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MEDEDEELING. 
Uwer Hoogheden de hoop, dàt het hem 
vergund mocht worden, bij Hoogstder
zelver Huwelijk een bewijs te schenken 
van verknochtheid en eerbiedige hulde 
en waaraan elk vrijwilliger zijn pen
ninkske zou off eren. 

Bij de aanbieding der kwitanties voor het abonnement op ons 
Landstormblad blijken sommigen afwezig te zijn geweest, waardoor de 
kwitanties onbetaald terugkwamen. Dit kan alsnog worden hersteld 
door storting van het bedrag ad 88 cent op 

Dat dit verlangen door Uwe Hoog
heden werd ingewilligd, stemt het in
stituut tot groote dankbaarheid. Het 
vond den kunstschilder; den heer Willy 
Sluiter, bereid een episode uit het leven 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, waarbij Uwe Koninklijke Moeder, 
H.M. onze geëerbiedigde Koningin het 
middelpunt vormt, op het doek te 
brengen. 

Postrekening 192 7 5 7 van "Het Landstormblad", Biltstraat 358 , Utrecht. 

HET HUWELIJKSGESCHENK VAN 
DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN 

LANDSTORM. 

Op 29 December j.1. heeft de Com
missie van Uitvoering het huwelijksge-
8chenk voor H. K. H. Prinses Juliana 
en Z. D. H. Prins Bernhard, aan de Na
tionale Landstorm Commissie overge
dragen. 

Deze overdracht vond plaats in tegen
woordigheid van eenige voorzitters, 
secretarissen en leden der Gewestelijke 
Landstorm Commissiën. 

In een korte speech heeft de Res. 
Luitenant-Kolonel A. C. de Neeve, als 
voorzitter van de Commissie van Uit
voering, het schilderij, vervaardigd door 
den kunstschilder Willy Sluiter, aan de 
Nationale Landstorm Commissie over
gedragen. 

De voorzitter der Nationale Land
storm Commissie, Luitenant Generaal 
L. F. Duymaer van Twist, heeft de Com
missie van Uitvoering dank gebracht 
voor het verrichte werk en heeft voor 
den arbeid van den heer Willy Sluiter 
zijn waardeering geuit. 

Het schilderij stelt voor het defilé 
voor H.M. de Koningin tijdens den land
dag van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm te Barneveld op 7 Juli 1935. 

Op het schilderij, dat ongeveer 2½ bij 
3i\; M. groot is, ziet men de figuren van 
H.M. de Koningin, Generaal L. F. 
Duymaer van Twist, Minister Mr. Dr. 
L. N. Deckers, Freule A. Schimmelpen
ninck van der Oye, Generaal Jhr. W. 
Röell, Minister Mr. J. A. de Wilde, 
Generaal H. de Iongh, Generaal J. J. G. 
Baron van Voorst tot Voorst, A. W. J. 
J. Baron van Nagell, Mevr. Duymaer 
van Twist, Mr. S. Baron van Heemstra, 
Generaal S. G. Nauta Pieter, Kapitein-

DE ADMINISTRATIE. 

Adjudant H. J. Phaff, Mr. J. Terpstra, 
Res. Luitenant-Kolonel A. C. de Neeve, 
Mr. A. Baron van Heeckeren van Kell, 
Mevr. De longh en Ds. A. Hoeneveld., 

Voorts links op den voorgrond bij de 
defileerende landstormafdeelingen, de 
Res. Kapitein D. G. Sanders, die den 
landdag destijds heeft georganiseerd. 

De gebeeldhouwde lijst om het schil
derij is aangeboden door de lijstenfa
briek ,,Rembrandt" te Amsterdam. 

De aanbieding ten Paleize. 

Als Voorzitter van de Nationale Land
storm Commissie valt mij thans de 
groote eer te beurt U eerbiedig het 
huldeblijk van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm, bestaande uit schil
derij en album met handteekeningen, te 
mogen aanbieden. 

De ontvangst van de Commissie door 
H.H. Hoogheden was allervriendelijkst. 
Prinses Juliana onderhield zich gerui-

Den volgenden morgen is het schil- men tijd met den Generaal Duymaer 
derij, vergezeld van een fraai gecalli- van Twist, die de leden der Commissie 
grafeerd album - vervaardigd door de aan de Prinses en den Prins had voor-
Gebr. Grevenstuk te Amsterdam - be- t ld , ges e . 
vattende de namen der leden van de H.H. Koninklijke Hoogheden hadden, 
Gewestelijke Landstorm Commissiën, naar Zij mededeelden, reeas de gelegen
op het Paleis Kneuterdijk aan het V or- heid gehad een enkelen blik op het 
stelijk Bruidspaar aangeboden.. schilderij te werpen - dat wegens zijn 

Hierbij waren tegenwoordig: afmetingen 's morgens vroeg naar het 
Van de Nationale Landstorm Com- Paleis was getransporteerd - doch 

missie: L. F. Duymaer van Twist, voor- namen nu rustig den tijd, om het kunst
zitter; J. R. Snoeck Henkemans, Mr. A. werk in oogenschouw te nemen, waar
G. A. Ridder van Rappard, A. N. Fles- voor Zij Hunne groote bewondering uit
kens, leden; en G. F. Boulogne, secre- spraken en den heer Sluiter compli
taris; de Commissie van Uitvoering, be- menteerden. 
staande uit de heeren: Res. Luit.-Kolo- Ten slotte verzocht de Prinses den 
nel A. C. de Neeve, voorzitter Geweste- Generaal Duymaer van Twist aan alle 
lijke Landstorm Commissie "Rotter- gevers den dank van het Bruidspaar te 
dam"; H. J. P. van Heek, lid Geweste- willen overbrengen. 
lijke Landstorm Commissie "Twente" 
en D. 0. Norel, voorzitter Gewestelijke 
Landstorm Commissie "Kennemerland"; 
benevens de heer Willy Sluiter. 

Generaal Duymaer van Twist richtte 
zich met de volgende woorden tot het 
Bruidspaar: 

Koninklijke Hooglieid, 
Doorluchtige Hoogheid! 

De Nationale Landstorm Commissie 
betuigt Uwen Hoogheden haar eerbiedi
gen dank voor de gelegenheid, welke 
haar thans geschonken wordt, om U, 
Prinselijk Bruidspaar, persoonlijk het 
huldeblijk van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm aan te bieden. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 
bij welk instituut meer dan 80.000 vrij
willigers aangesloten zijn, koesterde 
vanaf den dag van de blijde verloving 

WEDEROM BELANGRIJKE 
VOORUITGANG IN DE 

STERKTE. 

De sterkte van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm, met inbegrip van de 
Landstormkorpsen Motordienst, Vaar
tuigendienst en Spoorwegdienst, is in 
het jaar, dat voorbijging, toegenomen 
met 3614 vrijwilligers, waardoor het ge
tal van 87910 vrijwilligers werd bereikt. 

Het aantal aangesloten Reserve-Offi
cieren vermeerderde met 108 en steeg 
tot 2581. 

Er werden 19 nieuwe Plaatselijke af
deelingen opgericht (waarvan sommige 
door splitsing), nl. te Acht, Bakhuizen, 
Balk, Beets, Bellingwolde, Bruchtervel
de, Gorredijk-Lippenhuizen-Olterterp, 
Haskerdijken -Stobbe gat, Hazerswoude
Rijndijk, Herwen en Aerdt, Huizum, 
Nijemirdum, Oostwolde, Oudehaske, 
Oudehorne c.a. Nijehorne, Oudeschoot, 

Siegerswoude, Ureterp, Wilhelmina
dorp. 

Hieruit mag zonder gevaar voor over
drijving de gevolgtrekking worden g~
maakt, dat het instituut van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm nog 
steeds de groote belangstelling van ons 
volk blijft behouden en dat de donkere 
schaduw, welke op het instituut is ge
vallen door de betreurenswaardige han
delingen van een drietal personen, die 
in den Landstorm groot vertrouwen ge
noten, niet het gevolg heeft gehad, dat 
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
zelf in de waardeering van ons volk 
is gedaald. 

Wat de betreurenswaardige hande
lingen zelve betreft, kon gelukkig een 
weg gevonden worden, waardoor de 
financieele moeilijkheden, die ontston
den, geen directe geldelijke schade vo~r 
het instituut opleverden. Intusschen 1s 
de maatregel getroffen om in het finan
cieel beheer der organisatie een wijzi
ging te brengen, tengevolge waarvan 
het uitgesloten mag worden geacht, dat 
zich nieuwe feiten zullen voordoen. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM 
COMMISSIE "LIMBURG". 

Deze commissie is thans als volgt 
samengesteld: 

Voorzitter: Mgr. Dr. H. A. Poeh,, 
Heerlen. Secretaris: J. Th. Merkus, 
Susteren. Aangew. Commandant: J. R. 
L. Jans, Res. Kolonel der Inf. Venlo. 
Penningmeester: L. J. E. Lucassen, 
Maastricht. 

Leden: Mr. Dr. W. F. J. Frowein, 
Eis-Wittem; J, Maenen, Heerlen; L. D. 
L. M. Coenegracht, Maastricht; J. E. L. 
Haenecour, Maastricht; J. H. F. van 
Lokven, Venlo; Jhr. Mr. G. A. M. J. 
Ruys de Beerenbrouck, Born; K. W. C. 
Kloppenburg, Heerlen; R. J. V. Pijls, 
Venray, Ch. Polis, Maastricht, Res. 
Kapitein, Districts-Commandant van 
den Motordienst. 
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D.E. IN D'E PIJP7 
V'ERSCHA"FT U WOLKEN VAN GENOT/~ 
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ECHTE FRIESCHE 
HEEREN-BAAI BAAI-TABAK 

REDE PROF. Jhr. Mr. B. C. DE SAVORNIN 
LOHMAN. 

In Landstormsamenkomst 
te Berkel-Rodenrijs. 

Op Vrijdagavond 18 December is in het ge
bouw van de Bloemenveiling te Rodenrijs een 
propagandasamenkomst gehouden, waarbij -
naast tal van autoriteiten - ongeveer 1000 be
toekers aanwezig waren. 

Rede Prof. Lohman. 

In deze samenkomst heeft Prof. Jhr. Mr. B. C. 
de Savornin Lohman, lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, een rede gehouden, waar
van wij hier een resumé laten volgen. 

Spr. ving aan met te herinneren aan den 
grooten zegen, die Nederland staat geschonken 
te worden in het huwelijk van Prinses Juliana, 
wier bruidsdagen morgen aanvangen. -Evenwel 
doet ons dit niet vergeten, aldus spreker, dat 
de toestand donker, zelfs, internationaal bezien, 
gevaarlijk is, waarbij spr. in het bijzonder denkt 
aan het opdringen der revolutie. Rusland, de 
algemeene stokebrand, zit te Genève in het 
gestoelte der eere en propageert met de meest 
geraffineerde middelen de communistische revo
lutie. Daartegenover zijn in Duitschland en 
Italië fascisme en nationaal-socialisme heer en 
meester. In Nederland werkt dat na, want al 
is ons volk geestelijk ~ezond, ook een gezonde 
kan besmet worden. Visschers in troebel water 
zetten, gebruik makende van den nood der 
tijden, stelselmatig den onderdaan tegen de 
overheid op en ondermijnen daardoor den staat. 
Het bolsjewisme tracht, ook in Nederland, met 
slinksche middelen het Dimitroff-prot5ram uit 
te voeren. Redenen te over om zich af te 
vragen, of de wettige overheid in staat is een 
revolutie te voorkomen of althans in de kiem 
te smoren. Zij is dat, naar de overtuiging van 
spr., en niet het minst, omdat zij over den 
B.V.L. beschikt. Spr. prijst daarbij den vooruit
zienden blik van zijn stichters, met name Gene
raal Duymaer van Twist, die begrepen, dat 
het in November 1918 aangevangen werk moest 
worden voortgezet. 

Men heeft dat werk dikwijls bespot, en be
weerd, dat er geen behoefte meer bestond aan 
den B.V.L. Maar thans spreekt men wel anders! 
Het buitenland (België b.v.) benijdt ons deze 
instelling en spr. is er niet zeker van, dat niet 
tienduizenden sociaal-democratische kiezers het 

in hun hart niet wàt veilig vinden, dat er een 
B.V.L. is! Die zoo denken, hebben echter een
zijdig het oog op het fascistisch of nationaal
socialistisch gevaar. Vandaar dat van deze zijde 
de B.V.L. wordt uitgemaakt voor een partij
leger. 

De B.V.L. trekt zich dat natuurlijk niet aan; 
ook weten zij, die dit zeggen, wel beter. Maar 
omdat er ook domme menschen in Nederland 

Prof. DE SAVORNIN LOHMAN. 

zijn, kan niet genoeg worden herhaald, dat de 
B.V.L. alleen partij kiest voor het wettig gezaif. 
Indien, zoo roept spr. uit, het ondenkbare zich 
voordeed en uw leiders u zouden willen mobili-

Tot waardig besluit van de feestelijkheden ter eere van het Vorstelijk Huwelijk werd 
9 Januari te Groningen een groote historische optocht gehouden, voorstellende 11De 
inkomst van Prins Frederik Hendrik in 1640". Onder leiding van den Reserve Kapitein 
Dr. H. Turkstra heeft een groot aantal vrijwilligers van den Bijzonderen Vrijwilli~en 
Landstorm te Groningen aan dit prachtige historische stuk medewerking verleend, 

waarvan wij hierboven een foto plaatsen. 

0. A.G. KAUFFMANN 
BLOEMIST 

AMSTERDAM - Ceintuurbaan 388-390 

TELEFOON 22300 GEEN FILIALEN 

B. J. H. TEN DAM - WADDINXVEEN 
TEL. 137 

HET adres voor geluidversterkH

installaties voor Landdagen, enz. 

'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 . 

seeren, zoudt gij niet kunnen, mogen en willen 
gehoorzamen. 

Alleen als uw wettige Souvereine u roept, 
stelt gij, en dan met liefde en geestdrift, tot uw 
leven toe, ter beschikking van het wettig gezag. 

De B.V.L. heeft daarbij de rotsvaste over
tuiging, bij zijn verdediging van het wettig 
gezag, een heilige taak te vervullen. 

De strijd gaat om het behoud van het ons 
door de vaderen overgeleverde erfdeel. Ook de 
B.V.L.-ers ondervinden aan den lijve, dat er 
veel ellende is in Nederland. Ook onder hen 
worden duizenden werkloozen gevonden. Maar 
men weet in den B.V.L., dat de revolutie geeste
lijke waarden, die hooger dan de behoeften van 
eiken dag moeten worden geschat, in gevaar 
brengt. 

De revolutie belaagt in de eerste plaats onze 
geestelijke, met name onze godsdienstige vrij
heden. Tegenwoordig kunnen wij, beter dan 
vroeger, begrijpen, welk een zegen het is God 
openlijk te kunnen dienen, zooals ons geweten 
ons gebiedt, en onzen kinderen de opvoeding 
te mogen geven, waartoe wij als ouders ver
plicht zijn. 

De revolutie bedreigt in de tweede plaats 
onze politieke vrijheden, die zóó groot zijn, d3.t 
zelfs zij, die ze ons willen ontrooven, niet in 
hun propaganda worden belemmerd. Nederland 
is aan die vrijheid, aan de instellingen, die den 
georganiseerden volksinvloed waarborgen, ge
hecht. Wij willen geen horde van ja-broers 
worden. 

Daarbij is ons volk gelukkig te prijzen onder 
de volkeren, omdat in den naam van ons vor
stenhuis, Oranje, gezag en vrijheid zijn samen
gevat. 

Oranje beteekent gezag. Geen sterker waar
borg tegen de revolutie dan een dynastie, j!e
worteld in de eeuwenoude liefae van het volk. 
Men moge van zekere zijde beweren, dat wij 
alleen maar 11dynastieke", geen 11volks-vader
landsliefde" kennen: voor ons is dat hetzelfde. 

Want wie Oranje zegt, zegt behalve geza~ 
ook vrijheid. Oranje zal geen dwingeland naast 
den troon dulden, maar versmaadt het ook, 
krachtens zijn traditie, zelf tiran te zijn. 

Daarom is vanzelfsprekend, dat bij de samen
komsten van den B.V.L., waar over handhaving 
van onze vrije instellin,!en wordt gesproken, 
altijd Oranje in het middelpunt staat. 

De B.V.L. zij paraat. De tegenpartij zit ook 
niet stil. Maar een parate B.V.L. is dan ook 
een dijk, waarop de golven der revolutie zullen 
breken. 

Met God - zoo eindigde spr. - voor Ko
ningin en Vaderland! 

25ët: 

VOOR ELKE BEURS 'N 

BROCHES 
PE'120 
STUKft 

GEWESTELIJKE LANDSTORM 
COMMISSIE "TWENTE". 

Tot Voorzitter der Gewestelijke 
Commissie is benoemd de heer H. J. P. 
van Heek te Enschedé, ter vervanging 
van den heer J. W. C. C. Tucker1 die 
als zoodanig heeft bedankt. 

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS 
11SPOORWEGDIENST". 

De Kapitein der Infanterie J. J. 
Jurrissen1 toegevoegd Officier aan den 
Commandant van het Vrijwillige Land
<;tormkorps "Spoorwegdienst", is met 
ingang van 1 Januari j.l. vervangen door 
den Eersten Luitenant der Infanterie 
J. Reinink. 

Fa. ANDR. VISSER, Steenwijk 
1 e kwaliteit 

GROENTE-, BLOEM- EN 
LANDBOUW ZADEN 

Vraagt geïllustreerde prijscourant 

Firma G. en P. Boekestein 
Telefoon no. 37 's-Gravenzande 

HET adres voor het exploiteeren 
van consumptie-inrichtingen 1 

TENTEN in ELKE afmeting V00RRADl6 
Meerdere tevredenheidsbetuigingen aanwezig 

Res. Luitenant-Kolonel N. GERLACH, 
de nieuwbenoemde commandant van het Vrij
willige Landstormkorps 11Verband Monden der 

Maas". 

LANDSTORMVERBAND 
11KENNEMERLAND". 

In den loop van de maanden Novem
ber en December werden in het verband 
Kennemerland in alle afdeelingen - op 
Heemskerk na - als slot van de jaar
lijksche schietoefeningen de prijzen door 
den Korps-Commandant, res. Majoor A. 
F. Borren, persoonlijk uitgereikt. 

De opkomst van de Vrijwilligers was 
steeds groot, waardoor de saamhoorig
heid ten zeerste werd bevorderd. Ook 
de Plaatselijke Commissiën gaven steeds 
van hunne groote belangstelling - door 
hunne aanwezigheid - blijk. 

Hieronder volgt een opgave van de 
eerste-prijs-winnaars. 

Schietwedstrijd officieren: 1. res.-kap. C. 
Schuttevaer, 91 p. 

Afdeeling Haarlem: le afd. 1. Th. Hartsuiker 
98 p.; 2e afd. 1. J. Zeeuw, 97 p. 

Afdeeling IJmuiden: le pr. P. Hamers 98 p. 
Afdeeling Velsen-Noord: 1. H. P. van Roo

zendaal 93 p. 
Afdeeling Beverwijk: 1. J. P. Hoogeveen 95 p. 
Afdeeling Zandvoort: 1. L. G. van der Meije 

85 p. 
Afdeeling Wijk aan Zee: 1. Th. Bol 89 p. 
Afdeeling Bloemendaal: 1. F. Koelemeij 99 p. 
Afdeeling Vogelenzang-Bennebroek: 1. P. 

Laan 92 p. 
Afdeeling Heemstede: 1. J. Verzijlbergen 98 p. 
Afdeeling Santpoort: 1. S. Heeremans, 93 p. 
Afdeeling Heemskerk: klasse I: 1. Th. Been-

tjes 94 p.; klasse II: 1. P. Beentjes 94 p.; klasse 
III: 1. Ant. Janse 88 p. 

Op 19 December j .1. vergaderde in 
hotel "den Hout" te Haarlem, de Gewes
telijke Landstormcommissie en hield d~ 
Korps Commandant, res. Majoor A. F. 
Borren, daarna een bijeenkomst met de 
officieren, waarna de leden van de Ge
westelijke commissie met de officieren 
gezamenlijk aan een maaltijd aanzaten. 

