets anders en iets meer. Toen na 
den oorlog werd geloofd, dat de gedwon
gen ontwapening van de eene helft van 
ons werelddeel gevolgd zou worden door 
de ontwapening der andere helft, moest 
wel eens de gedachte opkomen, dat de 
zorg voor onze weermacht naar den ach
tergrond kon worden gedrongen. De 
Landstorm heeft echter de gedachte le
vendig gehouden, dat onze weermacht 
niet mocht worden verwaarloosd. In 
laatste instantie is dan ook de zorg van 
generaal Duymaer van Twist voor onzen 
Landstorm een dienst, aan de Neder
landsche staatsgemeenschap bewezen. 

Hare Majesteit de Koningin heeft daar
om gem:·raal Duymaer van Twist be
noemd tot commandeur in de Orde van 
Oranje Nassau. 

(Langdurig applaus volgde.) 
En omdat de generaal in de Tweede 

Kamer de gewoonte heeft om hetgeen 
van de Ministerstafel wordt gezegd niet 
dadelijk voor honderd procent aan te 
nemen - wederom volgden hartelijke 
lachsalvo's - reikte minister Colijn hem 
het bewijs van de benoeming over. 

Onmiddellijk daarop onderstreepten 
de musici het applaus met een frissche 
marsch, waarna 

de heer Snoeck Henkemans 
namens de Nat. Landstormcommissie 
den jubilaris eenige oogenblikken toe
sprak. 

Zij is u grooten dank verschuldigd 
want wij kunnen met zooveel gerustheid 
het werk aan u toevertrouwen! 

Dat werk is moeilijk en teer, omdat 
ons Instituut zoo'n breede samenstelling 
heeft. 

De commissie wenscht u hartelijk ge
luk. God spare u nog lange jaren voor uw 
echtgenoote, voor ons vaderland en voor 
onzen B.V.L. (Hartelijk applaus). 

Blauwe Borden en Vazen van: 

,,De Porceleyne Fles" 
Bij BER1GWERF B.V.L.-er 
HAV.EN 5 en 13 MAASSLUIS 
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tevens verstopping GENEEST! Recept 
van Prof. Dr. med. MUCH. 

Personeel N.L.C. 

Namens het bureaupersoneel van de 
Nationale Landstorm Commissie sprak 
ten slotte sergeant-majoor-instructeur 
W. van Heiningen, hulp-administrateur 
van de N.L.C. 

Zich tot den jubilaris richtende, sprak 
de heer Van Heiningen aldus: 

Generaal, 
Aan het einde van deze huldiging is 

er nog een kleine groep van menschen, 
die, al wat hier gezegd is geworden, van
zelfsprekend ten volle onderstreepende, 
er prijs op stelt U, middels mij, persoon
lijk te mogen zeggen, hoezeer zij U waar
deeren en U willen toonen hoe groot 
hun dankbaarheid is. 

Deze kleine groep, Generaal, is het 
personeel, verbonden aan het bureau van 
de Nationale Landstorm Commissie, 
waarvan gij de voorzitter, de opperste 
chef zijt. 

Op dat bureau is de organisatie en de 
leiding van dien aard, dat de gezags
verhoudingen meer dan aangenaam zijn 
en de omgang zeer vertrouwelijk is, wat 
alles tezamen genomen de werkkring 
voor ons tot een genoegelijke maakt. 

Meerderen onzer zijn meermalen voor 
U mogen verschijnen om U hun persoon
lijke of gezinsmoeilijkheden, als gevolg 
van ziekte of tijdsomstandigheden voor 
te leggen. In die gevallen, Generaal, 
hadt gij, temidden Uwer omvangrijke 
werkzaamheden een open oor en een 
milde hand, daarbij toonende Uw groote 
belangstelling. 

't Was Uw uitdrukkelijke wensch, om 
een zilveren medaille voor trouwen 
dienst, persoonlijk aan een onzer uit te 
reiken, in een tijd, dat de omvangrijk
heid Uwer arbeid bijzonder groot was. 

Wij zagen U persoonlijk gaan, naar 't 
sterfhuis van een onzer ontslapen col
lega's om Uw persoonlijke deelneming 
te betuigen en tot de weduwe woorden 
van troost en bemoediging te spreken. 

Boven dat alles, hebben wij in U, Ge
neraal, een opperste chef, wiens geheele 
leven in het teeken van werken staat. 
Werken op velerlei · terrein van het 
leven. 

Is 't dan een wonder, dat wij, Uw per
soneel, mede naar alles wat wij hier 
vanmiddag hebben gehoord, het een 
groote eer vinden deel te mogen uitma
ken van een bureau, waarvan gij de lei
ding hebt. 

Dankbaar zijn wij, in de gelegenheid 
te zijn ~esteld, U, op dezen voor U en 
Uwe gade zoo gedenkwaardigen dag, de 
viering van Uw 70en verjaardag, harte
lijk te mogen feliciteeren. 

Wij hopen dat gij, bij 't klimmen Uwer 
jaren bij den voortduur krachten zult 
ontvangen, te blijven werken in 't belang 
van Land en Volk, bovenal in het groote 
belang van de Landstormbeweging. 

Op ons, Uw personeel, wij geven U 
hier de plechtige verzekering, kunt U ten 
allen tijde rekenen. 

Wij besloten U een stoffelijk blijk van 
waardeering, zeer hooge achting en 
dankbaarheid aan te bieden. 

De keuze voor ons, klein in getal, was 
zeer moeilijk, temeer, omdat wij Uwe 
echtgenoote in de huldiging wilden be
trekken. 

Gelukkig ging de gedachte van een 
onzer uit naar de stad aan de Gouwe. 

Gouda, de plaats welke voor U van 
een zoo groote beteekenis is en blijven 
zal. 

De N.V. Koninklijke Plateelbakkerij 
"Zuid-Holland" te Gouda, vervaardigde 
voor ons een speciale vaas. 

Hotel Pension "De Roode Leeuw", Terborg 
Eerste rang Familiehotel 

Telefoon 15 Aanb., JOH. GLEIS 

GARAGE "SPI DO", ALMELO 
GERANIUMSTRAAT 2 - TELEFOON 3257 
Reparatie-inr. van auto's en motorrijwielen 

LUXE AUTO VERHUUR 

Deze vaas is niet alleen voorzien van 
een eenvoudige opdracht, die spreekt van 
trouw, maar tevens van 't embleem va:n 
den Landstorm ,:,Als' 't Moet", 

Generaal, telkens wanneer U deze 
vaas in Uw woning zult aanschouwen, 
moogt ge niet alleen zeker weten, dat 
Uw 80.000 Landstormers gereed staan, 
maar moogt U er ook van overtuigd we
zen, dat Uwe Excellentie's personeel 
"Als 't Moet" voor U door het vuur 
gaat. 

Eerbiedig verzoek ik U, deze vaas, 
vergezeld van een eenvoudige oorkonde, 
ontworpen door den Heer van Looy, den 
teekenaar van het Landstormblad, uit de 
handen van Uw personeel, wel te willen 
aanvaarden. 

Ook na de toespraak van den heer 
Van Heiningen, die op zulk een waar
dige en innemende wijze gesproken had, 
volgde zeer krachtig applaus. 

Dan betrad generaal Duymaer van 
Twist zelf het spreekgestoelte. Weder
om langdurige toejuichingen. 

Dankwoord van den jubilaris 
Generaal Duymaer van Twist, diep 

onder den indruk van alle hem gewnr
den weldaden, betuigde zijn groote er
kentelijkheid voor de hulde in zijn per
soon, door H. M. de Koningin gebracht 
en dankte dr. Colijn, die de verdiensten 
van den Landstorm voor het land heeft 
betoogd en hem voorgedragen heeft 
voor het hooge eerbewijs. 

Dankbaar was hij voor de aanwezig
heid van niet minder dan vijf ministers, 
o.w. de "Opperste Landstorrner", de Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, op de
zen dag van den Landstorm. Hij dankte 
alle sprekers voor de zoo fraaie geschen
ken. 

Het schilderij beeldt het hoogtepunt 
in het leven van den Landstorm uit en 
dat geeft hem groote voldoening; ook dat 
hij nu dagelijks zijn vriend Deckers kan 
aanschouwen, die zooveel voor de be
weging heeft gedaan (Bijvalsbetuigin
gen). Alle landstormers, die dit geschenk 
mogelijk hebben gemaakt, betuigde hij 
zijn hartelijken dank. 

Met Gods hulp heeft spr. in 1918 zich 
beschikbaar mogen stellen, de Landstor
mers mogen oproepen voor een nationale 
daad, maar dat was niets dan den plicht 
van een getrouw vaderlander nakomen. 
Dat het Instituut sindsdien den omvang 
heeft gekregen, dien het nu bezit, is niet 
te danken aan zijn arbeid, maar aan de 
mannen van den Landstorm zelf, die hun 
schouders onder het werk hebben gezet 
en het Instituut met hun zorg hebben om
ringd. Hij voor zich aanvaardde de hem 
gebrachte hulde slechts als bestemd voor 
den B.V.L., wiens leden hij toeriep: Blijf 
trouw op Uw post en laten we hand in 
hand met lief de samenwerken om dit 
mooie Instituut te behouden, opdat ons 
Vorstenhuis wete, dat het zal zorgen 
voor de orde en rust in den Staat. 

Leve onze Koningin! 
Daverend klonk het "Leve de Konin

gin!" door alle Landstormers aangehe
ven, door de zaal. De huldiging was hier
mede ten einde en Hueguenin en zijn mu
ziekkorpsje, dat heel den middag opge
wekte muziek tusschen en voor de toe
spraken had doen hooren, besloot met 
een vroolijken marsch .... 

Receptie Witte Brug 
Na de huldiging in de groote zaal van 

den Dierentuin volgde een receptie in 
Hotel De Witte Brug. Om een indruk te 
geven van deze receptie - waar ook 
vrijwel alle voorzitters, secretarissen en 

N.V. ,,EDELWEISS-DE VLIJT" 
Stoomwasscherij, Ververij, Chem. Wasscherlj 
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commandanten der landstormdistricten 
den jubilaris de hand gedrukt hebben -
laten wij hier volgen het verslag uit de 
N. H. Crt.: 

Was het in den Dierentuin vol, de re
ceptie, die hierna in hotel Witte Brug 
gehouden werd, vertoonde een niet min
der groote drukte. Het was enorm! 

Naast tal van meer vooraanstaande 
personen zagen we ook vele "gewone 
menschen", die allerhartelijkst den ge
neraal en diens echtgenoote kwamen fe
liciteeren. 

Zelfs kwamen uit Zwartsluis, waar de 
Duymaer v. Twist-Schippersschool staat, 
twee kinderen van die school. Het wa
ren Piet Bijl, gedomicilieerd te Win
schoten, die het kleinste schip vertegen
woordigde, en Jeltje v. d. Zande, gedo
micilieerd te Rotterdam, van het groot
ste schip. 

Toespraak J. Schouten 
Op de receptie werd het eerst het 

woord gevoerd door den voorzitter van 
het Comité van vrienden, den heer J. 
Schouten, die na het aanbieden der ge
lukwenschen nog even den velerlei ar
beid van den heer Duymaer aanstipte. 
Spr. legde vooral ook den nadruk op zijn 
principieele actie op het terrein van 
Kerk, Staat en Maatschappij en gewaag
de voorts van zijn warmte, trouw, jovia
liteit en zeldzame volharding. Met den 
wensch, dat de jubilaris en diens echt
genoote nog een aantal jaren gespaard 
mogen blijven, besloot spr. Daarop werd 
een fraai zilveren blad met album aan
geboden. 

Minister de Wilde aan het woord 
Op wel heel rake wijze teekende ver

volgens Minister de Wilde den zeventig
jarige. 

Uw leven heeft zich gekenmerkt door 
geloofskracht, toewijding, onverzettelijk
heid en trouw. Reeds in uw jeugd hebt 
gij in den strijd der meeningen een keuze 
gedaan, welke keuze bepaald werd door 
uw geloof. 

Dat heeft meermalen scherpe critiek 
uitgelokt. Gij zijt beschuldigd van een
zijdigheid en bekrompenheid. Niet zel
den is in het verleden uw naam genoemd 
als de incarnatie van deze weinig benij
denswaardige eigenschappen. Maar gij 
hebt er u nooit aan gestoord. 

Toen leerde men u kennen als een 
oprecht man en kreeg zelfs de princi
pieele tegenstander achting en genegen
heid voor u. 

Vol toewijding hebt ge u steeds ge
geven aan dingen die uw sympathie 
wekten en als Kamer- en Raadslid hebt 
ge uw taak steeds begrensd. Binnen die 
grenzen gaaft ge uw volle kracht, doch 
nooit bewoog ge u op een terrein, dat het 
uwe niet was. Velen in den lande zijn u 
in stilte dankbaar voor wat gij voor hen 
hebt gedaan. 

Uw toewijding kwam wel het meest 
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tot ontolooiing in uw werk voor den 
B.V.L. Dat is een werk geweest voor een 
man van groote allure. Dikwijls hebben 
sommigen spottend u betiteld als "De 
Generaal". Z~j wilden er mee zeggen, dat 
gij , dien hoogen titel feitelijk niet ver
diendet. Maar zoo spreekt men al lang 
niet meer, omdat gij, hoe voortreffelijk 
andere generaals ook mogen zijn, 't 
commando voert over 80.000 vrijwilli
gers! 

Dat gij in uw werk geslaagd zijt dankt 
ge mede aan uw onverzettelijk karakter. 
Want gij hebt nog nooit een strijd op
gegeven. Daarvan getuigt ook uw arbeid 
in Kamer en gemeenteraad. 

Daarnaast waart gij trouw. Vóór alles 
aan uw beginsel. Maar ook aan perso
nen. Op politiek gebied zijt gij onder 
alle omstandigheden trouw gebleven aan 
Dr. Kuyper. Na hem is Dr. Colijn de 
man, die zich op uw trouw verlaten kan. 
Als vriend zijt gij eveneens trouw, het
geen velen kunnen getuigen. 

Met dat al zijt gij een figuur gewor
den in ons volksleven. 

God maakt dezen dag voor u en me
vrouw Duymaer van Twist tot een blijde 
dag. Gij hebt karakter genoeg om er niet 
duizelig van te worden en gij zijt Chris
ten genoeg om daarin God te eeren. 

Hooggeachte heer Duymaer v. Twist, 
aan mannen van uw kaliber heeft ons 
land behoefte! 

Somber zijn de dagen, waarin wij le
ven. En niet het minst, omdat er duizen
den zijn die zonder dieper levensbe!5insel 
als een schip zonder roer ronddrijven, 
Uw leven hebt gij gesteld, door de kracht 
van uw geloof, in dienst van uw Koning. 
Gij hebt dat gedaan op uw wijze. Niets 
menschelijks is ook u daarin vreemd ge
weest. 

Maar die zeventig jaar hebben voor 
ons volk beteekenis gehad. 

Tot op heden staat gij met ons mid
den in den strijd. God geve, dat wij u 
nog vele jaren mo2en behouden. Aan u 
moge het woord bewaardheid worden uit 
Psalm 125. 

Die op den Heere vertrouwen zijn als 
de berg Sion, die niet wankelt, maar 
blijft in eeuwigheid. 

Generaal Duymaer van Twist dankt 
We schreven het reeds in den aan

vang: vol innerlijke bewogenheid heeft 
de heer Duymaer van Twist ten slotte 
dank gezegd. 

Met 's menschen leven gaat het als in 
de natuur. Nu eens schijnt de zon, dan 
weer gaat ze achter de wolken schuil. 
Gelukkig heeft God mijn vrouw en mij 
voor tegenspoed willen bewaren. 

In het leven is het zoo, dat eerst komt 
de lente, gevolgd door den zomer, herfst 
en winter. Ik ben dan nu het wintertijd
perk ingetreden .... 

Maar zooals in den winter de schoot 
der aarde al weer nieuw leven verbor
gen houdt, zoo hoop ook ik de ritseling 
van het nieuwe leven, het leven der 
Eeuwigheid, te mogen hooren .... 

Toen ik 17 jaar was heb ik als soldaat 
lange tijden eenzaam op post gestaan. 
Nu, 53 jaar later, zie ik dien breeden 
vriendenkring. . . . Laten we hopen, zoo 
eindigde spr., niet weinig aangedaan, dat 
mijn vrouw en ik nog lang in ~en kring 
mogen vertoeven. (Warm applaus). 

Gelukwenschen zonder einde. 
Hierna werden ververschingen rond

gediend, terwijl een haast onuitputtelijke 
stroom van dames en heeren den jubi
laris en z'n echtgenoote kwamen com
plimenteeren, 

We zullen onze energie niet verspil
len aan het samenstellen van een einde
looze lijst namen. Daarom slechts een 
kleine greep. 

Behalve de reeds genoemde ministers 
zagen we er ook de ministers Slotema-
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ker de Bruïne en Van Schaik. Voorts 
oud-gouverneur-generaal Fock, alsmede 
oud-minister De Graaff, Mr. G. Visse
ring, oud-President van de Nederland
sche Bank; H. N. Valckenier de Greeve, 
President-Commissaris van de N.V. 
Steun Wettig Gezag (Het Landstorm
blad). Verder tal van Kamerleden, bur
gemeesters, militaire autoriteiten, pre
dikanten, raadsleden en diverse depu
taties. 

Hiervan noemen we nog de Anti-Rev. 
Partij, den Geref. Bond, de afd. Zuid
Holland der Confess. Vereen., het Chr. 
Nat Vakverbond, Patrimonium, de stich
ting "Bloemendaal" te Loosduinen, 
meerdere schippersscholen, Pro Rege, de 
Vereen. v. Calv. Burgemeesters "Groen 
van Prinsterer", de Vereen. ter Beoefe
ning van de Krijgswetenschap, Vereen. 
van Officieren en Res.-Officieren, enz. 
enz. enz. 

Ziedaar de hulde en de dank, zoo 
spontaan en veelzijdig gebracht aan 
iemand, waarvan eenmaal sommigen 
meenden, dat men hem . . . . niet au 
sérieux moest nemen. 

Wat kunnen de tijden veranderen! 

Bijzonderheden over het schilderij. 
Over het schilderij, voorstellende de 

vaandeluitreiking te Ede, op 11 Juni 
1932, schreef de "N.R.Crt.": 

"Ongetwijfeld was het een gelukkige 
gedachte van de commissie, die deze 
huldiging had voor de bereiden, om het 
oogenblik te doen vereeuwigen, waar
op de levensarbeid van den generaal, als 
't ware op voor ieder zichtbare wijze 
gesymboliseerd werd. Zij die de plech
tigheid op de heide te Ede hebben mo
gen bijwonen, zullen daaraan zeker een 
bijzondere herinnering behouden en er 
zich over verheugen, dat de kunstschil
der C. J. Addicks, aan wien deze moei
lijke en voor onze Nederlandsche schil
derswereld ietwat ongewone taak werd 
toevertrouwd, zich op zeer verdienste
lijke wijze van zijn opdracht heeft ge
kweten. Het is uiteraard een kleuri•g 
doek geworden dit tafereel met al die 
oranje vaandels, de vele uniformen - zij 
het ook in de soberheid van het grijs
groen - de warme, zomersche hei met 
de strak blauwe lucht erboven en het 
met groen, een vroolijk tapijt en de 
ministerieele vlag getooide podium, 
waarop minister Deckers, in tegenwoor
digheid van den toenmaligen inspecteur 
van den B.V.L., res. lt. gen. Borel, de 
vaandels aan de korpscommandanten 
uitreikt. Er zijn op dit doek, dat 2 M. bij 
1 M. 40 meet, ook verscheidene figuren 
van de geestig gegroepeerde autoriteiten 
op den achtergrond te herkennen. Naast 
den commandant van het veldle•ger, jhr. 
Röe11, ziet men den heer Snoeck Hen
kemans, vervolgens den jubilaris zelf, 
die in ongedwongen houding een gesprek 
voert met den commissaris van de Ko
ningin in Gelderland, mr. S. baron van 
Heemstra. Het geheel is een knap en be
langwekkend genrestuk, dat den maker 
alle eer aandoet en waar, zooals men 
dat noemt, ook de tienduizenden schen
kers eer mee inleggen."' 

Over het album. 
Het gedenkalbum, vervaardigd door 

de gebr. Grevenstuk te Amsterdam, 
bevat de handteekeningen van alle leden 
der gewestelijke landstormcommissiën 
en van alle plaatselijke leiders, tezamen 
plm. 1800 handteekeningen. 

Op den leeren band is het wapen van 
den generaal geplaatst. 

Voorin is de volgende opdracht ge
calligrafeerd: 

1865-1935. 
Aan Zijne Excellentie den Luitenant
Generaal b.d., 

L. F. DUYMAER VAN TWIST, 

JAN PEZI E ALMELO 
VLAGGEN ALLER NATIËN 

Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, 
Ridder in de Orde van den Nederland
schen Leeuw, 
sinds November 1918 oprichter en orga
nisator van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm, 

die als Voorzitter der Nationale Land
storm Commissie met groot beleid en 
met onovertrefbaren ijver de vrijwil1ige 
krachten in ons volk heeft weten te ver
eenigen tot een machtig bolwerk van 
Oranjelievende en gezaggetrouwe land
stormers ter sterkte van meer dan tach
tigduizend man, 

wordt ter gelegenheid van zijn 

70sten verjaardag 
hulde en dank gebracht door allen, die 
tot den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm behooren. 

Als uiting van de groote erkentelijk
heid, welke in dit instituut voor den Ge
neraal Duymaer van Twist leeft, is hem 
op 9 November 1935, zijn 70sten verjaar
dag, aangeboden een schilderij, voor
stellende de vaandeluitreiking te Ede op 
Zaterdag den elfden Juni 1932, vervaar
digd door den kunstschilder C. J. Ad
dicks, waarbij is gevoegd een gedenk
album, bevattende de handteekeningen 
van alle leden der Gewestelijke Land
storm Commissiên, zoomede van alle 
Plaatselijke Leiders van den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm. 

Ter bevestiging van de gevoelens van 
dankbaarheid, waaraan dit huldeblijk 
uiting geeft, is opgemaakt deze oor
konde, welke in naam en in opdracht 
van den Bijzonderen VrijwiUigen Land
storm is geteekend door: 

(Volgen de handteekeningen) 

ROY AARDS. 
A. C. DE NEEVE. 
J. DERCKSEN H.Mzn. 
G. VAN SITTEREN. 
D. J. KARRES. 

Over de oorkonde. 
De oorkonde, gevoegd bij de fraaie 

vaas - geschenk van het personeel van 
de Nationale Landstorm Commissie, en 
overhandigd door mej. L. van Loon - is 
vervaardigd door den heer R. van Looy, 
den teekenaar van het Landstormblad. 

De inhoud is deze: 
Aan Zijne Excellentie 

DUYMAER VAN TWIST, 
Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, 
Voorzitter van de Nationale Landstorm 
Commissie. 

Met Zeer Hooge Achting en Groote 
Erkentelijkheid wordt deze Vaas, op 
zijn zeventigsten verjaardag, aangebo
den door de Dames en Heeren, verbon
den aan het bureau van de Nationale 
Landstorm Commissie. 

(Volgen de handteekeningen). 

W. VAN HEININGEN. 
C. BALKEMA. 
M. C. VINK. 
C. J. H. DROST. 
J. DE MUNNIK. 
A. B. GIMBERG. 
C. VON MEYENFELDT. 
W. P. v. cl. BENT. 
L. VAN LOON. 
H. DE BOER. 
TH. B.v. cl. ZANDE. 

GARAGE "CITAX", GOUDA 
IS en BLIJFT het adres voor 
TAXI's en LUXE AUTO's ! 

PRIJZEN BILLIJK TELEFOON 3000 

COMMANDANT 
LANDSTORMKORPS "DE MEIERIJ". 

Naar wij vernemen is de Luit.-Kolo
nel W. M. C. J. Hafkemeijer, Comman
dant van het 10de Regiment Infanterie 

LUIT.-KOL. W. M. C. J. HAFKEMEIJER. 

te Ede, die op 1 Januari den dienst met 
pensioen zal verlaten, met ingang van 
dien datum benoemd tot Commandant 
van het Landstormkorps "De Meierij", 
standplaats 's-Hertogenbosch. 

De Luit.-Kolonel Hafkemeijer neemt 
het commando over van den Res.
Kolonel J. G. Lutz, die op 1 Januari 
den dienst verlaat. 

RES. KOLONEL J. G. LUTZ. 

BENOEMINGEN. 
Bij K.B. zijn met 1 November be

noemd bij het reserve-personeel der 
landmacht: 
. bij de Infanterie tot Rese1 ve Kapitein: 
B. Geleijnse, van het Se Regiment.i 
T. Kingma, van de Militai1e AdJilini
stratie; H. F. D. Oxenaar, van het 18e 
Regiment; N. A. Schuman, van het 19e 
Regiment; 

bij den Vrijwilligen Landstorm: tot 
Res. Kapitein v. sp. cl. bij het Vrijwillige 
Landstormkorps Motordienst de Res. 
te Luit. v. sp. cl. C. Penning, J. A. Ver
meulen en Jhr. A. F. Meijer, allen van 
dat Korps; 

bij het Vrijwillige Landstormkorps 
Vaartuigendienst de Res. 1e Luit. v. 
sp. cl. F. C. Muijsken en T. N. van Stigt, 
beiden van dat Korps; 

bij het Vrijwillige Landstormkorps 
Spoorwegdienst de Res. te Luit. v. 
sp. cl. J. Jielof, van dat Korps. 

WINTERSCHIETWEDSTRIJD 
1935-1936. 

Door het Bestuur van de Koninklijke 
Vereeniging van Nederlandsche Scherp
schutters is een Winterschietwedstrijd 
1935-1936 uitgeschreven, welke ge
houden zal worden: 
1 °. ronde van 1 November 1935 t/m 

5 Januari 1936; 
2°. ronde van 12 Januari 1936 t/m 

15 Maart 1936. 
Inschrijvingen tot deelname aan deze 

wedstrijden kunnen gezonden worden 
aan het Administratiebureau, Nieuwe 
Gracht 51, Utrecht. 



Uit de Af deelingen 

Driebergen-Rijsenburg, De heer B. Hombroek 
alhier heeft op 20 October j.l, den dag her
dacht, waarop hij 50 jaar geleden in militairen 
dienst trad als pupil bij de Pupillenschool te 
Nieuwersluis. 

Hij diende bij de Instructie Compagnie te 
Schoonhoven, later bij het 4e Reg. Vesting 
Artillerie en voorts bij het Korps Pontonniers 
te Dordrecht. 

Eenige jaren voor den oorlog gepasporteerd 
richtte hij in het begin der mobilisatie mede op 
de afdeeling van het Vrijwillig Landstormkorps 
Motor-, Vaar- en Voerwezen, thans Vaartui
gendienst en sloot een vrijwillige verbintenis 
bij het korps. 

Van 1919 tot 1931 maakte de jubilaris zich 
verdienstelijk voor den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm als propagandist der plaatse
lijke landstormcommissies te Oegstgeest en 
Soest. 

In deze laatste gemeente en in onze gemeen
te werkte hij krachtig mede tot heroprichting en 
oprichting van afdeelingen van den B.V.L. en 
is hij sedert 1932 2e secr.-penningmeester der 
plaatselijke landstormcommissie, alhier. 

Ook van de zijde van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm bestond op den jubileum
dag groote belangstelling. 

Hei en Boeicop. Op 16 October werden de 
prijzen uitgereikt, die behaald waren op den 
schietwedstrijd voor de Korpsen "Nieuwe Hol
landsche Waterlinie" en "Dordrecht". 

Aan de bestuurstafel waren gezeten kapitein 
Boulogne, secretaris der Nat. Landstorm Com
missie; overste Linden, commandant van het 
korps Dordrecht; majoor Baan, commandant 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie; de burgemees
ters van Hei en Boeicop, Leerdam en Hoornaar 
c.a.; de secretaris der Nieuwe Hollandsche Wa
terlinie, mr. J. G. A. van Geldorp Meddens; de 
2e secretaris van het Gewest Dordrecht A. 
Groenendijk; de plaatsvervangend commandant 
van het korps Dordrecht, kapitein E. G. Q. van 
Tilburg; de vertegenwoordiger van den com
mandant Motordienst, luitenant W. de Boer en 
vooral niet te vergeten de heer Van der Leer 
uit Apeldoorn, die 8½ jaar voorzitter van Hei 
en Boeicop was. 

Daarnaast natuurlijk de plaatselijke land
stormcommissie, heel veel plaatselijke leiders 
uit den omtrek, t.erwijl vele heeren vergezeld 
waren door hun dames. 

De voorzitter der plaatselijke commissie, P. 
Hildebrand, opende de bijeenkomst. Kapitein 
Boulogne en Luitenant Groenendijk voerden het 
woord. 

Een B.V.L.-er. 

Baarn. 26 October j.L, des namiddags om 3 
uur, werden in het Gemeentehuis, de prijzen, 
behaald op den gedurende de zomermaanden ge
houden schietwedstrijd voor den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, uitgereikt door den 
wrnd. voorzitter der plaatselijke commissie, jhr. 
mr. G. C. J. van Reenen, burgemeester der ge
meente Baarn. 

Uitslag schietwedstrijd afdeeling Baarn B.V.L. 
op K.S.O.-geweer. Maximum te be-halen aantal 
punten: 1000. 

Koningsschutters. 1e pr. L. Bastiaanse, 990 p.; 
2e pr. A. v. d. Weerd, 977 p.; 3e pr. P. Th. 
Brouwer, 975 p.; 4e pr. J. A. Hoksbergen, 967 p. 

Scherpschutters. 1e pr. H. A. van Marle, 
957 p.; 2e pr. J. D. Kerkhoven, 941 p.; 3e pr. S. 
Pols, 930 p.; 4e pr. H. van Dam, 927 p. 

Schutters 1e klasse. 1e pr. Tj. Boersma, 849 p.; 
2e pr. J. A. Blom, 844 p.; 3e pr. R. van der 
Veer, 827 p. 

Extra-prijs hoogste aantal punten: L. Bas
tiaanse, 990 p. 

Dedemsvaart, 30 Oct. Te half acht vergader
de in het R.K. Vereenigingsgebouw aan de 
Langewijk de afdeeling Avereest van den Bijz. 
V rijwilligen Landstorm. 

De vergadering stond onder leiding van den 
eere-voorzitter, den heer mr. W. A. J. Visser, 
burgemeester van Avereest. 

Als spreker trad op de secretaris der Natio
nale Landstorm Commissie, res.-kapitein G. F. 
Boulogne van 's-Gravenhage. 

De heer Schuurman declameerde op zeer 
verdienstelijke wijze. 

De heer Banning reikte de prijzen uit, welke 
bij de schietwedstrijden van het afgeloopen 
seizoen werden gewonnen. 

Hoogezand, 28 Sept. Onder leiding van lui
tenant Atema werd een schietwedstrijd gehou
den in de zaal Groeneveld. Bekend gemaakt 
werd de uitslag der seriewedstrijden om me
dailles. Scherpschutter: P. Akkerman, resp. 92 

Fa. J. VOET - ROTTERDAM 
KEIZERSTRAAT 4 

POSTZEGELS VOOR V,ERZAMELAA,RS 

en 95 punten. 1e en 2e klas: J, Huizinga, resp. 
90 en 92 punten. 

Bij den wedstrijd won W. Deuling den eer
sten prijs met 95 p. 

Hummelo en Keppel, 16 Oct. Schietwedstrij
den. Eerste prijzen: scherpschutters, E. Jolink, 
270 p.; 1e kl. H. Beeftink, 258 p.; 2e kl. H. J. 
Brussen, 283 p. De wisselbeker werd gewonnen 
door den heer E. Jolink. 

Kollum, 30 Sept. Schietwedstrijd. Eerste prij
zen: konings- en scherpschutters, P. Bakker, 
94 p.; 1e en 2e kl. K. Davids, 89 p. 

Kornhorn, 17 Sept. Schietwedstrijd in de 
gang van de Chr. school, onder leiding van den 
plaatselijk leider, de heer H. Folkers. 

Aan het einde volgde uitreiking der prijzen 
door den leider, waarna deze een woord van 
dank bracht aan de leden voor hun opkomst, 
aan het bestuur der Chr. school voor het af
staan van het gebouw, alsmede aan mej. Haak
ma voor het gratis beschikbaar stellen van 
koffie en koek. Als blijk van waardeering werd 
haar een mooie vaas ter hand gesteld, waar
voor zij hartelijk dank zei. Spreker memoreer
de voorts het feit van den verjaardag onzer 
Vorstin. Op het welzijn van onze Koningin werd 
een driewerf hoer<_t uitgebracht, waarna gezon
gen werd het 2e couplet van het Wilhelmus. 
Het woord werd nog gevoerd door den heer W. 
de Wit, lid van de plaatselijke commissie, die 
wees op de beteekenis van den B.V.L. en dank 
bracht aan den leider, 

Kortgene, 31 Aug. Schietwedstrijd op het 
Schoolplein. Voornaamste uitslagen: J. van 
Boven, liggend, 48, knielend 46, staande 39 
punten; J. de Waal, 45, 43, 40; A. P. A. Bou
wense, resp. 45, 36, 45; Chr. Geelhoed, resp. 
45, 43, 35 punten. 

Leek, 8 Oct. De B.V.L. Enumatil hield een 
schietwedstrijd. Eerste prijzen, scherpschutter, 
K. W. Renkema, 93 p.; 1e kl., H. Haan, 90 p.; 
2e kl., W. Vegter, 77 p. Nadat luitenant Atema 
de prijzen uitgereikt had, sprak nog de heer 
Bus, voorz. pl. commissie. 

Lochem-Laren, 14 Sept. Schietwedstrijden. 
Voornaamste uitslagen: scherpschutters en 1e 
klasse: 1. M. J. Schekman; 2. H. J. Wolferink; 
3. B. G. Klein Geltink; 2e klasse: 1. J. Swaters; 
2. G. J. Bouman; 3. J, Baak. 

Maasland, 26 Sept. Onze afdeeling bracht 
heden per autobus een bezoek aan het bureau 
van majoor Boots in Den Haag, Aanwezig 
waren o.m. burgemeester H. L. du Boeuff, ds. 
A. Kardolus, Herv. predikant en de heer C. C. 
Oosterlee, pl. leider. Na technische uiteenzet
tingen van majoor Boots en kapitein Dekker 
werden enkele landstormfilms vertoond. 

Makkum, 28 Sept. Heden werd op het plein 
van de R.K. school alhier door den B.V.L. in 
Wonseradeel de jaarlijksche schietwedstrijd ge
houden. Eerste prijzen: 1e kl., J. Hartog te Wit
marsum; 2e kl., K. Mukma te Witmarsum. 

In den korpswedstrijd dongen 9 afdeelingen 
mede. In deze afdeeling was de uitslag als 
volgt: 1e prijs afdeeling Schraard, 232 p.; 2e af
deeling Lollum, 225 p.; 3e afdeeling Idsega
huizen, 223 p. 

Markelo, 9 Oct. Gecombineerde schietwed· 
strijd B.V.L. en B.W. De eerste en tweede prijs 
mochten worden uitgezocht door de heeren 
Joh. Gazenbeek en F. Koster, die ieder 49 pun
ten behaalden [max. 50). De prijsuitdeeling had 
plaats op "Weldam", waar de bijeenkomst werd 
geopend met een toespraak door den comman
dant der Burgerwacht, den heer H. Klumpers, 
terwijl burgemeester Korthals Altes in zijn 
kwaliteit als voorzitter en Dr. Romijn als lei
der van den B.V.L. ieder een woord van op
wekking uitten, 

Moergestel, 9 Sept. Prijsschieten op de 
schietbanen in de Kerkeindsche heide. De 
voornaamste uitslagen zijn: 1. J. van Elderen, 
159 p.; 2. Leo van der Loo, 153 p.; 3. A. van de 
Wiel, 152 p. 

Nistelrode, 29 Sept. A. van Rooy schoot 
48 p. 

Oeffelt, 8 Oct. Beëindiging schietwedstrijd. 
Voornaamste uitslagen: 1e pr. M. Graat; 2e J. 
Coenen; 3e H. Liebrand. 

Oirschot, 1 Oct. Schietwedstrijd op het wel
willend afgestane Dr. Roelvink Sportpark ge
houden, die zeer druk bezocht was. De Edel-
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Achtb. heer Ch. W. E. G. Janssens opende te 
12 uur dezen wedstrijd met een toespraak. 

Korps vijftallen: Deurne 247; Veldhoven 247; 
Veldhoven 246; Veldhoven 241; Breda 246; 
Bladel 239. 

Kampioen: W. v. d. Voort te Udenhout, 50; 
plaatselijke leiders: W. v. d. Voort te Uden
hout, 50. 

Vrije baan: 1. v. Gompel te Veldhoven; 2. 
Smetsers te Veldhoven; 3. van Knegsel te Veld
hoven; 4. Staals te Woensel. 

V erstkomende vijftal: Deurne. 

Oosterbierum, 31 Aug, Ter gelegenheid van 
den verjaardag van H. M. de Koningin hield 
de B.V.L. in samenwerking met de B.W. Bar
radeel, een schietwedstrijd, waarvoor groote 
belangstelling was. 

1e prijs B.V.L.: J. Terpstra; 1e prijs B.W.: 
L. Glazema. 

Door den voorzitter van den B.V.L. en den 
gemeentelijken commandant van de B.W. wer
den de prijzen uitgedeeld. 

Oosterend, 9 Sept. Hedenmiddag had plaats 
de gemeentelijke schietwedstrijd van den 
B.V.L., afdeeling Hennaarderadeel. Hieraan 
namen deel vijftallen van Oosterend, Wommels 
en Welsrijp. De uitslag was, dat het vijftal van 
Oosterend 454 punten behaalde, dat uit Wom
mels 441 en dat uit Welsrijp 414. Zoodoende 
kwam de wisselbeker, aangeboden door den 
burgemeester, dit jaar in het bezit van de af
deeling Oosterend. Het hoogst aantal punten 
werd behaald door den heer J. Bosgra van 
Rien, die hierdoor de zilveren medaille, aange
boden door den commandant van het Friesch 
Verband, kapitein la Roi, verwierf. De per
soonlijke prijzen werden uitgereikt door den 
heer Santema van Oosterend. 

Overslag, 31 Aug, Eerste prijswinnaar F. van 
der Zande met 47 pt. 

Ovezande, 14 Sept. De twee eerste prijzen 
werden behaald door de heeren C. Rentmees
ter en Jan Boonman, die beiden 99 punten 
schoten. 

Renkum, 5 Sept. Jaarlijksche schietwedstrijd 
van de afd. Renkum-Heelsum-Doorwerth. 
Het eerste schot werd gelost door res.-luit.
kol.?nel G. S . .D?nker, voorzitter van de plaat
sehike conu~1ss1e. Er waren mooie prijzen; 
vooral een sigarettendoos met muziek trok de 
aandacht. Voor het uitreiken der prijzen sprak 
de pl. leider enkele woorden van dank aan 
het adres der gevers van niet minder dan 25 
prijzen, 

Hier volgen enkele prijswinners: 1e kl., 1. J. 
W. M. v. d. Berg, 94 p.; 2. W. Beekhuizen, 
91" p. 2e kl., 1. J. C. Jansen, 92 p.; 2. Y. v. 
D1ik, 91 p. 3e kl., 1. J, Boxem, 96 p.; 2. J. H. 
Sabelis, 89 p. 

Een prettige avond was hiermede achter den 
rug, 

Ritthem, 27 Sept. Voornaamste uitslagen 
schietoefeningen: 1e prijs A. Poelman; 2e pr. 
W. Cevaal; 3e pr. H. Allaart. 

De prijzen werden uitgereikt door burge
meester P. W. ter Haar, voorzitter van de pl. 
commissie. 

Scharnegoutum, 14 Sept. Schietwedstrijd die 
een geanimeerd verloop had, daar ¾ van

1 

het 
aantal vrijwilligers der afdeeling geregeld de 
schietoefeningen medemaakt. 

Schipluiden, 4 Oct. Na een wedstrijd tus
~chen korpsen van de twee B.V.L.-afdeelingen 
m de gemeente en de twee B.W.-afdeelingen, 
bleek dat de B.V.L.-afdeeling Schipluiden
Dorp [pl. leider de heer A. van Santen) win
naar werd van den wisselbeker, door den heer 
L. G. Royaards ter beschikking gesteld. De heer 
Royaards heeft dezen beker met een kameraad
schappelijk woord aan ds. de Vries, voorzitter 
der pl. commissie, overgedragen. Aanwezig 
waren mede majoor Boots, luitenant Karres en 
sergeant Bontje. 

Schraard, 23 Sept. Onze afdeeling maakte 
met haar nieuwe vaandel - door enkele inge
zetenen aangeboden - begeleid door de mu
ziek, een rondgang door het dorp. 

Na deze rondgang sprak het hoofd der Chr. 
school, de heer Jansen, enkele waardeerende 
woorden tot de afd., waarbij hij deed uitkomen 
dat de burgerij van Schaard van harte mee
leeft met den B.V.L.; hij sprak de stellige ver
wachting uit, dat de afd. Schaard "als 't moet", 
evenals op den schietwedstrijd, óók op haar 
post zal staan tot bescherming van den troon 
der Oranjes. 

Soe~!• 18 en 19 Sept. Schietwedstrijden, 
waarbij de heer A. Slager, voorzitter der pl. 
commissie, het woord gevoerd heeft. 

West-Souburg, 2 en 3 Oct. Het Zeeuwsch 
Ver band heeft op de militaire schietbanen al
hier schietwedstrijden gehouden, De marine
kapel uit Vlissingen was op het terrein aan
wezig, De wedstrijdcommissie bestond uit de 
volgende heeren: P. G. Laernoes, secretaris der 
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gewestelijke landstormcommissie in Zeeland; 
overste H. Bierman, aangewezen commandant 
van het Landstormkorps Zeeuwsch Verband; 
M. van der Beke Callenfels, voorzitter van de 
Kon. Scherpschuttersvereeniging "Vlissingen"; 
P. J. Elout, voorzitter van de schietvereeniging 
,,Domburg"; S. de Roo, plaatselijk leider en in
structeur te Vrouwepolder en J, W. Bommeljé 
't Zand, Koudekerke. 

De voornaamste uitslagen zijn: 
Afdeelingswedstrijd geweer M. '95: 
1. Biggekerke, 177 p.; K.S.: A. Harpe, 47 p.; 

S.S.: A. W. Kleinepier, 45 p.; 1e kl.: H. Ver
schuure, 46 p.; 2e kl.: I. A. de Moor, 39 p. 

2. Goes, 171 p.; K.S.: I. Gunst, 43 p.; S.S.: 
Eckhardt, 42 p.; 1e kl.: J. P. van Hoorn, 41 p.; 
2e kl.: P. Droogers, 45 p. 

Hoogste koningsschutter M. '95: P. Droo
gers, Goes, 45 p. 

Hoogste scherpschutter M. '95: C. Bevelan
der, Scherpenisse, 48 p. 

Afdeelingswedstrijd geweer K.S.O.: 
1. Aagtekerke, 191 p.; K.S.: Bosselaar, 48 p.; 

S.S.: P. de Visser Pz., 49 p.; 1e kl.: C. Dekker, 
48 p.; 2e kl.: M. Overweg, 46 p. 

2. Ovezande, 187 p.; K.S.: P. Vermeulen, 
48 p.; S.S.: K. van Steenbergen, 48 p.; 1e kl.: 
P. Rentmeester, 44 p.; 2e kl.: J. de Jong, 47 p. 

Hoogste koningsschutter K.S.O.: J. J. Ris
seeuw, Groede, 49 p. 

Hoogste scherpschutter K.S.O.: P. de Visser 
Pz., Aagtekerke, 49 p. 

Personeele wedstrijd M. '95: 1. A. J. Nieu
wenhuizen, Ierseke, 48 p.; 2. J. Mol, Baarland, 
48 p.; 3. P. de Lange, Biggekerke, 47 p. 

Personeele wedstrijd K.S.O.: 1. M. Pieterse, 
Schore, 49 p.; 2. C. Provoost, Domburg, 49 p.; 
3. J. A. van Boven, Kortgene, 49 p.; 4. A. J, 
Sonius, Souburg, 49 p.; 5. S. Walraven, Oost
kapelle, 49 p.; 6. J. Sturm, Zoutelande, 49 p. 

Personeele wedstrijd pistool: 1. C. C. Mul
laert, IJzendijke, 71 p.; 2. J. D. Berghuijs, Mid
delburg, 71 p.; 3. J. Claessens, Axel, 70 p. 

Vrije baan pistool: 1. C. A. J. van Herwijnen, 
Middelburg 5 maal 72, 4 maal 71 p.; 2. C. Pro
voost, Domburg 5 maal 72, 3 maal 71, 70, 69 p.; 
3. A. W. Kloet, St. Maartensdijk 5 maal 72, 3 
maal 71, 70 p. 

Vrije baan M. '95: 1. C. Provoost, Domburg 
2 maal 30 p.; 2. P. Karelse, Borssele 1 maal 30, 
3 maal 29, 5 maal 28 p.; 3. C. Veerhoek, We
meldinge 1 maal 30, 3 maal 29, 3 maal 28 p. 

Vrije baan K.S.O.: 1. M. Moerman, Nieuw
dorp 5 maal 30 p.; 2. S. Walraven, Oostkapelle 
4 maal 30, 3 maal 29 p.; 3. A. J. Goedegebuure, 
St. Annaland 4 maal 30, 2 maal 29 p. 

Op de vrije baan M. '95 zijn verkocht 443, 
voor de K.S.O. 331 en voor het pistool 151 
kaarten. 

De prijzen werden aan de winnaars toegezon
den. 

Sprang, 26 Sept. In de pl. commissie hebben 
thans zitting de heeren burgemeester Smit, ds. 
Bousema, ds. Hagen, dr. Winkelmans, v. Wil
ligenburg, Oerlemans, Sneep, Maris, v. d. 
Schans en Rijkers. 

Strijp, 27 Sept. In de komende wintermaan
den zal een flinke propaganda worden ingezet 
onder de oud-militairen, die nog geen lid van 
den B.V.L. zijn. 

Uden, 3 Sept. Eerste prijzen, kl. A: A. A. 
van Lanen; kl. B: Th. Rovers. 

De behaalde prijzen zullen op de algemeene 
vergadering in den komenden winter worden 
uitgereikt. 

Veenendaal, 29 Sept. en 1 Oct. Onderlinge 
wedstrijden op de schietbanen aan den berg. 
Voornaamste uitslagen: 

1e kl.: 1. C. Anbeek, 47 p.; 2. C. de Vries, 
46 p.; 3. T. van Beek, 45 p.; 4. H. M. v. Schup
pen, 45 p.; 5. A. Takken, 45 p. 

2e kl.: 1. G. van Wijk, 46 p.; 2. Chr. van 
Rijswijk, 45 p.; 3. K. Gerritsen, 44 p.; 4. C. J, 
Vink, 43 p.; 5. J. Hensbergen, 42 p. 

Venlo, Sept. In den loop dezer maand over
leed ons trouw lid der plaatselijke commissie, 
de heer W. Seuren. Vanaf de oprichting had 
hij zitting in de plaatselijke commissie als ver
tegenwoordiger der R.K. Middenstandsorgani
satie. Steeds stond hij waar het den landstorm 
betrof op de bres en bezocht hij geregeld de 
jaarlijksche schietoefeningen. Bij zijn teraarde
bestelling was een deputatie met vaandel van 
de afdeeling Venlo vertegenwoordigd. Voor al 
hetgeen hij voor den Vrijwilligen Landstorm 
heeft gedaan zullen wij hem steeds dankbaar 
blijven. Hij ruste in vrede. 

Vessem, 9 Oct. Enkele uitslagen: F. Soetens, 
56 p.; C. van Riet, 56 p.; H. v. d. Ven, 56 p.; 
P. van Aaken, 50 p.; Ant. Ansems, 50 p. 

Wagenberg, 14 Sept. Het landstorrnkorps 
West Brabant hield heden voor Wagenberg en 
omgeving alhier een schietwedstrijd. Hieraan 
namen deel de afdeelingen Hooge en Lage Zwa
luwe, Made, Zevenbergschenhoek, Moerdijk, 
Raamsdonk, Raamsdonkveer, Geertruidenberg 
en Wagenberg. 

De fanfare O.V.U. kwam met hare muziek de 
gezellige sfeer verhoogen. 

Na afloop van de wedstrijden werd in het 
Patronaat een vergadering belegd. 

GOEDE 
DECLAMATIE 

maakt Uw 
propaganda-vergadering 
tot een succes ! 

D. C. VAN STEMPVOORT Jr., Vlaardingen 

\; 
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Burgemeester van Campen, voorzitter der 
Gewestelijke Commissie heette in zijn 
openingswoord allen welkom, speciaal de auto
riteiten onder wie we opmerkten pastoor van 
Genk en burgemeester Prinsen van Roosen
daal, beiden leden der gewestelijke commissie. 
Verder pastoor van Oers, burgemeester van 
der Meulen van Terheijden, jhr. Verheijen, 
burgemeester van Standdaarbuiten en de bur
gemeester van Geertruidenberg. 

Na het openingswoord van den voorzitter 
sprak kapitein Boulogne, secretaris der natio
nale commissie, die op duidelijke wijze het doel 
van den B.V.L. uiteenzette. 

Overste Beets hield daarna de prijsuitdee
ling en dankte de afdeeling Wagenberg voor 
de organisatie van den wedstrijd. 

Na de prijsuitreiking werd nog gesproken 
door pastoor van Genk en burgemeester van 
der Meulen, waarna de voorzitter met een 
speciaal woord van dank aan pastoor van 
Oers en de plaatselijke afdeeling de vergade
ring sloot. 

De voornaamste uitslagen van de wedstrij
den zijn als volgt: Korpswedstrijd: le prijs 
Geertruidenberg met 472 p.; 2e prijs Hooge 
Zwaluwe met 461 p.; 3e prijs Zevenbergschen
hoek 459 p . 

Personeele wedstrijd. Klasse A. 1e prijs A. 
van Gils, Zevenbergschenhoek met 50 p. 

Personeele wedstrijd klasse B. le prijs Fr. 
Vrolijk, Wagenberg en W. Rovers met 48 p. 

Wedstrijd op de vrije baan: le, 2e en 3e prijs 
na loting: A. van Gils, Zevenbergschenhoek, 
P. Hessels en C. de Leeuw, Wagenberg, met 
50 p. 

Wassenaar, 21 Sept. Prijsuitreiking in het 
eigen B.V.L.-lokaal. Hierbij was o.a. tegen
woordig majoor Boots, die na het openings
woord van den voorzitter der plaatselijke com
missie, den heer Th. H. Ruijs, zijn waardeering 
te kennen gaf voor de W assenaarsche afdee
ling, welke den stoot heeft gegeven tot de 
stichting van meer schietlokalen door de af
deelingen. 

De prijsuitreiking geschiedde door burge
meester Wiegman. 

Verschillende sprekers voerden na de prijs
uitreiking het woord, o.a. luitenant Karres, die 
o.m. de nagedachtenis van mevrouw Boisse
vain herdacht. 

Zonnemaire, 12 Sept. Onderlinge schietwed
strijd: lste prijs J. L. Ganzeman, 96 p .; 2e prijs 
C. L. v. Felius, 95 p.; 3de prijs M. v. d. Wek
ken, 93 p. 

Zwagerveen, 2 Oct. Eerste prijzen, kl. A: S. 
Hiemstra en G. R. Meijer, 97 p.; kl. B: C. Jel
gerhuis Wzn., 94 p.; kl. C: A. Brandsma, 92 p. 

Zijtaart, 9 Oct. De eerste prijs won P. Cal
laars met 94 p. 

VLIEGVELD TE BRESKENS. 
Naar wij vernemen zal in de onmid

dellijke nabijheid van Breskens een 
vliegveld worden ingericht, speciaal be
stemd voor het vliegtuig van de firma 
van Melle. Het terrein, dat rond wordt 
met een middellijn van 350 meter, zal 
in het begin van 1936 gereed zijn. 

ONTVANGEN BOEKEN, 
BROCHURES, ENZ. 

De levensgang van een goed 
Vaderlander door J. W. van 
F rankenhuizen. Met een voor
woord van Z.Exc. Dr. H. Colijn. 

Het jubileum van den Generaal 
L. F. Duymaer van Twist gaf den heer 
van Frankenhuizen aanleiding om dit 
aardige boekske over dezen vaderlan
der te schrijven. 

Het is uiteraard geschreven voor den 
geestverwantenkring van den Gene
raal en van den schrijver, wat zeker 
niet zeggen wil, dat het ook buiten dien 
kring geen belangstelling zou ver
dienen. 

Tal van interessante bijzonderheden 
over het leven van den Generaal zijn 
hier bijeengebracht; prachtige foto's 
verluchten den tekst; het laat zich aan
genaam en vlot lezen. 

De prijs f 0.75 is laag genoeg gesteld 
en behoeft niet af te schrikken. 

Dienstplichtvoorschriften. 
Dienstplichtwet, Dienstplichtbesluit 
en Dienstplichtbeschikking, met 
aanteekeningen, alphabetisch regis
ter en overzicht van werkzaamhe
den door E. H. Schmidt, Referen
daris bij het Departement van 
Defensie. Uitg. N. Samson N.V., 
Alphen a/d Rijn. October 1935. 
Prijs: f 4.-. 

Een uitstekende en handige gids, zoo
wel voor militaire autoriteiten als voor 
hen, werkzaam op Gemeentesecretarie 
of Prov. Griffie en die met de in den titel 
vermelde voorschriften op de hoogte 
moeten zijn. 

Voor Jong Nederland 
DE ONTEVREDEN SLAK. 

,,0 foei! wat heb ik toch een akelig, 
ellendig leven!" zoo zuchtte een dikke, 
bruingele slak. En ze schudde verdrie
tig haar glanzend kopje met haar mooie 
voelhorentjes. 

Ze kroop een eindje verder over het 
tuinpad, en zette haar klaaglied voort: 

,,'t Is waar: er valt hier genoeg voor 
me te bikken. Wil ik sla eten, dan 
schuif ik naar zoo'n botermalsche krop. 
Heb ik trek in kool, dan klim ik tegen 
een stronk op. Wanneer de aardbeien 
beginnen te zwellen en te kleuren, dan 
zorg ik, dat ik van die overheerlijke 
sappige kokkerds een flinke portie mee
krijg. Verder kan ik me ook nog ver
gasten op lekkere andijvie en fijne 
boontjes. 

Maar toch blijft oppassen altijd de 
boodschap! 

Hoe is 't gegaan met m'n broertje? 
Op zekeren avond schoven we met 

ons tweetjes achter elkaar op ons zil
veren slijmbaantje voort, toen daar een 
ondeugende jongen aankwam. Hij zag 
m'n broertje kruipen, nam een stokje, 
en ging op z'n hurken voor hem zitten. 
En toen begon die valschaard te zingen: 

Slak! Slak! Slak! 
Steek je horentjes eens uit! 
Dan krijg j' een stukje brood, 
En anders sla 'k je dood! 

M'n broertje had in z'n angst z'n 
horentjes al ingetrokken en zich opge-

rold. Zoo lag hij bevend in elkaar ge
doken. En wat deed die leelijke bengel 
toen? Met de punt van 't stokje begon 
hij m'n broer te prikken. En op 't laatst 
trapte hij 'm met z'n klomp dood .... 
Zoo'n leelijkerd! 

Ik moet er niet aan denken! 't Was 
vreeselijk! 

Ikzelf was tusschen een paar aard
kluiten weggegleden. En zoo moest ik 
het stil toelaten, dat die gemeene beul 
van 'n jongen m'n arm broertje koel
bloedig martelde en vermoordde. 

0, o! 't was afschuwelijk! 
En dan zijn er nog twee geduchte 

vijanden, waarvoor ik altijd op m'n 
hoede moet zijn: de zon en het zout. 

Andere dieren vinden het verrukke
lijk, wanneer ze door het zonnetje lek
ker gekoesterd worden. Maar ik, met 
m'n week, naakt lichaam, zou geheel 
uitdrogen, en het besterven moeten. 
Daarom beschouwen wij, slakken, dan 
ook betrokken lucht en koele regenda
gen als onze beste vrienden. 

Schijnt de zon fel, dan kan ik alleen 
in de frissche morgen- en avonduren er 
op uit gaan, om m'n kostje op te 
scharrelen. 

En dan dat valsche zout, dat de tuin
man telkens om de bedden en planten 
strooit, om ons op een afstand te hou
den! 

Eens ben ik tegen zoo'n blank kor
reltje aangeschoven. Verschrikt vloog ik 
achteruit, want het was als bijtend ver
gift, dat me een gat in de borst brandde. 
Aanstonds vluchtte ik naar het veilige 
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vochtige oevergras. En dit was mijn be
houd. Want daar verloor dat verrader
lijk zoutkorreltje z'n kracht. Maar een 
diep, pijnlijk litteeken heb ik nog altoos 
overgehouden .... 

Zoo moet ik me voor allerlei gevaren 
voortdurend in acht nemen. 

Wat er zoo al in de groote, mooie 
wereld te zien is, weet ik niet. Slechts 
langzaam kan ik op mijn zool voort
schuiven. En wanneer ik niet eerst van 
slijm een glijbaantje maakte, dan zou ik 
heelemaal niet opschieten. 

Op den koop toe word ik nog door de 
menschen uitgescholden voor traag. 

0, foei! wat heb ik toch een akelig, 
ellendig leven! Had ik maar pooten, of 
vleugels, of vinnen! 

Ik wou maar, ,dat ik een kikker 
f Il was ..... 

En, o wonder! nauwelijks had de slak 
haar wensch uitgesproken, of ze was 
inderdaad een kikvorsch geworden. 

Met groote sprongen hupte hij door 
den tuin, en wipte daarna den grooten 
weg op. 

Wel, wel! Wat was de wereld toch 
wijd en schoon! De tuin was er maar 
een kinderachtig snertstukje bij. 

Verder, verder huppelde hij, en hief 
daarbij uit volle borst zijn feestlied aan 
van "work, work, work! kwak, kwak, 
kwak! .... " 

Eventje uitblazen! . 
De kikker ging op z'n achterbout1es 

zitten, en gluurde nieuwsgierig rond. 
Daar kwam een groote hond met drei

gende tanden en nijdige gromstem aan
rennen. Maar gelukkig bemerkte de kik
vorsch den geduchten razer bijtijds. Hij 
nam een forschen sprong, duikelde hals 
over kop den berm af en verdween in 
het beschuttend riet van den slootkant. 