De Gewestelijke commissie besloot tot 
eene intensieve propaganda om aan de 
noodige middelen te komen om de plan
nen voor het jaar 1937 tot uitvoering te 
kunnen brengen. 

De res. Majoor A. F. Borren gaf op 
de bijeenkomst eene verhandeling over 

J.J. SCHRAAG- DEN HAAG 
SPUI 11 0 - TELEFOON 114587 

Omlijstingen voor Etsen, Foto's, enz. 
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Het schilderij van den landdag te Barneveld 1935, hetwelk namens den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm op 30 December j.l. aan het Vorstelijk Bruidspaar werd aangeboden. 

het "Verleenen van Militairen bijstand". 
Bij den aanvang van den gezame

lijken maaltijd werd aan het Vorstelijk 
Bruidspaar een telegram van hulde ver
zonden en afscheid genomen van den 
res. Kapitein C. Schuttevaer, die op 3 
December gepensionneerd werd en die 
zoo vele jaren aan het Korps verbonden 
was, waarvoor de op 1 November j.l. 
afgetreden Korps-Commandant, res. 
Luitenant Kolonel P. S. Hartogh Heijs 
van Zouteveen, hem speciaal toesprak en 
hulde bracht. 

Deze jaarlijksche bijeenkomst die door 

ruim 40 leden der Gewestelijke Com
missie en officieren werd bijgewoond, 
1,ieeft wederom veel bijgedragen om den 
onderlingen band tusschen de leden der 
Gewestelijke commissie en officieren te 
onderhouden en te versterken. 

BEVORDERING. 

Bevorderd tot Res. le Luitenant, de 
Res. 2e Luitenant J. G. Eckhardt, Secre
taris der Gewestelijke Landstorm Com
missie "Zeeland". 

De deputatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, welke voor de aanbieding van 
het schilderij op het Paleis Kneuterdijk werd ontvangen; v.l.n.r. de Heeren A. C. de 
Neeve, W. Sluiter, D. 0. Norel, J. R. Snoeck Henkemans, Mr. A. G. A. Ridder van 
Rappard, L. F. Duymaer van Twist, /1.. N. Fleskens, H. J. P. van Heek, G. F. Boulogne. 

Uit de Afdeelingen 

LANDSTORMKORPS "STELLING VAN 
AMSTERDAM". 

De Gewestelijke Landstorm Commissie heeft 
als voorzitter der Plaatselijke Commissie As
sendelft benoemd den Edelachtbaren heer J. de 
Boer, burgemeester van Assendelft. 

Als voorzitter van de afdeeling Marken werd 
benoemd de Edelachtbare heer G. Verheul, 
burgemeester van Marken, terwijl als lid dezer 
commissie werd benoemd de Weledele heer 
D. de Waart. 

Op 21 December werd door den Korpscom
mandant, reserve-kolonel C. M. Donck, namens 
de Gewestelijke Commissie de Plaatselijke Com
missie Huygsloot als zoodanig geïnstalleerd. 

De samenstelling der Commissie is als volgt: 
voorzitter: dr. A. v. d. Bijl; secretaris-pennin~
meester: D. Nugteren; leden: Th. Boers, H. 
Jonkman, P. Roos, B. Verbrugge, E. J. Westeijn; 
plaatselijk leider: J. van Maasdam. 

De avond werd tevens dienstbaar gemaakt 
aan een propagandabijeenkomst voor de afdee
ling. 

De zaal was geheel vol en de avond kan als 
uitstekend geslaagd genoemd worden. 

Aalten, 27 Nov. Samenkomst in het Feest
gebouw, onder voorzitterschap van burgemees
ter A. J. M. Monnik. Vooraf had een voor
vergadering plaats ter uitreiking van de prijzen. 
De· burgemeester opende en heette welkom de 

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

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

Rletmattenfabrlek 
Eigen cultures, prima kwaliteit, lage prijzen 

militaire autoriteiten kolonel Van Ingen Schou
ten, overste Buurman en kapitein Goedhart. 

Overste Buurman roemde de afdeeling Aalten, 
die op Arnhem na de belangrijkste afdeelinlt 
is van De V eluwzoom. 

Kolonel Van Ingen Schouten reikte de prijzen 
uit. Den eersten prijs in de scherpschutters
afdeeling verwierf J. V eerbeek. 

Kapitein Goedhart wees op de saamhoorig
heid, die ook door het lezen van het Landstorm
blad bevorderd kan worden. 

Hierna ving de openbare samenkomst aan, 
waarbij - en op voortreffelijke wijze! - het 
woord gevoerd werd door prof. Felix Otten en 
ds. Gerritsma. Een uitvoerig en keurig verslag 
van deze samenkomst troffen wij aan in de Aal
tensche Courant. 

Alblasserdam. Vergadering der afdeeling op 
9 December j.1. in het gebouw Concordia. De 
voorzitter, de heer G. v. d. Koogh, opende de 
vergadering. Daarna verkreeg het woord de 
heer C. G. Roos, burgemeester van Lekkerkerk, 
met het onderwerp: ,,Trouw moet blijken". Met 
groote aandacht werd deze rede gevolgd. 

te prijs koningsschutters: A.v. Herpen, 100 pt.; 
scherpschutters: C. A. v. Loon, 98 pt.; schutters 
te klas: M. J. S. Schults, 91 pt. Voorts werd 
aan C. Stellaard een draagmedaille uitgereikt 
als hoogste koningsschutter 1936 en aan A. 
Vink een draagmedaille als hoo~ste scherp
schutter 1936. Aan P. v. d. Graaff het brevet 
scherpschutter. 

Fa. H. J. PHAFF - Winschoten 
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tegenover het Landstorm hu Is 

biedt U service en comfort tegen matige prij11 

Amersfoort, 9 Dec. Uitreiking van prijzen, 
behaald bij een schietwedstrijd, georganiseerd 
door de sectie Amersfoort van het V.L.S.K. 
Motordienst, onder voorzitterschap van sergeant
majoor J. Visser, die o.m. kapitein Van Dam, 
plaatselijk leider B.V.L. te Amersfoort, hartelijk 
welkom heette. De heer Van Dam reikte de 
prijzen uit. Eerste prijzen: personeele baan 
(beker): L. HuijJ5en, Spakenburg; vrije baan 
(gouden medaille, beschikbaar gesteld door den 
korpscommandant): sergeant Hoksbergen, Baarn. 

Ook luitenant Vermeijs heeft nog een ernstig 
woord gesproken, zoomede sergeant Verbeek. 
Mevrouw Visser, die de "moeder van de sectie 
Amersfoort" genoemd werd vanwege haar gast
vrijheid, kreeg mooie bloemen. 

Amsterdam-Noord, 15 Dec. Ledenavond in het 
Tolhuis. De bijeenkomst stond onder leiding van 
den voorzitter der plaatselijke commissie, ds. 
B. Hagenaar, en werd o.m. bijgewoond door 
dr. I. H. J. Vos, voorzitter van de gewestelijke 
commissie, res.-kolonel Donck, majoor b.d. 
Kloos en res.-kapitein Neuyen. Deze heeren 
hebben van deze samenkomst, waarbij enkele 
films werden vertoond en ook het Chr. Mannen
koor "Amsterdam-Noord" medewerkte, een 
echte landstormsamenkomst gemaakt. 

Anjum, 19 Dec. Geslaagde samenkomst, waar
bij ook de heeren Sijtsma en Heukels aanwezig 
waren. De afdeeling is met 5 leden toegenomen. 

Arnemuiden, 11 Dec. Wethouder Franse 
opende de bijeenkomst en heette de aanwezi
gen hartelijk welkom, in 't bijzonder overste 
Bierman en den nieuwen secretaris, luitenant 
J. G. Eckhardt. Overste Bierman sprak over 
het groote preventieve nut van den B.V.L. en 
daarna sprak de heer Eckhardt over "Het Ge
zag". Na deze toespraken werden door overste 
Bierman de brevetten uitgereikt. Twee nieuwe 
B.V.L.-ers traden toe. 

Assen, 11 Dec. Groote filmavond in Bellevue. 
Aanwezig waren de burgemeester van Assen, 
mr. J. Bothenius Lohman, de gewestelijke com
mandant van den B.V.L., overste Nieuwen
huizen, de regimentscommandanten van het 1e 
en 9e regiment, de luitenant-kolonels P. L. R. 
van der Drift en L. H. Kraak, kapitein Schreu
der van de Kon. Marechaussee en tal van sub
alterne officieren. 

Mr. P. Bijl, de voorzitter der plaatselijke 
landstormcommissie, sprak een openingswoord. 
In den loop der samenkomst heeft mr. dr. J. 
Linthorst Roman gesproken over "Verleden en 
toekomst", waarbij hij zijn vreugde uitsprak over 
de groote belangstelling, die er voor de weer
macht ontwaakt. 

Baardwijk, 14 Dec. Jaarlijksche samenkomst, 
waarop door de leden spontaan werd bijge
dragen voor het door den B.V.L. aan te bieden 
huldeblijk a:an Prinses Juliana en Prins Bern
hard. 

Batenburg, 19 Dec. De burgemeester opende 
met een hartelijk woord van welkom en legde 
den nadruk er op, dat het instituut van den 
B.V.L. nog steeds groote reden van bestaan 
had. Daarna hield res.-kapitein Goedhart een 
rede, waarbij hij wees op de beroering der tijden 
en een krachtig woord sprak ter versterking 

GARAGE "CITAX", GOUDA 
IS en BLIJFT het adres voor 
TAXI's en LUXE AUTO's ! 

PRIJZEN BILLIJK TELEFOON 3000 

van den onderlingen band. Pastoor Mettens 
sloot met een woord van dank de welgeslaagde 
samenkomst. 

Berkel-Rodenrijs, 18 Dec. Groote samenkomst 
in het gebouw van de Bloemenveiling. Van de 
aanwezige autoriteiten noemen we generaal 
Kiës, overste Boots, majoor De Lange, den leger
predikant ds. Bootsma en de burgemeesters van 
Bergschenhoek en Voorschoten. Na een inlei
dend woord van burgemeester mr. A. A. M. 
Gründemann heeft prof. jhr. mr. B. C. de Sa
vornin Lohman een rede gehouden, waarna de 
vertooning volgde van de film "Landstorm rond 
Oranje". Ook overste Boots en kapitein Karres 
hebben nog het woord gevoerd. De zaal was 
keurig versierd. 

Beverwijk, 18 Dec. Prijsuitreiking. De voor
zitter van de afdeeling, de heer M. van Eck, 
sprak een openingswoord, waarin hij speciaal 
overste Hartogh Heys van Zouteveen en majoor 
Borren verwelkomde. De gewestel. secretaris 
sprak, nadat hij majoor Monché herdacht had, 
in wien een vriend van den B.V.L. is heen
gegaan, een opwekkend woord, zich concen
treerend op het a.s. huwelijk van de kroon
prinses. 

De voorzitter deelde mede, dat aan B. en W. 
verzocht zal worden aan den B.V.L. een lokali
teit gratis af te staan voor het houden van 
schietoefeningen. 

Majoor Borren heeft daarna met een toepas
selijk woord de prijzen uitgereikt. 

Boxmeer, 10 Dec. Propagandasamenkomst, 
waarbij de vrijwilligers aanwezig waren van de 
afdeelingen Boxmeer, Sambeek, Vierlingsbeek, 
Maashees, Overloon, Beugen, Rijkevoort, Oploo 
c.a., Wanroij, Oeffelt en Ci-asselt. Door den bur
gemeester van Boxtel werd het openingswoord 
gesproken, waarna als spreker optrad het Ka
merlid de heer Th. Schaepman, uit Utrecht, die 
uitvoerig de oprichting, het doel en de betee
kenis van den Landstorm schetste, de gevaren 
belichtte, die ons volk kunnen bedreigen, en 
aanspoorde tot paraat-zijn. 

Bruchtervelde, 9 Dec. Heden werd hier de 
eerste schietoefening van de nieuwe afdeeling 
gehouden, een afdeeling, die veel goeds belooft 
voor de toekomst. Na afloop der schietoefening 
werd nog een oogenblik vergaderd en de be
langen van de afdeeling besproken, waarbij res.
kapitein Goedhart leiding gaf aan de bespre
kingen. 

Dinther, 15 Dec. Jaar.vergadering, waarbij 
burgemeester v. d. Veerdonk zijn sympathie 
uitsprak voor het mooie werk der afdeeling 
en overging tot het uitreiken der prijzen. Enkele 
prijswinnaars: H. v. Zutphen, Ant. v. Grinsven, 
144 pt.; M. v. d. Leest, Adr. Langenhuijzen, P. 
v. Krieken, 143 pt.; P. v. Schijndel, Arn. v. d. 
Wijst, 142 pt. 

Nog hebben het woord gevoerd de heeren 
P. van Schijndel, de plaatselijke leider, en res.
kapitein Goedhart, uit Arnhem. 

Ell, Dezer dagen had alhier de vergadering 
plaats van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. Aanwezig waren burgemeester Schij
mans, pastoor Schijven en de commandant der 
plaatselijke afdeeling de heer G. Lambers. 

De burgemeester opende de vergadering en 
bedankte den heer Merkus voor zijne bereid
willigheid om een spreekbeurt te houden. 

Daarna sprak de heer Merkus een woord van 
welkom tot den burgemeester, pastoor en de 
leden van den B.V.L. voor hun trouwe op
komst, waarna hij het nut en de belangen van 
den B.V.L. voor het geestelijk en het wereld
lijk welzijn besprak. 

Elshout, 15 Dec. Propagandasamenkomst, 
waarbij de heer Van Agt, secretaris der gewes
telijke commissie, een rede heeft gehouden, 
waarin hij de toetreding tot het instituut van 
den B.V.L. met warmte bepleitte. Burgemeester 
Van der Heijden reikte de schietprijzen uit. 
1. L. Klijn; 2. C. Pelders; 3. A. van Beek. 

Bij de rondvraag bleek, dat voor de leden, 
die gaarne met scherp schieten, gelegenheid zal 
worden gezocht op de scherpe baan in Drunen. 

Enter, 1 Dec. Hedenavond werd de jaarlijk
sche landstormavond gehouden, onder leiding 
van burgemeester Banning. De nieuwe plaatse
lijke commissie werd geïnstalleerd. Enkele films 
werden vertoond. Plaatselijk leider is thans de 
heer Jac. Timmerman, hoofd der Chr. school. 
Schietoefeningen iederen Dinsdagavond van 
half acht tot half negen in de Chr. school. 

Gasselternijveen, 10 Dec. Samenkomst, onder 
voorzitterschap van den heer K. Salomons Jbzn., 
waarbij de film "Landstorm rond Oranje" werd 
vertoond. Nog voerden het woord burgemeester 
Linthorst Roman, mr. De Bruyn - die de 
schietprijzen uitreikte -, majoor Bergmans en 
burgemeester Van Royen. 

Gouda, 11 Dec. Propagandasamenkomst in 
"Concordia" aan de Westhaven, onder leiding 
van den heer G. J. J. Pot, voorzitter van de 
plaatselijke commissie. Na de opening hield mr. 
dr. E. J. Beumer, uit Utrecht, een keurige rede, 
waarin spr. een warm pleidooi hield voor ge
zonde liefde voor vorstenhuis en vaderland. Na 
deze rede werden door de leden der scherm
vereeniging "Juliana" verschillende scherm
partijen ten beste gegeven. De overhandiging 
der behaalde brevetten geschiedde door res.
kolonel H. C. v. Cappelle, oud-commandant van 
het landstormkorps "Rotterdam". 

Na de pauze werd het woord gevoerd door 
res. luit.-kolonel J. P. Boots, commandant van 
het korps "Zuid-Holland: West". 

Tot slot werd een vertooning gegeven van de 
film "Landstorm rond Oranje", waarna de heer 
J. Dercksen H.Mzn., voorzitter van de geweste
lijke landstormcommissie, een hartelijk woord 
van dank sprak tot allen, die hadden medege
werkt om deze samenkomst te doen slagen, 

's-Gravenha~e, 19 Dec. De plaatselijke leiders 
uit Zuid-Holland: West, die heden op het korps· 
bureau voor besprekingen bijeen waren, maak
ten des middags een excursie naar het Juliana 
van Stolbergplein, waar mooie plaatsen voor hen 
gereserveerd waren, ter bijwoning van de ont
steking van het vreugdevuur op het monument, 

Een fijn doosje ••• 
maar een fijner 

sigaartje. 
Steek dat eens bij Ul 
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door Z.D.H. Prins Bernhard, in tegenwoordig
heid van H.K.H. de Kroonprinses. 

's-Gravenhage, 21 Dec. Res.-majoor J. Kruis, 
plaatselijk leider van "Sportkwartier", heeft in 
de aula van de Chr. H.B.S. aan de Populier
straat voor zijn vrijwilligers een gedocumen
teerde lezing gehouden over Willem den Zwij
ger. Onder de aanwezigen waren ir. Bongaerts, 
voorzitter der plaatselijke commissie, overste 
Boots, voorzitter en secretaris der gewestelijke 
commissie, en tal van hoofd- en subalterne offi
cieren. De heer Royaards sprak een openings
woord en ir. Bongaerts een zéér waardeerend 
slotwoord. 

Goes, 8 Dec. De gewestelijke landstormcom
missie "Zeeland" besloot in 1937 een landdag 
te Goes te houden. Een landdagcommissie werd 
daartoe gevormd. 

Haaften, 14 Dec. Propag~ndasamenkomst, on
der voorzitterschap van den heer H. A. va. 
Willigen, waarbij de film "Landstorm rond 
Oranje" werd vertoond. Tijdens de voorstelling 
kwamen ter vergadering overste Baan en de 
secretaris van de gewestelijke landstormcom
missie, mr. Van Geldorp Meddens. In de pauze 
werden de gasten door den voorzitter op harte
lijke wijze verwelkomd. Overste Baan reikte 
enkele schietbrevetten uit. 

Heerde, 1 Dec. Propagandasamenkomst, onder 
voorzitterschap van den heer J. L. Kleintjes. 
Enkele mooie films werden vertoond. Ds. Teeu
wen en kolonel K. L. Rozendaal voerden het 
woord. De korpscommandant, die brevetten en 
prijzen uitreikte, dankte den plaatselijken leider 
den heer H. van Keulen voor zijn medewerking. 
Prijswinnaars werden o.m.: G. J. Berghorst, 1e 
pr.; B. v. d. Most, 2e pr.; St. de Graaf, 3e pr. 

De heer W. C. baron van Randwijck, burge
meester van Heerde, schetste in een slotwoord 
den B.V.L. als eensgezind en eendrachtig. 

Helden (L.), 21 Dec. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking, waarbij kolonel Jans, comman
dant van de Limburgsche Jagers, en luitenant 
Merkus, secretaris der gewestelijke commissie, 
aanwezig waren. De prijsuitdeeling geschiedde 
door kolonel Jans: 1e pr. J. Reynders, 182 pt. 
v. d. 200; P. J. Verlinden, 179 pt.; H. Peeters, 
171 pt.; M. Zegers, 171 pt. 

Er gaven zich niet minder dan 18 nieuwe vrij
willigers op, wat zeker een mooi succes mag 
worden genoemd. 

Hengelo, Dec. G. Meyer, 98 pt. (max. 100). 

Hilversum, 22 Dec. Prijsuitreiking in Maison 
Ileken. Overste Baan was aanwezig. In zijn 
openingsrede herinnert de voorzitter, de heer 
P. Hoebée, aan de vreugde, welke alom heerscht 
in verband met het huwelijk van onze Kroon
prinses. Staande wordt het Wilhelmus gezongen, 
waarna een driewerf hoera op het vorstelijk 
paar wordt uitgebracht. 

De voorzitter brengt dan nog in herinnering 

J AA RVE R SLAG H. DE ION~~•. ~~serve-Generaal-Majoor, Inspecteur 
van den Vniwtlhgen Landstorm; 

VAN DE NATIONALE LANDSTORMCOMMISSIE G. F_. BOULO~NE, Reserve-Kapitein der Veld-Artil
lerie, Secretaris. 

Q\1ER 1936 Het bureel der Nationale Landstorm Commissie 
bleef gevestigd te 's-Gravenhage, Koninginnegracht 50, 
Tel. 114528. 