Toen het gevaar geweken was, kwam 
hij pootje voor pootje weer te voor
schijn. Doch, o schrik! daar stond op 
eenigen afstand een groote vogel op 
steltpooten, met langen snavel en felle 
oogen. Driftig kwam hij fladderwiekend 
op den kikker aanstormen, om hem 
lekker op te peuzelen. Gelukkig even
wel had de kikvorsch nog juist gelegen
heid, om holderde bolder in den mod
derigen bodem weg te plompen. Van 
teleurstelling zette de reiger een ge
zicht, nog langer dan hij reeds had. Me
neer Langbeen met z'n gele waterlaar
zen had echter veel honger, veel geduld 
en veel tijd. Hij bleef met z'n felle oogen 
onafgebroken bij 't water op z'n post 
staan. Dat begon den kikker in 't laatst 
gruwelijk te vervelen. 

0 foei!" zuchtte hij in z'n modder
sp~lonk, ,,wat heb ik toch een akelig, 
ellendig leven! 

Ik wou, dat ik een lijster was!" 
En, o wonder! nauwelijks had de kik

ker z'n wensch uitgesproken, of hij was 
inderdaad in een lijster veranderd! 

Daar zat hij nu in z'n zwartglanzende 
overall op het bovenste, bovenste takje 
van een pereboom lustig te wiegelen! 
Hij sperde zijn helder-gelen snavel en 
daar rolden de volle, krachtige tonen 
als parelen over den boomgaard heen! 
De wandelaars stonden stil en keken 
verrast op, om het heerlijk lied van den 
lustigen zanger te bewonderen. 

Maar de gorgel van de lijster werd 
ten laatste door die uitvoering droog en 
schor. 

Daar ontdekten z'n scherpe oogen be
neden in den tuin enkele frissche, 
groene struikjes, waartusschen donker
roode bessen glinsterend heengluurden. 
Met ruischenden, rappen wiekslag 
zwenkte hij neer, om z'n dorstige keel 
te laven. Nauwelijks evenwel deed hij 
zich aan die bessenweelde tegoed, of 
daar klonk een sterke knal. Snerpend 
snorden de hagelkorrels rond, die hem 
een paar sierlijke dekveeren afrukten. 
Angstig vluchtte hij weg, totdat honger 
en dorst hem opnieuw naar de verlei
delijke struikjes dreven. Maar de arme 
lijster had rust, noch duur, want telkens 
werd hij door knetterende buksschoten 
verjaagd. Mistroostig ging hij zich ver-

schuilen onder de dichte doornheg van 
een afgelegen weide. 

"0 foei!" zuchtte hij, ,,wat heb ik toch 
een akelig, ellendig leven! Ik wou, dat 
ik maar een paard was!" 

En, o wonder! nauwelijks had de lijs
ter dien wensch uitgesproken, of hij was 
inderdaad een paard geworden. 

Daar stond hij in de frissche, groene 
weide, en hinnikte van louter genot! 

In z'n uitgelatenheid begon hij achter 
de koeien te galoppeeren, die van schrik 
begonnen rond te hollen, met de kwast
staarten hoog in de lucht. Daarna ging 
hij in het hooge, malsche gras rollebol
len. Ha! dat was nog eerst een leventje! 
Een slak, of een paard! Ook geen klein 
verschil! Het was werkelijk een onder
scheid als tusschen nacht en dag. De 
trage, onaanzienlijke kruiper gaande
weg omgetooverd in een fellen, Heren 
draver! 

Maar ach! ook dit genot was spijtig 
broos. 

Er kwamen groote, grauwe paarden
vliegen, horzels, over de wei aangonzen, 
die met venijnige steken op hem aan
vielen. Het paard stampvoette, schudde 
den kop, zwiepte met z'n staart en 
bracht met z'n huidspieren z'n vel in 
rimpelplooien, om de plaaggeesten te 
verdrijven. Doch telkens keerden de ge
vleugelde brutaaltjes terug, om hur 
prooi te bestoken. 

Daarop verscheen een boerenknecht, 
die het paard aan een halster meevoer
de naar de hoeve. Tegenstribbelen baat
te niet. Er viel met de harde klompen, 
die ruw op de flanken van Bles bons
den, niet te spotten. 

Gareel, toom en zadel werden uit den 
stal gehaald, en wedra stond het paard 
voor een zwaar geladen mestkar, die 
door diepe kleisporen naar het stoppel
veld moest getrokken worden. 

Dit werk kostte ontzettende spier
kracht, dikke zweetdroppels en dichte 
schuimvlokken. En wanneer het paard 
werkstaking wilde houden, dan sprak 
een dikke esschen stok in de eeltknuis
ten van den knecht een duidelijke, pijn
lijke taal. 

Daar stond, na zulk een zware da.g
taak, het arme dier nu in de wei, het 
hijgend, trillend lijf overdekt met horzel
steken, mestvlekken, schuimvlokken en 
striemen! 

"0 foei!" zuchtte het paard, ,,wat heb 
ik toch een akelig, ellendig leven! Ik 
wou, dat ik een .... " 

Hier hield de klager een oogenblik op, 
door vermoeienis en smart uitgeput. 

Twee dikke tranen rolden langs z'n 
wijd-opgesperde neusvleugels. Met bib
berend steunen haalde hij lang en diep 
adem. 

Toen vervolgde hij: ,,Wat ben ik toch 
eigenlijk een ondankbaar, dwaas schep
sel! Als slak was ik niet tevreden, en 
wou een kikvorsch zijn. Toen ik een 
kikker was, wenschte ik een lijster te 
wezen. Daarna verlangde ik in een 
paard veranderd te worden. Telkens 
kreeg ik m'n zin. Maar ook telkens werd 
ik door allerlei leed en gevaren over
stelpt. 

Ach, wat ben ik toch onverstandig ge
weest! Was ik toch maar tevreden ge
bleven! Had ik maar niet telkens zoo 'n 
dwaze begeerte gekoesterd! 0, was ik 
toch maar weer een slak! Een gewone, 
naakte tuinslak, zooals voorheen!" 

.... Nauwelijks was deze wensch uit
gesproken, of hij werd, o wonder! ver
vuld. 

Het paard tooverde om in een slak, 
die haar zilverspoor door den tuin slin
gerde. Evenals vroeger vergastte zij 
zich aan de malsche groenten. Behoed
zaam ontkroop zij zon en zout. Zij ver
school zich in het veilige, vochtige 
oevergras, en was, door lijden geleerd 
en gelouterd, weer met haar lot 
tevreden. 

OOM BERTUS. 
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AGE~l}~~oo~~e~:;!a:?J~.8:l~F;~~ kwaliteit Tuin-, Bloem- en 
Landbouwzaden, Friesche kleipootaardappelen, op provisieregeling. Voor Depot
houders bij voorkeur winkeliers. VO~J3EDA's ZAADHANDEL, DRACHTEN, Tel 45. 
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HANDEL IN 

EDE OOSTERBEEK 

voor de verkoop van tuin- -------------------

BOUWMATERIALEN 
Jacht- en Toeristenartikelen. 

Amunltle, Tenten, Veld- en landbouw- en bloemzaden, in 
alle plaatsen waar geen agent 
vertegenwoordigd is, tegPn 
zeer hoge provisie. - Adres: 
M. MAI\K, Zaadhandel, Lan
i.eraar (Z.H.). 

DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 

KOOPT 
BIJ 

VROOM & 
DREESMANN 

N.V. INDUSTRIA ROTTERDAM - HILLEGERSBERG 

Postbox 569. Tel. 45860 (2 lijnen) 

Electrische Materialen voor 
BRESKENS - TELEF. 19 

T her mosf lessch en, 

zakken, enz. 

Rug-

s T R AAT V E R L I C H T I N G u N I F O R MEN H. W. BLOMJOUS 
DEN NEW EG 75-77 
TELEF. No. 112760 

Fabrieks- en Scheepsverlichting 

B EA N is de meest gebruikte motorsproeimachine voor 
elk fruit- en/of boomkweekersbedrijf, in prijzen 

•
--- vanaf f 480.- geheel bedrijfsklaar ter plaatse 

geleverd. 
Vraagt ons adressen van gebruikers en informeert dan hun 
jarenlange ervaring. 
Speciaal adres voor alle sproeistoffen en "Kankerdood", het 
onovertroffen genezend middel tegen kanker. 

BEAN SPROEIMACHINES 
RIJKSSTRAATWEG A 23 - GELDERMALSEN - TEL.103 

G. J. RHEBERGEN 
(voorh. JULIUS HUF) 's-GRAVENHAGE _________ _ 

Uniform-kleeding AMSTERDAM Petten 
Keizersgracht 433 - Tel. 30433 KENT U DE MILISAFE? Bloemenmagazijn 

Vraagt prosp. Opgericht 1910 FIRMA 

H.H. ROOKERS ! Sigaren-Tabak-Sigaretten H. J. BARMENTLOO 
Het voordeeligst ad:e~ H G J WOLF JAVASTRAAT 43 
voor uw TABAK IS . • • • 

c. ESSE LINK BRINKERS' ROOMBOTERFABRIEKEN N.V. 
HEUPINK & REINDERS - LEIDEN - DEN HAAG - Tel. 111561 

Electrische Tabaksfabr. 948 TELEFOON 948 

OOTMARSUM 88 BREESTRAAT 88 LANDS Î OR MER s, 
Fabrikant van 
en Handelaar in 

BOUWMATERIALEN 
MIDDELHARNIS - TELEF. 21 

N.V. SLUIS & GROOT's 
Kon. Zaadteelt en Zaadhandel 

ENKHUIZEN 

TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

Lvering uitsluit. a. d. handel 

ZOETERMEER H. & R. H. & R. 'S LET OP uw ZAAK! 
HET ADRES VOOR ~~ CCOUNTANTSKANTOOR BIJLOO Sigaren-, Tabak- en ~ A MOTORBOOTDIENST N.V. Sigarettenmagaziin van 

EERSTE KWALI\\J\TEIT ao~ ' "· M. VAN rR1Er ififr:iii:K C. G.D~~~~~~t\S~!E: 
0 

Adres Rotterdam : _________ _ 

0 zowel verpakt Van ltersonlaan 1 ~~er~;e;~~~:;a~\ 49, tel. 13558 0 0 R K O N D E N 
0 I a Is i n fust. GOUDA Overschieschestr. 78, tel. G8114 

p . ·t 1 ·t d d h d I Telefoon no. 2204 M. T. LINDHOUT's Leveringen uI s uI en aan e an e 

TELEF. ZOETERMEER 12 - DEN HAAG 390538 !!!![1111--------iiil BRANDKASTENHANDEL 

ter herinnering aan feesten, 
eerste-steen legging, .iuhilea, 
enz., toepasselijk geïllustreerd 
en artistiek uitgevoerd.. 

tu~~t~n~e!!~elr~~I~e! Matrassenfabriek "UNION" - Drachten PURGEER-EN 
BLOEDZUIVERENDE 

PILLEN 

IN- EN VERKOOP van 
eerste klasse brandkasten 
en kantoormeubelen 

GEBR. GREVENSTUK 
Hof-Calligrafen en teekenaars 
ROKIN 98, bij 't Spui, A'dam 

met uw boekhouding. Vraagt 
eens inlichtingen over het 
vereen vouctigd systeem, 
speciaal voor ambachtslieden 

B. van Dijk Bzn., Spijkenisse, 
Accountantskantoor, Telef. 55. 

KAPOK-, WOL-, ALPENGRAS-, ZEEGRAS-, STROO
en STAALDRA.ADMATRASSEN, LIGSTOELKUSSENS 
Specialiteit: UNDRACHT BINNENVEERMATRASSEN 

VRAAGT UW LEVERANCIER "UNION" MATRASSEN! 
Alleen voor den handel. 

van H. VAN AKEN 
Apotheker-Specialist 

te Selzaete 

NIEUWE HA VEN 137 B 
TEL. 55249 - ROTTERDAM 

HERENP AK REINIGEN f 2.50 

STOOMEN S 

G.J.H0SMAN 

,' 
HET SIGARENHUIS" Duizenden rooken reeds een B.M.-pijp 

PROBEERT U HET OOK EENS 1 
Het beste en doelmati~ste 
f.)Urgeermiddel; veroor
zaken geen buikpijn of 
krampen, zuiveren het 
bloed en geven 't nieuwe 
kracht. 

HOEVEL J. VERVEN 

ROTTERDAM 

Eendrachtstraat 38 a en c 
HET adres voor alle handels-

ROTTERDAM • TEL. 45980 en vereenigingsdrukwerk 1 -

P. RUSTICUS 
Oosterstraat hoek Oosterkade 
Leeuwarden - Tel. 3030 en 3177 
levert gaarne aan alle Land
stormers alleen 1e klas kwa
liteiten in iedere prijsklasse 

Hotel "ATLANTA" 
Apeldoorn - Stationsplein 

INDISCHE RIJSTTAFEL 

GOEDEWAAGEN'S 
KON. FABRIEKEN 

met para mondstuk 
45 et. 

met im. barnsteen 
monstuk .... 55 et. GOUDA 

HET ADRES 
voor het opluisteren van vergaderingen, 
landdagen enz. in het Noorden des lands 
met een prima 

Prijs: f 0.60 per doos 
Verkrijgbaar bij Apothe
kers en Drogisten. 

Importeur: 

SCHUL TE & THIEME 
Postbox 55 - Middelburg 

FIRMA H. MOOI & Zn. H. RAM BACH 
ASSEN MAANDERWEG 10 EDE 

• Uw adres 
MILITAIR[ KLEERMAKERIJ voor 1ste klas clvlele en 
Coupeur overal te ontbieden militaire kleeding naar maat 

J. A. MARCHAL Jr. Fa. P. VRIEND & ZOON 
Modernste ter plaatste - MICROFOON INSTALLATIE-------- KAZERNESTRAAT 2 

Tel. 2614 - Dir. F. Lührs - SIGAREN MA GAZ IJ N AMSTERDAM C. 
Zaadteelt en Zaadhandel 

Andijk-Oost 

Hotel Noord-Brabant 
P. Mulders & Zn. 

.. Utrecht 
Vreeburg - Tel. 12836 

Groote Vergaderzalen 
LEEUWARDEN 

Hotel "De Kroon" 

is : 

S. J. WIERSMA 
TWEEBAKSMARKT 59 - LEEUW ARDEN 

A. D r ü g h Or n Telefoon No. 51252 

Javastr.57. Haag. Tel.11329O UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
Speciaal adres voor Stok* en 
Stambouncn. Peulen en 
D o p p e r s voor den handel. 

Wij verzorgden o.a. den landdag in RIJS _________ ___:. ___________________ _ 

IZAÓEN 
N.V. A. HOBBEL 
OOLTGENSPLAAT 

Uitsluitend ~ 
het beste 

• 
Overal 

vertegenwoordigd. 

Werft abonné's 
~;;.r;;d::~~1;~ Firma C. en S. VALKENBURG & Co. voor het 

ALKMAAR 
DINEERT IN 

't GULDIN VLIES 
EN GE ZULT 

TEVREDEN ZIJN 

SCHERPENZEEL (Geld.) 
Tel. 7 - Telegrammen: 

SIMON-VALKENBURG Landstormblad 
Fabrikanten van: 
Diverse soorten Singelband, Touw-
werk en Techn. Banden en Weefsels~ 
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• • N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

Dagelijksche Boot- en Autodiensten 
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, 

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA Delft, Den __ Haag, AmS t e rd am, 
SPECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. - ,Reizigersbezoek op aanvraag. Zaandam, NiJmegen en omgekeerd 

STEUNT 

NEDERLANDSCH DORUS RIJKERS RIJWIELEN N.V.PRIMARIUS KAASVORMEN 
- MEPPEL -

FABRIKAAT------ GeTllustreerde prijscourant gratis op aanvraag ------ KUIPEN EN BAKKEN 
In plaatsen, waar Carrosseriebouw 
niet vertegenwoor-

digd, kunnen flinke N.V. M. E.G. G. A. 
winkeliers nog den CAPELLE a.d. IJSSEL 

EMMERS enz. 
van teakhout en pitch-pine 

alle afmetingen 

N.V. Fabriek van Werktuigen 
- voor de :i:uive•l-industrie -

r:-oo?s~~~~!~u:, 
domsdoofheid, oorverkal
king, loop. ooren, brom
men, suizen, fluiten, ge
raas in het hoofd, enz. 
Vraagt kosteloos broch. 
no. 22 omtrent genezing. 

S. WIJNBERG, 
Oosterpark 45 - A'dam 

..,,,,,,,,,, 

I5MAAR~ 

KAREL I Hel gaat 
dubbel zo vlug 
mel SAVO·ZEEP 

v e r k o op van dit Telefoon (Rotterdam) v.h. D. Woudstra & Zn, IJlst __________ _ 
SUCCES - ARTIKEL 
verkrijgen! Aanvra-

No. 5 3 0 0 9 N.V. NEDERL. BASALT Mij Reist per AA A Busdienst 

Bovendien ... 5avozeep 
geeft grol:e ges,henken 
De prijs van Neerlands 
bes.le huis.houdzeep is 
30cl per doos van 'I !>lukken 

gen te richten tot de V r a a g t p r ij s 
ZAANDAM naar 

Apeldoorn, Arnhem en Ede 
fabricante: J BAX' en beschrijving van onze modellen 

Gr;othand_el N. V., D. VERSTOEP Laan van Meerdervoort 809 
Woudrichem. Den Haag 

Aannemer van grond-, spoor-, hei- en betonwerken 

NEDERLANDSCHE 
HANDEL-MAATSCHAPPIJ,N.V. 

Wegenbouw en waterwerken -
Verhuur van aannemersmateriaal 

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

Agentschappen te ROTTERDAM en 's-G1RAVENHAGE 

ALLE BANKZAKEN I' Uitvoerende Comité's van 
SAFE DEPOSIT KOFFERKLUIS LANDDAGEN v. d. B.V. L: 

DAVO No. 33 

KOOPT UITSLUITEND 

,,DAVO" 
HAARDEN EN HAARDKACHELS 
Zij verdienen zeer spoedig hun kost
prijs door hun uiterst zuinig brandstof
verbruik. - ·waar niet verkrijgbaar, 
schrijve men aan: 

"N.V. ,,DAVO" HAARDENFABRIEK 
DEVENTER 

Het bekende adres voor het leveren van alle benoo
cligdheden, zooals tenten, w.o. eere-comité-, schiet
commissie-. bestuurs-, controle-, consumptietenten 
enz .. alsmede stoelen enz., is: 

K. WESTERHUIS - ALMELO 
BORNSCHESTRAAT 57 - TEL. 2693 

Vakkundige en correcte exploitatie der buffetten. 
Meerdere lanrldagen v. cl. B.V.L. tot volle tevreden
heid geëxploiteerd, o.a. Barneveld, Meppel, Steenwijk, 
Brummen etc. Tevens exploitant en organisator van 
muziekconcoursen, tentoonstellingen, fokveedagen enz. 
Pachter van buffetten en restauraties v. a. gelegenh. 

0 f W d t 
"d t • I Boekjes met tevredenheidsbetuigingen worden op e en- en e S rfj ffi3 enaa verzoek gaarne toegezonden. 

S . 1 d ~Op wederzijdsch vertrouwen pec1aa a res: "-

Drukkerij Ruiten beek w •• 

kan men bouwen.~ 

DOORN Telefoon No. 125 ,-1---------------------; 
_________ ,_M_o_d_e_lle_n_e_n_p_r_ij_ze_n_o_p_a_a_nv_r_a_ag A. J • DE BQQ & ZN. 

BENZINE - PETROLEUII • OLil!N EN VETTEN 
MACHINEKAMER-BEHOEFTEN 

z K. A. HAVELAAR l'1 
0 
l'1 MOER CAPELLE ::0 

IIOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM .-. .-. 

! 

Vraagt ons prijs van 

BASALTINE
TROTTOIRTEGELS 
Levering op strengste keur 

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•, 
Ziekten-, Glas-, Brand- en 
Transportverzekeringen. 

Op plaatsen, waar nog niet 
vertegenwoordigd, agenten 
gevraagd. 

VLAGGEN 
AANDELS 

BEKERS MEDAILLES 
L. P. BOSMAN - DEN HAAG 

WESTEINDE 36 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen en Hofborduurselfl. 

N.V. INGENIEURSBUREAU 

,,EKSTEEN" 
Sweelincklaan te Bilthoven 
SPECIAAL-BUREAU VOOR 
WATERREINIGING 

"IJ 
SPECIALITEIT 

> in Wiedmessen, -t 
l'1 Schoffelmachines 

TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G. 

DELFT - BOOIKADE 30 TELEFOON ,s7 
ROTTERDAM - WIJNHAVEN t.o. 105 - TEL. 13820 

1 l;.1TERTECHNIEK 

'-------------=Voor AUTOBUSSEN z 

Speciale Luxe Touringcars 
voor Gezelschappen. 
Gebrs. ROBART - Apeldoorn 
Marktstraat 8 - Telefoon 2871 

GARAGE "LUXE" 
TURFMARKT 24-26 

TELEFOON 2001 - GOUDA 
Verhuur- Stalling - Reparatie 

Off. Agent: 
Nash - Singer - International 

ANDIJKER TAFELKOEKEN 
Het neusje van de zalm f 

Prijs 25 et. per bus 

Firma F AUST & DE VRIES 
Andijk-Oost 

Puddingfabriek A. J. POLAK 
Groningen 

F. G. TIEMAN 
1-IELLEVOETSL UIS 
NIEUW HEL VOET 
OOSTVOORNE -

ZENTRA - HORLOGES 
Verzending door geheel Ned. 

PRIJZEN 
VOOR WEDSTRIJDEN 

koopt men bij 
-t en 
--1 

SUCCES 1935 GEBRUIK VOORTAAN naar vergaderingen enz. enz. A. ME,IJRING 
de serieuze schijven vervoege men zich bij 

0 Stalen Zwin gers 
co 
--1 Alles Nederl. Fabrikaat 5- en 3-schoots, gedrukt op 

speciaal vervaardigd schiet
schijvencarton. - Alléén 
verkrijgbaar: 

SUCCES 1935 J. van Bergen Henegouw 's-BOSCH 1 ~----------= Zaetermeer - Telefoon 36 ----------

N.V. AANNEMING MIJ. 

J.P.v.EESTEREN 
BOUW- EN GEWAPEND 

BETONWERKEN 

ORANJESTRIKJES 
ORANJESPELDJES 

Bloempjes v. collectedagen 
Insignes in elke uitvoering 

levert het goedkoopst 
in prima kwaliteiten : 

J. C. W. THOOLEN Jnr. 
Keizersgracht 649/51 
AMSTERDAM 

N.V. v.h. Fa. Groenendijk 
Slaghekstr. 90-94 • R'dam Z. 

TeL 11386 
Levering van schijven voor 

form. 17½ x 25 Landsrnrm en Burgerwacht 
Auteursrechten voorbehouden franco huis door heel 't land 

Fa. A.v. ROSSUM 
Tel. no.37006 - Postbus no.408 Zaadteelt _ Zaadhandel 

Prima materiaal. Bill. prijzen 

Kool' s Wapen- en Kinohandel 
Groote voorraad concours-, 
buks- en bosquette-patronen 

SMALFILMCAMERA's 
EN PROJECTOREN 

J. J. KOOL - ROTTERDAM 
Rodenriischelaan no.27 
Telefoon 41617 

G. M. A. STEIJLEN 
DONKERSTRAAT 50 = UNIFORMEN OOLTGENSPLAAT 

ZUIDBLAAK No 22 van krantz. kamg. whipcord TELEFOON No. 3 HARDERWIJK 
• f 

59.50. . In plaatsen waar nog niet vertegenwoordigd Tel. 141 _ Giro 119428 
ROTTERDAM T 1 11645 Pasvorm gegarandeerd 

. e. MAISON GERMAN ACTIEVE AGENTEN GEVRAAGD UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
SL Janssingel 13 - 's-Bosch Vraagt p r ov i s i e reg e I i n g en v o o r w a a r den Coupeur steeds te ontbieden 

Prima eiken sjoelbakken 
f 7.95 franco, 200 x 40 c.M., 30 
schijven en reg!. in schuif
lade, keurig afgewerkt; met 
massieven bodem f 9.75. Niet 
naar genoegen, geld terug. 
Adres: M. KOOL, Broek op 
Langendijk, Giro 69502, tel. 243 

STOOMWASSCHERIJEN 
die uitsluitend 

ZEEPPOEDER 
van 

"DE BEL" - UTRECHT 
gebruiken, ontvangen vol ver
trouwen de wasch ter behan
deling van iedere huisvrouw. 
Vraagt U eens bij ons aan? 
Wij zijn zeer concurrent 1 

!r 

1 
1 

1' 

1 ., 

1 

. t 
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HIElf 
LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS /1,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

snm1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ ABONNEMENTSGELDEN 

Dank betuiging 
en verzoek. 

Wij danken de talrijke lezers, die zoo vriende

lijk waren om het abonnementsgeld ons per 

postwissel of per giro te doen toekomen. 

Eerstdaags zal onzerzijds over het abonnementsgeld, verhoogd met f 0. 13 

incassokost n, bij onze overige abonné' s per postkwitantie worden beschikt. 

Vriendelijk 'verzoeken wij, om verwarring te voorkomen, ons thans geen 

postwissels of girostortingen te doen toekomen. 

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

DE POSITIEVAN DEN BIJZONDEREN 
VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

De Administratie. 

In de Memorie van Toelichting, be
hoorende bij de Dienstplichtwet, heeft 
de toenmalige Minister van Oorlog uit
drukkelijk medegedeeld, dat het de be
doeling was artikel 35 van die wet ook 
te gebruiken, om vergunning te verlee
nen tot opkomst onder de wapenen 

Ter herinnering aan Overste Loudon t 

voor .,·deelneming aan het bestrijden 
van "onlusten". De uitvoering van dit 
artikel is vervat in de Ministerieele 
Beschikking van 26 Mei 1932, II, Afd. B, 
No. 73 (L.O. 1932, No. 167). 

Op grond van dezelfde bevoegdheid, 
welke te vinden was in de vroegere 
legerwetten, kwamen in November 1918 
de Buitengewone Vrijwilligers (later Bij
zondere Vrijwilligers geheeten) in mili
tairen dienst onder de wapenen. (Mi
nistedeele Beschikking d.d. 15 Novem
ber 1918. L.O. 1918 B No. 366.) 

De opkomst van de niet-dienstplich
tige Bijzondere Vrijwilligers en van de 
Korpsen Motordienst, Vaartuigendienst, 
Spoorwegdienst en Luchtwachtdienst 
berust op het Landstormbesluit van 
28 Februari 1922 (Stbl. No. 92, later 
K.B. van 16 April 1935, Stbl. No. 191), 
bij welk K.B., daar de Landstormwet 
was vervallen, een regeling voor den 
Vrijwilligen Landstorm moest worden 
getroffen. 

Indien de omstandigheden het noodig 
maken en de Regeering tot oproeping 
besluit, komen de Bijzondere Vrijwilli
gers, ter handhaving of herstel van de 
openbare orde of rust - tegelijk met de 
Korpsen Motordienst, Vaartuigendienst 

Het Vrijwillige Landstormkorps "Veluwzoom", onder bevel van den Commandant, Luitenant-Kolonel F. W. J. LOUDON, 
in November 1918 te Arnhem gemobiliseerd. 

en Spoorwegdienst - onder de wape
nen bij den Vrijwilligen Landstorm en 
maken zij rechtstreeks deel uit van het 
in werkelijken dienst staande leger. 

Blijkens het Landstormbesluit is de 
Vrijwillige Landstorm thans samenge
steld uit: 
A. den Staf van den Vrijwilligen Land

storm (Inspectie Vrijwillige Land
storm); 

B. de vrijwillige landstormkorpsen mo
tordienst, vaartuigendienst, spoor
wegdienst en luchtwachtdienst; 

C. den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, bestaande uit de in voorko
mend geval te vormen landstorm
korpsen, waarbij dienst- en reserve
plichtigen en vrijwilligers van den 
vrijwilligen landstorm in werkelij
ken dienst komen ter handhaving of 
tot herstel van de openbare orde en 
rust. (Hiertoe behooren o.a. een aan
tal ( ± 6000) op verbandacte verbon
den gewezen-dienstplichtigen). 

LUIT. KOL. B.D. F. W. J. LOUDON. 

Oud-Commandant van het 
Landstormkorps "Veluwzoom". 

Onder groote belangstelling heeft 
27 Nov. op de begraafplaats te Rozen
daal (G.) de begrafenis plaats gehad 
van den heer F. W. J. Loudon, Kamer
heer in buitengewonen dienst van de 
Koningin, gep. Luitenant-Kolonel der 
Infanterie. 

De Koningin was vertegenwoordigd 
door Haar Kamerheer i.b.d. Mr. Baron 
Van Heeckeren van Kell. 
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POLITIEKE STRIJDBONDEN. 
Het verbod van de "weerkorpsen". 

De Minister van Justitie heeft bij de 
Staten-Generaal aanhangig gemaakt 
een wetsontwerp houdende verbod van 
,,weerkorpsen". 

Verschillende van deze weerkorpsen 
zijn in ons land opgericht, sommige 
daarvan zijn al weer verdwenen. 

Vooral na de invoering van het uni
formverbod zijn er ettelijke gesneuveld, 
terwijl de vrees voor een algemeen 
ambtenarenverbod voor de S.D.A.P. 
aanleiding was, om ijlings een einde te 
maken aan haar arbeidersweer, de z.g. 
Liga. 

Roodfrontstrijdersbond, 
sche militie, enz. deden 
van zich spreken. 

Nationalisti
vroeger veel 

Niettemin bleef de mogelijkheid tot 
het organiseeren van politieke strijd
bonden bestaan. De Nationaal-Socialis
tische Beweging had nu eenmaal haar 
hart verpand aan het zwarte hemd en 

aan de W.A.-troepen en bleef beide in 
besloten kring handhaven. 

Thans wordt de ring gesloten. 
Het wetsvoorstel sluit de mogelijk

heid om ook in het geheim dergelijke 
korpsen te vormen, geheel uit. 

Met een vol jaar gevangenisstraf wor
den bedreigd al diegenen, die het willen 
wagen communistische, socialistische of 
fascistische strijdbonden in het leven te 
houden of te roepen. 

Wij juichen dezen maatregel toe. 
In ons vrije land moet een behoor

lijke strijd der meeningen niet aan ban
den worden gelegd. 

Politieke knokploegen zijn evenwel 
voor het verbreiden van een staatkun
dige opvatting geheel overbodig en 
meestal - het buitenland leert het ons 
- zijn zij niet ongevaarlijk. 

Zij zijn het duidelijkst bewijs van het 
daadwerkelijk revolutionair karakter 
eener partij of beweging. 

Nu worden zij, als eenmaal de waard
gelders, afgedankt. 

ONTWERP VAN WET OP DE WEERKORPSEN. 

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje
Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is enkele voorzieningen te 

treffen omtrent weercorpsen; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten

Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 

Het is verboden weercorpsen tot stand te brengen, daarvan deel uit te maken of deze te 
steunen. 

Weercorps is iedere organisatie van particulieren, welke gericht is op of voorbereidt tot 
het in onderling verband verrichten van of deelnemen aan hetgeen tot de taak behoort van 
weermacht of politie. 

Het verbod van het eerste lid geldt niet voor organisaties, toegelaten bij of krachtens 
algemeenen maatregel van bestuur. Aan eene to elating kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Artikel 2. 

Opzettelijke overtreding van artikel 1 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste duizen:i gulden 

Het feit wordt beschouwd als een misdrijf. 

Artikel 3. 

Andere overtreding van artikel 1 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

Het feit wordt beschouwd als een overtreding. 

Artikel 4. 

In het eerste lid van artikel 56 van de wet op de rechterlijke organisatie en het beleid 
der justitie wordt, na "wetboek van strafrecht" ingevoegd: 

,.en artikel 3 van de wet op de weercorpsen". 

Artikel 5. 

Het slot van het tweede lid van artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering wordt 
gelezen: 

"van eene der in de artikelen 432 en 433 van dat wetboek omschreven overtredingen, of 
van overtreding van artikel 2 van de wet op de weercorpsen." 

Artikel 6. 

Deze wet kan worden aangehaald als "wet op de weercorpsen". 

Arti'.tel 7. 

Zij treedt op een door Ons te bepalen tijd,tip in werking. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle 
Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

De Minister van Justitie, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

De Minister van Defensie, 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Algemeen 

Reeds sedert eenigen tijd heeft de Regeering met bijzondere aandacht de meer en meer tot 
uiting komende neiging van bepaalde politieke groepen in den Lande gadegeslagen, om, hetzij 
binnen, hetzij naast de partij, doch met haar nauw verbonden, organisaties te vormen, welke 
zich onder omstandigheden kunnen leenen tot daadwerkelijke machtsontplooiing. 

Het zal geen betoog behoeven, dat in dienst van een bepaald staatkundig streven staande 
organisaties in het bijzonder dan een ernstig gevaar voor de openbare orde en rust zullen 
kunnen opleveren, wanneer zij een min of meer militair karakter hebben gekregen, militair 
zijn gedrild en in den wapenhandel worden geoefend. Echter ook zoolang zekere particuliere 
organisaties zich nog niet tot formeele quasi-militaire groepen hebben kunnen ontwikkelen -
de bestaande wetgevin~ op het stuk van vuur- en andere wapenen en munitie, alsmede het 
zg. uniformverbod, vormen ten deze een krachtige rem - kan in haar aanwezigheid wel degelijk 

een gevaar, een potentieel gevaar althans, .schuilen. Ook zonder wapenbezit en zonder dat in 
het openbaar in uniform wordt opgetreden, is in vrij aanzienlijke mate militaire vooroefening 
en aankweeking van een geest van militaire discipline mogelijk. Organisaties, waarin zulks 
geschiedt, bestaan heden ten dage. Voor zoover kan worden aangetoond, wordt door haar niet 
in strijd met eenige wetsbepaling gehandeld en van de zijde van belanghebbenden pleegt het 
oogmerk van die organisaties als onschuldig en als volkomen legaal te worden voorgesteld. 
Echter kan niet ontkend worden, dat de hierbedoelde organisaties bij toenemende ontwikke
ling zonder veel moeite omgezet zullen kunnen worden in een soort particuliere legerkorpsen. 
Men stelle zich voor, dat een revolutionnaire situatie ontstaat, waarbij één of meer bepaalde 
politiek2: groepen zouden trachten door geweld de macht in den Staat in handen te krijgen. 
Het is dan zeke~ te verwachten, dat zij niet zullen nalaten, gebruik te maken van haar eigen 
tot machtsontplooiing geschikte organisaties. De "afweerkorpsen" zullen dan wellicht worden 
(of reeds zijn) bewapend en, dank zij hun voorgeoefendheid, in zeer korten tijd geschikt en in 
staat zijn om als een legertroep op te treden. Voor zoover hier al van geen repressie sprake zou 
behoeven te zijn, is zeker preventie noodzakelijk. De Regeering is daarom te rade geworden, 
dat het aanbeveling verdient alle organisaties van particulieren, welke een quasi-militair of 
quasi-politiair karakter dragen, behoudens uitz"nderingen, te verbieden. Dit verbod dient niet 
eerst dan van kracht te worden, wanneer zekere groepen zich reeds bepaaldelijk op militaire 
wijze zouden hebben georganiseerd en zou zijn komen vast te staan, dat haar oogmerk geen 
ander is dan onder omstandigheden de taak van weermacht of politie geheel of gedeeltelijk 
over te nemen of aan te vullen, doch zoodra het om organisaties gaat, van welke, zonder 
dat daarop het bovenstaande reeds toepasselijk is, gezien haar wijze van optreden en de 
voorbereiding, welke zij haar leden doen doormaken, verwacht kan worden, dat het te 
eeniger tijd onder bepaalde omstandigheden zou blijken van toepassing te zijn geworden. 

De door middel van dit voorwaardelijke verbod te scheppen wettelijke controle zal zich 
moeten uitstrekken tot alle actueel of potentieel quasi-militaire of quasi-politiaire organisaties 
van particulieren, ongeacht of zij al dan niet in dienst staan van een bepaald politiek streven. 
Onder de bepalingen der wet zullen dus komen te vallen eenerzijds de talrijke sinds jaar en 
dag bestaande vereenigingen, aan welker gezagsgetrouwheid geen twijfel behoeft te worden 
gekoesterd, welker doel veelal juist steun aan het wettig gezag is, zooals vrijwillige burger
wachten, weerbaarheidsvereenigingen als bedoeld in het Koninklijk besluit van 12 Maart 1919 
(Staatsblad no. 104), en andere meer, anderzijd, de onder- en nevenorganisaties van bepaalde 
politieke groepeeringen, in de practijk bekend als weerbaarheidskorpsen, afweerorganisaties, 
weeren en dergelijke benamingen. Het hiernevensgaande ontwerp van wet vat al deze organi
saties samen als "weerkorpsen". 

Dat ook de hierboven eerstbedoelde categorie van zeker loyale vereenigingen onder het 
wettelijk toezicht komt te staan, is een consequentie, welke men geenszins behoeft te 
betreuren. Het ligt in de rede, dat het ontwerp, eenmaal wet geworden, zeker geen toepas
sing zal vinden op zoodanige wijze, dat gezagsgetrouwe elementen daardoor in hun prijzens
waardige activiteit zouden worden belemmerd. Vereenigingen, welker bestaan en optreden het 
wettig gezag slechts met erkentelijkheid kan waardeeren, zullen met zekerheid op de in het 
ontwerp gedachte toelating kunnen rekenen. Aan de omstandigheid, dat de hierbedoelde organi
saties onder de nieuwe wet zullen komen te vallen, is bovendien een begeerenswaardig 
voordeel verbonden. De op haar betrekking hebbende voorschriften zijn veelal gebrekkig en 
vertoonen niet het gewenschte systeem en samenhang. De door die organisaties zelf 
geambieerde dienstbaarheid aan het wettig gezag en zijn organen behoort wat nader te 
worden geregeld. De uitvoering van de nieuwe wet zal een voortreffelijke gelegenheid 
bieden, die regeling op systematische en deugdelijke wijze te doen geschieden. 

De artikelen. 

Artikel 1. Behoudens toelating bij of krachtens algemeenen maatregel van bestuur 
zullen verboden zijn het tot stand brengen van wee.rkorpsen, het daarvan deel uitmaken en 
het steunen van deze. De term weerkorpsen is gekozen in aansluiting aan de reeds min of 
meer ingeburgerde benaming van zekere organisaties. In het tweede lid wordt van dit begrip 
een definitie gegeven, waarin vastgelegd wordt, dat als weerkorps niet alleen worden aange
merkt de organisaties van particulieren, die gericht zijn op het in onderling verband verrichten 
van of deelnemen aan hetgeen tot de taak behoort van weermacht of politie, doch ook de 
organisaties, die daartoe voorbereiden, Dit laatste woord dient in objectieven zin te worden 
verstaan. Voor de toepasselijkheid der wet zal niet vereischt zijn, dat de organisaties bepaal
delijk haar oogmerk gericht hebben op het voorbereiden tot het in onderling verband ver
richten van of deelnemen aan hetgeen tot de taak behoort van weermacht of politie. Zij 
zullen reeds onder het verbod vallen, zoodra zij zoodanig optreden, dat in haar activiteit 
virtueel met grond een zoodanige voorbereiding kan worden gezien. Zou dit objectieve 
criterium niet worden gesteld, dan zou gevreesd moeten worden, dat de handhaving van het 
verbod tegenover min of meer mala fide organisaties, die haar bedoelingen, b.v. in sport
vereenigingen of wandelorganisaties, handig weten te camoufleeren, op groote moeilijkheden 
zou stuiten. Dan zou toch van de subjectieve bedoelingen van de deelnemers steeds het bewijs 
moeten worden geleverd. 

Het in onderling verband verrichten van of deelnemen aan hetgeen tot de taak behoort 
van weermacht of politie. Onder deze formule valt uiteraard alles wat gericht is op ver
dediging tegen een buitenlandschen of binnenlandschen vijand en op handhaving van rust en 
orde of bescherming van personen of goederen. Opzettelijk is in het ontwerp een zoo ruime 
formule gekozen. Werd dit niet gedaan, dan ZJU het maar al te wel aan deze of gene minder 
gewenschte organisatie kunnen gelukken tusschen de mazen der wet door te glippen. 

Uitzonderingen op het verbod worden geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur. Het 
zal dus al aanstonds mogelijk zijn om, wanneer de wenschelijkheid daarvan blijkt, de conse
quenties der wet ook in dezen vorm te verzachten, dat bij algemeenen maatregel van bestuur 
bepaalde organisaties - zoo noodig onder verzamelbegrippen gerangschikt - buiten haar 
werkingssfeer worden gebracht. Voorts zullen voorwaarden gesteld kunnen worden, waaraan 
zekere organisaties, om toegelaten te worden, zullen hebben te voldoen. In den vorm, hier 
aangegeven, zal de rechtspositie kunnen worden geregeld der loyale pseudo-militaire organi
saties als burgerwachten, enz. 

Ook krachtens algemeenen maatregel van bestuur, dus bij wijze van delegatie, zal toelating 
van organisaties kunnen plaats hebben en zulhn voorwaarden kunnen worden gesteld. 

Artikelen 2-5. Wanneer het verbod van weerkorpsen eenmaal zal zijn tot stand gekomen, 
zal overtreding daarvan aangemerkt moeten worden als een vergrijp, dat een ernstig karakter 
heeft, vooral omdat het, althans in tijden, waarin kans op verstoring der openbare orde aan
wezig is, een gevaarlijke inbreuk daarop kan O;Jleveren. Dit geldt in het bijzonder voor over
treding, welke opzettelijk wordt gepleegd. Er bestaat daarom alle aanleiding om den opzette
lijken vorm van overtreding van het verbod te stempelen tot een misdrijf (artikel 2), ter zake 
waarvan veroordeeling tot gevangenisstraf zal kunnen plaats hebben, terwijl het bovendien 
gewenscht moet worden geacht, de mogelijkheid open te stellen, dat de bedrijvers zoo noodig 
door toepassing van preventieve hechtenis bij voorbaat onschadelijk worden gemaakt 
(artikel 5). 

Niet opzettelijk gepleegde overtredingen hebben uiteraard een minder strafwaardig 
karakter dan de opzettelijke. Gezien de openbare belangen, welke ten deze op het spel 
staan, is het niettemin gewenscht, dat ook daartegen krachtig kan worden opgetreden en 
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dat oplegging van principale vrijheidsstraf kan plaats hebben. Men bedenke ook, dat zich in de 
practijk wellicht gevallen zullen voordoen, waarin het eenigermate quaestieus is, of opzet 
aanwezig was, maar waarvan toch zeker is, dat zij van opzettelijke overtredingen niet ver 
afstaan. Intusschen lijkt het redelijk, de overtredingen van het verbod, welke aan schuld te 
wijten zijn, niet te rangschikken onder de misdrijven, doch onder de overtredingen (artikel 3). 
Daar zij evenwel veelal uit hoofde van haar aard aan de opzettelijke overtredingen verwant 
zullen zijn en bovendien, gelijk reeds werd opgemerkt, de scheidslijn niet altijd even gemak
kelijk zal zijn te trekken, is het om practische redenen gewenscht, dat zij niet worden 
berecht door een anderen rechter dan die oordeelt over de strafbare feiten, vallende onder 
artikel 2. Mitsdien wordt in artikel 4 een aanvulling voorgesteld van artikel 56 van de Wet 
op de rechterlijke organisatie, krachtens welke de in artikel 3 van het ontwerp bedoelde 
overtredingen, evenals reeds vroeger geschiedde met betrekking tot enkele andere overtre
dingen, worden gebracht tot de absolute bevoegdheid van de arrondissementsrechtbanken. 

Ten slotte nog een opmerking over de verhouding van artikel 2 van het ontwerp tot 
artikel 140, twe1;de en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Een gedeelte van de 
strafbare feiten, vallende onder artikel 2, valt ook onder de genoemde leden van artikel 140. 
De verhouding van de beide artikelen is hierbij echter niet zoodanig, dat het eene als 
bijzondere bepaling ten opzichte van het andere zou kunnen worden beschouwd (artikel 55, 
tweede lid, Wetboek van Strafrecht). Beslissend voor de vraag, op grond van welk artikel een 
strafvervolging eventueel zou moeten plaats vinden, is dus de hoogte der bedreigde straf 
(artikel 55, eerste lid). Deze is in artikel 2 zoo gekozen, dat steeds op grond van artikel 2 
zal kunnen, d.i. in dezen tevens zal moeten, worden vervolgd . 

De 2e Secretaris der 

Gew. Landstorm Com

missie "Groningen", 

T. A. ATEMA, 
1s bevorderd tot 

Res. le Luitenant 

der Artillerie. 

VRAAG EN ANTWOORD IN ZAKE 
HET WILHELMUS VAN NASSAUWE. 

Bij de schriftelijke voorbereiding van 
de beraadslaging over de begrooting 
van Binnenlandsche Zaken • voor 1936 
hadden eenige leden der Tweede Kamer 
in het Voorloopig Versfag aan de Regee
ring het navolgende gevraagd in zake 
het Volkslied: 

Er waren leden, die het gewenscht achtten 
er bij de gemeentebesturen op aan te dringen 
mede te werken tot beperking van het spelen 
en zingen van ons Volkslied. Deze leden acht
ten het in het belang van het kweeken van 
ee:rbied voor ons Volkslied, dat dit niet bij 
allerhande openbare en feestelijke gelegenhe
den, vaak van onbeduidenden aard, wordt ten 
gehoore gebracht. 

Onze vrijwilligers zullen 'belangstel
ling hebben voor het antwoord van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Hier volgt het: 
De ondergeteekende is van meening, dat van 

de Regeering geen aandrang moet uitgaan tot 
beperking van het spelen en zingen van ons 
Volkslied. Veelal valt het naar zijn oordeel 
toe te juichen, dat het Volkslied, uiting van 
gehechtheid aan Vorstenhuis en Vaderland 
en van onderlinge saamhoorigheid, dikwijls 
wordt gespeeld en gezongen. Het komt er 
daarbij, naar zijn gevoel, minder op aan, 
of de gelegenheid, waarbij het wordt uit
gevoerd, een hoogst belangrijke of minder 
beduidende gebeurtenis is, doch meer op de 
waarachtigheid van het volksgevoel, waarmede 
het wordt beluisterd of meegezongen. 

De wensch, door de leden, hier aan het 
woord, geuit, kan de ondergeteekende dan ook 
niet vervullen. Hij vraagt zich af, of deze leden 
zich wel voldoende rekenschap ervan hebben 
gegeven, dat het spontane element in deze na
tionale uiting in gevaar zou komen, wanneer 
de door hen gegeven raad zou worden opge
volgd. 

Dit antwoord van den Minister zal 
velen goed doen. Slechts moge ons de 
opmerking van het hart, dat het geen 
aanbeveling verdient, tijdens één en de-

J. CRUSIO, PASTOORSTRAAT, ARNHEM 
Het adres voor bekers, kransen, 

takken en médailles 

Levera~cier van verschillende af deelingen 

De Minister van Justitie, 

VAN SCHAIK. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. DE WILDE. 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie a. i., 

H. COLIJN. 

zelf de bijeenkomst het eerste vers van 
. het Wi'lhelmus vijf-, zes- of meermalen 
te laten zingen. 

Dan zou het nóg beter zijn, ook eens 
een1ge der bij velen nog onbekende cou
pletten van ons Volkslied ten gehoore 
te brengen of te laten zingen, waarbij 
men dan het eer<biedig opstaan tot de 
eerste maal zou kunnen beperken. 

DE NATIONALE JEUGDSTORM 
GEEN "MANTELORGANISATIE" 

VAN DE N.S.B.? 

In het orgaan van den Nationalen 
Jeugdstorm, hetwelk onder den naam 
van de Stormmeeuw verschijnt, plaatste 
de heer Van Geelkerken, de secretads 
van Ir. Mussert, een artikel, waarin 
wordt ontkend, dat de Nationale Jeugd
storm in feite de jeugdorganisatie is van 
de N.S.B., zooals de A.J.C. de Jeugd
organisatie is van de S.D.A.P. De heer 
Van Geelkerken schrijft voorts niet te 
weten, wat men precies onder het be
grip "mantelorganisatie" verstaat. 

Wij vinden de oprichting van dezen 
Nationalen Jeugdstorm verre van fraai 
en weinig openhartig. Wij willen 
gaarne aannemen, ,dat de heeren van 
de N.S.B. - met de vele Hlustre voor
beelden van mantelorganisaties voor 
oogen, welke Lou de Visser ons heeft 
nagelaten - knap genoeg zijn, om een 
geüniformeerde jeugdorganisatie in elk
ander te zetten, waarvan geen rech
ter het verband met de N.S.B. formeel 
kan aantoonen. 

Doch als de heeren Van Geelkerken 
en Beerthuis behoefte gaan gevoelen 
om naast de talrijke reeds bestaande 
jeugdorganisaties, nog een andere in 
het leven te roepen, zal ieder, die zich 
geen knollen voor citroenen wil later. 
verkoopen, zeggen: ,,Aan uwe formeele 
spitsvondigheden hecht ik geen waarde" 

De Nationale Jeugdstorm is zoodanig 
ingericht, dat de heeren van de N.S.B. 
aan de touwtjes trekken, zuiver op de
zelf de wijze, waarop de communisten 
hun mantelorganisaties hebben samen
gesteld. 

De Friesche Zaadhandel · G. J. WOUDA 
ORANJEWOUD 

Zaden en Orig. Friesch pootgoed 
vr11agt nog 

LANDSTORMERS 
om in plaatsen waar we nog niet vrrtegt->n
woordigd zi_in, nieuw terrein te veroveren. 
~ Vraagt onze Agentschapsvoorwaarden. 

Hotel 
" 

HOBBEL" 
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 
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J. J. SCHOUTEN - ARNHEM 
Utrechtschestraat 9 Telefoon 22320 

Civiele en Militaire Kleeding 
1 

Huldiging Burgemeester Van Gerrevink te Oegstgeest. 

PISTOOLPATRONEN VOOR 
RES. OFFICIEREN. 

Legerorder 1932 No. 218 regelt de 
wijze waarop Reserve Officieren in het 
bezit kunnen komen van pistoolpatro
nen voor eigen schietoefeningen. 

Een der Commandanten der Land
stormkorpsen heeft daartoe voor zijn 
Officieren een regeling der aanvraag 
getroffen, die wij hieronder ter kennis 
brengen. 

Landstormkorps 

Aan 

Februari 193 .... 

H.H. Reserve-Officieren, Bijzon
dere Vrijwilligers bij het L. S. 
Korps ........... . 

Het is mij geb'leken, dat niet alle 
Reserve-Officieren bekend zijn met het 
bepaalde omtrent ontvangst van scherpe 
patronen No. 21 voor pistool M. 25 No. 1 
en/of No. 2 voor onderhoud schietvaar
digheid. (L.O. 1932 No. 218.} 

Bedoelde legerorder zegt: ,,Reserve-
11Officieren die zich, gedurende den tijd, 
,,dat zij niet onder de wapenen zijn, 
"willen oefenen in het schieten met een 
"vuistvuurwapen, kunnen jaarlijks de 
"daarvoor benoodigde scherpe patronen 
"No. 5 of No. 21 tot een aantal van ten 
,,hoogste 60 stuks bij hun Korpscomman-
11dant aanvragen. Eenmaal patronen 
"ontvangen, zal overeenkomstig het 
"aantal ingeleverde hulzen, afkomsHg 
,,van de verschoten patronen, de ver-
11dere verstrekking geschieden". 

Dit onder Uwe aandacht brengende, 
deel ik u tevens mede, dat de patronen 
gedurende de maand Februari door U 
kunnen worden aangevraagd aan Uwen 
Korpscommandant en dat de Reserve
Officieren, niet in bezit van een pistool 
M. 25 No. 2, door mij in de gelegenheid 
worden gesteld om met het vuistvuur
wapen te schieten gedurende de maan
den Mei-September op de schietbaan 
te ............ op de 2e en 4e Zater-
dag der maand, van 14-17 uur. 

Wij zullen de schietoefeningen begin
nen en eindigen met een onderlingen 
wedstrijd. 

Gaarne ontving ik van U bericht op 
onderstaande strook of door U aan de 
schietoefeningen wordt deelgenomen 
en of de patronen door U bij Uw Korps 
zijn of worden aangevraagd, c.q. ontvan
gen. 

Het bericht wordt voor einde Maart 

HOTEL POMONA 
BRANDVRIJ G,EBOUWD 

MOLENSTRAAT 53 - TELEFOON 116067 * 

DEN HAAG 

, a.s. - ook negatief - ingevuld terug 
verzocht. 

De Commandant van het Korps, 

Teneinde de aanvrage te vergemak
kelijken wordt U hierbij aangeboden 
een formulier waarop de aanvrage tot 
patronen kan geschieden aan den Heer 
Commandant van het Korps, waartoe 
U volgens de vredesindeeling behoort. 

Langs stippellijn afknippen. 

............ , den " Febr. 1935. 

Onderget,eekende (naam en voor-
letters} ........................... . 

Rang . . . . . . . . . . . . Korps ........... . 
wonende te ............ . . . . . ...... . 
straatnaam en No ....... . .......... . 
verzoekt ingevolge het bepaalde in 
L.O. 1932, No. 218 te mogen ontvangen 
60 (zestig) patronen, Scherpe No. 21, 
bestemd voor het houden van schiet
oefeningen met Pistool M. 25 No. 2. 

De Reserve ........... . 

Aan 

den Heer Commandant van het 
Regiment ................. . 

te 

H. D. VAN DER KOUWE. 

De leden van de afdeeling Zwolle 
zullen, evenals de plaatselijke en ge
westelijke commissie, met groot leed
wezen ongetwijf dd hebben vernomen, 
dat de plaatselijke leider van hunne af
deeling, de Res. Kapitein H. D. van der 

Res, Kapt. 
H. D. VAN DER KOUWE 

MEPPEL Café-Restaurant SLOT 
ZUIDEINDE 

GARAGE - Tel. 2571 
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H.O.Z.O. 
HOMOEOPATHISCH 
ONDERLING FONDS 
.-oor ziekenhuisverple• 
ging en Operatiekosten. 

Uit~aande van de Ver. tot Vrije keuze van Ge• 
bevordering- der Homoeo- neesheer en Ziekenb. 
pathie in Nederland. 
InL verstrekt de Adm., Zuiddijk 70, Zaandam 

Kouwe, genoodzaakt is geworden zijn 
eervol ontslag aan te vragen, wegens 
zijne benoeming tot Wethouder van de 
gemeente Hattem. 

Ruim 12;!; jaar heeft de heer van der 
Kouwe a'l zijn krachten gewijd aan den 
bloei van de afdeeling Zwolle, terwijl 
hij eenige jaren tevoren tevens waar
nam het plaats. leiderschap van de afd. 
Kampen. 

Behalve de schietoefeningen en de 
gewone vergaderingen waren de jaar
lijksche bijeenkomsten op 30 April, de 
vaandeluitreiking, de mobilisatieproef 
bij den doorbraak van de Vecht in De
cember 1926, en niet te vergeten den 
zoo zeer geslaagden Landdag te Zwolle 
in 1934, zoo vele hoogtepunten in het 
landstormleven van de afdeeling Zwo1le. 

Door zijn onverpoosden arbeid voor 
het bevorderen van het opgewekt leven 
in de af deeling heeft hij zeer warmen 
dank verdiend, en zal zeker bij de eer
ste de beste gelegenheid die dank tot 
uiting worden gebracht. 

Gelukkig blijft de heer v. d. Kouwe 
voor ons instituut behouden en kan de 
afdeeling Hattem zich gelukkig achten, 
hem onder hare leden te mogen tellen. 

ZAKKALENDER PRO REGE. 

W ij ontvingen de zakkalender voor 1936 door 
Pro Rege uitgegeven voor de dienstplichtigen. 
De inhoud is voortreffe lijk. Onze jeugdige mi
litairen zullen daarin een schat van gegevens 
vinden. Predikanten en zij die met de geeste
lijke v erzorging der weermacht in aanraking 
komen, kunnen er veel nut van hebben. De 
kalender is tegen den prijs van f 0.10 verkrijg
baar bij den secretaris van Pro Rege, N. A . 
Schuman, Ca tharine van Clevelaan No. 32, 
A msterdam-Z. 

UITSLAG VAN DEN KORPS
SCHIETWEDSTRIJD VAN HET 
VERBAND DORDRECHT VAN 
DEN B.V.L. OP 23 NOV. 1935. 

Met een kort woord opent Overste 
Linden om 2 uur den wedstrijd, allen, 
die heibben medegewerkt aan het tot 
stand komen, wordt dank gebracht voor 
hun medewerking en den deelnemers 
wordt veel s11cces toegewenscht. Daar
na lost de Overste, als Commandant van 
het Verband, de eerste schoten en ver
klaart den wedstrijd voor begonnen. 

Den geheelen middag hebben de 
schoten ,geknald en is er met zeer veel 
animo gekampt om de vele fraaie 
prijzen. 

Kwart voor zeven was alles uitge
zocht en waren de prijswinnaars bij de 
jury bekend. De le Luitenant Groenen
dijk kreeg het woord en op de hem eigen 
wijze bracht hij hulde aan de schitte
rende inrichting van de door de schiet
vereeniging Oranje-Nassau wederom 
ter beschikking gestelde schietbanen, 
verder kregen a1len, die hun diensten 
hadden bewezen tot vlotte afwerking, 
den dank van den B.V.L. mede te dra
gen en ging hij over tot uitreiking der 
prijzen, welke als volgt werden be
haald. 

Korps (39 afdeelingen namen hier
aan deel) . 

le prijs wisselheker en verg. zilv. 
med., aangeb. door den Burgemeester 
van Dordrecht: Afd. Strijen, 196 punten; 

LANDSTORM-FOTO'S 
Foto's van de LANDSTORMDAGEN in 1935 
zijn tegen billijken prijs te bekomen bij : 
Fotopersbureau "SCHIMMELPENNINGH" 
Pletterijstraat 63 • Den Haag • Telef. 773720 

Overal te ontbieden. 