De samenstelling van de Nationale Landstorm Com
missie bleef ongewijzigd. De Nationale Landstorm Commissie wil niet de ge

legenheid, welke dit jaarverslag biedt, laten voorbijgaan, 
om uitdrukking te geven aan hare groote erkentelijkheid 
voor het vertrouwen en de medewerking, welke zij bij 
haren arbeid voor den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm zoo ruimschoots heeft mogen ondervinden. 

dwongen felheid het instituut van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm trachten aan te tasten en de 
bestrijding steeds meer een persoonlijk karakter gaat 
dragen. In dit opzicht verdient de pers, wier bericht
geving, op een enkele uitzondering ria, zeer lofwaardiil 
is te noemen, bijzondere vermelding wegens den grooten 
steun, dien de Nationale Landstorm Commissie en hare 
gewestelijke en plaatselijke organen weder in het voor
bijgegane jaar mochten ontvangen. 

De Commissie is er zeer mede ingenomen, dat zij den 
Generaal-Majoor H. DE IONGH, die na zijn ontslag 
uit den actieven dienst werd benoemd tot Reserve
Generaal-Ma j oor, als Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm in haar midden mocht behouden. 

Ook van de benoeming van haar lid Mr. A. G. A. 
Ridder VAN RAPP ARD, tot Commandeur in de Orde 
van Oranje-Nassau, heeft de Nationale Landstorm Com
missie met groote voldoening kennis genomen. 

De Nationale Landstorm Commissie is samengesteld 
als volgt: 
Dr. H. COLIJN, Minister van Staat, Minister van Ko

loniën, Minister van Defensie a.i., E ere-Voor zitter: 
L. F. DUYMAER VAN TWIST, Luitenant-Generaal b.d., 

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Voor zitter: 

J. R. SNOECK HENKEMANS, Wethouder van Finan
ciën van 's-Gravenhage; 

Mr. A. G. A. Ridder VAN RAPPARD, lid van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal; 

A. N. FLESKENS, lid van de Eerste Kamer der Staten
Generaal; 

Allereerst geldt deze dank de Regeering, welke nim
mer een gelegenheid heeft verzuimd, om op ondubbel
zinnige wijze blijk te geven, hoe hoog door haar de 
beteekenis van dit instituut voor de zaak van Vorstenhuis 
en Vaderland wordt geschat. 

Voorts erkent de Nationale Landstorm Commissie 
gaarne, dat haar arbeid voor den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm tot volslagen vruchteloosheid zou zijn 
gedoemd, indien zij niet ten volle de hooggewaardeerde 
hulp en medewerking had mogen ondervinden van de 
Gewestelijke en Plaatselijke Landstorm Commissiën, van 
de Plaatselijke Leiders en van zeer velen der aangesloten 
Reserve-Officieren. 

Ook de bevolking zelve heeft zich verre van onbetuigd 
gelaten en hare sympathie en financieelen steun niet van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm teruggehouden. 

Voor al deze blijken van waardeering is de Nationale 
Landstorm Commissie erkentelijk, en dit temeer, omdat 
juist in dezen tijd de extremistische groepen in onbe-

OVERZICHT DER STERKTE, 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm was op 31 De

cember 1936 als volgt samengesteld: 
Inspectie van den Vrijwilligen Landstorm; 
19 Landstormkorpsen, omvattende: 
1305 Plaatselijke Afdeelingen van Bijzondere Vrijwil

ligers met 
1en Ban . 
2en Ban . . . . . . . 

Het Vrijw. Landstormkorps "Motordienst" 1 
Het Vrijw. Landstormkorps "Vaartuigen- 1 

dienst" . . . . . . . . . . } 
Het Vrijw. Landstormkorps "Spoorweg- 1 

dienst''. . . . . . . . . . . . J 

63551 
14576 

9783 

vr. 

" 

" 

--------
Totale sterkte der vrijwilligers 

waartoe behooren 2581 Res. Officieren 
en 1218 Plaatselijke Leiders. 

87910 man 

STERKTE DER LANDSTORMKORPSEN. 
het Vr. Landst.korps "Friesch Verband" 

,, ,, ., ,,Groningsch Verband'' 
., ,, ,,Drentsch Verband" . 

,, ,, ,, ,,Twentsch Verband" 

5468 vr. 
3953" 
2689" 
4315 11 



5 

WOUDA'S ZAADHANDEL i Hotel " 
HOBBEL" N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN C. M. VAN DIEMEN 

ORANJEWOUD 
Vertrouwd adres voor 1 e kwaliteit 

TUIN-, BLOEM- E.N 
LAND,B.OUWZA,DEN 

VRAAGT PRIJSCOURANT 

het overleden lid, den heer Glein, aan wiens 
nagedachtenis een minuut stilte werd gewijd. 

Nadat overste Baan gesproken had, ging hij 
over tot de prijsuitreiking. De beker werd dit 
jaar gewonnen door den heer Oostdijk met 
451 pt. 

Hoek van Holland, 8 Dec. De film "Sluit de 
gelederen" werd in de Harmonie vertoond. De 
samenkomst stond onder leiding van den heer 
Van den Berkhoff, voorzitter van de plaatselijke 
landstormcommissie, die een flink openings
woord sprak. De eigenlijke propagandarede 
werd dit jaar gehouden door kapelaan Dijssel
bloem, uit Kwintsheul, die met groote warmte 
het groote nut van den B.V.L. naar voren bracht. 

Overste Boots reikte enkele schietbrevetten 
uit en ds. De Jong sprak een slotwoord. 

Langendijk, 17 Dec. Bijeenkomst van de af
deelingen te Noord-Scharwoude, Broek ?P 
Langendijk, Heerhugowaard Noord en Zuid, 
Oude Niedorp en Harenkarspel Oost. 

Jhr. Van Spengler, burgemeester van Zuid
en Noord-Scharwoude, sprak 't openingswoord. 
Vervolgens sprak burgemeester S. M. Middel
hoff, van Hoogkarspel, voorzitter van de gewes
telijke landstormcommissie "Alkmaar". • 
Spr. wees op de toenemende spanningen in de 
wereld en spanningen binnen de landsgrenzen, 
en spoorde aan om de eenheid te bewaren; de 
eenheid en den moed, die ons land tot een 
machtig land hebben gemaakt. (Applaus.) 

Nadat de heer J. W. Vienings, burgemeester 
van Clinge, een propagandarede had gehouden, 
was het slotwoord aan den heer J. Ottenbros, 
secretaris der gewestelijke commissie. 

Langeveen, Dec. Filmavond, onder leiding 
van burgemeester Banning. De pastoor, als voor
zitter van de plaatselijke commissie, dankte den 
heer Banning voor het mooie, dat dezen avond 
werd vertoond, en res.-kapitein Goedhart voor 
de schoone propagandawoorden, door hem ge
sproken. 

Lattrop, Dec. Een mooie avond van den B.V.L. 
met veel bezoek. De zaal was geheel gevuld 
met B.V.L.-ers, toen burgemeester Banning met 
een gloedvolle rede de bijeenkomst opende. De 
films, welke vertoond werden, vielen zeer in 
den smaak. 

Leerbroek. 30 Decemb...r 1936 overleed na 
een ziekte van slechts enkele dagen onze 
trouwe secretaris-penningmeester Maarten Hij
koop, die gedurende het bijna 12½-jarig bestaan 
der commissie altijd trouw op zijn post was en 
nog een week voor zijn heengaan een vergade
ring der Plaatselijke Commissie, bij hem thuis 
gehouden, mocht bijwonen. 

Leeuwarden-Huizum, 17 Dec. Ledenvergade
ring, waarbij o.m. kapitein La Roi aanwezig 
was. In deze samenkomst gaf de heer W. de 
Vries een jaaroverzicht. De heer C. H.A. Vinke, 
gepensionneerd constabel bij de Kon. Marine, 
vertelde reisherinneringen van zijn reis naar 
Palestina. De plaatselijke leider der afdeeling, 

P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 

de heer M. Salverda, reikte hierop den wissel
beker en de kampioensmedaille uit aan den heer 
A. de Roos, die op den schietwedstrijd 98 t)t. 
behaalde. 

Lemelerveld. Op 28 Dec. heeft de afdeeling 
Lemelerveld van den B.V.L. haar schietwedstrijd 
gehouden, onder leiding van den instructeur, 
den heer W. A. Huijsmans. De hoogste schut
ters waren: in de le klasse W. A. Huijsmans, 
97 pt.; in de 2e klasse T. Timmer, 98 pt.; in de 
3e klasse M. H. Kogelman, 92 pt. 

Lieshout, 11 Dec. Prijsuitreiking. lste prijzen. 
Konings- en scherpschutters: R. Martens, 100 pt; 
schutters le klas: J. Couwenberg, 94 pt.; schut
ters 2e klas: L. Schoofs, 92 pt. 

Hierna kreeg de heer v. Agt, secretaris der 
gewestelijke landstormcommissie, 't woord, die, 
nadat hij de prijswinnaars had gelukgewenscht, 
het nut en het doel van den B.V.L. uiteenzette. 
De spreker besloot met den oproep: blijft of 
wordt lidi 

Een daverend applaus voor den spreker be
wees, dat de aanwezigen sprekers woorden 
waardeerden en onderstreepten. 

Lunteren, 4 Dec. Jaarvergaderin<1 in hotel 
Floor. Aanwezig waren o.m. baron van Heecke
ren van Keil en kolonel W. van Ingen Schou
ten, resp. voorz. en secr. van de gew. comm. 
,,Veluwzoom" en luitenant-kolonel J. W. Buur
man, korpscommandant "Veluwzoom". 

Baron van Heeckeren van Keil installeerde 
de nieuwe leden van de plaatselijke commissie, 
de heeren ds. W. C. v. d. Brink en J. v. Sille
voldt. Overste Buurman sprak in waardeeren
de bewoordingen over de afdeeling Lunteren en 
haar plaatselijken leider en reikte vervolgens 
brevetten en medailles uit aan twee konin2s
en aan elf scherpschutters. 

Kolonel van Ingen Schouten reikte hierna 
de schietprijzen uit aan 55 deelnemers. 

Kapitein Goedhart richtte nog enkele woor
den tot de aanwezigen, waarin .hij aanspoorde 
tot het nemen van abonnementen op "Het 
Landstorm blad". 

Door het nieuwe commissielid, ds. W. C. v. 
d. Brink, werd nog een gloedvolle rede gehou
den, waarin hij wees op den plicht van de 
B.V.L.-ers om paraat te blijven. 

Maassluis, 17 Dec. Uitslag Hoboken-wissel
bekerwedstrijd tusschen de vijf volgende af
deelingen: 1. Maassluis, 2376 pt.; 2. Schiedam, 
2337 pt.; 3. Overschie, 2332 pt.; 4. Vlaardingen, 
2330 pt.; 5. Maasland, 2293 pt. 

De gemiddelden zijn vanaf 1933/34: Vlaardin
gen 46.5; Schiedam 48.14; Vlaardingen 47.23 en 

' Maassluis 47.52. 

Markelo. De Bijz. Vrijwillige Landstorm en 
de Burgerwacht hielden een propaganda-avond 
in het hotel Leunk. De voorzitter, mr. A. P. 
Korthals Altes, opende en wees op de bruids
dagen van het vorstelijk paar en de beteekenis 
ervan voor ons land, waarna gezamenlijk het 
Wilhelmus werd gezongen. Als eerste spreker 
trad op G. F. Boulogne, secr. Nat. Landstorm
comm., die sprak over de waarde van het Huis 
van Oranje voor den B.V.L., waarna de klank
film "Landstorm rond Oranje" werd vertoond. De 
volgende spreker, de heer H. A. Kraaijenbrink, 
officier, toegevoegd aan inspecteur B. W., wees 
op den nauwen band tusschen B.W. en Oranje 
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en tusschen B.V.L. en B.W. Daarna werd de film 
Landdag Dedemsvaart •vertoond, waarna de 
commandant L.S.K. ,,Twentsch Verband", de 
luit.-kol. C. E. W. Baron van Voorst tot Voorst 
de vrijwilligers aanmaande om paraat te blij
ven, wijzende vooral op het groote gevaar van 
de ondergrondsche woelingen. 

Ten slotte sloot de pl. leider deze welge
slaagde vergadering met nog eens te wijzen op 
den grooten invloed, die ons Oranjehuis altijd 
gehad heeft en ook nu nog heeft in het leven 
van ons volk, waarna de bijeenkomst met het 
zingen van het Wilhelmus werd besloten. 

De Markelosche muziekvereenigng "De Fan
fare" speelde in het begin, de pauze en bij het 
slot vaderlandsche liederen. 

Marken, 28 Nov. Onderlinge wedstrijd, max. 
200 pt. le pr. J. E. Tintel, 188 pt.; 2e pr. K. 
Visser Dz., 183 pt.; 3e pr. K. Pereboom, 177 pt. 

Door de gewestelijke en plaatselijke commis
sie waren prijsjes beschikbaar gesteld, welke na 
afloop werden uitgereikt door res. kapitein 
Neuyen, adjunct secretaris van de "Stelling van 
Amsterdam", 

De afdeeling telt momenteel 38 leden. De 
propaganda-avond te Purmerend werd door 43 
personen bezocht. 

Menaldum, 10 Dec. Onder leiding van den 
heer H. van der Meer hield de afdeeling van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm alhier 
een propaganda-vergadering. Als spreker trad 
op pater De Hart, van Drachten, die tot uit
gangspunt van zijn rede nam de Nederlandsche 
vlag als symbool van het rood der christelijke 
liefde, het wit der reinheid en het blauw der 
hope en het vertrouwen op God en het van 
God ingestelde gezag. 

Sommelsdijk, 17 Dec. Vergadering van de 
afd. Middelharnis-Sommelsdijk, onder voorzit
terschap van den heer J. H. Dijkers, die in het 
bijzonder welkom heette de heeren de Boer, 
uit Den Haag en Hogeweg uit Stad aan 't Ha
ringvliet, den gewestelijken secretaris. Nadat de 
heer M. B. Smits gewezen had op de bijzondere 
beteekenis van den B.V.L., de heer Hogeweg 
gewaagd had van de geschiedenis van Oranje 
en Nederland en de heer de Boer een toespraak 
gehouden had onder de zinspreuk "Oranje 
boven!", dankte de voorzitter de sprekers van 
dezen avond en den heer Th. Boekhoven, die 
zorgde voor de leiding van den zang, terwijl ook 
nog genoemd werd de heer Schol, de ijverige 
en trouwe plaatselijke leider. 

Bij de prijsuitreiking verkregen eerste prij
zen: scherpschutters, J. C. Kieviet; schutters 
le kl., C. Slui; schutters 2e kl., J. C. Snelleman. 

Neer, 21 Dec. Prijsuitreiking in tegenwoor- 1 

digheid van den secretaris der gewestelijke 
landstormcommissie, res. le luitenant Th. 
Merkus. 

Eenige uitslagen: Afd. scherpschutters: 1. H. 
Vaes, 99 pt.; 2. J. Peulen, 98 pt.; 3. J. Hermans, 
96 pt. 

le klasse: 1. J. Naus, 97 pt.; 2. L. Peeters, 
94 pt.; 3. M. Schoenmakers, 93 pt. 

2e klasse: 1. G. van der Linden, 87 pt.; 2e pr. 
W. van der Linden, 83 pt.; 3e pr. M. Strous, 
81 pt. 

Nieuweschans, 15 Dec. Eerste prijs J. H. 
Wellink. 
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Nieuw Schoonebeek, 14 Dec. In het Sint 
Josephgebouw hield de B.V.L. een bijeenkomst, 
welke door pastoor v. d. Steele werd geleid. 

Na een opwekkend woord van den pastoor 
sprak de burgemeester der gemeente; deze 
stelde voor een commissie te benoemen, ten
einde leiding te geven aan de organisatie van 
den B.V.L. In deze commissie nam pastoor v. 
d. Steele zitting. 

De secretaris van Drente, mr. De Bruyn, uit 
Steenwijk, sprak hierna een krachtige opwek
kende rede uit, waarin hij aller medewerking 
inriep voor den Landstorm. 

Noordwijk, 23 Dec. Enkele uitslagen schiet
wedstrijd. 

Scherpschutters: le pr. J. H. A. v. d. Weij
den, 96 pt.; 2e pr. Th. J. van Ruiten, 95 pt.; 
3e pr. D. A. Luschen, 93 pt. 

Schutters le klasse: le pr. J. P. Goudriaan, 
94 pt.; 2e pr. G. Koelewijn, 92 pt. ; 3e pr. E. de 
Jong, 92 pt. 

Schutters 2e klasse: le pr. A. Caspers, 87 pt.; 
2e pr. Jac. Meyers, 85 pt.; 3e pr. J. W. Vink, 
84 pt. 

Nunspeet, 12 Dec. De plaatselijke landstorm
commissie is als volgt samengesteld: voorzit
ter de heer D. J. Velsink, leden de heeren B. 
Grundman, H. van 't Hul, F. F. Kuyper, mr. J. 
Meesters en P. B. J. IJzerman. De plaatselijke 
leider, de heer L. Braamburg blijft de functie 
van secretaris-penningmeester waarnemen. 

Oostburg. Op Zaterdag 19 Dec. 1936 hield de 
afd. Oostburg haar jaarlijkschen schietwedstrijd 
in het gymnastieklokaal der gemeenteschool. 
Enkele uitslagen: 1. J. Aers, 100 pt.; 2. W. A. 
Catsman, 98 pt. ; 3. Iz. Adriaansen, 97 pt.; 4. J. 
Bourgraaf, 96 pt.; 5. W. Ie Grand, 96 pt. 

De wisselbeker en het bord van den landdag 
te Hulst werden in een extra wedstrijd ver
schoten. Wisselbeker: Iz. Adriaansen, 48 pt.; 
bord landdag Hulst: P. Contant, 48 pt. 

Oldehove, 23 Dec. Prijswinnaars werden 
o.m. K. Sminia, 86 pt.; R. Korstaan, 83 pt. en 
J. R. Groenveld, 82 pt. 

In verband met het feit, dat H. K. H. Prinses 
Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard op 19 Dec. 
j.l. in ondertrouw zijn gegaan, werd door den 
burgemeester een tractatie aangeboden. 

Oude en Nieuwe Wetering, 3 Dec, De afdee
ling, zoomede de vrijwilligers uit Huigsloot, 
brachten per autobussen hedenavond een be
zoek aan het bureau van Overste Boots in Den 
Haag. Hoewel het laat was, toen de vrijwilli
gers weer thuis waren, kon teruggezien wor
den op een leerzamen avond. 

het Vr. Landst.korps"de IJssel en Vollenhove" 4086 Vr. 1 
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4031 tl 1 

6169" 

WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN DE 
CONSOLIDATIE. 

De gehouden Landdagen zouden zeker niet zoo goed 
zijn geslaagd, indien de Gewestelijke Landstorm Com

Landdagen. missiën bij de voorbereiding en uitvoering niet de volle 
medewerking hadden ontvangen van de verschillende 
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,, ,, ,,Veluwzoom" . 

,, ,, ,, ,,Limburgsche Jagers" 
tl ,, ,. ,,de Meijerij" . . 
,. tl ,, ,,West-Brab. Verband" 
,. ,, ,, ,,Zeeuwsch Verband" 
,, ,, ,, ,,Verb. Monden der Maas" 
Il ,, ,,Rotterdam" . . 
Il tl tl "Verband Dordrecht" 
Il Il ,, ,,Zuid-Holland: West" 
Il Il ,, ,,Nieuwe Holl. Waterlinie" 
tl " ,, ,,Stelling van Amsterdam" 

" " ,, ,,Kennemerland" . 