IDEAAL ~ij!l:s ~a~e~id!e~ hetwelk 1

1 

tevens verstopping GE1':EEST ! Recept 
van Prof. Dr. med. MUCH. 

2e pr. verg. zilv. med. Nat. Landstorm 
Comm.: Afd. Ottoland, 194 p.; 3e pr. 
zilv. med. Motordienst: Afd. Dordrecht, 
193 p.; 4e pr. zilv. med. Nat. Land
storm Comm.: Afd. Nw. Lekkerland, 
193 p.; Se pr. bronz. med. Nat. Land
storm Comm.: Afd. Lexmond, 193 p . 

Wedstrijd voor plaatselijke 1eiders. 
le prijs H. Valkhof, 98 punten; 2e pr. 

A. Vos, 96 p .; 3e pr. C. Lodder, 96 p. 
Personeele wedstrijd. 
le prijs J. van Dam, 100 punten; 2e 

pr. H. Voordendag, 100 p.; 3e pr. N. 
Schrijvershof, 99 p.; 4e pr. N. P. Bak
ker, 98 p.; Se pr. J. P. Rijsdijk, 98 p. 

Extra-prijs, aangeboden door den 
heer P. J. Hecker, alhier, voor den 
hoog-sten korpsschutter, behaald door 
den heer J . van Dam met 100 punten. 

UTRECHT. 

Maandag 11 November had in het 
Gebouw voor Kunsten en Weten
schappen de prijsuitreiking van de 
zomerschietoefeningen plaats. De zaal 
was tot de laatste plaats bezet door 
de vrijwifügers met hun dames. Aanwe
zig waren Generaal Majoor 0. Bueno 
de Mesquita, voorzitter der plaatse
lijke commissie, Res. Majoor Y. Baan, 
Korpscommandant, Mr. J. G. A. van 
Geldorp Meddens, secretaris van de 
gewestelijke commissie, de heeren C. 
F. Klokke en A. W. Leeflang, 1eden van 
de plaatselijke commissie, en de plaat
selijke leiders van de af deelingen 
Baarn, de Bilt, Bilthoven en Soest, en 
de oud-plaatselijke leiders van Utrecht. 

Na het zingen van het le vers van 
het Wilhelmus opende Generaal Bueno 
de Mesquita de bijeenkomst en had de 
prijsuitreiking van de zomerschiet
oefeningen plaats. 

De hoogste prijswinnaars zijn: 
a. Bekerwedstrijd, gewonnen door 

den heer S. Rusconi met 8 rozen; 
b. Scherpschutters le prijs den heer 

N. Oliekan, met 225 punten, 2e pr. den 
heer J. M. v. Lunzen, met 220 p., 3e pr. 
den heer J . Mackay, met 219 p.; 

c. Schutters le klas. le prijs den heer 
H. Ph. Vasme'l, met 219 punten, 2e pr. 
den heer J. Lagerweij, met 218 p.; 3e pr. 
den iheer S. Rusconi, met 214 p.; 

d. Schutters 2e klas. le prijs den 
heer W. van Krimpen, met 199 punten, 
2e pr. den heer J. J. C. Werring, met 
187 p., 3e pr. den heer H. van Gent, 
met 183 p.; 

e. Vrijebaanwedstrijd. 1e prijs den 
heer J. M. van Lunzen, met 86 punten, 
2e pr. den heer J. Mackay, met 85 p., 
3e pr. den heer H. Ph. Vasmel, met 
85 p. 

Na de prijsuitreiking nam de voor
zitter v~n de plaatselijke commissie 
met een kort woord afscheid van den 
Res. Kapitein F. J . van Dunnewold, 
aan wien wegens vertrek naar Win
terswijk ontslag als plaatselijk leider 
was verleend. Namens de afdeelingen 
sprak de heer Vasmel den vertrekken
den plaatselijken leider toe en bood 
hem namens de vrijwilligers een fraai 
tege1tableau aan. 

Ten slotte installeerde de voorzitter 

'S-GRA VENHAGE 
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Café-Restaurant 
Nieuwe Directie - Sterk verlAagde prijzpn 
TELEFOON 117707 • SPUISTRAAT No.18 
Groote en kleine zalen voor vergaderingen 

en partijen. 

de nieuw benoemde plaatselijke leiders, 
de heeren J. M. Broekman, Res. 1e 
Luit., en H. Ph. Vasmel, Res. Adj. Onder
Officier. 

Na de pauze had de vertooning van 
de klankfilm van den Landdag Barne
veld 1935 en van een muzikaal ge
illustreerde film over Ned.-lndië plaats. 

Met het zingen van het 6e vers van 
Ons Wilhelmus werd de zoo zeer ge
slaagde avond gesloten. 

Fa. ANDR. VISSER - STEENWIJK 
EERSTE KWALITEIT 

Groente-, Bloem- en Landbouwzaden 
Op plaatsen, waar niet vertegenwoordigd, 
nog ACTIEVE VERKOOPERS gevraagd. 

1~ 
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Het nieuwe schietlokaal te 's-Gravenzande. 

llltLANDSTORMFILM-

3 Dec. Woerden. 
4 " Haeften. 

10 " Maarssen. 
11 " Delft. 
11 " Nieuweroord. 
12 " Rijnsburg (Siuit de Gelederen). 
12 " Bozum (Sluit de Gelederen) . 

H. N. VALCKENIER DE GREEVE t 
Op 2 Dec. bereikte ons het bericht 

van het plotseling overlijden van den 
heer H. N. Va1ckenier de Greeve, voor
zitter van den Raad van Commissaris
sen van de N.V. S.W.G. (Het Land
stormblad). 

Deze droeve mededeeling heeft op 
velen, die hem hebben gekend, diepen 
indruk gemaakt. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Schietbijeenkomsten 

zijn in de maand October voor de na
volgende afdeelingen gehouden, t.w. 
Amsterdam Noord (alle afdeelingen), 
Amsterdam West (alle afd.), Amster
dam Centrum (alle afd.), Amsterdam 
Oost (alle afd.), Amsterdam Zuid (alle 
afd.), Abbenes, Aalsmeer Dorp, Aals
meer Oost, Kudelstaart, Nieuwer Amstel, 
Bovenkerk, de Nes, Amstelveen, Koog 
a.d. Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Zaan
dam Kalf, Purmerend, Ilpendam, Ilp, 
Jisp, Oosthuizen, Abkoude, Baambrug
ge, Nigtevecht, Ouderkerk a.d. Amstel, 
Diemen, Sloterdijk, Uithoorn, de Kwa
kel, Vreeland en Waver-Amstel. 

Plaatselijke Leidersvergaderingen, 
· waarin met de leiders o.m. de mobili
satie uitvoerig is besproken, zijn gehou
den op 18 en 19 October. 

Behandeling Voorschrift Woelingen. 
Met officieren en onderofficieren van 

AVONDEN 

13 Dec. Hasselt. 
16 " Wirdum. 
17 " Wanneperveen. 
17 " Katwijka.Z.(Sluit de Gelederen) 
18 " Hollandscheveld. 
19 " Hooghalen. 
20 " Ambt-Vollenhove. 

de afdeelingen Amsterdam zijn aan de 
hand van de maquette oefeningen aan
gevangen in de toepassing van het voor
schrift "Woelingen". 

Bevorderingen. 
De navolgende 1e Luitenants, gere

gistreerd bij de Stelling van Amsterdam, 
zijn met ingang van 1 November bevor
derd tot Res. Kapitein, t.w.: de Res. 1e 
Luitenants J. C. Beuks en H. L. J. D. van 
den Belt. 

BIJEENKOMSTEN 
in de Stelling van Amsterdam werden 
in de maand November voor de navol
gende afdeelingen georganiseerd: 

a. sc'hietbijeenkomsten te Rijnsater
woude, Leimuiden, Bilderdam, Aals
meer Oost, Aalsmeer Dorp, Kudel
staart, Diemen, Abkoude, Baambrugge, 
Waveramstel, Sloterdijk, Nieuwer Am
stel, Buitenveldert, Afd.n Amsterdam 
Zuid, Oost, Centrum, Noord en West, 
Purmerend, Ilpendam, Jisp, Oosthuizen, 
Krommenie, Nigtevecht; 

b. pL commissievergaderingen te Am
sterdam Oost, Zuid en West, alsmede 
Amsterdam Noord; 

c. prijsuitreikingen te Vree'land, Ku
delstaart, Aalsmeer Dorp en Oost, Am
sterdam Noord 1, Il en 111; 

d. mobilisatiebesprekingen met offi
cieren te Amsterdam op 29 en 30 No
vember; 

e. behandeling voorschrift Woelingen 
aan de hand van een maquette voor of-

1 ficieren en onderofficieren te Amster
dam. 

N.V. ,,EDELWEISS-DE VLIJT" I FRANS VAN CAMP - GOUDA 
Stoomwasscherij, Ververij, Chem. Wasscherlj KLEIWEG No. 6 
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DE OPHEFFING 
VAN .· HET 

VOOROEFEN I NGS-
1 NSTITU UT 

De laatste klassen zijn geoefend. 

1111111111111111111111111111111111111111 
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1935 
1111111111111111111111111111111111111111 
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Nog enkele dagen, en het Vooroefeningsi~stituut wordt_ ~pgeheven. D~n is 
een einde gekomen - alweer - aan een pogmg om de ople1dmg van den dienst
plichtige zooveel mogelijk te verplaatsen van de kazerne naar eigen woonplaats en 
zoo den druk van den dienstplicht te beperken. 

Het was niet de eerste poging, die in deze richting werd gedaan. Vóór de mobili
satie hebben we enkele jaren gehad de "Oefeningen in den Wapenhandel", die 
ook na het doorloopen van een cursus recht gaven op eenige verkorting van den 
eersten oefeningstij d. 

Het Vooroefeningsinstituut, zooals wij dat nu kennen, is opgericht in 1920 en 
heeft dus straks ruim vijftien jaar bestaan. 

Velen hebben er in die jaren van geprofiteerd. 
Het eene jaar minder, het andere meer, bewoog het aantal voorgeoefenden, die 

hun eersten oefeningstijd met vier maanden verminderd zagen, zich tusschen de 
2500 en 5000 per jaar. 

Bezuiniging - vermindering van Rijksuitgaven heeft tenslotte tot opheffing ge
noodzaakt. 

Wij zijn niet bevoegd, te beoordeelen of hier werkelijk een bezuini~ing plaats 
heeft, of de kosten, verbonden aan de regeling en admmistratie der Vooroefenin
gen, aan het gaan naar en het geven van instructie in de verschillende plaatsen 
van ons land werkelijk wel zooveel meer k.ost dan opleiding en onderhoud van 
zoovele duizenden gedurende vier maand,m in de kazerne. 

Maar wel gelooven we, dat, wanneer eens onder cijfers kon worden gebracht de 
besparing, die in normale tijden de vooroefeningen meebrachten voor de voorge
oefenden zelf - in hun vrijen tijd en dus zonder loonderving in hun woonplaats 
geoefend - nu vier maanden minder hun gewone inkomsten moesten missen om 
in ruil daarvoor te krijgen boven voeding en kleeding een sober zakgeld, hetwelk 
in den regel van huis uit of uit overgespaarde gelden moest worden aangevuld, 
de balans in het voordeel van het Vooroefeningsinstituut zou omslaan en zou blij
ken welk een geweldige besparing werd verkregen - ook zonder rekening te hou
den met het feit, dat voor velen wel gedurende den verkorten. oefenin12stijd van zes 
weken maar niet voor 5; maand de burger betrekking kon worden opengehouden. 

De groote beteekenis van het Vooroefeningsinstituut lag niet in de eerste plaats 
in de stoffelijke voordeelen, die het moest brengen. Boven de materieele ging de 
moreele kant van de kwestie. 

In dit verband moeten we nog even wijzen op de verplaatsing der militaire op
leiding van de vazerne naar de woonplaats. 

Al mag dankbaar worden geconstateerd, dat het kazerneleven in de laatste 
jaren zeer veel ten goede is veranderd, niet kan worden ontkend, dat ook nu nog 
-- en vroeger was dat Yeel erger het geval - tal van jongelui niet bestand zijn 
te;en de verleidin1 en !5.evaren van het kazerneleven. 

Die vaders raad en leiding, moeders zorgen niet kunnen missen en, aan zichzelf 
en aan den invloed van verkeerde kameraden. overgelaten (zwa~kelingen treffen 
veelal verkeerde kameraden) den slechten weg op gaan, op wier karakter en leven 
vlekken worden aangebracht, die nooit weer geheel kunnen worden verwijderd. 

Voor hen was het goed, dat die eerste oefeningstij cl zooveel mogelijk werd 
bekort, 

Daar staat tegenover, dat voor talloos velen de tijd, m de kazerne doorge
bracht, ten zeóen is ic5eweest. 

Hun kara1der werd er gevormd en gestaald, hun gezichtskring verruimd. 
Zij leerden er het leven kennen, het volle leven, zooals het daar woelt en bruischt 

buiten den enl-5en kring der omgeving, waarin zij werden l-5rootgebracht. 
Voor velen is het nuttig, dat zij eens eenigen tijd in een andere omgeving komen. 
Voor hen geldt het rijmpje: 

Wie thuis zijn dagen heeft gesleten, 
Steeds bij .den pappot heeft l-5ezeten 
En nimmer letters heeft gegeten -
Wat zou de goede sukkel weten? 

Zoo mog_e dan het onttrekken aan den invloed van het kazerneleven voor een 
deel van onze jonge mannen goed en nuttig zijn, voor anderen is dáárvoor geen 
VooroefenirnJsinstituut noodig en hoe meer de opvoeding in het gezin een goeden 
grondslag voor heel het verdere leven heeft gelegd, hoe minder een ongunstige 
invloed van het kazerneleven te duchten is. 

Boven deze beide, de materieele voordeelen en het terugbrengen van den on
gunstigen invloed van het kazerneleven tot de kleinst mogelijke proporties stond 
een ander, een hooger ideaal. 

Ons volk moest weerbaar worden gemaakt. 
De oorlo 0 sjaren waren niet aan ons voorbijgegaan zonder dat daaruit ook voor 

ons volk lessen werden getrokken. 
De ster1<te van het leger moet zoo hoo~ mo~elijk worden opgevoerd. 
De soldaat zoo goed mogelijk geoefend zijn. 
Wij hebben géén algemeenen oefenplicht. 
Ons lei.5er bestaat uit gewone en buitengewone dienstplichtigen. 
Naast de rond twintigduizend man van de j aarlijksche lichting, die voor eerste 

oefening onder de wapenen komen, worden elk jaar minstens evenveel voor den 

~~-
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militairen dienst geschikte jonge mannen in de legerregisters ingeschreven. als bui
tengewoon dienstplichtigen, die niet worden geoefend, en alleen in geval van oorlog 
of oorlogsgevaar worden opgeroepen. . 

Tijdens de mobilisatie van 1914-1918 was er voldoende gelegenheid om deze 
buitengewone dienstplichtigen - de "Landstormjaarklassen" - te oefenen, maar 
het hangt geheel van de omstandigheden af, of daartoe bij een eventueele volgende 
legermobilisatie weer gelegenheid zal zijn. 

Toch zou het voor de gevechtswaarde van ons leger van groot belang zijn, wan
neer deze buitengewoon dienstplichtigen althans gedeeltelijk geoefend onder de 
wapenen konden komen. 

In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag over het Bezuinigings
ontwerp, dezer dagen verschenen, wordt opgemerkt dat een voorstel tot verhoo
ging van het contingent kwalijk past in het kader van het onderhavige wetsontwerp 
en invoering van algemeenen dienstplicht, waarmede wordt bedoeld het bestemmen 
ook van de buitengewoon dienstplichtigen voor oefening in vredestijd, niet in het 
voornemen ligt der Regeering. 

In het Vooroefeningsinstituut nu werd, althans de eerste jaren van zijn be
staan, de gelegenheid geboden ook aan de'Ze buitengewoon dienstplichtigen 
om in hun eigen woonplaats en in hun vrijen tijd tot individueel geoefend man 
te worden opgeleid. 

En deze instelling zou van onberekenbaar nut voor de weerbaarheid van ons 
Volk geweest zijn, wanneer het die opleiding van buitengewoon dienstplichtigen 
zooal niet algemeen, dan toch op vrij groote schaal had kunnen doen plaats 
hebben. 

Dit ideaal stond bij de oprichting van h et instituut voor oogen. 
Om het te bereiken, moest de "Vrijwilli!l"e Landstorm" worden gepropageerd. 

In die propaganda heeft onze Bijzondere Vrijwillige Landstorm aanvankelijk een 
l5root aandeel gehad. 
= De Nationale Landstorm Commissie to~h beschikte door haar wijdvertakte orga
nisatie van sub-commissiën, waarin invlo2drijke personen van allerlei positie en 
richting zitting hadden, over een wervingsapparaat, dat voor de werving van het 
nieuwe instituut als het ware aangewezen was. 

Geen wonder dan ook, dat hare medewerking door de Regeering werd gevraagd 
om de nieuwe instelling bij de bevolking inóang te doen vinden. 

Die medewerking werd door de Nationale Landstorm Commissie en, op haar 
verzoek, ook door de Gewestelijke en Plaatselijke Commissies gaarne ge~even. 

Onder de leuze "Een weerbaar Volk'' werd de prooa0 anda ter hand genomen 
en met kracht aangevat, met het resultaat, dat op 1 October 1921, één jaar na de 
instelling van het nieuwe instituut, reeds in meer dan 500 gemeenten des lands 
geoefend werd door ruim 10.000 gewone vrijwilligers. 

Een moedgevend bePin alzoo. 
Die wervin6sarbeid is ook in 1922 voortgezet en het scheen dat het nagestreefde 

doel zou worden bereikt. 

En thans na vijftien jaar, wordt het Vooroefeningsinstituut opgeheven. 
Het doel is niet bereikt, zal niet bereikt worden, we staan er verder af dan vijf

tien jaar geleden. 
Hoe komt dit? 
Wat zijn de oorzaken, dat dit instituut niet tot bloei komen en aan zijn doel be

antwoorden kon? 
Eén daarvan is zeker de wijze, waarop verder de propaganda is gevoerd. 
Toen, nadat ongeveer twee jaar lang onze Gewestelijke Landstorm Commissies 

voor de vorming van vele honderden oefenklassen gezorgd hadden, deze zich 
terugtrokken omdat zij in dezen geen blij -rende taak hadden, maar aan de militaire 
autoriteit ten behoeve van de oprichting van het instituut slechts de helpende hand 
boden, kwam de propa6anda in handen van de leiders der Vooroefeningen zelf, 
en zij hebben niet steeds boven of ook maar naast de materieele voordeelen. die de 
vooropleiding bood, de ideëele belangen 1'5esteld, die er door gediend werden. 

Niet altijd hebben die leiders onze jon-se menschen aangetrokken, oo~ door den 
vorm, waarin de oefeningen werden gehouden, maar ze dikwijls veeleer afge
stooten. 

Men verstond het niet altijd, bij de militaire kep.nis óók aan te kweeken de 
liefde voor Vorstenhuis en Vaderland, die tot verhooging van 's Lands weermacht 
dóór verhooging van eigen weerkracht m oest dringen en dwingen. 

Er was daarbij in het actieve leger do cir onbekendheid en misbegrip langdurige 
sterlre teQen1, antin6 teQen het instituut der Vooroefeningen. 

Zoo vi~l geleidelijk het ideëele weg en bleef alléén het materieele over. Dit 
werd zooveel te sterker op den voor6rond 6ebracht, toen betrekkelijk weinige jaren 
na de oprichtin6 der Vooroefenin6en de Minister van Oorlog een einde maakte 
aan de mogelijl,-heid om door middel van de Vooroefeningen de al6emeene weer
baarheid der buitengewone dienstolichtigen te verhoopen en de bepaling in het 
leven riep, dat slechts zij aan de Vooroefeninpen konden deelnemen, die bij de 
lotin~ aanóewezen waren om tot de gewo-ie lichtingen te behooren. Hierdoor bleef 
slechts het uitzicht op materieel voordeel over en verviel feitelijk de bedoeling 
wel~e bii de oprichting van het instituut had voorpezeten . 

En dan wogen voor velen de voordeelen, door het deelnemen aan de vooroefe
nin "en te verl,-riióen, niet op tegen de na-1.eelen, daaraan verbonden. 

Dan was het dikwijls niet moóelijk in ldeine plaatsen. voldoende belanQhebben
den voor het vormen van een oefeningsklasse bii elkaar te brengen en moesten de 
deelnemers uit verschillende plaatsen tot een klasse samen6evoegd worden. 

Dan waren het l-5aan naar de oefeninr5s"1laats, het prijs peven van den vriien 
Zaterd.a6middag of van twee vriie avonden per week te zware offers, een slechte 
ruil voor de te verkrii 0 en vermindering van eersten oefenini;)'stiid.Dan stond aan de 
eene zijde het na volbrachten, dikwijls zwaren arbeid nog twee, later drie uur 
oefenen, telkens weer, of moest, na een week van ingespannen studie de vrije Za-
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terdagmiddag, niet altijd geheel vrij van huiswerk, inplaats van aan eenige ont
spanning, aan inspannenden dienst worden besteed. Terwijl, hoewel de oefeningen 
zooveel mogelijk in de vrije uren gehouden werden en met bedrijfsdrukte gerekend 
werd, de dienst niet altijd zóó kon worden geregeld, dat eigen arbeid er niet onder 
te lijden had en het dikwijls bezwaarlijk was, vooral voor hen, die in dienstbetrek
king stonden, zich vrij te maken. 

Zoo bracht het deelnemen aan de vooroefeningen heel wat bezwaren mee, be
zwaren die toenamen naarmate steeds hoogere eischen aan de militaire opleiding 
werden gesteld. · 

Daartegenover stond wel het voordeel van verkorten oef eningsduur en opleiding 
tot korporaal of sergeant, maar de tijdsomstandigheden leidden er toe, dat juist 
deze voordeelen steeds minder gewicht in de schaal wierpen. 

Wat gaf om dien verkorten diensttijd hij, die uitzag naar verandering en in 
plaats van de sleur van den dagelijkschen arbeid op den akker, in bedrijf of 
fabriek wel eens enkele maanden van het wel gebondene maar toch ook weer vrije, 
immers minder verantwoordelijke soldatenleven genieten wilde? 

Wat baatte die vermindering van eersten oefeningstijd hem, die, door het teveel 
aan arbeidskrachten, niet altijd werk kon vinden en vaak mee moest leven uit de 
toch al niet ruime gezinsinkomsten? 

Voor hem beteekenden vier maanden langer dienen vier maanden langer "brood 
op de plank", vier maanden langer een vrij en onbezorgd leven. 

Voor hem was de verkorting van eersten oefeningstijd geen voordeel maar een 
nadeel. 

Daar waren er velen, voor wie alle arbeid geen lust maar een last was en die 
in verwisseling van het burgerpak met de uniform slechts een ruil zagen tusschen 
twee kwaden, waarom zouden zij hun arbeidslast vermeerderen door zich twee
honderd, in latere jaren driehonderd oefeningsuren per jaar twee jaar lang op den 
hals te halen? 

Zoo kon het Vooroefeningsinstituut zich niet inburgeren bij het Nederlandsche 
Volk en moest het wel komen tot opheffing. 

Maar is het billijk, dat niet-inburgeren geheel te wijten aan de wijze waarop 
de propaganda is gevoerd en het instituut is geleid? 

Zou het Vooroefeningsinstituut "er in" gegaan zijn, zou het erin geslaagd zijn de 
groote massa van onze buitengewoon dienstplichtigen weerbaar te maken, wanneer 
daar bij de propaganda den vollen nadruk op was gelegd? 

Wij zouden deze vraag niet met stellige zekerheid bevestigend durven beant
woorden, hoewel de nationale opleving onzer dagen wel in bepaalde richting wijst. 

Ons volk in 't geheel genomen is niet militair aangelegd, is geen soldatenvolk. 
Achter ons ligt een historie van twintig eeuwen, waarin dit ten volle is gebleken. 

Wij zijn vrijheidlievend - dat is een nationale deugd. 
Elken band, die ons ook maar eenigszins knelt en dwingt om in het gareel te loo

pen, die ons belet om te gaan naar eigen zin en wil, trachten we af te werpen -
dat is een nationale ondeugd. 

Oorlogs- en veroveringszucht is ons volk vreemd, heeft het nooit kunnen bren
gen tot het zich stellen onder de ijzeren discipline, die noodig is om aan andere 
volken zijn gezag op te leggen. 

Strijdlustig is ons volk nooit geweest, het heeft veeleer den strijd gemeden tot 
het uiterste. 

Van voorbereiding voor strijd, die komen kan, wil het liefst zoo weinig 
mogelijk weten. 

Meer dan een eeuw lang zijn wij nu voor oorlog bewaard gebleven en er was 
oorlogsgevaar, noodzaak van legermobilisatie noodig om de groote massa te 
doen inzien de waarde van een weermacht. 

Een inzicht, dat weer verflauwde, toen het gevaar was geweken. 
De preventieve waarde van een weermacht wordt nog steeds te weinig erkend. 
Ons volk zoekt - het wil den strijd niet. 
Maar als het gevaar dreigt, ,,als 't moet", grijpt het naar de wapens. 
Ook weer, een historie van twintig eeuwen leert ons, dat als de volksrechten 

en vrijheden werden aangerand, de hoogste geestelijke goederen in gedrang kwa
men, datzelfde vredelievende volk bereid was, goed en bloed te geven ter ver
dediging daarvan. 

Daardoor waren de eerste eeuwen van ons volksbestaan eeuwen van voort
durenden strijd. 

Daardoor leerden onze poorters in de middeleeuwen naast hun gereedschap 
ook vuurroer en piek te hanteeren. 

Daardoor kwamen de schuttersgilden tot bloei. 
Daardoor is, onder leiding der Oranjes, het Nederlandsche Volk geworden en 

gebleven het vrije volk in de lage landen aan de zee. 
Daardoor was, heel de vier jaren van den Europeeschen oorlog door, het Ne

derlandsche leger paraat. 
Daardoor waren, in November 1918 en de jaren, die daarop volgden, de tien

/ duizenden gereed om zich te scharen achter de Regeering en om den troon van 
') Oranje. 

Daardoor is onze Bijzondere Vrij willige Landstorm gegroeid tot een machtig 
leger van bijna vijf en tachtig duizend man dat, rustig levend het dagelijksch 
leven, niet begeerig naar uiterlijk militair vertoon, toch bereid is om als één man 
naar de wapenen te grijpen als rust en orde, als het Wettig Gezag worden 
bedreigd. 

En moge dan helaas het groote doel van het V ooroefeningsinstituut - verhoo
ging van 's Lands weerbaarheid - niet zijn bereikt, naar Neêrlands aard zullen 
Neêrlands zonen, als 't moet, hun weerbaarheid weten te toonen aan allen, die 
Oranje en Nederland dreigen. 

Blauwe Borden en Vazen van: 

,,De Porceleyne Fles" 
Bij BER1GWERF B.V.L.-er 
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J. 
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Beekhuizen, 26 Oct. Officierendag, welke 
o.m. werd bijgewoond door den korpscomman
dant luit.-kolonel F. J. J. baron van Heemstra, 
den voorzitter der gew. landstormcommissie, 
luit.-kol. mr. A. baron van Heeckeren van Kell 
en den secretaris dier commissie, kolonel W. 
van Ingen Schouten. In totaal werd door onge
veer 50 officieren aan de schietwedstrijden 
deelgenomen. 

De uitslagen van deze wedstrijden, welke in 
twee klassen waren gesplitst, luiden: 

Klasse I: 1. kap. b/d N. 0. I. leger F. Diele-

VAN RAVENHORST - ARNHEM 
BOlJWT ALLE CARROSSERIEEN 

STAALBOUW 

man; 2. luit. Mulderije; 3. luit. Ovink; 4. kap. 
Kamevaar; 5. kap. J. Erkens; 6. luit. J. Hulle
man 7. luit. M. Gort. 

Klasse II: 1. luit. Folmer; 2. luit. Fremery; 
3. luit. Wolters; 4. luit. J. A. A. Meyer Jr.; 
5. kap. De Richemont; 6. luit. W. Kramer; 

. 7. kap. Berger. 
Na deze wedstrijden verzamelde men zich 

in hotel "Beekhuizen", waar maj. Maas van het 
korps Luchtdoelartillerie een interessante 
voordracht hield over aanval en verdediging in 
den luchtoorlog. 

Opening schietlokaal te 's-Gravenzande. 

Uit de Afdeelingen 

Aarlanderveen, 22 Nov. Onder leiding van 
mevr. Moolhuizen worden pogingen onderno
men een eigen afdeelingsvaandel te verkrijgen. 

Acht. Na toespraken van de heeren van 
Agt, secretaris der gewestelijke commis.sie en 
mr. van Dijk werd alhier een zelfstandige af
deeling opgericht met 35 vrijwilligers. Voor
loopig is luitenant Van Bavel als pl. leider aan
gewezen. 