" " ,, ,,Verband Alkmaar" 
Il tl ,, Motordienst . 
,. tl " Spoorwegdienst 
Il " " Vaartuigendienst 

12397" 
2461" 
3182" 
872 11 

3656" 
2267" 
7313" 
3016" 
5297" 
1701" 
4029" 
7572" 
1487" 
724" 

Landdagen, bezocht door talrijke vrijwilligers en vele autoriteiten van leger en vloot. Hierdoor was het mogelijk 
1 belangstellenden, werden gehouden: den duizenden aanwezigen een afwisselend schouwspel 

1 

te Brielle op 6 Juni voor het Landstormkorps "Ver- aan te bieden, waarbij het opvallend was, hoezeer de 
band Monden der Maas"; verrichtingen der medewerkende onderdeelen onzer weer

te Winschoten op 12 Juni voor het Landstormkorps macht door de vrijwilligers en toeschouwers werden 
l "Groningsch Verband"; toegejuicht. . . . 

te Gouda op 1 Juli voor het "Verband Gouda"; Zoo werken deze Landdag_7n, ook al 1s het met m 
te Alphen a. d. Rijn op 21 en 22 Augustus voor het I eersten opzet het doel, belangnJk mede aan het versterken 

Landstormkorps "Zuid-Holland-West"; van den band tusschen volk en leger. 
te Beetsterzwaag op 2 September voor het Landstorm- ! R d . ,ç D H C 1" M p J O d 

korps "Friesch Verband"; e evoerm6 en van r. . o 11n en r. . . u . 
te Dedemsvaart ( Avereest) op 3 September voor het Het Landstormkorps Zuid-Holland:West, dat op 13 

Landstormkorps "Twentsch Verband", en 14 Maart 1936 te 's-Gravenhage de film van de 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm stelt het op hoo- K XVIII voor zijne vrijwilligers liet vertoonen, had daar

gen prijs, dat op bijna alle Landdagen één der Ministers bij het groote voorrecht, Z.Exc. Minister Dr. H. Colijn 
Totaal 87910 vr. van de Kroon tegenwoordig wilde zijn. en Z.Exc. Mr. P. J. Oud in zijn midden te mogen hebben. 

Ten behoeve van de consolidatie van 
werkzaam: 

Zijne Excellentie Mr. J. A. de Wilde - onder welken Met groote geestdrift hebben de vrijwilligers hunne rede
het Instituut waren I Minister de Nationale Landstorm C~mmissie met hare or- voeringen beluisterd en blijken gegeven van den eerbied 

ganen rechtstreeks ressorteert -, hield op de Landdagen en sympathie, welke zij voor deze bewindslieden ge
te Den Briel, Gouda en Beetsterzwaag een rede, waarin voelen. 

Nationale Landstorm Commissie . . . 
21 Gewestelijke Landstorm Commissiën . 
1110 Plaatselijke Landstorm Commissiën 
1 Landstorm Commissie uit "Pro Rege" 
1 Landstorm Commissie uit den Bond van 

R.K. Militairen-Vereenigingen 

7 
373 

5180 
3 

6 

telkenmale met groote klaarheid werd aangewezen, op 
leden I welke wijze de Bijzondere Vrijwillige Landstorm zijn 

" arbeid het meest ten nutte van Vorstenhuis en Vader-
" land kan doen strekken, terwijl op den Landd::.g te 

" 

" Alphen a. d. Rijn Zijne Excellentie Jhr. Ir. 0. C. A. van 
Lidth de Jeude de Regeering vertegenwoordigde en in 
een toespraak tot de vrijwilligers eveneens aan het zeer 
waardeerend oordeel der Regeering over het instituut 

Totaal aantal Commissieleden 5569 leden I uiting gaf. 

Schietoefeningen en -wedstrijden. 
In alle gewestelijke verbanden werden schietoefenin

gen en schietwedstrijden gehouden, zoowel korpswed
strijden als districts- en plaatselijke wedstrijden. 

Het totaal aantal vrijwilligers, dat aan de schietoefe
ningen deelnam, overtrof de veertig duizend. 

Wordt hiermede allereerst het belang van de saam
hoorigheid en kameraadschap onder de vrijwilligers ge-
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Oude Pekela, 21 Dec. Wedstrijd tusschen de 
afdeelingen O.-Pekela, N.-Pekela en Winscho
ten om een wisselbeker, door burgemeester J. 
Snater ter beschikking gesteld. 

Geschoten werden: Oude-Pekela, 914 pt.; 
Winschoten 885 pt.; Nieuwe-Pekela 857 pt. 

Na afloop van den wedstrijd werd, bij monde 
van den burgemeester een fraai vaandel aan 
de afdeeling Oude Pekela aangeboden, waarop 
het Wilhelmus gezongen werd. 

Puiflijk, 22 Dec. Jaarvergadering. Pastoor 
Bodenstaff opende de bijeenkomst en sprak 
den wensch uit, dat de afdeeling steeds getrouw 
zou blijven aan het wettig gezag en aan het 
Huis van Oranje. 

Res. kapitein Goedhart hield vervolgens een 
toespraak. Spr. wees op alles wat wij te dan
ken hadden aan het Huis van Oranje en gaf 
een historisch overzicht van de gebeurtenissen 
van 1795 tot op heden. 

Rhenen, Bij. Kon. Besluit van 14 Dec. j.l. is 
tot reserve len luitenant voor speciale diensten 
bij het vrijwillig landstormkorps motordienst be
noemd de heer W. A. van Bijlert, directeur der 
Rott. Bankvereeniging alhier. 

Rinsumageest, Op 10 Januari 1937 is in het 
Diaconessenhuis te Leeuwarden, na een smar
telijk, doch geduldig gedragen lijden, ontslapen 
de heer Lieuwe M. Kingma, in leven plaatselijk 
leider van den B.V.L., afd. Rinsumageest, oud 
bijna 46 jaar, nalatende zijn weduwe met 9 
kinderen, waarvan 't oudste in militairen dienst 
en 't jongste nog geen half jaar oud. 

Dankbaar blijft het Friesch Nationaal Comité 
gedenken al den arbeid, door Kingma verricht, 
in het bijzonder hetgeen hij presteerde voor den 
B.V.L. De volle toewijding in de opvatting van 
zijn taak blijve in herinnering. 

Schiedam, 10 Dec. Jaarvergadering onder 
leiding van kapitein Mak. Overste Boots en 
Kapitein Karres voerden mede het woord. De 
plaatselijk leider, de heer Van Katwijk gaf een 
jaaroverzicht, dat zeer gewaardeerd werd. 

Schipluiden, Begin Nov. had alhier voor de 
tweede maal de wedstrijd om den Royaards
beker tusschen de twee afdeelingen van den 
B.V.L. en Burgerwacht plaats. \X'inna<tr werd 
voor de tweede maal de afd. B.V.L. Schipluiden 
(Dorp). Bij de uitreiking waren tegenwoordig in 
het schietlokaal B.V.L. de voorzitter van 
,,Z.-H.: West", de heer Royaards en res. kapi
tein Karres, secr. ,,Z.-H.: West". 

Op 3 en 4 Dec. hield de afd. Schipluiden 
(Dorp) met den B.W. (afd. Dorp) een gezamen
lijken St. Nicolaaswedstrijd. Hieraan werd door 
90 schutters deelgenomen. Op den avond van 
den 4en Dec. heeft de eere-voorzitter, bun\e
meester van Gent, de prijzen uitgereikt. Allen 
hadden een prijs, dank zij de medewerking van 
de winkeliers en enkele particulieren. Wel vol
daan keerden allen huiswaarts van dezen St. 
Nicolaaswedstrijd. 

Schraard, 8 Dec, Jaarvergadering in 't 
lokaal der Ned. Herv. kerk, onder leiding van 
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den heer S. Brandsma. Op aangename wijze 
werd van gedachten gewisseld; een slotwoord 
sprak mr. H. M. Janssen. 

Schijndel, 14 Dec. Jaarvergadering, waarbij 
res. kapitein Rabou, uit Den Bosch, een voor
treffelijk woord heeft gesproken. Prijswinnaars 
werden o.m.: 1. Ant. v. d. Dungen; 2, Jos. Bar
ten en 3. Joh. van Giersbergen. 

Soest, 10 Dec. Samenkomst onder leiding 
van den heer J. Reitsma, waarin o.m. de bur
gemeester van Soest en die van Wormerveer 
{laatstgenoemde als oud-voorzitter der plaatse
lijke commissie) en andere autoriteiten werden 
welkom geheeten. 

Als spreker was voor dien avond uitgenoo
digd ds. I. Voorsteegh uit Den Haag, die in een 
gloedvolle rede de beteekenis van den B.V.L. 
in het licht heeft gesteld, welke rede op alle 
aanwezigen een diepen indruk heeft achterge
laten. 

Bij de vertooning van eenige, zeer geslaagde 
tableaux werd door alle aanwezigen het Wil
helmus gezongen. 

Voorts werden door den burgemeester van 
Soest, mr. G. Deketh, de voornaamste schiet
prijzen uitgereikt. 

Sprang-Capelle, 19 Nov. Propagandasamen
komst, onder leiding van burgemeester A. Smit. 
Korpscommandant en de gewestelijke secretaris 
waren aanwezig en hebben de vrijwilligers toe
gesproken. De heer Van Agt wekte op tot 
trouwe plichtsbetrachting en schouder aan 
schouder te staan, om de groote vrijheden en 
de heilige goederen, die wij als Nederlanders 
hebben, te behouden. 

Ds. W. Bonsema sprak een slotwoord. 

V aandeluitreiking afdeeling Stein. 

Stein (L,), 20 Dec. Vaandeluitreiking. Voor 
deze gelegenheid was de zaal in een aardig, 
rood, wit, blauw en oranje kleed gestoken. 

Na een welkomstwoord van den voorzitter 
der afd., res. luitenant R. Dassen, volgde voor
lezing der goed verzorgde jaarverslagen, waar-

uit bleek, dat er in de afd. het eerste jaar 
flinke activiteit was getoond. 

Burgemeester Corten wenschte de afdeeling 
geluk met ha"r mooi nieuw vaandel, waarna 
hij het vaandel overreikte aan den plaatselijken 
leider, den heer W. Janssen. 

De heeren Janssen en Haenen hebben hier
na nog het woord gevoerd. 

Stompwijk, 17 Dec. Jaarvergadering onder 
leiding van ourgemeester Keijzer, waarbij o.m. 
het woord gevoerd is door de heeren L. G. 
Royaards en kapitein Boulogne. 

Zijne Excellentie minister mr. dr. L. N. 
Deckers, die het stellige voornemen had deze 
samenkomst te bezoeken, was door de behan
deling van de be!5rooting in de Tweede Kamer 
verhinderd aan dit voornemen !!evolg te geven. 

De zaal van "Het blesse paard" was fraai 
met oranje versierd. De samenkomst, die een 
opgewekt karakter droeg, stond in het teeken 
van den vorstelijken aanteekendag. 

Stramproy, 13 Dec. vergaderde de afd. 
Stramproy van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm, na de Hoogmis in 't patronaat. De 
voorzitter, de heer J. ~-. H. Stroux, opent met 
gebed, verwelkomt allen en zet vervolgens het 
doel van deze vergadering uiteen, nl. de aan
sluiting bij den B.V.L. tot medewerking aan het 
Nationaal Huwelijksgeschenk van H.K.H. Prin
ses Juliana en Prins Bernhard. 

De vergadering, die goed bezocht was, gaf 
graag voor dit gevraagde doel. 

Vervolgens werden door den leider de schiet
wedstrijden besproken van het afgeloopen 
seizoen. 

Tenslotte werd er overwogen en besproken 
om een filmavond te organiseeren, betrekking 
hebbende op den B.V.L.; hierover zal nader 
worden beslist. De leider deelt nog mede dat de 
voorzitter een lezing zal houden voor de leden 
en verdere belangstellenden in Januari a.s. en 
hoopt dat deze avond flink wordt bezocht. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voor
zitter met gebed. 

Suawoude, 19 Dec. Eerste prijswinnaars, 
scherpschutters, D. v. d. Veen; le klas, W. G. 
Baron. 

Tiel, 31 Oct. Schietwedstrijd en prijsuitrei
king. Tien afdeelingen uit Betuwe, Tielerwaard 
en het Utrechtsche van B.V.L. en B.W., waren 
vertegenwoordigd door ruim 150 schutters. De 
heeren majoor Baan, commandant van de 
Holi. Waterlinie en mr. van Geldorp Meddens, 
secretaris van de gewestelijke commissie waren 
aanwezig. 

Bij de prijsuitreiking is mede het woord ge
voerd door den voorzitter der plaatselijke com
missie, mr. dr. C. H. Baale. 

Tongelre, 16 De_c. Jaarvergadering, onder lei
ding van den heer J. van Veghel, die in 't bij
zonder de luitenants mr. van Dijk en van Hedel 
welkom heette. 

Zooals het programma reeds vermeldde, zou 
het een echt ouderwetsche Tongelresche avond 
worden. En dit werd het ook. Er heerschte heel 
den avond een gezellige stemming. 

Een toespraak werd gehouden door luitenant 
Van Hedel. 

Met pastoor Hamers ,,'t Is er goed volk" liet 

DESPEREERT NIET! Een vaste 
baak in de levenszee is 

een polis bij de 
.•.:. 

spr. zijn Brabantsch hart opengaan. Dit volk 
moet zijn goede zeden en gewoonten bewaren, 
het volk zooals Antoon Coolen het schilderde 
in zijn romans. Die goede geest in ons Braban
ders mag niet door communisme, socialisme of 
N.S.B. worden weggenomen. Die systemen aan
vaardt de echte Brabander niet! Dan sprak spr. 
over het gezag en het Huis van Oranje. 

Ook mr. Van Dijk sprak een vlot opwek
kingswoord. Van de prijswinnaars noemen we: 
ie prijs A. v. Kemenade, 2e prijs P. Brusselers, 
3e prijs v. Tas, 4e prijs Coolen, Se prijs W. Smits 
.... en zoo volgde nog een heele lijst van allen, 
die een fraaien prijs ontvingen. 

Twijzelerheide, 25 Nov. Geanimeerde jaar
vergadering in de consistoriekamer der Geref. 
Kerk. Vele goede woorden zijn hier voor den 
B.V.L. gesproken, o.m. door ds. Den Brave. 

Uit het verslag van den plaatselijken leider, 
den heer Tj. Bouwma, bleek, dat het aantal 
leden met twee gestegen was en nu 20 bedraagt. 

Udenhout, 23 Dec. Enkele prijswinnaars: 1. 
W. v. d. Laak; 2. W. v. d. Hoven; 3. M. Maas. 

Uithoorn, 12 Nov. ,,Landstorm rond Oranje". 
De leiding berustte bij den burgemeester. Spre
kers de heeren J. E. Boddens Hosang, burge
meester van Naarden, en kapelaan Coppens, uit 
Amsterdam, 

Lid zijn van den B.V.L., zoo betoogde de heer 
Boddens Hosang, houdt eigenlijk in: medebou
wer te zijn van een rechtsstaat in Nederland. 

Kapelaan Coppens zeide o.m., evenals de 
N.S.B. voor een gaaf volk te strijden. Die strijd, 
zoo vervolgde spr., is ons dierbaar. Maar dan 
bedoelen we met een gaaf volk een volk, dat 
fier is op zijn vrijheden en niet met de knoet 
of concentratiekamp wil worden geregeerd. We 
willen geen slaven zijn. Nu niet en nooit. ... 

Ulvenhout, 22 Dec. Jaarvergadering, onder 
leiding van kapelaan C. van Hooijdonk. Pastoor 
Van Genk, de gewestelijke secretaris, sprak op 
de hem eigen wijze zijn jongens toe en bemoe-

diend, anderszijds wil de Nationale Landstorm Commissie 
niet uit het oog verliezen, van welk onberekenbaar nut 
het moet worden geacht, dat door deze oefeningen en 
wedstrijden de schietvaardigheid van duizenden dienst
plichtigen wordt onderhouden, ja zelfs belangrijk wordt 
verhoogd. 

Van duizenden dienstplichtigen, die slechts matig kon
den schieten, heeft de Bijzondere Vrij willige Landstorm 
scherpschutters gemaakt en hiermede een niet te onder
schatten bijdrage geleverd in 's Lands defensieve kracht. 

inspecteerd, mochten de beide Commandanten den dank 
van Hare Majesteit ontvangen voor de uitnemende wijze, 
waarop de Landstormers aan den vrijwillig op zich ge
nomen plicht hebben voldaan en voor den goeden indruk, 
welken de eerewachten op Hare Majesteit hebben ge
maakt. 

De film "De Landstorm rond Oranje". 
Ten behoeve van de propaganda-bijeenkomsten der 

plaatselijke landstormafdeelingen, heeft de Nationaie 
Landstorm Commissie een geluidsfilm laten samenstellen, 
welke op indrukwekkende wijze tot uiting brengt de 
sterke verknochtheid, waarmede de Bijzondere Vrijwil
lige Landstorm aan Hare Majesteit de Koningin en Haar 
Huis is verbonden. 

Zij boden den Korpscommandanten de gelegenheid, 
om met de Officieren de voorbereiding van een even
tueele opkomst van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm te behandelen en andere belangen van dit instituut 
met hen te bespreken. In de meeste gevallen waren 
hierbij ook tegenwoordig de Gewestelijke Landstorm 
Commissiën, waardoor een veelzijdig contact werd ver
kregen. 

Eerewachten. 
De officieele opening door Hare Majesteit de Koningin 

van de nieuwe Moerdijkbrug op 12 December 1936, 
gaf den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm aanleiding 
te verzoeken, bij deze gelegenheid voor Hare Majesteit 
twee eerewachten te mogen leveren, welk verzoek werd 
ingewilligd. 

Aan den Noordelijken toegang van de brug stond een 
eerewacht van het Landstormkorps "Verband Dordrecht", 
ter sterkte van honderd man, waarbij het Korpsvaandel 
met vaandelwacht waren ingedeeld. 

De eerewacht stond onder bevel van den Res. Kapitein 
der Veld-Artillerie E. G. Q. van Tilburg. 

Aan den Zuidelijken oever van het Hollandsch Diep 
bracht een eerewacht van dezelfde sterkte van het Land
stormkorps "West-Brabantsch Verband", onder comman
do van den Res. Kapitein der Infanterie C. J. H. Somers, 
bij de aankomst van Hare Majesteit de verschuldigde 
eerbewijzen. 

Ook hier was het Korpsvaandel ingedeeld, benevens 
de muziek van het 6e Regiment Infanterie, 

Nadat Hare Majesteit de beide eerewachten had ge-

De vertooning dezer film, alsmede van de overige 
beschikbare landstorm-films, maakt het gemakkelijk, om 
aan de talrijke vergaderingen een echt nationaal en waar
dig karakter te geven. Ook het op deze bijeenkomsten 
gesproken woord draagt er toe bij, om de gevoelens 
van opofferingsgezindheid en trouw der vrijwilligers te 
verdiepen en te versterken. 

Bijeenkomsten met de Officieren. 
In de navolgende Korpsverbanden werden vergaderin

gen gehouden met de bij de Landstormkorpsen aange
sloten Reserve-Officieren: 

Friesch Verband; Groningsch Verband; Drentsch Ver
band; Twentsch Verband; IJssel en Vollenhove: Veluw
zoom; Limburgsche Jagers; De Meijerij; West-Brabantsch 
Verband; Verband Monden der Maas; Rotterdam; Ver
band Dordrecht; Zuid-Holland : West; Nieuwe Holland
sche Waterlinie; Stelling van Amsterdam en Kennemer
land. 

Bijeenkomsten met Plaatselijke Leiders. 

Deze werden gehouden door alle Gewestelijke Land
storm Commissiën, in samenwerking met de Comman
danten van de Korpsen. 

De Nationale Landstorm Commissie blijft ook deze 
vergaderingen van groot belang achten, Zij bieden een 
zeer gunstige gelegenheid, om voor alle af deelingen van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm éénzelfde wijze 
van propaganda en consolidatie te bevorderen en fon 
aanzien van onderdeelen van den arbeid aanwijzingen 
te geven of gerezen misverstanden uit den weg te ruimen. 

De Nationale Landstorm Commissie is daarom voor
nemens ook in de toekomst de gelden, benoodigd zoowel 
voor de bijeenkomsten met de Officieren als voor die 
met de Plaatselijke Leiders, beschikbaar te blijven 
stellen. 

Korps ter bescherming eener eventueele 
legermobilisatie tegen sabotage. 