Almelo. In de plaats van Mr. J. Best, die als 
zoodanig heeft bedankt, is tot voorzitter der 
plaatselijke commissie voor den Bijz. Vrijw. 
Landstorm benoemd de heer ir. D. A. van Aalde
ren, die tot heden plaatselijk leider was. In zijn 
plaats is tot plaatselijk leider benoemd de heer 
H. van Joolen, reserve tweede luitenant der 
artillerie, alhier. 

Ambt-Delden, 23 Oct. Jaarvergadering, waar
bij o.m. kapelaan Oosterman het woord ge
voerd heeft. 

Ambt-Vollenhoven. Eerste prijzen, 1 e groep: 
J. van Dalen, 171 P•i 2e groep: J. Apperlo, 
160 p. ' 

Amersfoort, 15 Nov. Filmavond in Amicitiai 
de zaal bleek te klein te zijn. Onder de aanwe
zigen was de divisiecommandant generaal-ma
joor baron van Voorst tot Voorst 

De voorzitter van de plaatselijke commissie 
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res. lt. kolonel A. Blussé van Oud-Alblas, hield 
onder het motto "Steeds Paraat zijn" de be-
groetingsrede. · 

Na vendelzwaaien en schermdemonstratie 
had de prijsuitreiking plaats aan de winners 
van de door den BV.L. en V.L.S.K. Motordienst 
gehouden schietwedstrijden, welke geschiedde 
door den commandant van de N.-H. Waterlinie, 
res. maj. Baan. 

De burgemeester van Naarden, de heer Bod
dens-Hosang, hield een warm gestemde toe
spraak: ,,Trouw aan Koningin en Vaderland". 

Het vendelzwaaien door den heer van Hem
men alsmede de film vielen zeer in den smaak. 

Anjum. 13 Nov. hield onze afd. een filmavond. 
De voorzitter M. Dijkstra opent de vergadering, 
roept een welkom tot aan den burgemeester. De 
Indië-film met de Koninklijke Familie op reis, en 
de Landdag te Rijs werden vertoond. Tusschen 
de films door werd het woord gevoerd door den 
burgemeester F. Sijtsma en de heeren S. 
Sijtsma en L. Heukels. Ds. A. H. Piersma sprak 
een slotwooord en eindigde met dankgebed. Een 
mooie avond. Ook werden de prijzen uitgereikt 
van den gehouden schietwedstrijd. 

Scherpschutters. le prijs R. Ruim met 93 pun
tenj 2e pr. Jac. Idema met 92 P•i 3e pr. J. 
Douma met 90 p. 

le klas. le prijs W. A. Dijkstra met 97 puntenj 
2e pr. D. Hellinga met 92 P•i 3e pr. T. Fokkema 
met 90 p. · 

2e klas. le prijs Kl. Scheepstra met 84 punten; 
2e pr. G. Haaksma met 84 p.; 3e pr. H. Bekker 
met 80 p. 

De heer T. v. d. Herberg reikte de prijzen 
(welke bestonden uit luxe voorwerpen) met een 
toepasselijk woord aan de winnaars uit. 

Asten, 7 Nov. Wedstrijd B.W. en B.V.L. Eer
ste prijs B.W.: J. Warnar, 188 p.; eerste prijs 
B.V.L.: A. Hoebergen, 181 p. 

Baardwijk, 12 Oct. Jaarlijksche onderlinge 
schietwedstrijd tusschen zestallen van de afd. 
Waal wijk, Besoijen en Baardwijk. 

De afd. Besoijen behaalde den len prijs. 
Waalwijk 2en prijs en Baardwijk den 3en prijs, 

Vraagt onze Prijscourant voor 

Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden 
Fa. GEBR. OUDIJK 

J Zaadhandel. Tel. 42. Waddinxveen 
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D. C. VAN STEMPVOORT Jr., Vlaardingen 

Baflo, 21 Nov. Scherpschutters: le pr. D. W. 
Rustema; le klas schutters: le pr. R. Dijkinga; 
2e kl. schutters: le pr. P. Kruizenga Azn. 

Bergen op Zoom, 21 Nov. Jaarvergadering 
onder leiding van res. le luit. V. Janssen, die 
verslag van de afd. uitbracht. Bergen op Zoom 
telt thans 161 vrijwilligers. Eerste prijswinnaars 
werden: Personeele baan: Klasse A: Cr. Soe
ters; Personeele baan: Klasse B: J. C. Gillis
sen; Vrije baan: J. Smit. 

Overste Beets reikte de prijzen uit en ver
volgens was het woord aan pastoor Van Genk, 
"die op de van hem bekende joviale wijze de 
werkingssfeer van den B.V.L. besprak". 

Bergum, 16 Oct. Aan de alhier gehouden 
schietwedstrijden van de B.V.L.-afdeelingen 
Bergum, Rijperkerk, Garijp, Suameer, Oenkerk, 
Eestrum, Tietjerk en Suawoude namen ruim 
100 schutters deel. 

Er werd geschoten met K.S.O.-geweer. 
Voornaamste uitslagen: 
Personeele wedstrijd: J. Benedictus, Garijp, 

97 p.; 0. J. Hoekstra, Bergum en Jac. Jacobi, 
Garijp, 96 p. 

Korpswedstrijden: 1. Garijp, 455 p.; 2. Ber
gum, 444; 3. Suameer, 439 p.; 4. Oenkerk, 433 p.; 
5. Eestrum, 426 p.; 6. Suawoude, 400 p.; 7. Rij
perkerk, 394 p.; 8. Tietjerk, 373 p. 

De hoogste punten voor het korps werden 
geschoten door: J. Benedictus, Garijp, 97; 0. 
J. Hoekstra, Bergum, 96; G. van der Veen, Oen
kerk, 92; S. Hiemstra, Suawoude 91; F. Fenne
ma, Suameer, 90; K. Algra, Tietjerk, 89; J. 
Hoekstra, Eestrum, 89; T. Koopmans, Rijper
kerk, 89. 

Door burgemeester Steenhuizen werden de 
prijzen in de Chr. school alhier uitgereikt. 

Berkel-Enschot, 10 Nov. Jaarlijksche prijs
verschieting op de schietbaan "Pierenberg". 
Eerste prijswinnaar W. Timmers, met 85 p. 

Bodegraven, 26 Oct. Opening van het nieu
we schietgebouw. Burgerwacht, Landstorm en 
schietvereeniging hebben uit hun midden een 
speciale commissie benoemd om tot dit feit te 
kunnen komen. Den stoot heeft gegeven de 
heer B. Vermeulen, als leider van den B.V.L. 
Bij de opening waren aanwezig: B. en W. van 
Bodegraven, generaal L. F. Duymaer van Twist, 
als voorzitter der Nat. Landst. Commissie en 
zijn secretaris, kapitein G. F. Boulogne, de 
inspecteur van den Landstorm, generaal-ma
joor H. de Iongh en zijn luit.-adj. H. J. Koning; 
voorts generaals H. Zeeman en Kiès, majoor J. 
l'. Boots, commandant van het Landstormkorps 
"Zuid-Holi. West", zoomede het dag. bestuur 
der gewestelijke landstormcommissie; ook za
gen we majoor mr. W. A. C. van Dam, comman
dant van het V.L.S.K. ,,Rotterdam". 

Een woord van welkom werd gesproken door 
den heer W. C. Luuring, voorz. van het comité, 
waarna de burgemeester officieel het gebouw 
heeft geopend, en generaal Duymaer van 
Twist, de bijna 70-jarige, het eerste schot heeft 
gelost, in staande houding, waarbij hij de roos 
wist te raken! Nadat nog enkele heeren een 
kort woord hadden gesproken, werd de thee 
rondgediend en is een aanvang gemaakt met 
het houden van schietwedstrijden. 

De B.V.L., de Burgerwacht en de Schietver
eeniging werken in de grootste harmonie 
samen. 

Boxum, 12 Nov. Geslaagde propaganda-sa
menkomst, waarbij o.m. de film gedraaid werd 
van den Landdag te Gaasterland. 

Breda. 20 November om 8 uur heeft in de 
bovenzaal van De Korenbeurs, de prijsuitreiking 
plaats gehad van de schietwedstrijden van den 
Bijz. V rijw. Landstorm. 

De bijeenkomst, die druk bezocht was werd 
o.m. bijgewoond door pastoor van Ge~k, en 
overste Beets, commandant van het Landstorm
korps West Brabant, die de prijzen met een toe
passelijk woord heeft uitgereikt. 

Den Ham (0.) Donderdag 28 Nov. hield onze 
afdeeling haar jaarlijksche propaganda-avond in 
zaal Leusink. Ondanks het minder gunstige weer 
was de opkomst enorm en de zaal tot in de 
uiterste hoeken gevuld. De voorzitter, de edel
achtb~re heer J. J. Beukenkamp, opende de ver
gadermg. Nadat men staande het Wilhelmus ge
z~ngen ha~, hield ds E. E. de Looze, Herv. pre
dikant alhier, een gloedvolle rede, waarin hij 
wees op het belang van den B.V.L. 

Burge1:1e~ster B:inning reikte hierna de prijzen 
van den m t vooriaar 1935 gehouden schietwed
strijd uit en aan de heeren J. B. M. Bramer, 
onzen plaatselijken leider en D. J. Kleinjan de 
medailles voor koningsschutter. Enkele andere 
sprek~rs voerden nu nog het woord, terwijl alles 
afgewisseld werd met de film, waaronder een 
gedeelte van de prachtige Indiëfilm. 

f!:ierna sloot ds. Meuleman, Geref. predikant 
alhier, met een opwekkend woord deze mooie 
vergadering. 

Uitslag van den schietwedstrijd: 
Klasse A. 1. D. J. Kuiper, 106 punten; 2. J. B. 

M. Bramer, 103 p.; 3. G. J. Heuver, 102 p. 
~lasse B. 1. G. Jansen, 95 punten; 2. M. Es

hms, 94 p.; 3. J. H. Kamphuis, 93 p. 

GARAGE ,,SPI DO'', ALMELO 
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Dordrecht. Nieuwe scherpschutters in 1935. 

J. van Mourik, 193 punten; A. Katoen, 193 p.; W. 
den Ouden, 187 p.; C. Bax, 187 p.; J. Brouwer, 
184 p.; G. v. d. Burg, 183 p.; A. T. de Heus, 
182 p.; L. Hol, 182 p.; J. G. Sommer, 182 p.; J. 
L. L. Knijff Nzn., 180 p.; J. C. Schuilwerve, 
180 p.; J. Beider, 180 p.; M. J. Ponsen, 180 p. 

Uitslag van den doorloopenden schietwedstrijd 
van de afd. Dordrecht van den B.V.L. 1935. 

Wisselbeker en medaille voor den hoogsten 
schutter: N. P. Bakker, 286 punten. 

Koningsschutters (5 deelnemers). 1. N. P. Bak
ker, 286 punten; 2. A. Braanker, 281 p. 

Scherpschutters (48 deelnemers). 1. A. C. de 
Wit, 276 punten; 2. A. de Wit, 275 p.; 3. H. v. 
Wijngaarden, 273 p. 

le klasse schutters (19 deelnemers). 
1. K. Luyten, 259 punten; 2. A. de Smoker, 

252 p.; 3. C. J. Kemp, 252 p. 
2e klasse schutters (6 deelnemers). 1. A. de 

Korver, 239 punten; 2. B. Pullen, 226 p. 
Extra-prijzen: Voor den schutter die 215 pun

ten behaalde, een kunstfoto, aangeboden door 
Atelier Beerman, Vrieseplein: G. ten Braak. 
Voor den schutter die 195 punten behaalde, een 
krantenhanger, aangeboden door den heer P. J. 
Hecker, Voorstraat: H. D. van Dooren. 

Diessen, 13 Oct. le pr.: H. van Hees, 92 p. 

Dinxperlo, 18 Nov. le pr.: H. Kip, 100 p. 

Ede, 22 Nov. B.V.L.-avond, waaraan mede-
werkten het Tamboer- en Pijperkorps met 
vaandelgroep van de Burgerwacht uit Renkum 
~en afdeeling infanterie onder leiding van ad~ 
JUdant van Raamsdonk, enz. Onder de talrijke 
aanwezigen konden o.m. worden opgemerkt, de 
burgemeester, de heer mr. dr. C. 0. Ph. baron 
Creu_tz, de secretaris de heer 0. R. Berger, de 
g~r!11~oenscom?1a!1dant, voorts burgerlijke en 
~1hta1re autoriteiten. Het openingswoord werd 
mtgesproken door den voorzitter van de ge
westelijke commissie Veluwezoom, baron van 
Heeckeren van Keil. 

Ds. L Voorsteegh van Den Haag, voorzitter 
van den Bond van Chr. Oranjevereenigingen 
sprak over het onderwerp: ,,Sterke banden". 

Het geheel werd afgewisseld door een twee
tal films, n.l. ,,Met de Kon. familie op reis in 
1935" en "De Veluwsche Landstormdag". Ook 
moet nog genoemd worden het optreden van 
den heer Roeters, een snelteekenaar. 

Egmond aan den Hoef, 18 Oct. In café "De 
drie Egmonden" werd onder voorzittin6 van 
burgemeest~r Bos een ledenvergadering gehou
den, waarm <;>,m. werd medegedeeld, dat 
voortaan de schietoefeningen zoowel te Egmond 
aan Zee, als te Egmond-Binnen zullen worden 
gehouden. 

Engwierum,. 23 Nov. Geslaagde propaganda
samenkomst m Geref. Kerk, waarbij o.m. een 
film gedraaid werd van den landdag te Rijs. 

Enter, 10 Oct. Landstormsamenkomst en 
prijsuitreiking. De winnaars van den len 2en 
en 3en prijs waren resp. de heeren G. Otten, 
J. Lammertink en H. Getkate. 

Erp, 13 Oct. le prijs J. Beekmans. 

Ferwerd, 16 Oct. Voornaamste uitslagen. 
Afd. 1: P. Veltma~, 48 p.; J. P. Swart, 48 p.; 
afd. 2: J. Rodenhms, 48 p.; afd. 3: J. S. Swart, 
43 p. 

Vijftal gemeentelijke wedstrijd: J. Dijkstra, 
45 p.; P. Veltman, 48 p.; R. v. Steinvoorn, 45 p.; 
S. Tadema, 47 p.; Jac. Bosgra, 46 p. Totaal 
231 punten. 

Garrelsweer, 28 Oct. De 1e en 2e prijzen 
van de scherpschuttersafd. wonnen J. Kruizin
ga en A. Venhuizen, beiden 95 p. 

Goirle, 21 Nov. Het "Nwsbl. v. h. Zuiden" 
meldt: ,,Door milde bijdragen van vele nota
belen uit deze gemeente is de B.V.L. ook dit 
winterseizoen weer in de gelegenheid zijn 
winterschietoefeningen te houden. Daar café 
"De 1:wem'.' wel wat veraf gelegen· is, sprak 
men zich mt voor de nieuwe zaal van den heer 
Backx, waar Dinsdagavond de eerste oefening 
werd gehouden. Nagenoeg alle winkeliers van 
Goirle stelden een prijsje beschikbaar zoodat 
bij de schietoefeningen telkens een' kleine 
prijsverschieting kan worden gehouden." 

Gouda, 26 Oct. Jaarlijksche propaganda
samenkomst in den Nieuwen Schouwburg. 

Voor dezen middag was een prachtig en 
smaakvol programma samengesteld. 

Als sprekers traden op mr. G. van Baren, 
burgemeester van Delft, mr. G. A. Boon, 
lid van de Tweede Kamer en prof. pater 
F. Otten, terwijl de voorzitter der Nat. Land
stormcomm. generaal Duymaer van Twist een 
slotwoord sprak, 

De voorzitter van het gewest, de heer J. 
~ercksen H. M.zn., opende het samenzijn en 
richtte een welkomstwoord tot de aanwezige 
autoriteiten, waaronder generaal H. de Iongh, 
enz. 

Nadat een telegram aan H.M. de Koningin 
was verzonden, sprak allereerst mr. v. Baren, 
die er op wees, dat de samenkomsten van den 
B.V.L. naast een opgewekt karakter, ook een 
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gewijd karakter toonden, hetgeen voortkomt uit 
den gemeenschapszin. 

Die eenheid zegt pas• iets, als we een doel
stelling er bij zetten. 

Het Neder!. gezag draagt een bijzonder 
karakter, dat we vinden in de woorden: ,,bij 
de gratie Gods", waardoor een hoogere wet
gever wordt erkend en dat is de eigenlijke 
vrijheid van ons bestaan. 

Spr. zet op duidelijke wijze het verschil uit
een tusschen gezag en macht en waarschuwt 
uitdrukkelijk tegen de gevaren van de N.S.B. 

De volgende spreker, mr. G. A. Boon, ziet 
in den B.V.L. een eenheid in de veelheid, die 
beter is dan een gelijkgeschakelde eenheid. 

Men brengt wel eens het bezwaar tegen den 
B.V.L. naar voren, dat het instituut dienen zou 
voor een bepaald soort regeering. Dit bezwaar 
werd door spreker op overtuigende wijze weer
legd. 

Prof. Otten hield een gloedvolle rede; hij 
ziet in dezen crisistijd den B.V.L. nog stoer, 
sterk en jong; kerngezond in kwaliteit. 

Er is een bijzondere reden voor: de B.V.L. is 
gezond nationaal. Op heldere wijze zette spr. 
uiteen, wat natie, nationaal, ras en staat be
teekenen. 

Ook werd duidelijk het verschil aangegeven 
tusschen ras en natie, waarbij spr. gelegenheid 
kreeg te wijzen op de bijzondere gevaren van 
de N.S.B. 

Ten slotte sprak de heer Duymaer van 
Twist nog een pakkend slotwoord. 

Door het vertoonen van een Indische film, 
het uitvoeren van Colonne-geweer, door leden 
van den B.V.L., een taptoe door het vendel 
Gouda van de Oranje-Garde, en muziek werd 
voor gepaste afwisseling gezorgd. 

's-Gravenhage, 16 Nov. Op het korpsbureau 
had een bespreking plaats van den comman
dant van het V.L.S.K. Zuid-Holland West, res. 
majoor der Jagers J. P. Boots, met de plaat
selijke leiders uit het gewest, die - op een 
enkele uitzondering na - uit alle 67 afdeelin
gen waren gekomen. 

Met hen waren aanwezig voorzitter en secre
taris der gewestelijke commissie en enkele 
hoofdofficieren. 

Na de bespreking werd een excursie gehou
den naar het schietgebouw van den B.V.L. te 
Wassenaar. 

Vooraf werden de plaatselijke leiders op het 
kasteel Oud Wassenaar ontvangen door de 
plaatselijke landstormcommissie van Wasse
naar. 

Op het kasteel Oud Wassenaar heeft de 
heer Th. H. Ruys, voorzitter van de plaatse
lijke commissie, bij ontstentenis van burge
meester Wiegman, die zeer tot zijn leedwezen 
verhinderd was, allen hartelijk welkom ge
heeten. 

Het voorbeeld van den B.V.L., afd. te Was
senaar, heeft navolging gevonden. Reeds zijn 
er dit jaar schietgebouwen verrezen te Schiplui
den en te Bodegraven en a.s. Zaterdag hoopt 
generaal Duymaer van Twist een openings
woord te spreken bij de opening van het eigen 
schietgebouw te 's-Gravenzande. 

De heer Royaards heeft den heer ·Ruys dank 
gezegd voor de ontvangst. 

Nadat enkele ververschingen genuttigd 
waren, vertrokken de aanwezigen in autobus
sen naar het schietgebouw. 

Res. kapitein J; Schol, plaatselijk leider van 
Wassenaar, heeft enkele woorden gesproken 
en technische wenken gegeven voor den bouw 
van schietgebouwen. Na afloop van de wed
strijden, die een vlot verloop hadden, werd hij 
hartelijk toegesproken door res. luit.-kolonel 
G. F. van Hoogenhuyze, als oudste der plaat
selijke leiders. 

De eerste vijf prijzen werden toegekend aan 
de heeren P. E. van Logchem uit Nootdorp, J. 
van Katwijk uit Schiedam, P. Beunder uit 
Zwammerdam, A. Roggeband uit Overschie en 
J. van Roode uit Hillegom. 

's-Gravenzande, 23 Nov. In Zuid-Holland 
West is de afd. 's-Gravenzande de vierde, die 
in het bezit is gekomen van een eigen schiet
lokaal. Hedenmiddag is dit gebouw geopend 
onder belangstelling van generaal Duymaer van 
Twist, generaal de Iongh, generaal Zeeman, ma
joor Boots, burgemeester Elsen van Naaldwijk, 
de leden van het dag. bestuur der gewestelijke 
commissie, tal van officieren, pl. leiders van 
de afdeelingen uit den omtrek en uit n~- ·~aag, 
afgevaardigden van Burgerwachte~ -•• het 
Westland, den gemeentesecretaris en wethou
ders van 's-Gravenzande en vele anderen. 

De voorzitter der pl. commissie, de heer 
Heus, sprak tot hen allen een welkomstwoord. 
Vervolgens heeft generaal Duymaer van Twist 
het lokaal geopend. 

Het eerste schot werd vervolgens door ge
neraal de Iongh, inspecteur van den B.V.L., 
gelost. 

Vervolgens hebben de heeren Royaards, bur
gemeester Elsen van Naaldwijk, namens de 
Westlandsche B.V.L.-afdeelingen en kapt. 
Kruis, namens de pl. leiders nog het woord ge-
voerd. 
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De heer v. d. Kaay heeft in dichtvorm gene
raal Duymaer van Twist gehuldigd, terwijl de 
pi leider, de heer P. van Oosten zijn blijdschap 
over het nieuwe lokaal heeft uitgesproken. 

Grijpskerk, 15 Nov. le prijs M. Penninga, 
93 p. 

Haaften, 17 Oct. Uitslag schietwedstrijd. le 
prijs: M. R. Blom, 95 p.; 2e pr. W. A. Sterren
berg, 91 p.; 3e pr. A. van Maren Dzn., 91 p.; 
4e pr. G. J. Rooijens, 91 p.; Se pr. P. Kruithof, 
90 p. 

De prijzen werden in café Leeuwis door bur
gemeester H. A. van Willigen uitgereikt. 

Besloten is om de schietoefeningen geduren
de den winter voort te zetten. 

Haaften. Woensdagavond.- 4 December j.l. or
ganiseerde de afd. Haaften van den B.V.L. haar 
eersten propagandistischen filmavond in de 
zaal van mej. de wed. van der Pol, alhier. De 
edelachtb. heer H. A. van Willigen, voorzitter 
der plaatselijke commissie, opent met een woord 
van welkom aan de talrijke belangstellenden 
- alle plaatsbewijzen waren reeds tevoren uit
verkocht - de vergadering en houdt een in
leiding over de geboorte, ontwikkeling en doel 
van het instituut B.V.L., voert ons daarvoor 
terug tot het revolutiejaar 1918 en verhaalt 
dan een en ander van de geschiedenis, tot dat 
het instituut is uitgegroeid tot een 83.000 leden 
tellend lichaam. 

Een met zorg samengesteld filmprogramma, 
rijk aan variatie, wordt vervolgens afgewerkt. 
,,De begrafenis van H.M. Koningin Emma" 
geeft ons een beeld van de indrukwekkende 
rouwplechtigheid, die bij het verscheiden van 
H.M. heeft plaats gehad. De film over Ned. 
Indië brengt ons door den Ind. Archipel en 
toont ons prachtige gezichten van dit eilan
denrijk. 

Zooals de voorzitter reeds in den aanvang 
mededeelde, zou deze avond bezocht wor
den door majoor Baan, commandant van het 
korps "Nieuwe Hollandsche Waterlinie" en 
mr. Geldorp Meddens, secretaris van de J!e
westelijke landstormcommissie "Nieuwe Hol
landsche Waterlinie". De voorzitter heet de 
genoodigden hartelijk welkom en zegt, dat hun 
aanwezigheid door de afd. Haaften op hoogen 
prijs wordt gesteld. 

Als verrassing reikt majoor Baan aan de 
leden der afd., die dit jaar tot scherpschutter 
zijn gepromoveerd, t.w. de heeren M. R. Blom, 
G. J. Rooijens, J. van Arkel, A. van Maren Dz., 
H. van Weelden en D. Stam, in de pauze een 
brevet uit. 

In de tweede helft worden nog enkele mooie 
films vertoond, waarbij wij H.M. de Koningin 
en H. K. H. Prinses Juliana diverse plechtig
heden in den lande zien waarnemen, terwijl 
één ons een indruk geeft van den landdag 
door den B.V.L. te Barneveld gehouden. 

Te ongeveer 10 uur sluit de voorzitter de 
samenkomst en spreekt de hoop uit dat het 
aantal leden en donateurs van den B.V.L. door 
de propaganda van dezen avond mag toe
nemen. 

Haaksbergen, 21 Nov. Geslaagde propaganda
samenkomst onder leiding van burgemeester 
jhr. H. J. W. J. von Heyden. Enkele films wer
den vertoond. 

Hardenberg, 14 Oct. Geslaagde bijeenkomst 
van de afdeelingen Hardenberg en Heemse. De 
burgemeesters Weitkamp, Bramer en Banning, 
secretaris der gew. commissie hebben het 
woord gevoerd. 

Heemskerk Donderdagavond 21 Nov. werd een 
propaganda-vergadering gehouden van den Bij
zonder Vrijwilligen Landstorm. Onder de talrijke 
aanwezigen merkten wij op den voorzitter van 
de gewestel. landstormcomm. ,,Kennemerland", 
den heer D. 0. Norel, den commandant Overste 
Hartogh Heijs van Zouteveen; pastoor Paulussen, 
burgemeester Scholten van Beverwijk, den heer 
H. v. Benthem, gemeentesecretaris van Heems
kerk en den plaatselijken leider van de afdee
ling Beverwijk, den heer Van Eck; voorts ver
schillende afgevaardigden uit Beverwijk, Velsen, 
Wijk aan Zee, Uitgeest en Castricum. De avond 
werd geopend door Overste Hartogh Heijs van 
Zouteveen, die alle aanwezigen een hartelijk 
welkom toeriep. Vervolgens wekte hij de land
stormers op de verbandacten te teekenen, waar
door de regeering in eventueele moeilijkheden 
kan rekenen op 't korps, dat haar trouw ter zijde 
zal staan. Hierna werd het woord gevoerd door 
pastoor Paulussen, terwijl daarna sprak de voor
zitter van de gewestelijke commissie, de heer 
D. 0. Norel. Deze sprak over de oprichting van 
den B.V.L. en zijn doel. De B.V.L., die thans 
ongeveer 17 jaar bestaat, telt 80.000 leden. Wij 
moeten paraat blijven, ook al wordt de be
staansnoodzaak ontkend. 

Met een "lang leve de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm eindigde de spreker. De commandant 
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Hartogh Heijs van Zouteveen dankte den spre
ker. Vervolgens werd een film vertoond van den 
Landstormdag in Hilversum en een· van die te 
Barneveld. 

Ook een klankfilm uit Nederlandsch-Indië viel 
zeer bij het publiek in den smaak. 

Heeswijk, 16 Oct. 1e prijs J. van Schijndel 
met 97 p. 

Hilversum, 7 Nov. Geslaagde samenkomst in 
hotel Jans, waarbij de heeren Hoebee en ma
joor Baan gesproken hebben. 

Hillegersberg. Vrijdag 29 Nov. j.l. werd in het 
Gymnastieklokaal van de Julianaschool de 
jaarlijksche prijzenschietwedstrijd gehouden, 
waarvoor een flinke belangstelling bestond. De 
prijzen werden als volgt behaald: Afd. scherp
schutters: 1e pr. A. Zeemeyer, 50 p.; 2e pr. J. 
G. Prins, 49 p.; 3e pr. C. N. L. de Bruin, 49 p.; 
Afd. schutters 1e klas: 1e pr. A. A. C. v. Asch, 
49 p.; 2e pr. A. Dane, 45 p.; 3e pr. C. in 't Veen, 
44 p. 

Tevens werd 20 Nov. j.l., op initiatief van 
de afd. Hillegersberg, te Terbregge een ver
gadering belegd en besloten tot oprichting van 
een afdeeling daar ter plaatse. 

Van de afd. Hillegersberg gaan hierdoor 
automatisch 24 leden over naar Terbregge, 
doch tevens konden terstond reeds 11 nieuwe 
leden ingeschreven worden, zoodat deze af
deeling thans reeds 35 leden telt. 

Thans wordt er nog gewerkt, om zoo spoe
dig mogelijk een pl. commissie en plaatselijk 
leider te benoemen. 

Hoek van Holland, 20 Nov. Onder leiding van 
den heer H. J. M. van den Berkhof werd een 
zeer geslaagde propaganda-samenkomst gehou
den in de geheel gevulde Harmonie. 

Het aantrekkelijke van het programma was, 
dat de leden der pl. commissie hun medewer
king verleenden; de Herv. predikant sprak 
over B.V.L. en N.S.B., de Geref. predikant over 
den B.V.L. en de roode groepen, waarna de 
pastoor een samenvatting gaf en nog eens on
derlijnde, waarom wij den B.V.L. behooren te 
steunen. 

Luit-kolonel G. F. van Hoogenhuyze reikte 
de prijzen uit. 

Hoevelaken, 5 Nov. Samenkomst van de af
deelingen Zwartebroek, Terschuur en Hoeve
laken, onder leiding van burgemeester Jhr. P. 
A. van Eijs. Bij de film over den landdag te 
Barneveld gaf res. 1e luitenant Sanders uit 
Oegstgeest een inleiding. 