Dit korps, op verzoek der Regeering gevormd uit de 
oudere niet-meer-dienstplichtige vrijwilligers van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, die zich bereid wil
len verklaren, om in geval van legermobilisatie voor een 
bepaald aantal dagen onder de wapenen te komen, 
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digde hen trouw te blijven aan het eens gegeven 
woord. Burgemeester jhr, Th. Serraris reikte de 
brevetten uit en de plaatselijke leider, de heer 
Van Dongen, verzorgde de uitreiking der schiet
prijzen. Versterking van den inwendigen mensch 
stond nog op het programma. Dit slaagde, zoo
als te begrijpen was, uitstekend. De worsten
broodjes verdwenen als sneeuw voor de zon ... 

roma 
1 n a Je ryzen. res. kapiteins van Tiel, J. Wiesman, J. A. Ver- o~~ lllliillll!9_A_A~· 

meulen en dokter Kolster. e 'Y lliiilll"IIIIII LE.V 
Nadat het doel van den motordienst uiteen-14 E.RVAAR D I GER VA ,1 

;~ij!;illig:8;s;h~;~en vele aanmeldingen tot het KQN.1:RK. LI\NDSTQ~MVAANl)fj!J 

Vaassen, 30 Oct. Prijsuitreiking, bij monde 
van den heer W. Brandsma, lid van de plaat
selijke landstormcommissie. De heer Brandsma 
hield hierbij een korte rede, waarin hij zijn 
blijdschap er over uitsprak, dat de afdeeling 
Vaassen weer nieuw leven, na een tijd van in
i;Juimering, ontvangen had. Hij hoopte dat onder 
leiding van den tegenwoordigen leider de af
deeling moge voortgaan op den ingeslagen weg. 

Kolonel Van Ingen Schouten reikte de prijzen 
uit met een geestig woord. Kapitein Goedhart 
sprak vervolgens over de drie grondpeilers van 
den B.V.L.: de spontane bereidheid, de een
drachtige saamhoorigheid en de liefde tot het 
Oranjehuis. 

LANDSTORMAVOND TE WASSENAAR 

Koningsschutters: 1e JJrijs J. Jonker; schut
ters 1e kl.: 1e prijs H. Nijhof; schutters 2e kl.: 
1e prijs H. J. Timmer. 

Na de prijsuitdeeling werd nog besproken, 
li.oe de afdeeling Vaassen sterker te maken is. 
Een paar leden boden zich aan met een lijst 
bij de ingezetenen om steun te verzoeken. 

Valkenburg (Z.H.), 3 Nov. Ledenvergadering, 
onder leiding van den voorzitter, den heer J. 
Haantjes. Na de pauze werd een onderlinge 
schietwedstrijd gehouden. 

Ook de plaatselijke leider, de heer J. A. A. 
Meijer, voerde in den loop van den avond het 
woord. Eenige mooie Landstormtableaux werden 
vertoond. 

Vlissingen, 21 Nov. De plaatselijke land
stormcommissie is als volgt samengesteld: bur
gemeester C. A. van Woelderen, eere-voorzit
ter; res. kapitein P . A. Geelhoed, voorzitter; F. 
van Sabben, secretaris; M. L. Kerpestein, pen
ningmeester. 

Vlissingen. Op Maandag 4 Januari werd in 
het Militaire Tehuis een goed geslaagde bijeen
komst gehouden van den B.V.L., afd. Vlissingen. 
Op deze bijeenkomst werd door den eerevoor
zitter, burgemeester C. A. van Woelderen, de 
nieuw benoemde plaatselijke commissie ge
ïnstalleerd. Daarna kreeg de nieuwe voorzitter, 
res.-kapitein P. A. Geelhoedt, het woord. Met 
groote aandacht werd ook zijn rede door de 
aanwezigen gevolgd. Valthermond, 17 Dec. Propagandasamenkomst 

onder leiding van den heer B. de Vos. Sprekers 
waren: mr. Bouma, burgemeester van Emmen, 
en overste Van den Nieuwenhuizen, comman
dant van het korps Drenthe. Een drietal prijs
winnaars: 1. W. Trip; 2. H. Pietersen; 3. H. 
Pasveer. 

Na behandeling van verschillende interne 
aangelegenheden werd deze bijeenkomst, met 
dank aan alle aanwezigen en in het bijzonder 
aan den eere-voorzitter, gesloten. Aanwezig waren Z. H. Mangkoe Negoro VIIe, vergezeld van den heer Noto Soeroto. 

Z. H. heeft een wisselbeker voor den Landstorm beschikbaar gesteld. 

Velp, 31 Oct. Heden was het de laatste dag, 
waarop de commandant van de afd. Overijsel, 
Gelderland, Groningen, Friesland, Drente, enz. 
van het Vrijwillig- Landstormkorps "Motor
dienst" res. luit. kol. mr. A, baron van Heecke
ren van Kell, in functie was. 

Voorschoten, 16 Dec. Vaandeluitreiking, waar
bij door generaal-majoor H. Zeeman op de be
teekenis van het vaandel is gewezen en waarbij 
kapelaan J. M, Dijsselbloem, uit Kwintsheul, 
een enthousiaste landstormrede gehouden heeft, "De Landstorm rond Oranje'' 

aangevuld met 
Van het hooge noorden zoowel als uit het 

oosten en midden des lands waren vele man
i;chappen, onderofficieren en officieren van het 
korps naar Velp gekomen om daar in Hotel 
Naeff van den aftredenden commandant af
scheid te nemen. 

De samenkomst stond onder leiding van bur
gemeester M. F. Berkhout, die een bijzonder 
woord van welkom richtte tot de aanwezige 
leden der gewestelijke landstormcommissie, tot 
kolonel R. van den Ende, den oud-voorzitter, en 
tot de plaatselijke leiders der nevenafdeelingen. Verlovings- en Huwelijksfilm 

Res. kapitein P. J. Erkens, van Nijmegen, pre
senteerde de afdeeling aan den overste. 

Kapitein Erkens sprak den commandant op 
hartelijke wijze toe, daarbij memoreerend, hoe 
deze steeds een voorbeeld had gegeven in 
plichtsbetrachting en ijver. 

Nadat de voorzitter van het vaandel-comité, 
de heer Bijleveld (een onzer prachtige oud-vrij
willigers, die de 55 gepasseerd is!) enkele mede
deelfngen gedaan had, reikte mevrouw Maas
Ober, de echtgenoote van onzen plaatselijken 
leider, het vaandel over aan burgemeester Berk
hout, die daar op treffende wijze voor bedankte. 
Spontaan werd het Wilhelmus aangeheven. 

25 
26 
27 
28 
29 

Jan. IJlst 

" 
Boornbergum 

" 
Munnekeburen 

" 
Achtkarspelen 

" 
Rotterdam 

Namens de afdeeling bood spr. den overste 
een fraai klokje met embleem en inscriptie aan, 
benevens een album, waarin opgenomen waren 
de handteekeningen van allen, die tot de af
deeling behoorden. 

Voorthuizen, 11 Dec. Ledenvergadering, waar
bij het jaarverslag we:,.d uitgebracht; de afdee
ling telt thans 106 vrijwilligers. 

1 
1 
2 

Febr. Friesland 

" 
Veluwzoom 
Zuidwolde 

Nadat adjudant 0. 0. Jac. de Nooij nog het 
woord gevoerd had, sprak overste Van Heecke
ren van Kell zijn hartelijken dank uit voor deze 
huldiging. 

Vroomshoop, 14 Dec. Jaarvergadering, onder 
leiding van den heer B. J. Stegeman. Res.-kapt. 
Goedhart sprak een opwekkend woord; de heer 
Katerberg reikte de prijzen uit; er werden en
kele films geàraaid. 

2 
3 
3 
4 

" 
" 

Nootdorp 

" 
Emmen 

" 
Veluwzoom 
Staphorst 

Velp, 29 Dec. Prijsuitreiking van de afd. Velp
Rozendaal, onder voorzitterschap van den heer 
D. A. van Straten. Overste Buurman zeide o.m., 
dat de landstormgeest dient aangekweekt te 
worden, die geest van opofferingsgezindheid, 
hulpvaardigheid en trouw, waardoor de land
stormer zich ook in zijn dagelijksche bezigheden 
kan onderscheiden. 

Waalwijk, 11 Nov. Nadat des middags voor 
het landstormkorps "Motordienst" een oefening 
gehouden was, die in Waalwijk eindigde, werd 
des avonds een propagandasamenkomst gehou
den in een der zalen van het gemeentehuis, on
der leiding van res. kapitein L. H. P. Hoekers. 
Mede waren aanwezig: burgemeester Moonen, 
pastoor Heezemans, ds. Louwe Kooymans, de 

4 
5 
8 
8 
9 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Veluwzoom 
L.teuwarden 
Suawoude 
Leende 
Gaast 

teneinde mogelijke verstoring en belemmering der mo
bilisatiemaatregelen te voorkomen, nam wederom in 
ilterkte toe. 

Het door den Chef van den Generalen Staf voor dit 
korps voorgeschreven aantal met het daarbij bepaalde 
getal reserve-manschappen, kon ruim worden overschre
den. Er is derhalve goede reden, om aan te nemen, dat 
door de medewerking der Gewestelijke Commissiën ook 
dit Korps op peil zal kunnen worden gehouden. 

Deze Commissiën blijven hare aandacht schenken aan 
de aanwerving van het benoodigde kader, waarvoor 
evenwel betrekkelijk weinig personenmateriaal voorhan
den is. Dit vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat 
ten behoeve van de encadreering met Officieren, slechts 
in aanmerking kunnen komen gewezen actieve en reserve
o.~ficieren, welke nog niet den pensioengerechtigden leef
t1Jd hebben bereikt. 

De verloving van H.K.H. Prinses Juliana 
met Z.D.H. Prins Bernhard van Lippe
Biesterfeld. 

D,e aankondiging van de verloving van H.K.H. Prinses 
Juhana met Prins Bern;iard van Lippe-Biesterfeld is door 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm met groote 
dankbaarheid en geestdrift ontvangen. 

Namens den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm heeft 
de Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie een 
blo~menhulde doen bezorgen aan het Paleis Noordeinde 
te s-Gravenhage, terwijl van de zijde der Gewestelijke 
e~ ~laatselijke Landstorm Commissiën en van de vrij
willigers talrijke, zoowel telegrafische als schriftelijke 
gelukwenschen werden gezonden. 

Bij het bezoek van het Vorstelijk Paar, in den ver-

lovingstij d gebracht aan Amsterdam en Rotterdam, is 
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm niet achtergebleven 
om aan de huldiging der bevolking deel te nemen en 
hebben de Landstormkorpsen "Stelling van Amsterdam" 
en "Rotterdam" aan het defilé deelgenomen. 

Een huwelijksgeschenk van den B.V.L. 
Na het bekend worden van de verloving van H.K.H. 

Prinses Juliana met Z.D.H. Prins Bernhard van Lippe
Biesterfeld, kwam allerwege in de kringen van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm de gedachte op, om 
namens de 87 .000 vrijwilligers, een geschenk bij het 
komende vorstelijk huwelijk aan te bieden. 

Nadat te bevoegder plaatse goedkeuring van dit plan 
verkregen was, heeft zich, onder voorzitterschap van den 
Heer L. F. Duymaer van Twist, voorzitter van de Natio
nale Landstorm Commissie, een huldigingscomité ge
vormd, bestaande uit vertegenwoordigers van alle Ge
westelijke Landstorm Commissiën uit het geheele land. 

Leden Huldigingscomité. 

Dit huldigingscomité bestaat uit de Heeren: 
T. Nauta, J. Buiskool, J. Knoppers, J. Ph. Backx, 

H. J. P. van Heek, J. L. Kleintjes, D. G. Sanders, W. van 
Ingen Schouten, J. H. Th. 0. Kettlitz, Dr. 1. H. J. Vos, 
J. A. Neuyen Jr., D. 0. Norel, S. M. Middelholl, L. G. 
Royaards, J. Dercksen H.M.zn., A. C. de Neeve, J. A. J. 
Jansen, Mr. F. J. D. C. Egter van Wissekerke, L. J. den 
Hollander, H. Bierman, C. Dane Gzn., F. W. van Beek, 
Mgr. Dr. H. A. Poels, J. Th. Merkus. 

Een schilderij van Willy Sluiter. 

Het huldigingscomité besloot een schilderij te doen 
vervaardigen van H. M. de Koningin op den Landdag 
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10 Febr. Metslawier 1 Mrt. Willemstad 
11 

" 
Oudehorne 2 

" 
Friesland 

12 
" 

Driessum 3 
" 

Friesland 
12 

" 
Ammerzoden 4 

" 
Naaldwijk 

15 
" 

Oppenhuizen 5 
" 

Terschuur 
16 

" 
Friesland 8 

" 
Drente 

17 
" 

Garijp 9 
" 

Drente 
17 

" 
Zeist 10 ,, Drente 

18 
" 

Coevorden 11 
" 

Drente 
18 

" 
Lexmond 12 

" 
Drente 

19 
" 

Friesland 15 
" 

St. Maartensdijk 
22 

" 
Beilen 16 

" 
H.-1.-Ambacht 

25 
" 

Emmer Compascuum 17 
" 

Bergambacht 
24 

" 
Hasselt 18 

" 
Spakenburg 

25 
" 

Ruinerwold 19 
" 

Middenmeer 
26 

" 
Borger 25 

" 
Papendrecht 

van den B.V.L. te Barneveld, gehouden op 7 Juni 1935, 
voorstellende het moment, waarop H. M. de Koningin, 
in gezelschap van vele autoriteiten, het defilé gadeslaat 
van de Landstormvrijwilligers. 

Bij dit schilderij zal een album gevoegd worden, ver
meldende de namen der leden van de Gewestelijke 
Landstorm Commissiën. 

Het huldigingscomité benoemde een kleine commissie, 
ter voorbereiding van dit plan, waarna de opdracht tot 
het vervaardigen van het schilderij gegeven werd aan 
den kunstschilder Willy Sluiter. 

Deze commissie bestttat uit de Heeren A. C. de Neeve, 
H. J. P. van Heek en D. 0. Norel. 

Wijziging in de comptabele administratie. 

De noodzaak is gebleken, wijziging aan te brengen in 
de comptabele administratie en in de regeling der be
taling van de uitgaven, welke de Gewestelijke Landstorm 
Commissiën ten behoeve van haren arbeid hebben te 
doen. 

Werden voorheen de voor de propaganda en werving 
benoodigde gelden aan de Gewestelijke Commissiën ter 
goede rekening beschikbaar gesteld, voortaan zal de 
betaling van de uitgaven dezer Commissiën geschieden 
door de zorg van het bureau der Nationale Landstorm 
Commissie, met dien verstande, dat de Gewestelijke 
Commissiën evenals voorheen de volledige bevoegdheid 
blijven behouden, om het haar jaarlijks toe te wijzen 
bedrag te bestemmen en te besteden. 

De uitbreiding van den administratieven arbeid ten 
bureele der Nationale Landstorm Commissie, welke van 
deze wijziging het natuurlijk gevolg is, heeft er toe ge
leid, dat de Commissie aan zich heeft verbonden den 
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IDEAAL pijnloos laxeenniddel, hetwelk 
tevens verstopping GENEEST I Recept 
van Prof. Dr. med. MUCH. 

Weesp, 11 Nov. ,,Landstorm rond Oranje". In 
zijn openingswoord heette burgemeester M. 
Dotinga in het bijzonder de sprekers van den 
avond, prof. F. Otten O.P. (Huissen) en ds. D. 
Ringnalda Jr. (Weesp), reserve-veldprediker, 
welkom. 

Pater Felix Otten noemde den B.V.L. gezond 
nationaal. De B.V.L.-ers zijn geen vechtjassen, 
maar doen, goed beschouwd, pacifistisch werk. 
Met een peroratie op de liefde van het Neder
landsche volk voor zijn Vorstenhuis, eindigde 
spr. zijn rede. 

Ds. Ringnalda zeide o.m.: Zoolang de B.V.L. 
zijn banieren ontplooit over onze lage landen 
aan de zee, is er alle reden om de hooge berg
toppen te betreden van gewettigd optimisme, 
door Godsvertrouwen geheiligd. 

Door het paraatzijn van den B.V.L. is voor 
ons volk een optimisme mogelijk, dat in wezen 
gezond realisme J1enoemd mag worden. 

Burgemeester W. J. A. Bins sprak een slot
woord. 

Woerden, 17 Dec. Eerste-prijswinnaars: ko
ningsschutters: G. Kruiswijk; scherpschutters: 
A. de Jonge; 1e kl.: H. A. Uitbeijerse; vrije 
baan: J. van Beusekom. 

Woubrugge, 17 Dec. Eerste-prijswinnaars : 
kl. A: G. W. Terhorst; kl. B: H. van Lulin~; 
kl. C: A. Overvliet; kl. D: C. J. van 't Wout. 

Woudrichem, 16 Nov. In de plaats van den 
heer A. van Straten, die als leider van de afd. 
Woudrichem heeft bedankt, is door de gewes
telijke landstormcommissie benoemd de heer 
P. J Dekker. Tot instructeur is aangewezen de 
heer C. Schriek. 

IJmuiden, 23 Dec. Prijsuitreiking, in "De 
Griffioen", onder leiding van den heer J. H. A. 
M. Anten, waarbij aanwezig waren de geweste
lijke secretaris, overste Hartogh Heys van 
Zouteveen, en de aangewezen commandant, 
majoor Borren. 

De heer Anten memoreerde het afscheid van 
overste Hartogh Heys als aangewezen comman
dant. Hij sprak hierb1j zijn groote erkentelijk
heid uit voor hetgeen de overste gedurende 12 
jaren als commandant voor het korps Kennemer
land is geweest. Thans, nu de overste secretaris 
van het verband geworden is, twijfelt spreker 
niet of in deze functie zal de overste in alles 
het goede voor het korps zoeken. Vervolgens 
richtte de heer Anten nog een kort woord tot 
majoor Borren, om hem in zijn nieuwe functie 
welkom te heeten. 

Nadat overste Hartogh Heys deze toespraak 
beantwoord had, ging majoor Borren over tot 
de prijsuitreiking. Eerste prijzen: afd. A: P. 
Hamers; afd. B: D. H. Eijnthoven. 

Zwijndrecht, 13 Nov. De plaatselijke commis
sie is als volgt samengesteld: B. M. Gras, voor
zitter; P. H. Berkelaar, secretaris; ds. J. C. 
Hagen; A. van der Net en S. M. B. Nijhuis, 
leden. 

Zegge, 7 Nov. De wedstrijden op de schiet
banen te Hoeven, waaraan o.m. door de afdee
lingen Zegge en Oudenbosch werd deell!eno
men, hadden, voor wat betreft de eerste 13 ge
plaatsten, het volgende resultaat over 1936: 

TURKEN BURG 
ZADEN 

Rijksprijzen: 1. C. Breugelmans, 164 pnt.; 2. E. 
Verhuist, 160 pnt.; 3. P. Verheijen, 153 pnt. 

Particuliere prijzen: C. Breugelmans, 619 pnt.; 
J. de Jong 14 tienen; A. van Sprundel 564 pnt. 

Zutphen, 2 Dec. In verband met het huwelijk 
van H.K.H. Prinses Juliana met Z.D.H. Prins 
Bernhard, is het schietconcours van de afdee
ling Zutphen van den B.V.L. in samenwerking 
met de Vrijwillige Zutohensche Burgerwacht, 
bepaald op de Vrijdagen en Zaterdagen 5, 6, 13, 
19, 20, 26 en 27 Februari 1937. De Vrijdagen van 
6-10 uur n.m. en de Zaterdagen van 2-10 
uur n.m. 

BROCHURES, ENZ. 
Van de Uitgeverij "La Rivière & Voor

hoeve" te Zwolle ontvingen wij het 
aardige boekwerkje "400 jaar Oranje" 
door P. de Zeeuw J.G.zn. 

Dit vlot geschreven boekje wordt 
gaarne door ons in de aandacht aan
bevolen. 

N.V. Zaadhandel v/h Gebr. v. Namen. 
Bovenstaande Firma zond ons de 

prijscourant seizoen 1936-1937. Even
als vorige jaren is hierin opgenomen een 
kalender der maandelijksche werkzaam
heden in den groentetuin. 

Van de Gebr. Van den Berg N.V. te 
Naaldwijk, ontvingen wij een tuinders
prijscourant van tuin-, bloem-, en land
bouwzaden en tuinbouwartikelen voor 
1937. 

Van de Firma V re eken te Dordrecht 
ontvingen wij de Zaad-Prijscourant No. 
3 voor Particulieren. -D~ prijscourant 
biedt een keur van uit eigen practijk 
verkregen selecties. 

F. BONTKES GOSSELAAR 
G,RONINGEN 

EFFECTEN - ASSURANTIE - COUPONS 

KUNSTVUURWERKFABRIEKEN A.J. KAT 
LEIDEN - TELEF. 1475 

* VUURWERK VOOR ALLE FEESTEN * 
-WASFAKKELS VOOR OPTOCHTEN-
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JONGENS EN MEISJES, 
Goed feest gevierd op 7 Januari? 

"Nou, natuurlijk!" hoor ik jullie als uit 
één mond al roepen. 

Ja! heel Nederland (behalve een on
beduidend stelletje dwarsdrijvers en 
zuurpruimers) heeft het hart danig op
gehaald, en daar behooren jullie ook bij. 

Wel, wel! wat 'n uitbundige vreug
de overal in ons land, en zelfs in den 
vreemde, onze verre Indiën vooral niet 
te vergeten! 

Het is een wedstrijd geworden tus
schen ouden en jongen, tusschen armen 
en rijken in het betoonen van blijdschap 
en dankbaarheid over het groote geh1k 
dat als een gouden duif ons Vorstelijk 
paleis is binnengevleugeld door het 
huwelijk onzer geliefde Prinses Juliana 
met Prins Bernhard. 

Wat een keur ook van vorstelijke ge
schenken, waartoe jullie ook een klei
nigheid mocht bijdragen! 

Ik denk, dat verscheiden jongens wel 
een handje mee geholpen zullen hebben 
bij de versieringen, al was 't alleen 
maar door 'een bos draad af te rollen, 
een ladder vast te houden, of een paar 
spijkers aan te reiken aan je Vader of 
broer in de hoogte. 

En verscheiden meisjes hebben stel
lig haar Moeder rozen helpen knippen 
voor de guirlandes en eerebogen. 

Ja! we kunnen gerust zeggen, dat we 
allemaal reeds een paar weken te voren 
in een feestroes leefden. 

En toen kwam eindelijk de vurig 
vedangde, groote glorievolle dag: 
7 Januari 1937. 

Al zou je later alle jaartallen uit de 
vaderlandsche geschiedenis vergeten, 
dit jaartal zal je heel je leven bijblijven. 
Gelooft dat maar! 

Wat hebben we allen toch met volle 
teugen genoten! We hebben ons Wil
helmus gezongen; we vierden feest op 

school; we gingen naar den optocht; de 
versieringen en de illuminatie kijken; 
we gingen naar de muziek- en zanguit
voeringen luisteren. En we krope• 
voor de radio. 

Al zat je ook op Ameland, of in Sluis 
of Eisden, het komt er niet op aan waar; 
maar alles wat daar in ons Vorstelijk 
's-Gravenhage als een sprookje voor d~ 
oogen en ooren der tienduizenden ver
toond werd, dit alles werd zoo duide
lijk weergegeven, dat het haast precies 
was, of we er zelf bij tegenwoordig 
waren. 

En al die uitingen van ongetoomde 
geestdrift doortintelden ons, omdat wij 
ons één gevoelen met ons Koninklijk 
Huis; en daarom genieten we in de on
uitsprekelijke vreugde, die aan onze 
geliefde Prinses beschoren is aan de 
zijde van Haar Prinselijken Gemaal. 

Daar schijnt zelfs al een nieuw 
spreekwoord gevormd te zijn: ,,Zoo ge
lukkig als Prinses Juliana en PrinS
Bernhard. 

En nu - dat alles is ons als een 
schoone reuzenfilm voorbijgegaan, en 
behoort weer tot het verleden! 

De beenen kunnen ook niet altijd van 
den vloer blijven. De Oranjestrikken en_ 
-sjerpen zijn weer opgeborgen, en met 
frisschen moed gaan we weer leeren of 
werken. 

Maar diep, diep in ons hart blijft 
voortleven de trouwe lief de voor ons. 
Vorstenhuis, dat als een kostbaar ge
schenk van Hoogerhand ons volk . en 

- vaderland werd toegezonden. 
En nimmer zal uit ons geheugen ge

wischt worden de zevende Januari, de 
gouden dag, dien de Heere gemaakt 
heeft. 

Leve het jeugdig Vorstelijk Echtpaarl 
Leve onze Koningin! 
Oranje boven! 

OOM BERTUS. 

Kolonel b.d. H. Eggink, die voorheen als Inspecteur der 
Militaire Administratie werkzaam is geweest. 

zoovelen zijn verbonden als de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm, worden telkenjare zware verliezen geleden 
door het wegvallen van medewerkers, wier krachtige 
hulp en steun onmisbaar schijnen en wier verscheiden in 
breeden kring diep wordt betreurd. 

T. Froentjes, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie: 
,,Drenthe"; 

Gewestelijke Secretarissen. 
Ten gevolge van overlijden en ontslag was het noodig 

te voorzien in de benoeming van eenige Secretarissen
propagandist van Gewestelijke Commissiën. Daartoe zijn 
benoemd: 
Voor Stelling van Amsterdam: Res. Majoor H. A. Kloos 

te Amsterdam; benevens als adjunct-secretarissen 
de Res. Kapiteins J. A. Neuyen Jr. en H. G. Smit. 

" Limburg: Res. 1e Luitenant J. Th. Merkus te 
Sittard. 

,, Zeeland: Res. te Luitenant•J. G. Eckhardt te Goes. 
" Alkmaar': de Heer J. Ottenbros, Res. 2e Luitenant 

tit. Kon. Ned. Oost-Indisch Leger te Alkmaar. 

Het Landstormblad. 
De Naamlooze Vennootschap S.W.G., welke de uitgave 

verzorgt van het Landstormblad, heeft dit blad zijn veer
tienden jaargang doen ingaan. 

De Nationale Landstorm Commissie hecht groote 
waarde aan dit belangrijke consolidatie-middel voor den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en stelt de samen
werking met den Raad van Commissarissen der N.V., 
welke steeds van den aangenaamsten aard is geweest, 
zeer op prijs. 

In de ontstane vacatures van den Raad van Commis
sarissen zijn benoemd: 
Dr. W. F. van den Berg, President; 

en de Heeren: 
Mr. F. J. D. C. Egter van Wissekerke,} 
H. J. P. van Heek, leden. 
L. B. M. van Agt, 

Personalia. 
Het kan niet uitblijven of door een instituut, waaraan 
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Bijzonder trof het overlijden van Jhr. Mr. Ch. J. M. 
Ruijs de Beerenbrouck, die in de dagen van November 
1918 het Voorzitterschap van den Ministerraad heeft 
bekleed en sindsdien met woord en daad den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm krachtig heeft gesteund. 

Voorts ontvielen ons: 

Dr. J. J. Croles, Eere-Voorzitter van het Friesch Na
tionaal Comité; 

B. W. Okma, Lid Friesch Nationaal Comité; 
Mr. L. A. Okma, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie 

,,De IJssel"; 
M. Oostwoud, Lid Gedeputeerde Staten in Friesland; 
H. Vroom, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie "Zuid

Holland:West"; 
P. van Dorp, Pastoor te Scheveningen; 
S. Roos;en, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie "Gro

ningen"; 
P. G. Ramaer, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie 

,,Kennemerland"; 
P. van der Steel!, Administrateur Gewestelijke Landstorm 

Commissie "Rotterdam"; 
K. L. Schell, Secretaris Gewestelijke Landstorm Com

missie "Stelling van Amsterdam"; 
A. W. J. J. Baron van N agell, Eere-Voorzitter Geweste

lijke Landstorm Commissie "Veluwe"; 
M. Tops, Vice-Voorzitter Gewestelijke Landstorm Com

missie "Limburg"; 
J. R. Mees, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie 

,,Nieuwe Hollandsche Waterlinie"; 

Mr. C. A. Star Numan, Commandant der Afdeeling Gro
ningen van het Vrijwillige Landstormkorps "Motor
dienst". 
Met dankbaarheid gedenkt de Bijzondere Vrijwillige 

Landstorm het vele goede, dat God in deze vaderland
lievende mannen aan ons volk heeft geschonken. 

NATIONALE NOODHULP ORGANISATIE.. 
(Technische noodhulp.) 

De Nationale Noodhulp Organisatie kon haren arbeid 
- beoogende het verkrijgen van personeel, dat bereid 
is, zich in moeilijke dagen ter beschikking van de Regee
ring te stellen om hulp te bieden - ongestoord voort
zetten. 

Zij heeft op regelmatige wijze vergaderingen gehouden 
met de Leden van den Raad van Bijstand, gevormd door 
de met haar samenwerkende werkgevers- en werknemers
organisaties en met de daartoe aangewezen gedelegeer
den van Burgemeesters. 

Eveneens geschiedde dit met de leden van het te Delft 
gevestigde Hoofdbestuur der Economische Studenten 
Organisatie en met de leden van de in de overige 
universiteitssteden gevestigde afdeelingsbesturen deze 
organisatie. 

Voor de vele medewerking, ook op dit terrein va 
haren arbeid ondervonden, betuigt de Nationale Land 
storm Commissie gaarne hare groote erkentelijkheid. 

DE NATIONALE LANDSTORM COMMISSI 
De Voorzitter, 

L. F. DUYMAER VAN TWIST 
De Secretaris, 

G. F. BOULOGNE. 
Januari 1937. 
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NACHTLOOPERS. 

Twee uur te nacht slaat Leidens klok; 
De kippen droomen op haar stok; 
Ook 't menschdom is ter kooi gekropen; 
Alleen twee mannen gaan nu loopen. 

Nu 't Vorst'lijk Bruidspaar zal gaan 
trouwen, 

Kan weer en wind, noch wijf hen houen. 

Een Haagsche snaak, ditmaal ook 
waaksch, 

Grijnst in z'n snor: ,,Da's niet veel 

,,Ach! drie uur aan één stuk geloopen? 
Je kon zoo'n reis wel 's duur bekoopen!" 

zaaks! Doch fier luidt 't antwoord, blij, 

Ze loopen in den duisteren nacht, 
Beladen met een timmervracht 

En eer de zon in feestglans rijst, 
(Wat Holland als een wonder prijst!) 
Bereiken z' één der open plekken, 
Waarlangs de Bruidsstoet heen zal 

Goelui, was toch op bed gebleven! 
Het is maar amper hallef zeven!" 

Dan richt hij bruusk tot hen de vraag: 
,,Jelui woont toch niet in Den Haag?" 
En een der twee zegt rond en open: 
,,We zain van Laie komme loopen!" 

spontaan: 
,,Och vrind, we hadde 't toch gedaan! 
Al hadde w' op onz' bloote voete 
Daarvoor ook vaif uur loope moete!" 

Van plankjes, hamer, alsook spijkers, 
En met een lichtgloed in hun kijkers. 

Waarheen de tocht? - Da's ook een 

trekken. 
OOM BERTUS. 

Met hamer en met harteklop 
Slaan zij hun rank tribuuntjen op, 

vraag! En hunk'ren nu in wakend droomen, 
Naar 't gouden sprookje, dat zal komen. 

De grijns van 't heertjen is voorbij, 
Ze gaan natuurlijk naar iDen Haag! 
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MEDAILt..ES - INSIGNES - SPORTPRIJZEN 

En maakt thans plaats voor medelij: 

Prijscourant op aanvraag 
Voorstraat 394 - DORDRECHT 

Solide Agenten gevraagd 

DREES.MANN -----.. ---,------------
81 o e menmagaz1Jn 

Smit, Bottenberg en Co FIRMA 

Oud-Beierland H. J. BARMENTLOO 
Telefoon no. 38 

• JAVASTRAAT 43 
CEMENTSTEENF ABRIEK DEN HAAG - TEL. 111561 

BOUew~i~~Ert1tLEN G. M. A. STEIJLEN 
DONKERSTRAAT 50 

FIRMA 

JOS CRANEN & ZOON HARDERWIJK 
Tel. 141 - Giro 119428 

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF 

ZANEN VERSTOEP N.V. 

GROOT HERTOGINNELAAN 39 - 's-GRA VENHAGE 
(hoek Stadhouderslaan) Telefoon no. 336230 

Aannemen 'HD grond-, spoor•, hei- en betonwerken 
Wegeaboaw en waterwerken - Verltaur aannemersmateriaal 

N. J. VAN ZON 
Stoomwasscherij -
"DE OUDE VALK" 
Haagweg no. 617 
's-GRAVENHAGE 
Telefoon no. 391666 

UW ADRES voor aflevering 
van HELDERE WASSCHEN 

AGENTEN en DEPOTHOUDERS BTLLT.TKE priiz1m 1 

gevraagd voor den verkoop op prijscourant van 1e kwaliteit Tuin-, Bloem- en N.V. Houthandel "ALBLAS" 
Landbouwzaden, Friesche kleipootaardappelen, op provisieregeling. Voor Depot-
houders bij voorkeur winkeliers. VOLB.CDA's ZAADHANDEL, DRACHTEN, Tel. ,5. WADDINXVEEN 

OPSLAGPLAATSEN TORENSTRAAT 15 
BREDA UNIFORM-KLEERMAKERIJ GARAGE ,,LUXE" A. NAGTEGAAL Mzn. SIGARENMAGAZIJN 

Alle soorten uniformkleeding Coupeur steeds te ontbieden Aarkade 58 - Telefoon 187 A. D r u" g h O r n 
's-GRAVENHAGE: 
Fahrenheitstr. 343 
ROTTERD All: Prima coupe ___________ Alphen a. d. Rijn 

Scherp concurreerend Nederlandsche fabriek van TURFMARKT Nos. 24 - 26 Geregelde Motorboot- en Auto- Javastr.57. Haag. Tel.113290 
TELEFOON 2001 - GOUDA sneldienst Alphen a. d. Rijn, 

Zwaanshals 119-121 
Vraagt prijs van TRIPLEX 
in diverse soorten en dikte• N.V. C. W. PANNEVIS SCHERM-artikelen Verhuur-Stalling - Reparatie Bodegraven, Beverwijk, Uit-

Off. Agent: geest, Zaanstreek, Alkmaar 
Firma 

Wed. Boonstoppel & Zn. ZAADTEELT-ZAADHANDEL Alleen eerste kwaliteiten. Nash - Singer - International en tusschengelegen plaatsen. 
Waddinxveen 

Luxe autoverhuur en 
reparatie-inrièhting DELFT 

TUIN-, BLOEM-
EN LANDBOUWZADEN 

Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek 

WESTLANDS CHE 
Zaadteelt en Zaadhandel 

GEBR. VAN DEN BERG n.v. 
NAALDWIJK 

50 JAREN 
ZAADTEELT-ZAADHANDEL 
VRAAGT GRATIS toezending 
JUBILEUM-PRIJSCOURANT 

Hollandsch fabrikaat. 
Adres: 

Croeselaan no. 228, Utrecht. 
S. J. ROSI ER Fa. Chr. Schotanus & Zn • 

Rijks gedipl. Mr. Kleermaker Lak- en Vernisfabriek 
ZUIDSINGEL 58 
AMERSFOORT 
SINDS 1909 

Telefoon 29 Minnertsga 
Heerenkleeding naar maat 
Pracht sorteering stoffen. 

• 
Levering 

uitsluitend aan den handel 

D. VAN VLIET 
Bodegraven 

T elef. 38 - Kerkstraat 63 a 

U N I F O R M E N 1e klas coupe en afwerking. 
Lage prijzen. 

Specialiteit: RIJBROEKEN OVERAL TE ONTBIEDEN 

'OVERAL TE ONTBIEDEN ' I DE LELIE" 
Reist per A A A Busdienst B IJ LO O 's 

MOTORBOOTDIENST N .V. 

N.V. SLUIS. & GROOT'S t S ~: voor uw linn:nkast 
Kon.Zaadteelt en Zaadhandel zorgt, als een moeder 

ENKHUIZEN 
TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

voor haar kind. 
Stoom en Chem. Wasscherij 
en Ververij "DE LELIE" 
BERGEN OP ZOOM __ _ 

naar 
Apeldoorn, Arnhem en Ede 
Speciale L u x e Touringcars 
voor Gezelschappen. 
Gebrs. ROBART . Apeldoorn 
Marktstraat 8 - Telefoon 2871 

ROTTERDAM 
SCHIEDAM -
ZAANSTREEK 

Adres Rotterdam: 
Nieuwehaven no. 49, tel. 13558 
Adres Schiedam: 
Overschieschestr. 78, tel. 681U 

NAZOL 
tegen 

neusverkoudheid, neuscatarrh 
hooikoorts 

VLAGGEN 
AAN DE LS ~;;.~~E~ts~:~;~~;;;;~ 

BEKERS MEDAILLES 
L. P. BOSMAN - DEN HAAG 

WESTEINDE 36 
Vervaardiger van Regiments
vlag-gen en Hofborduursels 

J. F. KLUIJTMANS-v. d. LAAK - EINDHOVEN 

GARAGE "FRANX" KERKSTRAAT 18 - TELEFOON 2183 

Uniform- en Civiele kleeding naar maat - Volledige garantie 

APOTHEEK ALLART 
Paadhuisstr.206, Juli:rnastr.10 
ALPHEN AAN DEN RIJN 
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G0EDEWAAGEN's 
PIJPEN 

Doorrookers met 
JULIANA-BERNHARD 

lichtbeelden. 

H. v. VEEN 
IJSSELMUIDEN 

KISTEN FABRIEK 
- T elef. 246 KAMPEN 

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

MACHINEKAMER BEHOEFTEN 
MOTORBOOTDIENST DELFT-ROTTERDAM v. v. 

TRANSPORT naar alle plaatsen 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G. 
DELFT HOOIKADE 31 TELEFOON ,s1 
ROTTERDAM · WIJNHA VEN t.o. 105 - TEL. 13820 

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

Het neusje van de zalm/ 

Prijs 25ct per bus 
ZOETERMEER 
TELEFOON No. 38 H. DE VINK DEVENTER 

Firma FAUST & DE VRIES 
Andijk-Oost 

lste klas reparatie-inrichting WALSTRAAT 67 Specialiteit: UNIFORMEN 
voor auto's OVERAL TE ONTBIEDEN 

Autogen. en electr. lasschea 

ZADEN 
N.V. A. HOBBEL 
OOLTGENSPLAAT 

Uitsluitend 
het beste 

~ 
Overal 

vertegenwoordigd. 

W.L.D. 
De man van standing 

draagt 

W.L.D.SCHOENEN 

Verkrijgbaar in alle 
11fl-••1n■1m■mnm• voorname zaken 

SCHIETSCHIJVEN 
gedrukt op speciaal vervaardigd 
schietschijvencarton. Diep zwarte 
druk. Lage prijzen. 

N.V. voorheen FIRMA GROENENDIJK 
SLAGHEKSTR. 90-94 - ROTTERDAM-ZUID 
TELEFOON 
1-1-3-8-6 

Vraagt onze nieuwe prijscourant 
met uitgebreide modellen 

Firma C. en S. VALKENBURG & Co. 
SCHERPENZEEL (Geld.) 

Tel. 7-Telegrammen: 

SIMON-VALKENBURG 

Fabrikanten van: 
Diverse soorten Singelband, Touw
werk en Techn. Banden en Weefsels 
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□ N.V. STOOMBOOT 0 ONDERNEMING 1 

,,CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

D u~~~a _...Miáil"liaÏll~iiiliiiiilliaillllläl D 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 Of) aanvraag. Zaandam, Nijmegen en omgekeerd 

D. J. VAN DER HAVE Café-ReStaurant Suisse BRINKERS' ROOMBOTERFABRIEKEN N.V. 
IIeerestraat no. 26 

KAPELLE-BIEZELINGE 

WETENSCHAPPELIJK SELECTIEBEDRIJF 
Groningen ZOETERMEER 

HET ADRES VOOR ~t.,_ 
EERSTE KWALITEIT 01' i;-P 

HOFLEVERANCIER 

r VOOR UW 
ZADEN EN ZAAIGRANEN l' LANDBOUWBEDRIJF 

GROENTETUIN 

't Meest bekende Restaurant 
en Café ter plaatse --

Prima consumptie 
Prijzen billijk _ 

{ BLOEMENTUIN H t I KLAASSEN" BOOMEN EN PLANTEN sIER- EN FRunTmN o e " 
0 iQO tA 6 Zowel verpakt 
p als In fust. 

B h ·· d ·· · Centrum Dorp Leveringen ultslultend aan de handel esc nJven e pnJscour~nten gratis op aanvraag 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TELEFOON 19 . BOSKOOP TELU. ZOETERMEER 12 • DEN HAAG 390538 

De prijscourant voor TUINZADEN is zoo juist 
verschenen. Vraagt, vóór U zaad bestelt, even 

een exemplaar aan. 