Bij het afscheid van den plaatselijk leider, 
den heer D. F. Pijkstr a, werden hem, naast 
vriendelijke woorden een divan aangeboden 
met een album met de handteekeningen der 
leden. 

Den Hoorn. Alhier had op 4 Dec. een St. 
Nicolaasschietwedstrijd plaats, welke door de 
leden druk werd bezocht. Vele winkeliers en 
fabrikanten schonken ons mooie en vele prij
zen, zoodat alle schutters welvoldaan huis
waarts konden keeren. 

Als scherpschutters kwamen uit: J. A. Ar
kestijn, 48 p.; G. Lagerwerf, N. J. Dijkshoorn, 
D. P. de Ruiter, A. v. d. Akker en J. J. Dijks
hoorn ieder 47 p.; P. Kalkman en A. Vreu~de
hil, 46 p.; N. v. d. Akker, 45 p. 2e klasse: A. 
Kalkman, 50 p.; W. G. M. Seesink, 49 p. L. 
Qauk, 48 p.; A. W. Schrader, 47 p.; A. W. Bot
bijl, 46 p.; Th. Ouwehand, 45 p. enz. enz. 

De pl. leider, de heer W. v. d. Wilden, dank
te alle schutters voor hun trouwe opkomst en 
medewerking, in het bijzonder de heer 0. P. 
de Ruiter, hulpleider, die ook namens allen 
zijn dank betuigde aan den leider, wijl de voor
zitter, de heer Th. L. J. Bentvelzen, de prijzen 
uitreikte. 

Hummelo, 26 Nov. In de zaal "Enghuizen" 
van hotel "De Gouden Karper" gaf de Bijzon
dere Vrijwillige Landstorm "afd. Hummelo en 
Keppel" een propaganga-avond, waarvoor de 
belangstelling bevredigend was. Ook enkele 
dames waren tegenwoordig. 

Het openingswoord werd gesproken door den 
voorzitter der plaatselijke commissie, den heer 
J. J. Cordes, burgemeester. Daarna werden door 
den adjudant van den commandant van het 
L.S.K. ,,De Veluwzoom" de prijzen uitgereikt 
van den gehouden schietwedstrijd. Den 1en prijs 
verkreeg G. Jolink, die bovendien een oorkon
de en een draagmedaille ontving, Voorts ontvin
gen nog een oorkonde als scherpschutter H. 
Brussen en J. W. Wolsink, terwijl G. Jolink 
eigenaar werd van den wisselbeker. 

Vervolgens werd op het doek gebracht "Als 
onze generaal verjaart", de huldiging van den 
voorzitter der Nat. Landstorm Commissie, gene
raal Duymaer van Twist, en daarna een uitge
breide serie lichtbeelden, weergevende bewape
ninl!, legervorming, aanval- en verdedigingsmid
delen in den loop der tijden, ingeleid en tuege
gelicht door den heer Jalink uit Apeldoorn. Op 
gramafoonplaten werden diverse redevoeringen 
o.a. van dr. H. Colijn en van generaal Duymaer 
van Twist beluisterd. Verder werd ter afwisse
ling militaire muziek ten gehoore gebracht. 

De heer Jalink wekte tenslotte allen op het 
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Landstorminstituut te steunen. Met een kort 
woord sloot de burgemeester deze bijeenkomst, 
die allen bedankte voor de belangstelling en hun 
een tot weerziens toeriep. 

Joure, 16 Nov. Heden hielden alhier de af
deelingen van Joure, St. Nicolaasga en St. Jo
hannesga een onderlingen schietwedstrijd, die 
als oefening zeer geslaagd mag heeten. 

De burgemeester van Haskerland, Jhr. P. B. 
Vegelin van Claerbergen, opende dezen wed
strijd met een kort woord. De burgemeester 
loste het eerste schot, waarna de wedstrijden 
begonnen. 

De uitslagen waren als volgt: 
Korpswedstrijden. Klasse A. 1. St. Nicolaas-

ga, 235 punten; 2. Joure, 217 p. 
Klasse B. 1. Joure, 218 punten. 
Klasse C. 1. St. Nicolaasga, 222 punten. 
Hoogste korpsschutters. Sint Nicolaasga. 

Klasse A. Joh. Bouma, na loting met S. K. Rijp
kema, 49 punten; klasse B. L. van Wieren, na 
loting met Ruurd Bosma, 48 p.; klasse C. R. 
Holtrop, 48 p. 

Joure. Klasse A. F. Semplonius, 45 punten; 
klasse B. Kl. de Vrij, 46 p.; klasse C. F. Akker
man, 46 p. 

Sint Johannesga. Klasse A. J. S. Akkerman, 
45 punten. 

Personeele wedstrijd. Klasse A. 1. D. Yntema, 
Joure, 49 punten; 2. Joh. Bouma, St. Nicolaasga, 
47 p.; 3. K. Galema, St. Nicolaasga, 46 p., na 
loting met 4. B. Thijmstra, St. Nicolaasga, 46 p.; 
5. G. Woltman, Joure, 46 p. 

Klasse B. 1. Sj. Wiersma, Joure, 47 punten; 
2. Joh. Cnossen, St. Nicolaasga, 44 p.; 3. M. J. 
Rijpkema, St. Nicolaasga, 43 p.; 4. J. v. d. 
Veer, Joure, 43 p.; 5. J. Pijpker, St. Nicolaasga, 
43 p. 

Kaatsheuvel. 13 Oct. hield de afd. haar laat
ste schietoefening op de baan aan den Horst m 0 t 
Engelsche patronen op een schijf tellende 1 tot 
10. Er werden 10 oefeningen gehouden van 5 
patronen, waarvan de punten bij elkaar wer
den geteld. De prijsuitdeeling wordt nog nader 
bekend gemaakt. Door 90 leden werd aan de 
wedstrijden deelgenomen. De hoogste schut
ters waren: 1. M. Holten, 469 punten; 2. B. v. 
Hulten, 467 p.; 3. H. Elshout, 465 p.; M. Did
den 464 p.; 5. L. v. Gorp, 460 p. 

Kerkdriel, 17 Oct. 1 e prijswinaar H. Laheij. 

Kockengen. 20 Nov. is alhier een propaganda
avond gehouden voor den B.V.L. in het R.K. 
Vereenigingsgebouw, onder leiding van Pas
toor Schaafs, met medewerking van de plaat
selijke muziekvereeniging. 

Aangezien generaal Duymaer van Twist zeer 
tot zijn leedwezen verhinderd was aanwezig te 
zijn, had hij zich doen vertegenwoordigen door 
den heer Boulogne, die een pleidooi hield 
voor den B.V.L. en de verschillende bij de 
schietwedstrijden behaalde prijzen, met een 
toepasselijk woord uitreikte. De heer mr. J. L. 
J. A. van Mechelen, kantonrechter plaatsver
vanger te Gouda en reserve-kapitein der Ja
gers, sprak een rede uit over doel en streven 
van den B.V.L. De Gewestelijke Secretaris Mr. 
J. G. A. van Geldorp Meddens reikte de bre
vetten uit. Vertoond werden Neêrlands Vreug
defilm, de film van den B.V.L.-landdag te 
Barneveld en de film "Klokken luiden", die een 
warm applaus ontlokten. Aan de helpers van 
dezen avond werd aan het eind een woord van 
dank gebracht, wat volkomen op zijn plaats 
was. Ook de plaatselijke leider, W. Soede, ver
dient een woord van lof. Moge nu maar spoedig 
vele nieuwe leden zich bij de plaatselijke afd. 
aan'Tlelden, want daar gaat het ten slotte om. 

Het was een zeer geslaagde avond. 

Kollum, 12 Oct. Jaarlijksche schietwedstrijd 
Kollumerland op het Y.E.S.-terrein. De uitsla
gen der korpswedstrijden zijn: Oudwoude, 
232 p.; Kolllum, 225 p.; Kollumerpomp, 224 p.; 
Zwagerveen, 214 p.; Burum, 210 p. en Munne
kezijl, 201 p. 

Koudekerk a.d. Rijn, 25 Nov. Welgeslaagde 
propaganda-samenkomst in de Geref. Kerk, 
onder voorzitterschap van burgemeester 
Kwint. 

Generaal Kiès en de legeroredikant Ds. 
Bootsma voerden het woord. Onder de aan
wezigen waren generaal Zeeman en kapitein 
Leistikow. 

Krabbendijke, 16 Nov. Jaarvergadering, waar
bij overste Bierman en de heer P. G. Laernoes 
aanwezig waren. De heer Laernoes gedacht den 
algemeen voorzitter, generaal Duymaer van 
Twist, die 17 jaren achtereen zijn beste krach
ten aan de organisatie gewijd heeft, aanspo
rend tot gezagsgetrouwheid en volhardinó. 

Er werden 17 brevetten voor scherpschutters 
uitgereikt. 

Lemelerveld, 19 Oct. De heer T. Timmer, 
hoofd der Chr. school, is tot pl. leider der af
deeling benoemd. 

Leidschendam, De afd. Leidschendam van 
den B.V.L. heeft op Donderdag 21 Nov., in het 
Patronaatsgebouw aan de Damiaan, des avonds 
8 uur, een propaganda-bijeenkomst gehouden, 
waarin de heer G. F. Boulogne, secretaris der 
Nat. Landstormcommissie, een rede heeft ge-
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houden. De burgemeester van Leidschendam, 
de heer Keyzer, sprak het openingswoord, ter
wijl welwillende medewerking verleend werd 
door het Leidschendamsch Strijkorkest, onder 
leiding van den heer G. W. Akkerhuis Jr., 
declamator. Tot slot prijsuitdeeling. 

Lieshout, 16 Oct. De eerste prijs in klasse 
werd door J. C. Brouwers gewonnen. 

Loppersum, 11 Oct. Wedstrijd,. waarbij J 
Berghuis in de klasse scherpschutters en R. 
Stoter in de 1e klasse beiden met 94 p. eerste 
prijzen wisten te bemachtigen. 

Tijdens den wedstrijd verschenen kapitein De 
Jonge en luitenant Atema. ,,Als altijd, wist de 
kapitein reeds door zijn aanwezigheid een aan
gen~.me stemming te brengen onder de schut
ters . 

Loon op Zand, 16 Oct. De eerste prijs werd 
gewonnen door Alf. de Kort, met 417 p. 
(max. 480). 

Losser, 22 Oct. Eerste prijs: J. ter Horst, met 
190 p. 

Lutten, 8 Nov. Propaganda-samenkomst in de 
Geref. Kerk, onder leiding van burgemeester 
Weitkamp van Ambt-Hardenberg. 

Ds. G. Verrij, Geref. predikant te Harden
berg, hield een rede over ontstaan en doel 
van den B.V.L. Na hem sprak de heer H. van 
Laar, lid der pl. commissie. De heer Katerberg 
vertoonde eenige films, waarna de heer Ban
ning, burgemeester van Weerselo, de prijzen 
van de gehouden schietwedstrijden uitreikte. 

Maassluis, 7 Nov. Beëindiging wedstrijd om 
den Van Hoboken-wisselbeker. De eindstand 
is: 1. Vlaardingen, met 1653 p.; 2. Overschie, 
met 1646 p.; 3. Schiedam, met 1623 p.; 4. Maas
sluis, met 1613 punten; 5. Maasland, met 1610 
p.; 6. Schipluiden, met 1564 p.; 7. Den Hoorn, 
met 1488 p. 

De beker, welke thans in het bezit is van 
de afdeeling Schiedam, komt door dezen uit
slag voor de tweede maal in het bezit van de 
afdeeling Vlaardingen. 

Malden. Eerste prijswinnaar M. Willems, met 
98 p. 

Mariaheide, 19 Oct. Eerste prijs H. Kanters, 
met 97 p. 

Medemblik, 14 Oct. Dezer dagen werd een 
vergadering gehouden, waarbij de prijzen zijn 
uitgereikt voor den op Koninginnedag gehou
den schietwedstrijd. 

Meeden, 19 Nov. In beginsel werd besloten 
dezen winter de Landstormgeluidsfilm te laten 
draaien. 

Meerkerk. De afdeeling Meerkerk heeft op 
29 November weer een nieuwen voorzitter ge
kregen. Was het eerst meester Notting, nu is 
het notaris Kraaij, sedert kort daar gevestigd. 

Burgemeester Slob opende de vergadering, 
waarna de 1e secretaris der gewest. comm., J. 
A. J. Jansen, het woord kreeg, om met gloed
volle woorden den nieuwen voorzitter te in
stalleeren. 

Luitenant Groenendijk had tot taak prijzen 
en brevetten uit te reiken, waarna de film 
werd vertoond voor een stampvolle zaal. 

Barneveld, Den Helder passeerden de revue, 
maar vooral de Indië-film sloeg in. De welge
slaagde avond werd door den nieuwen voor
zitter gesloten. 

Nieuwolda, 21 Nov. Eerste prijs B. K. Bosma, 
met 97 p. 

Nieuwveen, 29 Oct. Geslaagde jaarvergade
ring, onder leiding van den heer M. Karse
meyer. Het woord voerden generaal Kiès, ma
joor Boots en burgemeester Geesink. De gene
raal vertelde op zeer onderhoudende wijze 
over Indië, waar ons doel is: beschaven, op
voeden en tot welvaart brengen. W. Roest 
won den wisselbeker met 190 p. Eenige aardi
ge films werden vertoond. ,,Toen was het ech
ter welletjes, want de nieuwe dag was inmid
dels ingegaan, zoodat de voorzitter het bij een 
nachtwensch liet." 

Noordwijk, 13 Nov. Tot plaatselijk leider is 
aangewezen de heer J. P. Goudriaan, IJmuider
straat 45. 

Nootdorp, 18 Nov. Welgeslaagde samenkomst 
onder leiding van burgemeester Schölvinck. 
Aan mej. Berger, de verloofde van den bur
gemeester, werd bij dit eerste bezoek aan haar 
toekomstige woonplaats mooie bloemen aange
boden. Het woord voerden o.m. generaal Kiès, 
pastoor v. d. Meer, majoor Boots en kapitein 
Karres, welke laatste den 18en November 1918 
herdacht. 

Nunspeet, 25 Nov. Toen de voorzitter der 
plaatselijke commissie van den B.V.L., de heer 
Fijn van Draat, Maandag 25 Nov. den jaarlijk
schen propaganda-avond van de afdeeling Nun
speet opende, was de zaal van den heer Krol 
meer dan vol. De voorzitter heette alle aan-

wezigen welkom, in 't bijzonder den heer 
Wijnne, secr. van de Gewestelijke Landstorm
commissie, de plaatselijke leiders van Elburg 
en Elspeet en de "Glindhorstvrienden van den 
B.V.L.", die dezen avond belangeloos hun mede
werking verleenden. Tot zijn spijt had de bur
gemeester bericht van verhindering moeten 
zenden. 

Nadat staande 2 coupletten van het Wilhel
mus gezongen waren, kregen de "Glindhorsters" 
gelegenheid de aanwezigen van hun gaven te 
doen genieten, waarna de heer B. Geleynse 
sprak over het onderwerp "Trouw aan het 
Vaandel". 

Spr. verhaalde de geschiedenis van een 
scheepsjongen, die, in gevangenschap geraakt 
bij een Oostersch vorst, van dezen het aanbod 
kreeg als gezagvoerder over zijn vloot op te 
treden, maar dit vastberaden, ondanks de vele 
pogingen hem over te halen, weigerde, omdat 
het vaderland hem boven alles ging. De vorst 
stelde deze houding als voorbeeld aan zijn die
naren en stelde den jongeman in staat naar z'n 
vaderland terug te keeren. Deze scheepsjongen 
was H. M. Tromp, de later zoo bekende en 
door z'n vijanden gevreesde vlootvoogd. Deze 
geschiedenis, aldus spr., leert ons, wat trouw 
aan het vaandel, dat symbool is van het vader
land, beteekent. 

Ook de B.V.L.-ers moeten trouw zijn aan 
het Vaandel, vooral in deze moeilijke tijden, 
waarin het Evangelie der ontevredenheid alom 
gepredikt wordt. Zij moeten zich boven alle 
critiek stellen en trouw blijven aan elkaar en 
aan hun afgelegde belofte: ,,Steun aan het wet
tig gezag" en als 't moet voor dat gezag goed 
en bloed geven! 

Mevr. Geleynse en de heer v. Wijk zongen 
vervolgens een Afrikaansch lied, waarna we 
een pauze kregen. 

Alvorens overgegaan werd tot het uitreiken 
der schietprijzen, hoorden we eenige schette
rende signalen van de "Gele Rijders" en kreeg 
de commandant van Elburg gelegenheid een 
voordracht te houden, welke vooral bij de 
B.V.L.-ers zeer in den smaak viel. 

De prijsuitreiking hield geruimen tijd op, 
niet minder dan 21 schutters mochten dan ook 
een keuze doen uit de vele fraaie prijzen. 

Tenslotte werd gezongen "Zij zullen het niet 
hebben", en behoorde ook deze B.V.L.-avond 
weer tot het verleden. 

Aan den uitgang werd nog gecollecteerd voor 
de Chr. Militaire Tehuizen in Nederland. 

Nijkerk. De schietoefeningen van den Bijz. 
Vrijw. Landstorm, die in den afgeloopen zomer 
en herfst gehouden zijn, werden besloten met 
het houden van den gebruikelijken jaarlijkschen 
wedstrijd. Voordat tot uitreiking van de prijzen 
werd overgegaan, nam eerst ds. Hoeneveld het 
woord. Daarna kreeg Overste Janssen gelegen
heid om enkele brevetten aan de scherpschut
ters uit te reiken. 

Hierna werd overgegaan tot het uitreiken 
der prijzen, hetwelk door Z.Ex. jhr. mr. van 
Haersma de With aan ieder persoonlijk ge
schiedde en met een handdruk vergezeld ging. 

De prijswinnaars zijn: Koningsschutters: H. 
van Dronkelaar. Scherpschutters: 1. H. J. Gu
liker; 2. J. G. Mol; 3. B. v. d. Heuvel. De 
troostprijs voor den laagsten schutter viel ten 
deel aan E. Vedder. 

Van de vrije baan werden de prijzen toege
kend aan: 1. A. Top; 2. G. Top; 3. G. 
Lubbertsen. 

Na afloop hiervan bracht luitenant Booster 
dank aan den voorzitter van de plaatselijke 
commissie, ds. Hoeneveld en aan Z.Ex. van 
Haersma de With, voor hetgeen zij ook dezen 
avond weer voor den B.V.L. hadden gedaan en 
dankte den plaatselijken leider, den heer v. 
Domselaar, voor hetgeen deze steeds in het 
belàng van den B.V.L. verricht en voor de 
vele opofferingen, die hij zich er voor getroost. 

Met een driewerf hoera voor onze Koningin 
werd deze avond besloten. 

Nijverdal. Onder zeer groote belangstelling 
had dit jaar de eindschietwedstrijd van afd. 
Nijverdal van den Bijz. Vrijw. Landstorm 
plaats op Zaterdag 2 Nov. j.l. Te grooter was 
de belangstelling daar er dit jaar voor het 
eerst drie prachtige bekers (wisselbekers) aan 
waren verbonden, voor elke seizoenklasse een 
beker. Enkele gegoede ingezetenen hadden ons 
in staat gesteld deze aan te schaffen. Deze 
bekers moeten drie jaar achtereen of vier keer 
in het geheel door denzelfden schutter gewon
nen worden om hem het eigendom te noemen. 

De uitslag van dezen seizoenwedstrijd (maxi
mum 500 punten) is als volgt: 

Klasse A. 1e pr. F. B. Pfeiffers, 485 punten; 
2e pr. J. Braakman, 483 p. 

Klasse B. 1e pr. H. Ekkelkamp, 468 punten; 
2e pr. J. H. Konijnenbelt, 467 p. 

Klasse C. te pr. J. Haas, 459 punten; 2e pr. 
H. J. Keizer, 447 p. 

Voor afd. Nijverdal zijn dus de bekers gewon
nen dit jaar door de heeren F. B. Pfeiffers, H. 
Ekkelkamp en J. Haas. 

Uitslag dagwedstrijd (max. 50 punten). 
Klasse A. te pr. W. Dannenberg, 49 punten; 

2e pr. A. Ponsteen, 49 p. 
Klasse B. 1e pr. W. van 't Oever, 49 punten; 

2e pr. K. de Vries, 49 p. 
Klasse C. te pr. J. Haas, 50 punten; 2e pr. 

M. Alfrink, 48 p. 

Oegstgeest, 26 Nov. Bij het 25-jarig ambts
jubileum van burgemeester van Gerrevink 
werd hij hedenavond op treffende wijze door 
de landstormers gehuldigd. Namens hen ont-
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ving de burgemeester een fraai portret in zil
veren lijst van H.M. de Koningin en H.K.H. 
Prinses Juliana, welk portret een eereplaats in 
de burgemeesterskamer zal krijgen. Het woord 
voerden o.m. de w.n. plaatselijk leider, res. eer
ste luitenant D. G. Sanders, kapitein Boulogne, 
namens de N.L.C., de heer Royaards namens de 
gewestelijke commissie en overste Juta namens 
de plaatselijke commissie. 

Oeffelt. Onze afdeeling hield in de zaal van 
den heer Th. Wientjens een samenkomst, waar
op tevens de uitreiking plaats had der prijzen 
van den dezen zomer gehouden onderlingen 
schietwedstrijd. De leiding was in handen va1 
den Edelacht. heer C. Kemmen, burgemeester 
dezer gemeente, die in zijn inleidend woord 
allen welkom heette, in het bijzonder de Edel
achtb. heer van Beek, burgemeester van Box
tel en voorzitter van de gewestelijke landstorm
commissie "De Meijerij", benevens de heer v. 
Agt, uit Waalre, secretaris van het verband. 
Zoowel door den Edelachtb. heer v. Beek, als 
den heer v. Agt werden de vrijwilligers, die 
in flinke getale waren opgekomen, toegespro
ken. Hierna had nog een wedstrijd plaats met 
K.S.O., die een geanimeerd en spannend ver
loop had. De voornaamste prijswinnaars waren: 
le pr. H. Liebrand; 2e pr. C. v. Hooij; 3e pr. P. 
Aben; 4e pr. G. Hendriks; Se pr. H. Nillezen; 
6e pr. A. Lamers; 7e pr. Th. Wientjens; Se pr. 
M. Graat; 9e pr. F. Fleuren en 10e pr. P. 
Nelissen. 

Het geheel was een buitengewoon goed ge
slaagde avond, waarop zonder twijfel de on
derlinge banden weer nauwer zijn aangehaald. 

Ooststellingwerf, 14 Nov. Propaganda-avond 
in de Geref. kerk te Haulerwijk, onder leiding 
van den heer H. Veeninga. Uit de verste hoe
ken dezer uitgestrekte gemeente - aldus het 
,,Fr. Dagblad" - waren onze mannen en vrou
wen opgekomen. 

Na een toespraak van Pater de Hart werd 
de geluidsfilm vertoond. Eerst die van den 
landdag te Rijs, daarna "Sluit de Gelederen". 
,.'t Was in één woord schitterend. Zooiets was 
in Ooststellingwerf nog nimmer gezien of ge
hoord." 

Opheusden, 28 Sept. Na een wedstrijd op 26, 
27 en 28 September volgde 's avonds om 9 uur 
reeds de prijsuitreiking, waarbij res. luit. kolo
nel Baron van Heeckeren van Keil mede aan
wezig was. Nadat de voorzitter der pl. commis
sie o.m. hulde gebracht had aan de heeren 
Wijkniet en Stuurbrink voor de voorbeeldige 
organisatie, ging overste van Heeckeren van 
Keil - na een woord gesproken te hebben over 
de onverflauwde belangstelling, die hij hier had 
mogen ontmoeten, zoowel van overheidswege 
als van de zijde der ingezetenen - over tot de 
prijsuitreiking. 

De voornaamste uitslagen zijn: 
Korpswedstrijd (konings- en scherpschutters) 

1. B.V.L. Opheusden, 245 p.; 2. B.V.L. Lunte
ren, 243 p.; 3. Gelria, Ede, 240 p.; 4. B.V.L. Ben
nekom, 237 p.; 5. Burgerwacht Randwijk, 235 
p.; 6. B.V.L. Elst, 234 p.; Burgerwacht Zoelen, 
234 p.; 8. B.V.L. Wageningen, 233 p.; 9. Motor
dienst Opheusden, 233 p.; 10. Paul Krüger, Op
heusden, 233 p. 

Korpswedstrijd (schutters te en 2e klasse): 
1. B.V.L. Renkum, 232 p.; 2. B.V.L. Bennekom, 
223 p. 

Personeele wedstrijd (koningsschutters): 1. A. 
Appel, Ede; 2. D. Stuurbrink, Opheusden; 3. E. 
van Hal, Lunteren, 

Personeele wedstrijd (scherpschutters): 1. W. 
Fluit, Bennekom; 2. J. Jasperse, Randwijk; 3, 
v. 't Hof, Lunteren. 

Personeele wedstrijd (schutters te en 2e kl.): 
1. G. Beekhuizen, Bennekom; 2. J. P. Crum, 
Renkum; 3. J. W. M. v. d. Berg, Renkum. 

Vrije baan (maximum 15 kaarten, elk 3 scho
ten): 1. Van Steeg, Bennekom; 2. E. van Hall, 
Lunteren; 3. M. Rooseboom, Bennekom. 

Poortugaal, 11 Nov. Hedenavond had in de 
kleine zaal van den heer Jonker de prijsuitdee
ling plaats van de afgeloopen voorgeschreven 
oefeningen dezen zomer. Aanwezig waren de 
heer F. D. v. d. Mast, res. te luit., secretaris 
van de. gew. landstormcommissie Rotterdam 
en de geheele plaatselijke Landstormcommis
sie met den voorzitter, den heer K. v. Es. Er 
hebben dezen zomer 24 schutters aan de oefe
ning deelgenomen. 13 prijzen waren door de 
Gew. Landstormcommissie beschikbaar gesteld. 

tste pr., 50 punten, P. L. Groeneweg, ge
smeed ijzer electr. lantaarntje; 2e pr., 49 p., A. 
Heyweege, klokje; 3e pr., 48 p., F. de Bondt, 
inktstel; 4e pr., 47-44 p., J. Koster, eiken kap
stok; Se pr., 47-43 p., M. Braat, wandspiegel; 
6e pr., 47-42 p., J. v. d. Ent, passerdoos. 

Er heerschte een aangename stemming en de 
Gewestelijke Comm. zorgde voor consumptie. 

Putten, 17 Oct. Bijeenkomst in de Eierhal, 
geleid door den heer A. Veefkind. Medewerking 
verleenden de muziekvereen. ,.Excelsior" en de 
Chr. Zangvereen. ,.Hosanna". 

Door den burgemeester, jhr. v. Geen, eere
voorz. der pl. commissie, werd, met een har
telijke toespraak, aan de afdeeling een mooi 
vaandel uitgereikt. Dit vaandel heeft intus
schen, op den landdag te Barneveld, den eer
sten prijs behaald. 

Ds. Hoeneveld, van Nijkerk, voorz. van de 
gewestelijke commissie, hield een korte pro
pagandarede. 

Brevetten en schietprijzen werden uitge
reikt; zoomede werden enkele films vertoond. 

Soest. Op Vrijdag 29 November hield de af
deeling Soest van den B.V.L. haar jaarlijksche 
propaganda-avond. Evenals voorgaande jaren 
was de zaal van Religie en Kunst tjokvol toen 
de voorzitter van het plaatselijk comité, de 
heer Slager, de vergadering opende en de aan
wezigen, waaronder de burgemeester van 
Soest, mr. G. Deketh, de nieuw opgetreden 
commandant van het gewestelijk korps Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie, majoor Y. Baan, en 
verschillende vertegenwoordigers van andere 
afdeelingen en van andere corporaties, als de 
Burgerwacht te Soest, het welkom toeriep. Hij 
gaf een overzicht van het afgeloopen jaar en 
verzekerde de blijvende bereidheid der 
B.V.L.-ers om het gezag tegen alle revolutie
pogingen te steunen. 

Vervolgens werden de voornaamste prijzen 
der op 18 en 19 September j.1. gehouden on
derlinge schietwedstrijden door den heer bur
gemeester van Soest met een toepasselijk en 
opwekkend woord aan de winnaars uitgereikt. 

Hierna werd door mr. J. W. Tysma, kanton
rechter te Leeuwarden, een rede gehouden 
over: ,.den vaderland getrouwe, blijf ik", waar
in de spreker op roerende wijze de ernstige 
taak van den B.V.L. schilderde en tot trouw 

aan het gegeven woord en aan het vaandel 
opwekte. 

In de pauze en aan het slot werden keurige 
tableaux vertoond. 

Bij het slotwoord van den voorzitter werd 
dank gebracht aan allen, die tot het schitte
rend slagen van den avond hadden mee!Sewerkt 
en de bezoekers gingen vol lof over het ge
bodene huiswaarts. 

Sprang-Capelle, Op Vrijdag 29 Nov. heeft 
de plaatselijke afdeeli,ng van den Bijz. Vrijw. 
Landstorm een bijeenkomst gehouden in het 
Bondsgebouw te Sprang. Tevens heeft de prijs
uitreiking van den laatst gehouden schietwed
strijd plaats gehad. 