Fa. A. van Rossum - Ooltgensplaat 
ZAADTEEL T~ZAADHANDEL, TELEFOON 3 

Het eerste huis ter plaatse 

VOOR BREDA 
IS HET ADRES: 

Hotel~ Café~ Restaurant 

,,DE SCHUUR" 
BILLIJKE PRIJZEN 

STOOMWASSCHERIJ EN 
CHEM. WASSCHERIJ 

,,VECHT EN DIJK" 
W. DE ZEEUW'S ~:~:~~:g~ta~r~:u~~~H! 
Zaadteelt en Zaadhandel TILBURG 

Fa. C. HAGEMAN & ZN. 
TEL. 11 BARENDRECHT Kamer met ontbijt .... f 3.-

NEDERHORST DEN BERG levert met steeds toenemend Plats du jour \met soep) 
Vraagt onze prijscourant D succes zaden voor land~ en . f 1.25 en f 1.50 

tuinbouw van eigen teelt Dmers, vanaf · · · · · · • • · • f 1.60 

S• T b kS" retten ------------ Hotel Café-Restaurant J. ter Schegget, Zutphen 1garen- a a - 1ga HERENPAK REINIGEN f 2.- APELDOORN 
Rozengracht 13 - Tel. 57 

H. G,L!i~~OLF STOMJ~~OEVELS HOJ[L BLO[MINK ,,BUYSEN'' Heerenkleeding naar maat 
1 VERVEN Uniform-, 

948 TELEFOON 948 1 ROTTERDAM . TEL. 45980 GEVESTIGD SEDERT 1847 sport- en livreikleeding 

88 BREESTRAAT 88 1 JUIST VERSCHENEN: bUhetKon.PalelsenBosschen ROOSENDAAL MALININE regenkleeding 

1 Fraai gelegen aan de Loolaan GEBRS BIJLOO 

[l IOU.AIRE taD 

THI 
CLOCI( 
H.A.T --/6.~ 

N.V. NEDERL. BASALT Mij 
ZAANDAM 

Vraagt ons pr-s van 

BASALTINE
TROTTOIRTEGEL5 
Levering op strengste keur 

KARELI 
H. FRIS 

• TELEFOON 261 

MIDDELHARNIS 
LUXE AUTO VERHUUR 

Uitsluitend nieuwe wagens! 

HET ADRES voor uw Was
scherij voor Den 
Haag en om
streken is .... 

Firma T. Kaptein en Zonen 
Haagweg no. 603 
• •s-Gravenhage 
Telefoon 337729 

C. KASTEL;.rtEN ZOON'S Toen 't Moe5t Café-rest. ,,De Looiersbeurs" L. B,QQMSMA . 
AANNEMERSBEDRIJF A I s 't M O e t HUIZE REMMERS Bouwkundit~pe;t Makelaar Dagelijksche motorbootdienst Au TO e u 5 0 N DER NEMER 

DORDRECHT TILBURG
Tel. 567 - Heuvel 28 Administratie en onderhoud Schiedam-Amsterdam SLIEDRECHT 

hist. spel in 6 tafereelen notterdam Vlaard1·ngen van vaste goederen. - v.v. 
d AB d WAARD TELEFOONNUMMER 268 oor · v. · · Holl. en Duitsche bieren Hypotheken - Assurantiën SCHIEDAM, Tel.68646 _________ _ 

Dit stuk is geschreven voor Bezoekt Hotel-café-restaurant Nassaukade 118-119, A'dam W. AMSTERDAM, Tel. 30674 u N I F O R MEN 
een feestavond van den B.V.L. B. Remmers, Bergen op Zoom Gem. Giro B 749 
te Zwolle op 30 April 1936, Stationsplein - Telefoon 55 Postchèque- en Girodienst 2870 GEBRS. VAN MAANEN 

• 
Hei-, fundeering-

en waterbouwkundige werken 
VERHUREN v. MATERIEEL 

den verjaardag van H.K.H. Tel. 82521-85421 h 
P . J r H t ·té v .. J. van Maanen en Zonen G. J. RHEBERGEN flRMA H MOOI & Zn I v~~n~e:tie ~~!fteen e aa~i~~e- L E E UW AR D EN FREDERIKSTRAAT (voorh. JULIUS HUF) 

• • Jing gegeven voor dit stuk. hk. Prinses Mariestr. 

ASSEN De opvoering was een groot Hotel ,,De Kroon" KOOPT ' iE~:/o~;t1~:3~~ 
• succes, mede door zijn histo-