Venlo. Zaterdag 9 Nov. vergaderde het 
Landstormkorps "Limburgsche Jagers" in het 
,,Posthotel". Aanwezig waren 52 leden. 

Aangezien de voorzitter wegens ambtsbezig
heden eerst later ter vergadering verscheen, 
werd deze door den commandant der afdeeling, 
mr. P. Müller, geopend. De commandant van 
het korps "Limburgsche Jagers", res. kolonel 
Jans, welke alhier woonachtig is en gaarne deze 
vergadering had bijgewoond, was tot zijn groote 
spijt verhinderd, omdat hij tegenwoordig moest 
zijn bij de huldiging van den voorzitter der 
Nationale Landstormcommissie, generaal Duy
maer van Twist, welke ook op dien dag plaats 
vond. 

Op de eerste plaats herdacht de voorzitter in 
enkele waardeerende woorden het onlangs 
overleden lid der plaatselijke landstormcom
missie, den heer W. Seuren. Nog een verlies 
had onze afdeeling te lijden door het vertrek, 
wegens zijn benoeming tot pastoor-deken, naar 
Sittard van den HoogEerw. heer H. Hanraets, 
die steeds trouw medeleefde met het wel en 
wee der afdeeling. Mr. Müller installeerde 
daarna de nieuwe leden der plaatselijke com
missie, n.l. kapelaan J. Schreurs en den heer 
Ed. Hermans. Kapelaan Schreurs sprak mede 
namens den heer Hermans enkele woorden van 
dank. 

Vervolgens kreeg de 
teur van politie, alhier, 
voordracht te houden 
ming". 

heer Eissens, inspec
het woord om een 
over "Luchtbescher-

Klaar en duidelijk wist spreker, die blijkbaar 
een grondige studie van het onderwerp heeft 
gemaakt, de groote gevaren van den modernen 
oorlog, speciaal voor de burgerbevolking, naar 
voren te brengen. 

Daar in tijd van oorlog alle weerbare man
nen in dienst zijn, zullen speciaal de niet
dienstplichtigen opgeleid moeten worden, om 
in tijd van nood helpend te kunnen optreden. 
Dat de regeering niet achter blijft in deze ma
terie, blijkt uit de voorbereiding van een lucht
beschermingswet, en het regionaal organisee
ren van verduisteringsoefeningen, die echter 
pas kunnen slagen, als iedereen meewerkt. 

Bij het debat bleek den inleider wel dat allen 
met interesse zijn helder betoog gevolgd had
den. De vele vragen werden bevredigend be
antwoord. 

Dr. Dubois, die inmiddels de leiding der ver
gadering overgenomen had, dankte spreker en 
sprak de hoop uit, dat de kelders nooit gebruikt 
bel:, '.den te worden. 

'.,erna werd overgegaan tot de prijsuitdee
ling van den gehouden plaatselijken schietwed
strijd in den afgeloopen zomer. De wisselbeker, 
geschonken door de officieren der afdeeling, 
werd gewonnen door den heer Stapper. Door 
de goede zorgen van de heeren G. Tax en L. 
Janssen waren een dertigtal mooie prijzen bij
een gebracht. 

Bij de rondvraag kwamen de tongen los en 
werden verschillende kwesties naar voren ge
bracht. Vele leden waren van oordeel, dat het 
korps, dat toch als semi-militair instituut naast 
de regeering staat, te weinig bekendheid 
geniet. 

Een weinig meer naar buiten optreden zou 
h.i. aanbeveling verdienen. 

Ook werd het verlangen kenbaar gemaakt, 
dat 's winters den leden voorlichting werd ge
geven over moderne bewapening, eerste hulp 
bij ongelukken, enz. 

De instructeur, de heer G. Tax, beantwoord
de allen en zeide te trachten zooveel mogelijk 
met de geuite verlangens rekening te houden, 
wanneer hij de noodige medewerking mocht 
ondervinden van hoogere instanties. 

Het officieele gedeelte der vergadering werd 
hierna gesloten en de avond verder in gezellig 
samenzijn doorgebracht. 
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Vlaardingen. De Hoboken-wisselbeker, welke 
dit jaar door de afd. Vlaardingen werd gewon
nen, is 25 Nov. officieel aan de afd. overhan
digd. De afd. Schiedam, Vlaardingen, Overschie, 
Maassluis, Maasland, den Hoorn en Schipluiden 
waren alle vertegenwoordigd. Nadat de plaat
selijk leider, de heer de Zeeuw, de aanwezigen 
een hartelijk welkom had toegeroepen, werden 
de wisselbeker en de prijzen bij afwezigheid 
van den burgemeester van Vlaardingen door 
den edelachtb. heer Luyerink, burgemeester 
van Vlaardinger-Ambacht, uitgereikt. Vervol
gens werden nog de zes Vlaardingsche schut
ters gehuldigd, die den beker voor Vlaardin
gen gewonnen hadden; aan hen werd door den 
plaatselijk leider een schutter op marmer voet
stuk aangeboden. 

HOBOKEN WISSELBEKER. 

Uitslag van den gehouden schietwedstrijd om 
den Hoboken Wisselbeker, tusschen de afdee
lingen Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maas
land, Den Hoorn, Schipluiden en Overschie. 

7 October Schipluiden: R. van der Plas, 
44-49; T. van der Caay, 45-45 (v. Roon); J. 
de Hond, 50-48; S. van Duffelen, 44-46; E. van 
Ekelenburg, 44-47. 

23 October Den Hoorn: v. d. Plas, 48-50; v. 
d. Caay, 47-50; de Hond, 49-49; v. Duffelen, 
44-46; Ekelenburg, 45-47 (v. Roon). 

6 November Maassluis: R. van der Plas, 
48-48-48, totaal 335; T. van der Caay, 48-
49-49, totaal 333; J. de Hond , 49-48-46, 
totaal 339; E. van Ekelenburg, 44 (v. Roon), 
49-49, totaal 325; S. van Duffelen, 49-46-47, 
totaal 321. 

Vlaardingen 1653, Overschie 1646, Schiedam 
1623, Maassluis 1613, Maasland 1610, Schiplui
den 1564, Den Hoorn 1488. 

Deze beker moet door de zelfde afdeeling 
drie maal achter elkaar of vijf maal in het ge
heel gewonnen worden en komt dan eerst in 
het blijvend bezit van een afdeeling. 

In 1933 won Vlaardingen, in 1934 Schiedam 
en in 1935 Vlaardingen. 

Vlierden, 14 Nov. De Bijz. Vrijw. Landstorm 
alhier is Zaterdag 16 Nov. in vergadering bij
een geweest, waarbij tevens de prijsuitreiking 
der onlangs gehouden schietwedstrijden heeft 
plaats gehad. 

VOOR DE K.S.O. HULSJES. 
De Plaatselijke Leider te Koekange, 

de heer Dolsma, zond ons een eenvou
dig apparaatje, om de K.S.O, patronen 
uit te stooten en de hulsjes op te sparen. 

Door het deksel van een carbid- of 
verfbusje wordt een houten stop gesto
ken en aan de onderzijde met 2 spijker
tjes vastgezet. 

De stippellijn toont den vorm van het 
gat, dat in de stop moet worden ge
boord. 

Eenvoudig en goed. 

Werft abonné's 
voor het 

Landstormblad 
:««« 
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Voor Jong Nederland 
JONGENS EN MEISJES! 

In het vorige Landstormnummer ston
den geen raadsels, wat jullie zeker wel 
gespeten zal hebben. Wanneer je de 
krant inziet, begrijp je dadelijk, hoe dat 
komt. Het grootste deel wordt in be
slag genomen door 't verslag over de 
grootsche huldiging van den Vader van 
den Landstorm. 

Als jullie nu maar niet gaat moppe
ren, evenals in het laatste verhaal die 
ontevreden schuiver! 

Ik weet het daarom goed gemaakt: 
Voor de oplossingen van deze raadsels 
komen in plaats van één dozijn nu twee 
dozijn mooie boeken als prijzen. 

Klop er dus maar dapper op los! Eind 
goed, al goed. En hierbij tevens een ge
lukkig Nieuwjaar toegewenscht met je 
Ouders! 

Hier volgt nog eens 't adres voor de 
oplossers: 

AAN OOM BERTUS, 

Postzegel 
van 

6 ctnt 

p/a Bureau van Het Landstormblad, 
Koninginnegracht 50, 

's-GRA VENHAGE. 

Aan nieuwelingen. A1le Landstor
merskinderen van 7 tot 70 jaar mogen 
aan de oplossing van de raadsels mee
doen; broertjes en zusjes kunnen samen 
van één brief gebruik maken. 

Wintertijd 
Raadseltijd! 
Knaap en meid 
Strijdt met vlijt, 
Zonder nijd, 
In ons krijt, 
Vol jolijt! 

Statuette van dPn beeldhouwer 
Aug. Falise. 

Wie volhoudt in den raadselstrijd, 
Wordt wis en vast op 't laatst verblijd 
Door 'nprachtboek, dat te wachten leit; 
Een flauwerik heeft later spijt. 

GROEP A 

(Onder de 10 jaar.) 

WELKE BEESTEN ZIE JE HIER? 

L 
2sJaar 
25 JOQr 
25 Jaar 
.25JOQr 

68cM 
4 

8xl2l-erd 2 

ten 
de 

sch, 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar.) 

VVV 
VVV 

VERKRIJGBAAR! 
Beelden: 

,,Als 't Moet" 
naar het model van den beeldhouwer 

AUGUST FALISE 

Zeer geschikt voor schietprijzen 

Normaal formaat, f 
40 c.M. hoog, prijs .. 4.50 

(bij 10 stuks f 4.- per stuk) 

Groot formaat, f 1 5.00 
60 c.M. hoog, prijs .. 

Dezelfde beelden in brons gemetalliseerd 
normaal form. 117.50; groot form. 1,0.-. 

Levering, tegen beschadiging verpakt 

na ontvangst van postwissel of stortinfl' 

op onze postrekening no. 7656, Admini

stratie van "Het Landstormblad", 

Koninginnegracht 50, Den Haag. 

TANDARTS EN INBREKER. 

Eenige jaren geleden verliet Braun 
een jonge Duitsche tandarts, zijn vader
land, dat door den wereldoorlog zoo 
ontzettend verarmd was, om in den 
vreemde zijn brood te verdienen. Hij 
trok naar het land van den dollar aan 
gene zijde van den grooten haringvijver, 
en vestigde zich in Chicago. Daar huur
de hij in één der deftigste wijken een 
flinke woning, in de hoop spoedig een 
aantal rijke patiënten te krijgen. Zijn 
spreekkamer, zijn wachtsalon, zijn 
operatiezaal met de vernuftigste en 
duurste electrische instrumenten en 
toestellen - alles was naar de eischen 
des tijds ingericht. 

Het wachten was nu alleen op de 
klanten. Doch deze bleven helaas uit. 

Dan nog maar meer reclame gemaakt! 
En hij plaatste groote advertenties in de 
verschillende bladen, met pakkende 
illustraties en slagzinnen en rijmpjes. 
Een peperdure geschiedenis! Maar daar 
was niet aan te ontkomen, als hij succes 
wou hebben. 

Maar nog steeds gingen de patiënten 
zijn deur voorbij. Het was om wanhopig 
te worden. Toch gaf de jonge tandarts 
den moed niet op. 

Hij bezocht allerlei vergaderingen, 
hield gratis lezingen over mondhygiëne 
en tandbederf, en bewoog zich voortdu
rend onder het publiek, om maar bekend 
te worden. Doch het een hielp zoo min 
als het ander. 

Ten laatste waren zijn geldmiddelen 
uitgeput. Hij verkeerde inderdaad in 
een hachelijken toestand. Nog slechts 
enkele dollars had hij in zijn beurs, en 
wanneer deze waren uitgegeven, dan 
bedreigde hem het grimmige spook van 
faillissement. 

Geen wonder, dat hij, die zoo lang 
tegen den stroom opgeworsteld had, 
het ten slotte opgaf. 

Zoo was hij op zekeren avond geheel 
ontmoedigd naar bed gegaan, hopend, 
dat een weldadige slaap hem al zijn bit
ter leed spoedig zou doen vergeten. 
Maar zijn peinzend brein en bewogen 
gemoed konden niet tot rust komen. 

Daar hoort hij te midden der beklem
mende stilte plotseling verdachte gelui
den uit de aangrenzende operatiekamer! 
De tandarts springt uit zijn bed, kleedt 
zich vliegensvlug aan, en sluipt behoed
zaam naar de deur, die op een kier 
staat. 

En wat bespeurt hij daar tot z'n groo
ten schrik? 

Voor z'n schrijfbureau zit een reus
achtige kerel met een gemeen uiterlijk! 

Om moed te vergaren, bijt de tand
arts zich op de lippen, en neemt onmid
dellijk een kloek besluit. Hij zet een on-

verschillig gezicht en doet alsof hij 
heelemaal niet begrijpt, wat die nachte
lijke bezoeker in z'n schild voert. Met 
zeer beleefden groet treedt hij op den 
inbreker toe, en veronderstelt, dat deze 
wel ontzettende pijn moet hebben, om 
hem in 't holst van den nacht nog te 
komen opzoeken. 

De inbreker, die ook niet van gisteren 
is, antwoordt brutaal, dat de tandarts 
het goed geraden heeft. Hij had plotse
ling zoo'n geweldige kiespijn gekregen, 
dat hij er bijna razend van werd, en 
daarom wou hij nu die aangestoken 
kiezen maar liefst op staanden voet 
la ten trekken. 

,,Tot uw dienst!" zegt de tandarts, 
die als een knipmes buigt: ,,neem maar 
plaats!" 

Nu gaat de inbreker op den operatie
stoel zitten. De tandarts haalt onge
merkt een fleschje cloroform voor den 
dag, en begint met een instrument aan 
één der kiezen te werken. Dan legt hij 
het tangetje neer, en druppelt wat clo
roform op een watje, dat hij daarna 
plotseling onder den neus van den in
breker houdt. De bandiet wil zich ver
zetten, maar de tandarts weet hem zoo 
krachtig van de pijnstillende uitwerking 
van het zoogenaamde geneesmiddel te 
overtuigen, dat de inbreker zich laat 
overhalen. Het watje met cloroform 
miste zijn doel niet. Een luidruchtig ge
snork bewees, weldra, dat de inbreker 
ingeslapen was. 

Nu snelt de tandarts naar de telefoon, 
om de politie te waarschuwen. Vijf 
minuten later was de bandiet ingere
kend en per celwagen naar de gevan
genis gevoerd. Uit het onderzoek bleek, 
dat de inbreker één der gevaarlijkste 
schurken van Chicago was, die reeds 
langen tijd door de politie vergeefs ge
zocht werd. 

Als een loopend vuurtje verspreidde 
zich deze geschiedenis door de stad. De 
kranten vermeldden uitvoerig de moe
dige daad van den tandarts met bijvoe
ging van zijn portret. Van alle kanten 
daagden drommen nieuwsgierige men
schen op, die het wonderlijk geval graag 
uit zijn eigen mond wilden vernemen. 
En omdat bovendien de tandarts een 
innemende verschijning was, stroomden 
hem weldra tientallen patiënten toe. 

De inbreker had hem onbewust een 
winstgevende praktijk bezorgd. 

OOM BERTUS. 

1 
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AGENTEN en DEPOTHOUDERS 
en PLANTENKWEKEHlJ ~• gevraagd voor den verkoop op prijscourant van 1e kwaliteit Tuin-, Bloem- en 

VRAAGT Landbouwzaden, Friesche kleipootnarclappelen, op provisiereireling. Voor Depot,. ACTIEVE AGENTEN KONINKLUKE = BEGEE~ houders bij voorkeur winkeliers. VOLBEDA's ZAADHANDEL, DRACHTEN, Tel '5. 

voor de verkoop van tuin-
landbouw- en bloemzaden, in 1 
alle plaatsen waar geen agent 
vertegenwoordigd is, tegen !"""'!""!"""""'■.'!"_ 
zeer hoge provisie. - Adres: VOORSCHOTEN 
M. MANK, Zaadhandel, Lan
geraar (Z.H.). MEDAILLES - INSIGNES 

SPORTPRIJZEN---

!~~t~~}!~e~~~k~~e! G. J: HQSMAN VLAG G EN 
met u~ ~oe~houding. Vraagt ROTTERDAM AAN D E L S 
eens mhchtmgen over het 
vereenvoudigd systeem, Eendrachtstraat 38 a en c BEKERS - MF.DAILT .F.S 
speciaal voor ambachtslieden HET adres voor alle handels- L. P. BOSMAN • DEN HAAG 

WESTEINDE 36 
B. van Dijk Bzn., Spijkenisse, en vereenigingsdrukwerk 1 - Vervaardiger van Regiments-

0 E ----------------■----• Accountantskantoor, TeleL 55. __________ vlaggen en Hofborduursels. 

PRACTISCHE VRUCHTENSAPPEN PRACHT-ALBUMS Reist per ~~rA Busdienst 
HUISVROUW R o K F. G. TIEMAN ter herinnering aan Jubilea, Apeldoorn, Arnhem en Ede 

KOOPT MEIWIJN - JAMS Naam-al~~ms ~i.i geschenken, Speciale Luxe Touringcars BIJ d __________ toepass~h.1_k ge1llustre~rd. voor Gezelschappen. 
HELLEVOETSLUIS 
NIEUW HELVOET 
OOSTVOORNE -ALPHEN a RIJN Artist10ke hewerkmg. 

VROOM & · · LIMQNADESIRQPENI GEBR. GREVENSTUK ~:~~~s!~!~R:T~1~1!8::
0
2~r;; ----------a• Hof-Calligrafen en Teekenaars DREESMANN Rokin98, bihSpui,Amsterdam ---------- Verzending door geheel Ned. 

________ :--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ . -------- ANDIJKER TAFELKOEKEN 

ZENTRA - HORLOGES 

UNIFORMEN 
G. J. RHEBERGEN 
(voorh. JULIUS HUF) 

AMSTERDAM 
Keizersgracht 433 - Tel. 30433 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE - PETROLEUII - OLil!N EN VETTEN 

MACHINEKAMER-BEHOEFTEN 
IIOTORBOOTDIENST DELFT- ROTTERDAM Y, Y. 

TRANSPORT NAAR ALLE PLAATSEN 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K.G. 

DELFT - HOOIKADE 30 - TELEFOON '57 
ROTTERDAM - WIJNHAVEN t.o. 105 - TEL. 13820 

FIJNE 

Dé - Dé 
WAFELS 

uit DIJKSTRA's BAKKERIJ 
DOKKUM - TELEF. 180 

GARAGE "LUXE" 

Het neusje van de zalm I 

Prijs 25 et. per bus 

Firma FAUST & DE VRIES 
Andijk-Oost 

G. M. A. STEIJLEN 
DONKERSTRAA T 50 

HARDERWIJK 
Tel. 141 - Giro 119428 

Kool' s Wapen-en Kinohandel UNIFORM-KLEERMAKERU 
Coupeur steeds te ontbieden 

Gebrs. v. LEUSDEN 
EDE OOSTERBEEK 
Jacht- en Toerlstenartlkelen. 
Amunltle, Tenten, Veld- en 
Thermosflesschen, Rug
zakken, enz. 

N.V. INDUSTRIA 
TURFMARKT 24-26 

ROTTERDAM ~ HILLEGERSBERG TELEFOON 2001 - GOUDA 
Postbox 569. Tel. 45860 (2 lijnen) Verhuur - Stalling - Reparatie 

Groote voorraad concours-, 
buks- en bosquette-patronen 

SMALFILMCAMERA's 
EN PROJECTOR EN 

J. J. KOOL - ROTTERDAM 
Rodenrijschelaan no.27 
Telefoon 41617 Off. Agent: 

Electrische Materialen voor Nash - Singer - International 

s TRA ATV ER L I c·H TIN G N.v. 1NGENIEuRsBuREAu PRIJZEN 
,, HET SIGARENHUIS" 

P. RUSTICUS 
Fabrieks- en Scheepsverlichting 

Oosterstraat hoek Oosterkade Duizenden rooken reeds een B.M.-pijp 
Leeuwarden - Tel.3030en3177 PROBEERT U HET 001{ EENS t 
levert gaarne aan alle Land
stormers alleen te klas kwa
liteiten in iedere prijsklasse 

M. T. LINDHOUT's 
GOEDEWAAGEN'S 
KON. FABRIEKEN 

GOUDA 

met para mondstuk 
45 et. 

- met im. barnsteen 
monstuk . . . . 55 et. 

,,EKSTEEN" 
Sweelincklaan te Bilthoven 
SPECIAAL-BUREAU VOOR 
WATERREINIGING 

EN 
WATERTECHNIEK 

VOOR WEDSTRIJDEN 
koopt men bij 

A. MEIJRING 
's-BOSCH 

FIRMA H. MOOI & Zn. Voor AUTOBUSSEN N.v. sLu1s & GROOT'• 
ASSEN naar vergaderingen enz. enz. Kon.ZaadteeltenZaadhandel BRANDKASTENHANDEL 

IN- EN VERKOOP van 
eerste klasse brandkasten 
en kantoormeubelen 

NIEUWE HA VEN 137 B 
TEL. 55249 - ROTTERDAM 

• vervoege men zich bij ENKHUIZEN 

OEFEN- EN WEDSTRIJDMATERIAAL MILITAIRE KLEERMAKERIJ !::::!:rgen ~:::!:u: ~DB~t~~D~: 
Speciaal adres: 

LANDSTORM ERS, 
LET OP UW ZAAK! 

Drukkerij RUITEN BEEK 
DOORN TELEFOON No. 125 
Model !en en prijzen op aanvraag 

Sigaren-, Tabak- en 
Sigarettenmagazijn van H. W. BLOMJOUS 

C. G. LUIK, AALSMEER DEN~E\\-EG75-77 
DORPSTRAAT No. 20 TELEF. No. 11271l0 

's-GRA VENHAGE 
Uniform-kleeding 

H.H. ROOKERS ! KENT u ;~t:ILISAFE? 
ZWIJNDRECHT 

STEEDS MEER GEVRAAGD 

Het voordeeligst adres 
voor UW TABAK is: 

HEUPINK & REINDERS 
Electrische Tabaksfabr. 

OOTMARSUM 
H.&R. H.&R. 

Vraagt prosp. Opgericht 1910 

KAASVORMEN 
KUIPEN EN BAKKEN 

EMMERS enz. 

N.V. NEDERL. BASALT Mij 
ZAANDAM 

Vraagt ons prijs van 

·--------• van teakhout en pitch-pine 

BASALTINE
TROTTOIRTEGELS· 

PURGEER-EN 
BLOEDZUIVERENDE 

PILLEN 
van H. VAN AKEN 
Apotheker-Specialist 

te Selzaete 
Het beste en doelmatigste 
purgeermiddel; veroör
zaken geen buikpijn of 
krampen, zuiveren het 
bloed en geven 't nieuwe 
kracht. 

alle afmetingen 
N.V. Fabriek van Werktuigen Levering op strengste keur 
- voor de zuivel-industrie -

v.h. D. Woudstra & Zo, IJlst Bloemenmagazijn 
FIRMA 

H. J. BARMENTLOO 
JAVASTRAAT 43 

DEN HAAG - Tel. 111561 

W. DE ZEEUW'S 

Coupeur overal te ontbieden Prima materiaal. Bill. prijzen Lvering uitsluit. a. d. handel 

f llllllll!lll!lll!lll!lll!lll!lll!lll!lll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

UW advertentie 
op deze plaats ..... . 
en duizenden belang
hebbenden zouden ze 
gelezen hebben ..... . 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Prijs: f 0.60 per doos 
Verkrijgbaar bij Apothe
kers en Drogisten. 

Importeur: 

SCHULTE & THIEME 
Postbox 55 - Middelburg 

Zaadteelt en Zaadhandel 1 
lever~!!Es~~!~~e~!:nend 
succes zaden voor land- en 
tuinbouw van eigen teelz 
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• • N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

Dagelijksche Boot- en Autodiensten 
v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam 

' ' 
Firma C. VAN HAL & ZOON Reigerstraat 14 BREDA Delft, Den Haag, Amsterdam, 

' ' Z d N"" SPECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. - Reizigersbezoek op aanvraag. aan am, IJmegen en omgekeerd 

H. v. VEEN 
IJSSELMUIDEN 

- KISTENFABRIEK I ZAD-EN 
- T elef. 246 KAMPEN 

NEDERLANDSCHE 
HANDEL-MAATSCHAPPIJ,N.V. 

AMSTERDAM 

N.V. A. HOBBEL 
OOL TGE~SPLAAT 1 

Uitsluitend Hotel "ATLANTA" 
h b Apeldoorn - Stationsplein 

et este INDISCHE RIJSTTAFEL 

• 
Overal 

vertegenwoordigd. 

Modernste ter plaatste -

Tel. 2614 - Dir. F. Lührs 

LEEUWARDEN 

Hotel "De Kroon" 
Vergaderzalen 
UITST. KEUKEN 

r: oo?s~~?!~!~u:, 
domsdoofheid, oorverkal
king, loop. ooren , brom
men, suizen, fluit en, ge
raas in het hoofd, enz. 
Vraagt kosteloos broch. 
no. 22 omtrent genezing. 

S. WIJNBERG, 
Oosterpark 45 • A'dam 

~zt~ 
t> 

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-, 
Ziekten•, Glas-, Brand- en 
Transportverzekeringen. 

Op plaatsen, waar nog niet 
vertegenwoordigd, agenten 
gevraaj?d. 

---------- ==================== 

, TT· d c . , ' uitvoeren e omtté s van 
LANDDAGEN v. d. B.V. L: 
Het bekende adres voor h et leveren va n a lle benoo
digd heden, zooals tenten, w.o. eer e-comité- sch iet
commissie-, bestuurs-, contröle-, consumptieten ten 
enz., alsmede stoe len enz .. is: 

K. WESTERHUIS - ALMELO 
BORNSCHESTRAAT 57 - TEL. 2693 

Vakkundige en correcte exploitatie der buffetten. 
Meerdere lanctdagen v. d. B.V.L. tot vo ll e tevreden
heict g-eëxploiteerd, o.a. Barneveld, Meppel, Steenwijk, 
Brummen etc. Teven s exploitrrnt en org-a nisator van 
muziekconcoursen, tentoonstellingen, fokveedagen enz. 
Pachter van buffetten en restaural ·es v. a . ge legenh. 
Boek iPs met tevredenheidsbetuigingen worden op 
verzoek gaarne toegezonden. 

'Op wederzijdscb vertrouwen kan men bouwen.~ 

N.V. AANNEMING MIJ. 

J.P.v.EESTEREN 
BOUW- EN GEWAPEND 

BETONWERKEN 

ORANJESTRIKJES 
ORANJESPELD]ES 

Bloempjes v. collectedagen 
Insignes in elke uitvoering 

levert het goedkoopst 
in p rim 11 kwalit eiten : 

J. C. W. THOOLEN Jnr. 
K Pi z e r sg r a ch t 649/f"i t 
AMSTERDAM 

Te l. no. 37006 - Postbus no. 408 

- UNIFORMEN 
ZUIDBLAAK No. 22 van krantz. kamg. whipcord 

f 59.58. 

ROTTERDAM. Tel. 11645 Pasvorm gegarandeerd 

1111 
MAISON GERMAN 
SL Janssingel 13 - 's-Bosch 

Hang hem op 
onzen Tuin- en Verjaardagkalender! 

Zeer artistieke vierbladige kalender 

WINTER, LENTE, ZOMER, HERFST, 

naar teekeningen (bloemen-impressies) 
van BEP JORDENS, uitgevoerd il" 
kleurenboekdruk op zwaar 
kunstdrukcarton, groot 31 bij 
24 c.M. 

Helpt U zoowel de zaai
tijden van Uw bloemen 
en groenten in h erinne
ring brengen als de ver
jaardagen van Uw familie 
en kennissen. 

Door onze eigen drukkerij 
kunnen wij U dezen 
prachtigen kalender aan
bieden voor den zeer 
lagen prijs v. f 0.60 franco 
per post. Uitgegeven en 
verkrijgbaar bij: 

TURKENBURG 'S 
ZAADHANDEL 
BODEGRAVEN 

HOTEL VAN ENGELEN 
HELLEVOETSLUIS 6u1otNV11B 

= SICiARfN 

1\ v/ALITDT 

J. A. MARCHAL Jr. 
KAZERNESTRAAT 2 

AMSTERDAM C. 
Telefoon No. 51252 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ 

GEURTS' CONSERVEN 
MUNTEN UIT 

,,Beter en Goedkooper" 
Conserven fabriek 
,,DE BATAVIER" 

D. GEURTS - DODEWAARD 

1 C. ESSELINK 
Fabrikant van 
en Handelaar in 

BOUWMATERIALEN 
MIDDELHARNIS • TELEF. 21 

SIGARENMAGAZIJN 

A. Drüghorn 
Javastr.57. Haag. Tel. 113290 

STOOMWASSCHERIJEN 
die uitsluitend 

ZEEPPOEDER 
van 

"DE BEL" - UTRECHT 
gebruiken, ontvangen vol ver
trouwen de wasch ter behan
deling van iedere huisvrouw. 
Vraa,zt U eens bij ons aan? 
WIJ zQn zeer concurrent 1 
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