rische belichting en treffende BIJ ONZE UNIFORM- EN BURGER- Keizersgracht 433 - Tel. 30433 

~~~!!~!R!.~~E~.R~.~~~!~ ~:~:~r:;:;~- '~.:~:~~-~ij~: ~;:;:;d::~~;~ Ao~:R~~~ ! ~~EG:N~1ÈMÄN G~~~~E·~~~~!J: 
AMSTERDAM 

KOLEN Melkmarkt no. 36 te Zwolle. -------------------- HELLEVOETSLUIS TELEFOON No. 778274 
VAN DE M REIJN'S NIEUW HELVOET. V O O R B U R G 

V OOSTVOORNE; • 
ORANJE-NASSAU-MIJNEN LOODGIETERSBEDRIJF n.v. 1 ZENTRA HORLOGES IHET ADRES VOOR 

P G LODDER ELECTRICIENS • LUXE VERHUUR EN TAXI'S 
• • Hugo de Grootstr.101, tel.57052 BAN KZ AKEN EFFECTENZAKEN Verzending door geheel Ned. 

2e ROSESTRAAT 7 Van Cittersstr. 9-11, tel.34470 Schoenen BERICHT voor de dames van 
ROTTERDAM - TELEF.12202 ROTTERDAM NEDERLANDSCHE al de B.V.L.-ersl 

Oorkonden, Huldeblijken, Eere-diploma's, Pracht-albums, 
Fam.-wapens, Naamlijsten, Menu's Reclamekaarten enz. 

§ GEBR.GREVENSTUK § 
Hof-Calligrafen en Teekenaars, Rokin 98, bij het Spui, A'dam 

BERGEIJK & 

STUFKENS 
TE GORCUM, 
DE BE S TE KLEERMAKERIJ IN N E DE R LAND 1 
.... ONTBIEDT HARE REIZIGERS MET DE STALEN
COLLECTIE. - ZIJ BEZOEKEN HET GEHEELE LAND. 

1 
---- Geachte Dames! 

HA Wilt U tot aller tevredenheid N DEL-MAATSCHAPPIJ N.V. ~ Schoenenhuis trakteeren, neemt dan onze 

HOOFDKANTOOR AMSTERDAM 
AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM, •s-GRAVENHAGE 

EN IN 41 ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND 

fijne Dê-Dê-Wafels 
W. A. v. d. JAGT, Rotterdam Beleefd aanbevelend, 
Groene Hilledijk 218 R. DIJK S T R A's BAKKERIJ 
Telefoon no. 5 6 U 5 ~ DOKKUM B 2, 

er -;;w, STOOMWASSCHERIJEN 

FIRMA A. ZWAAN Jr. N.V. c: IHI IE \VI!:_ @ll. IE 'ii' 
die uitsluitend 

ZEEPPOEDER 
van 

ZAADTEELT - ZAADHANDEL LUX - TRUCK "DE BEL" - UTRECHT 
ENKHUIZEN Voor snel en zuinig vervoer. gebruiken, ontvangen vol ver-

Kracht neemt toe. trouwen de wasch ter behan-• Kosten da 1 en. deling van iedere huisvrouw. 
We zijn reeds 50 jaar paraat Waar niet vertegenwoordigd, J. DE JONG - GOUDA Vraagt u eens bij ons aan? 
Tot 't leveren van goed zaad,/ wederverkoopers gevraagd r Fluw. Singel 59 - Telef. 2824 Wij zijn zeer concurrent t 
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HET 

W AARDEEREND GETUIGENIS 
DER REGEERING. 

Bij de behandeling der aanhangig 
zijnde Grondwetsherziening is door 
den heer Albarda o.a. een wijziging op 
art. 187 der grondwet ingediend, met 
de strekking om de Regeering voor de 
oproeping van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm te binden aan voor
afgaande goedkeuring van de Staten
Generaal. 

Bij de beraadslaging over het amen
dement heeft Z.Exc. Minister de Wilde 
o.a. het navolgende gezegd: 

11 Wanneer er een wettige Regee
ring is - en die hebben wij geluk
kig in ons land - moet die zich 
onder omstandigheden kunnen om
ringen door vrijwilligers. Dat is heel 
iets anders, dan dat dienstplichtigen 
onder de wapenen worden gehou
den. Daarom hangt het oordeel over 
deze quaestie af van de vraag, hoe 
men staat tegenover de Reg•eering. 
Ik herhaal: het kan noodig zijn, dat 
de Regeering zich omringt door vrij
willigers, die de Regeering willen 
dienen. Want het principe moet 
altijd blijven: zij staan alleen in 
dienst van de Regeering en ik ge
loof, dat dat ook uit de feiten in het 
verleden wel is gebleken. 

Ik was een paar jaar geleden bij 
een ouden rechtsgeleerde - hij is 
er nu niet meer - die, toen hij mij 
uitliet, zeide: Ik voel mij toch maar 
veilig achter die 80.000 vrijwilligers 
van den B.V.L. 

Zoo is het inderdaad en dat geeft 
ook de Regeering een veilig gevoel." 

De Tweede Kamer heeft het amen
dement verworpen en de heer Albarda 
heeft daarna ook zijn wetsvoorstel, om 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
af te schaffen - welk wetsontwerp 
sinds 1932 op verdere behandeling lag 
te wachten - ingetrokken. 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 14E JAARGANG 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAM HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR· LOSSE NUMMERS 15CENT 

Voor Ambtenaren, Landstorm 
en Burgerwachten verboden 

vereenigingen. 

Legerorder 1937. No. 25. 

UITVOERING ARTIKEL 97 b 
VAN HET ALGEMEEN 

RIJKSAMBTENARENREGLEMENT. 

Kennisgeving van 20 Januari 1937, 
Iste Afd., nr. 20. 

Ter kennis wordt gebracht, idat tenge
volge van wijziging, laatstelijk bij be
schikking van den Voorzitter van den 
Raad van Ministers van 15 October 1936, 
nr. 373 I, Kabinet M.R., de lijst van ver
eenigingen, die om de doeleinden, die zij 
nastreven of ·de middelen die zij aanwen
den de behoorlijke vervulling ,door den 
ambtenaar in 's Rijks dienst van zijn 
plicht als ambtenaar kunnen in gevaar 
brengen of schaden, thans luidt als volgt: 

a. de Communistische Partij Holland. 
de Revolutionnair Socialistische V rou
wen Bond, de Communistische Jeugd
bond, het Landelijlk Verbond van Recru
ten en alle Communis-tische zgn. mantel
on:5anisaties; 

b. het Nederlanda Unuiga Komitato; 
c. ,de Internationale van Proletarische 

Esperantisten (I.P.E.); 
d. de Communistische Partij Opposi

tie (C.P.O.); 
e. de Linksche Arbeiders Oppositie 

,,Spartacus"; 
f. de Kommunistische Arbeiders Partij 

(K.A.P.); 
g. de Internationale Kommunistische 

Liga (I.K.L.); 
h. de Concentratie van Raden-KoQ1-

munisten; 
i. de RevolutionnairSocialistischePar

tij, het Nationaal Arbeids Secretariaat 
(N.A.S.) en de daarbij aangesloten vak
groepen, de Revolutionnaire Jeugd Bond 
(R.J.B.), de N.A.S. Vrouwenbond, de 
Vereeniging voor Volks-ontwikkeling 
(V.V.V.O.), het Proletarisch Steunfonds, 
de groepen "Roode Makkers" en het Co
mité van verweer tegen reactie, fascisme 
en dreigend oorlogsgevaar; 

;. de Onafhankelijke Socialistische 
Partij, de Sport-Athletiek Vereeniging 
"Wilskracht" (S.A.W.), het Socialistisch 
Jeugd Verbond (S.J.V.), het Anti Ter
reurfonds, het Huisvestingscomité en de 
Vereeniging voor Socialistische Ontwik
keling (V.V.S.O.); 
k. de Socialistische Arbeiders Jeugd 

(S.A.J.); 
/. het Landelijk Verbond van Sociaal

Anarchisten, de Alarmgroepen en het 
Landelijk Verbond va.n die groepen, de 
Vrije Socialistische Vereeniging, bene
vens alle andere anarchistische groepen 
en de Bond van Anarcho-Socialisten 
(B.A.S.); 

m. het Nederlandsch Syndicalistisch 
Vakverbond met de daarbij aangesloten 
vakgroepen, de Syndicalistische Arbei
ders Jeugd Organisatie, de Syndicalis
tische Vrouwen Organisatie en het Fonds 
voor Internationale Solidariteit Neder
land (F.I.S.); 

n. de Internationale Anti-militaristi
sche Vereeniging (I.A.M.V.), het Interna
tionaal Anti-militaristisch Bureau (LA. 

M.B.), en het Comité van Actie Dienst-' 
weigeringsmanifest "Mobiliseeren"; 

o. de Internationale Socialistische 
Anti-Oorlogs Liga (I.S.A.O.L.); 

p. cl,~ Vrijdenkersvereeniging "de Da
geraad ; 

q. de Perhimpoenan lndonesia; 
r. de Nationaal Socialistische Bewe

ging (N.S.B.); 
s. de Algemeene Nederlandsche Fas

cisten Bond (A.N.F.B.); 
t. de Nationaal-Socialistische Neder

landsche Arbeiders Partijen (groepen 
Schouten, Smit ( ,,de Binckhorst"), Kruyt, 
de Joode alias van Waterland en van 
Rappard); 

u. het Verbond van nationalisten; 
v. het Verbond van Nationaal Solida

risten in Rijks-Nederland; 
w. de Nederl. Federatieve Bond van 

Personeel in Openbaren Dienst; 
x. het Nederlandsch Volksfascisme 

,,Zwart Front". 

Voor den onder het Departement van 
Defensie dienenden ambtenaar worden 
aan die lijst nog toegevoegd: 

de Sociaal Democratische Arbeiders . 
Partij en de organisaties, aangesloten bij 
het Nederlandsch Verbond van Vakver
eenigingen (N.V.V.), alsmede het Bureau 
van Actie en propaganda tegen het com
munisme en fascisme (Buracprop) en het 
Bureau van boycot van Duitse-he waren. 

Tot de communistische zoo genaamde 
mantelorganisaties dienen in elk geval te 
worden gerekend de volgende vereeni
gingen: 

1. Vereeniging van Vrienden van de 
Sovjet-Unie (V.V.S.U.); 

2. Internationale Roode Hulp "Hol
land" (I.R.H.); 

3. Internat. Arbeiders Hulp (I.A.H.); 
4. Revolutionn. Vakvereenigings Op

positie (R.V.O.); 
5. Landelijk Werkloozen Strijdcomité 

(L.W.S.C.); 
6. Rood Frontstrijdersbond (R.F.B.); 
7. Roode Sport Eenheid (R.S.E.) ; 
8. Arbeiders Schaakbond "Holland" 

(A.S.B.H.); 
9. Arbeiders Voetbalbond "Holland" 

(A.V.B.H.); 
10. Arbeiders Dambond "Holland" 

(A.D.B.H.); 
11. Arbeiders Theaterbond "Holland" 

(A.T.B.H.); 
12. Schrijvers-Collectief "Links Rich

ten" (L.R.) ; 
13. Vereeniging van Arbeiders-Foto

grafen; 
14. Liga tegen imperialisme en voor 

nationale onafhankelijkheid; 
15. Centr. Anti-Oorlogscomité (C.A. 

O.C.); 
16. Marxistische Arbeidersschool (M. 

A.S.); 
17. Nederland - U.S.S.R.; 
18. Proletarische Vrijdenkersvereeni

ging (P.V.V.); 
19. De strijdbond tegen het Fascisme 

(S.T.F.); 
20. Het Nederlandsch Comité van 

Kunstenaars en lntellectueelen ter be
strijding van de Terreur in Duitschlandi 

21. Het Nederlandsche Boerencomité 
(N.B.C.); 

22, . De Roode Esperantisten ( officieele 

naam "Nederlanda Unuiga Komitato 
(N.U.K.). 

Hij, die van revolutionnaire gezindheid 
is of die lid is van of medewerking of 
steun verleent aan één der bovenge
noemde vereenigingen, moet er op reke
nen, dat hem ontslag uit den dienst wordt 
verleend, 

In verband met het bovenstaande komt 
L.O. 1934, nr. 70, te vervallen. De daarin 
vervatte bepaling, dat ingevolge beschik
king van den Voorzitter van den Raad 
van Ministers van 4 December 1933, nr. 
579 Kab. M.R., artikel 97b van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement ook ge
acht wordt te gelden voor arbeiders in 
den zin van het Arbeidsovereenkomsten
besluit, blijft echter van kracht. 

De Hoof den van dienst worden uitge
noodigd het voren vermelde ter kennis 
van het onder hen ressorteerende perso
neel te brengen. 

Doen zich gevallen voor, waarin artikel 
97b van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement toepassing zou kunnen vinden, 
dan behoort daarvan onverwijld aan den 
Minister van Defensie mededeeling te 
worden gedaan, 

(Vet gedrukt. - Red. Landstormblad) 

Foto beschikbaar gesteld door het 
,,Nieuwsblad van het Noorden". 

BURGEMEESTER BUISKOOL t 
Ons bereikte het droevig bericht van 

het overlijden van den heer J. Buiskool, 
Burgemeester van Delfzijl en voorzit
ter van de Gewestelijke Landstorm 
Commissie Groningen. 

Vanaf 1925 heeft de heer Buiskool 
dit voorzitterschap bekleed en met 
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krachtige hand aan de zaken van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in de 
provincie Groningen leiding gegeven. 

Hij behoorde tot een der grootste 
voorstanders . van ons Oranjehuis en 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm en heeft steeds zijn beste krach
ten in dienst gesteld van de zaak des 
Vaderlands. 

Op ,een zeer breed arbeidsveld kan 
thans de vrucht aanschouwd worden 
van een arbeidzaam en stoer leven, 
dat in wijden kring met eere en dank
baarheid zal worden herdacht. 

Zijn veelzijdige arbeid vond erken
ning in zijn benoeming tot Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau. 

Propaganda- en Filmavond 
te Leeuwarden. 

De afdeeling Leeuwarden-Huizum van 
den Bijzonderen Vrijwil!igen Landstorm 
heeft in de Harmonie te Leeuwarden een 
propaganda- en filmavond gehouden, die 
door een groot aantal belangstellenden 
werd bijgewoond. 

De opening. 

De voorzitter, de heer Joh. Pars, heette 
namens het Plaatselijk Comité, nadat het 
te en 6e couplet van het Wilhelmus wa
ren gezongen, welkom de leden en hun 
dames, den spreker van den avond Dr. 
Vos, den Commissaris der Koningin, Mr. 
P.A. V. baron van Harinxma thoe Sloo
ten, den burgemeester van Leeuwardera
deel, Jhr. Hora Siccama, de leden van 
het Friesch Nationaal Comité, den Com-

.. 

mandant van het Friesch Verband, Kapi
tein H. C. la Roi, de officieren van dat 
Verband, de waarnemend Commandant 
van het V.L.S.K. Motordienst, den Com
mandant van de Burgerwacht, het bestuur 
van het "Mobilisatiekruis" en de aanwe
zige rechterlijke, militaire en burgerlijke 
autoriteiten, benevens de pers. 

Hierna meende spreker met een kort 
woord te moeten gedenken ·degenen, die 
in het afgeloopen jaar zijn heengegaan, 
n.l. de heeren Oostwoud te Franeker en 
Okma te Woudsend; laatstgenoemde te
vens, omdat hij lid was van het Provin
ciaal Comité. 

Ook ging van ons heen Mr. Dr. J. J. 
Croles, de eere-voorzitter en oud-voor
zitter van het Friesch Nationaal Comité. 

Dankbaar gedenken wij in deze oogen
blikken nog dezen grooten man, die zoo
veel tot stand heeft gebracht. Hij was de 
man, die in 1918 de leiding in handen 
nam en aan wien onze B.V.L. zooveel ver
schuldigd is. Veel zou ik over hem nog in 
herinnering kunnen brengen, maar het is 
in zijn geest, als we verder zwijgen. Moge 
zijn voorbeeld ons echter doen voortgaan 
op den ingeslagen weg. 

Landdagfilm. 

Hierna werd vertoond de film van den 

'N 

BROCHES 

'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. 

op 2 September j .1. te Beetsterzwaag ge
houden Landdag. Bij het zien van beken
de autoriteiten en menschen uit eigen 
omgeving ging steeds een luid applaus op. 

Rede Dr. Vos. 

Hierna was 't woord aan Dr. L H. J. 
Vos, lid der Tweede Kamer, te Amster
dam, die zei:de gaarne de uitnoodiging te 
hebben aanvaard in Friesland een propa
ganda-rede te houden. 

Allereerst zeide spreker te willen wij
zen op de theoretische taak van den 
Landstorm. Als het moet, zoo luidt het 
devies, zullen in Friesland vijfduizend 
jongemannen gereed staan om gevolg te 
geven aan den oproep om het gezag te 
hulp te komen. 

Even stond spreker vervolgens stil bij 
de veranderde tijdsomstandigheden sinds 
1918, het geboortejaar van den B.V.L. 

De tijdsomstandigheden zijn veran
derd, maar niet verbeterd. Overal heer
schen woelingen. Communisten en natio-

NEDERLANDSCH WEST-INDIE ATLANTISCNE "CEAA.N 

door CH. KIÈS 

Generaal-Majoor K. N. I. L. b.d. 

Inleiding. 
In een zestal artikelen in "Het Land

stormblad" van Maart tot en met Sep
tember a.p., beschreef ik de wordings
geschiedenis van het Nederlandsche 
overzeesche rijksdeel in het Oosten, in 
Azië, officieel genaamd Nederlandsch
lndië. Ik zeide in het eerste epistel van 
die serie, er zeker van te zijn dat op
rechte vaderlanders zooals de B.V.L.-ers, 
daar belang in zouden stellen. Even ze
ker ben ik er van, dat zij ook wel eens 
wat wetenswaardigs allerlei willen hoo
ren omtrent de rijksdeelen in het Wes
ten, nl. in Midden- en Zuid-Amerika, 
genaamd resp. Curaçao (de Nederland
sche Antillen) en Suriname (Neder
landsch Guyana), te zamen veelal nog 
betiteld met den naam "West-Indië". 

Laat ik dan beginnen met iets te ver
tellen omtrent die benaming "West
Indië", nog dikwijls gehoord, maar niet 
meer officieel erkend. 1 ) Deze naam was 
ontstaan na de ontdekking van wat nu 
Amerika heet, door Columbus, die in 
1492 op Haïti en Cuba land<;le. 

Columbus was uitgevaren van Spanje 
1 ) Sedert het ontstaan van het Koninkrijk der 

Nederlanden (1815) waren van 1828-1844 Suri
name en Curaçao vereenigd onder het bestuur 
van den Gouverneur-Generaal van "de Neder
landsch West-Indische Bezittingen", resideerende 
te Paramaribo in Suriname. 
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SURINAME. 

met de bedoeling, om het reeds bekende 
Oost-Indië te bereiken door op den aard
bol ditmaal naar het westen te reizen 
inplaats van naar het oosten, zooals an
deren tevoren steeds hadden gedaan. Hij 
meende op die reis dan eerst in Japan 
en China terecht te zullen komen; de 
Portugees Marco Polo had immers vroe
ger, naar het oosten reizende, eerst In
dië en toen China (Cathay) en Japan 
(Cipango) bezocht. Uit de andere rich
ting komende, zag Columbus dus in zijn 

eerste ontdekking het Ante-ilha 2 ) = 
vóór-eiland van Japan; en dacht hij, ge
land zijnde op wat nu den naam Cuba 
draagt, dat dit de vaste wal van Cathay 
(China) was! De vele eilanden en 
eilandjes, die hij verder op zijn vier rei
zen (1492-1504) meer westelijk en 
zuidelijk ontdekte, konden dan wel niet 
anders dan Indië zijn; de menschen, die 
er woonden, waren dus "Indianen"! 

In 1513 ontdekte Nunez de Balbao 
2) Vandaar de naam "Antillen". 

Firma G. en P. Boekestein 
Telefoon no. 3 7 - 's-Gravenzande 

HET adres voor het exploiteeren 
van consumptie-inrichtingen 1 

TENTEN in ELKE afmeting VOORRADIG 
Meerdere tevredenheidsbetuigingen aanwezig 

naai-socialisten liggen gereed om bij de 
eerste de beste .gelegenheid hun slag te 
slaan. 

Niet van de extremisten, niet van de 
tegenstelling tusschen communisten en 
nationaal-socialisten verwachten wij heil, 
maar van een democratie, die berust op 
het gezag. 

In een land als het onze met zijn ideale 
democratie, heeft ,een ieder zich te on
derwerpen aan het gezag en het is niet 
meer dan redelijk, dat onwilligen niet 
worden geduld. 

Tegenover de evenredige volksverte
genwoordiging staan groote volksplich
ten. Wij hebben het gevoel hier te leven 
in een vrijen staat, al beleeft die staat 
dan ook vele ernstige moeilijkheden. Ze
kere groote groepen van de bevolking, ja, 
bijna iedereen is door de economische 
crisis getroffen. Maar ondanks dien groo
ten nood mag men hier niet zeggen, dat 
wij gestaan hebben aan den rand van den 
afgrond. 

In vroegere jaren, spreker zeide als 
arts bevoegd te zijn hierover te spreken, 
ging een crisis vergezeld van epidemieën. 
Maar thans bij een crisis als nooit gekend, 
gaat de volksgezondheid nog steeds 
vooruit. 

Hebben onze mannen en vrouwen niet 
karaktervol de moeilijkheden van deze 
tijden gedragen? Wat heeft ons volk niet 
ondanks de depressie gepresteèrd! Staat 
een dergelijk volk aan den rand van den 
afgrond? 

Wij hebben ,dat alles bereikt onder een 
regeering, die deed wat zij kon doen. Wij 
hebben dat bereikt onder het Huis van 
Oranje, dat een geest heeft weten te 
scheppen, vol van vitaliteit. Meer dan 
vier eeuwen is het geleden, dat de grond
slag voor onze hechte samenleving is ge
legd en nog steeds zijn Nederland en 
Oranje één en steeds zal het daarop 
prijsstellen. Denk ook, aldus spreker, 
aan de drie Koninklijke Vrouwen uit het 
Huis Oranje. Dankbaar gaan onze ge
dachten uit naar Haar, die de moeder 

echter, dat de vaste wal achter die vele 
eilanden slechts een betrekkelijk smalle 
strook land was, waarachter een nieuwe 
oceaan begon. Eerst de Portugees Ma
galhaes slaagde er op zijn beroemde 
reis van 1519-1520 in, zuidelijk langs 
het groote land (nu Zuid-Amerika) om 
te varen en vervolgens, veel westelijker, 
inderdaad ons huidige Nederlandsch-In
dië te bereiken. Hij was het dus pas, die 
de oorspronkelijke gedachte van Colum
bus tot uitvoering bracht. 

Hoewel de land-engte tusschen Noord
en Zuid-Amerika later den naam Mid
den-Amerika kreeg en men de eilanden
groep ten oosten daarvan tot nu toe 
betitelt met Antillen en het geheele ter
rein samen soms de "Caribische Wereld" 
wordt genoemd, 3) heeft voor de zes 
eilanden in Nederlandsch bezit, plus Su
riname op het groote vaste land van 
Zuid-Amerika, de oude betiteling West
Indië zich tot in onze dagen gehand
haafd. Ook bleef als verzamelnaam be
houden het woord "Indianen" voor de 
nakomelingen der oorspronkelijke stam
men, niet alleen in Midden-, maar ook 
in Noord- en Zuid-Amerika. 

Het is den lezer natuurlijk bekend uit 
zijn vroegere geschiedenislessen, dat de 
Spanjaarden en Portugeezen de in het 
einde der 15e en het begin der 16e eeuw 
ontdekte gedeelten van Amerih dade
lijk in vol bezit namen, eenerzijds om er 
rijkdommen vandaan te halen, anders-

3) Naar den wilden kanibalen-stam, de Caraï
ben op Cariben, die van Zuid-Amerika uit 
langen tijd vóór de komst der Europeanen, de 
eilanden beheerschte. 
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TURKEN BURG 
BODEGRAVEN ZADEN 
VRAAGT PRIJSCOURANT 

van Haar volk wordt ,genoemd. Wat zijn 
we niet verplicht aan onze ,geliefde Ko
ningin, die de tradities der Oranje's heeft 
voortgezet. Men draagt president Roose
velt voor voor 1den Nobelprijs voor den 
vrede; spreker zou het niet vreemd vin
den, als Koningin Wilhelmina ook candi
daat werd gesteld voor dien prijs. Ook 
in het binnenland is zij steeds geweest 
een Koningin van den vrede, ·die zich 
steeds de voorname Vrouw betoonde 
tegenover alle groepen uit het volk. 

We weten het, ,de S.D.A.P. is bezig zich 
te bekeeren tot een nationaal voelende 
partij. Dat wil echter nog niet zeggen, 
dat ze nu ook in den Landstorm moeten 
komen. Wanneer ze, aldus spreker, gedu
ren,de vijf normale jaren dezelfde princi
pes als nu blijven huldigen, dan zouden 
wij aan één socialist kunnen toestaan 
een proeftijd in den B.V.L. door te 
maken. 

Ten slotte is daar onze geliefde Prin
ses, die haar echtgenoot heeft gevonden, 
maar die op zijn beurt niet alleen haar 
hart, maar het geheele volk heeft ver
overd. 

De Landstorm is een instituut dat zal 
blijven verdedigen wat we aan de 
Oranje's hebben te ·danken. Eens zal er 
een betere tijd komen. Moge die tot ons 
komen, zonder dat er een schendende 
hand is geslagen aan den troon en ons 
land, waarvoor wij allen zoo noodig ons 
bloed zullen geven. 

De nieuwe klankfilm. 

Vervolgens werd een nieuwe klankfilm, 
onder den titel "De Landstorm rond 
Oranje", afgedraaid. 

Ten slotte werd nog ,de bekende huwe
lijksfilm vertoond, waarna de voorzitter 
dank bracht aan allen, 1die aan het wel
slagen van den avond hebben medege
werkt. 

Staande werd nog het le couplet van 
het Wilhelmus gezongen. 

zijds om er den Roomsch-Katholieken 
godsdienst te gaan propageeren. Zij wa
ren er een kleine honderd jaren de al
leenheerschers. 

Tegen het einde der 16e eeuw togen 
de Nederlandsche zeevaarders, die door 
Filips II van Spanje gehinderd werden 
in hun bezoeken van de Portugeesche 
havens voor den handel in koloniale wa
ren, zelf naar de overzeesche gebieden 
in het oosten en in het westen, maar dit 
laatste meer speciaal om er zout (voor 
den visch-inmaak) en kostbare houtsoor
ten te halen. Daarbij waren dan tevens 
de voordeelen van de z.g. kaapvaart te 
verkrijgen, want men leef de in oorlog 
met Spanje. Naar het voorbeeld van de 
Vereenigde Oost-Indische Compagnie 
(V.O.C.), in 1602 opgericht, stichtte men 
in de Nederlanden in 1621 de West-In
dische Compagnie (W. I. C.). Haar werd 
door de Regeering het recht van alleen
handel verleend o.a. op Noord- en Zuid
Amerika met inbegrip van de Antillen. 
De z.g. Heeren XIX vormden het opper
bestuur der W .I.C. in het moederland. 

Hoewel in de eerste kwart-eeuw na 
haar stichting, de actie der WJ.C. in 
hoofdzaak bestond in deelname aan den 
oorlog der Nederlanden tegen Spanje 
door plundering van de Spaansche ne
derzettingen en overmeesteren van de 
Spaansche vloten (Piet Hein!), zat toch 
reeds vroeg de gedachte voor, dat men 
k?loni~n wilde st~chten, zooals ook blijkt 
mt de Jaartallen m de hierachter volgen
d~ beschrijving van de geschiedenis der 
eilanden. Na het sluiten van den vrede 
van Munster ( 1648), kon men zich meer 

IN HET TEEKEN VAN ORANJE. 

Barneveld, 4 Febr. Samenkomst in de 
groote zaal van het Concertgebouw, ter 
eere van het vorstelijk huwelijk. In het 
gevormde eerecomité voor dien avond 
hadden zitting de heeren J. H. F. Graaf 
du Monceau, Opperceremoniemeester 
van H.M. de Koningin; Dr. H. Colijn, 
Minister van Staat, Minister van Kolo
niën, Minister van Defensie a.i.; Mr. J. 
A. de Wilde, Minister van Binnenland
sche Zaken; Mr. Dr. L. N. Deckers, Mi
nister van Landbouw en Visscherij; 
Luit.-Gen. Jhr. W. Röell, Commandant 
Veldleger, Gouverneur der Residentie; 
Luit.-Gen. 1. H. Reynders, Chef van 
den Generalen Staf; L. F. Duymaer van 
Twist, Luit.-Gen. b.d., Voorzitter Natio-

nale Landstorm-Commissie; Res. Gen.
Maj. H. de Iongh, Inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm; Mr. A. G. A. 
Ridder van Rappard, Lid van de Twee
de Kamer der Staten Generaal; Gen.
Maj. J. J. G. Baron van Voorst tot 
Voorst, Commandant 4e Divisie te 
Amersfoort. Adjudant i. b. d. van H. M. 
de Koningin; Gen.-Maj. W. F. Sillevis, 
Commandant 2e Divisie te Arnhem; Dr. 
C. J. K. van Aalst, Oud-President der 
Ned. Handelmaatschappij, Hoevelaken; 
Kolonel G. Doorman, Commandant IV 
Art. Brig. te Amersfoort; Kolonel A. A. 
van Nynatten, Commandant VIII Inf. 
Brig. te Amersfoort; Kolonel 1. M. P. A. 
Quadekker, Commandant II Art. Brig. 
te Ede; Kolonel J. A. G. van Andel, 
Commandant II Inf. Brig. te Ede; Kolo-

Op den Landstormavond te Barneveld. 

intensief daaraan wijden, ook in Suri
name. Toch bleef nog geruimen tijd in 
de Antillen het zeerooversbedrijf (boe
kaniers en flibustiers), uitgeoefend door 
Nederlanders, Engelschen en Franschen, 
bloeien. 

Ik zal nu omtrent de bijzondere ge
schiedenis van de beide rijksdeelen 
Suriname (Nederlandsch Guyana) en de 
Nederlandsch Antillen en omtrent hun 
tegenwoordigen toestand een en ander 
meer gespecificeerd vertellen. 

SURINAME 
(Nederlandsch Guyana) 

Het ruwe Noord-Oostelijke gedeelte 
van Zuid-Amerika, welks kust in oude 
tijden bij de zeelieden als "de wilde 

kust" bekend stond en dat als het ware 
afgebakend lag tusschen de mondingen 
van twee groote stroomen, de Orinoco en 
de Amazone, heette inderdaad Guyana. 
Filips II van Spanje had het in 1593 
plechtig in bezit doen nemen. Maar al 
spoedig kwamen ook daar de Nederlan
ders, Engelschen, Franschen en Portu
geesche Joden. Reeds in 1613 bestond er 
een Amsterdamsche factorij te Parama
ribo aan de Suriname-rivier. 

In den loop van de eerste helft der 17e 
eeuw ging de souvereiniteit over Guyana 
voor Spanje verloren aan Engeland. De 
Engelsche kolonie aan de Suriname
rivier heette Willoughby-land; in 1664 
kreeg Sir Francis Willoughby dat land 
geschonken van Koning Karel II van En
geland. Maar in 1667 werd het Wil
loughby-fort veroverd door den Zeeuw-

Indische houtvlotters in Suriname. 

Een fijn doosje • • • 
maar een fijner 

sigaartje. 
Steek dat eens bij U? 

10 stuks 30 et. 
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nel J. Nijdam, Commandant VII Inf. 
Brig. te Harderwijk; J. Westrik, Burge
meester der gemeente Barneveld; Luit.
Kol. K. G. van der Mandele, Comman
dant le Reg. Huzaren te Amersfoort; 
Jhr. Dr. J. M. van Haersma de With, 
Rentmeester van het Kroondomein, 
Putten; Luit.-Kol. M. Brevet, Comman
dant Remonte-Depot, te Nieuw Millin
gen en Majoor H. Keppel Hesselink, 
Commandant S.R.O.B.A. te Ede. 

Vele van deze autoriteiten waren aan
wezig. Een openingswoord werd gespro
ken door Res. Kapitein D. G. Sanders, 
voorzitter van de plaatselijke land
stormcommissie te Barneveld. 

Hierna volgde een rij van keurige 
historische tafereelen. De oude ge
schiedschrijver, bladerend in het boek 
der historie, voegt een nieuwe bladzijde 
toe, de bladzijde die vertelt van het 
vorstelijk huwelijk van 7 Januari j.l. De 
Nederlandsche maagd declameert hier
op een passend vers, gewijd aan den 
schoonen naam Juliana en aan onze 
kroonprinses. Dan komen historische 
scènes "Bij den keurvorst van de Paltz" 
en "De Vooravond van den slag bij 
Mook" den gezegenden invloed van de 
Maccabeeënmoeder op haar zonen; 
kleurige, artistieke, indrukwekkende en 
geestige tafereelen volgen, die beëin
digd worden in den terugkeer van Prins 
Willem. Dan volgt declamatie: 

Laat nooit nieuwe tweedracht 
scheuren, 

De rust en kracht van het 
Vaderland, 

Door Eendracht in dit Land gerezen. 
Laat Eendracht onze toevlucht 

wezen. 
In Gode's en Oranje's hand .... 

Na de pauze volgden tafereelen, die 
herinneren aan de dagen van 1918, aan 

schen Admiraal Crijnssen. Bij den vrede 
van Breda in dat jaar werd het ge
deelte van Guyana, dat later Suriname 
werd genoemd, door Engeland afgestaan 
aan de Nederlanden, waartegenover deze 
Nieuw-Nederland in Noord-Amerika, d.i. 
thans New-York en omstreken prijs ga
ven (geen slechte ruil voor de Engel
schen ! ) . Het Willoughby-fort werd om
gedoopt in Fort Zeelanda; het bestaat 
thans nog onder dezen naam. 

Als bijzonderheid zij vermeld, dat het 
toen van 1667 tot 1682, dus 15 jaren heeft 
geduurd, eer de strijd omtrent de aan
spraken op Suriname tusschen de destijds 
souvereine Provincies Holland en Zee
land, waarin ,de W.I.C. zich als derde 
mengde, tot een einde kwam. De Staten 
van Zeeland zeiden: de kosten der expe
ditie van Crijnssen zijn door ons gedra
gen; die van Holland beweerden, dat de 
verovering was geschied door schepen, 
uitgerust door de Generaliteit en bemand 
met een deel van de landmacht der Repu
bliek. De W.I.C. tenslotte beriep zich op 
haar octrooi, dat haar het uitsluitende 
recht waarborgde voor de vaart op de 
Oost-kust van Amerika (en de Oost-kust 
van Afrika). 

In 1682 kwam eindelijk een overeen
komst tot stand, waarbij de Staten van 
Zeeland, tegen vergoeding van de door 
hen l!edragen kosten, hun aanspraken 
overdeden aan de W.I.C. Maar die had 
geen geld, leende daarom van de Stad 
Amsterdam en van zekeren Cornelis van 
Aerssen. Deze drie tezamen vormden 
toen de zich noemende "Geoctroyeerde 
Societeit van Suriname", welke Neder-
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de eenheid van ons land, die mede zoo 
sterk beleefd werd - nadat Prins 
Bernhard onze grens gepasseerd was in 
de dagen van de verloving en met het 
huwelijk van het vorstelijk paar. 

Tijdens de samenkomst werden toe
spraken gehouden door Luitenant-Ge-

neraal Jhr. W. Röell, Commandant van 
het Veldleger, die aan de heuglijke da
gen in Den Haag herinnerde, en door 
Generaal L. F. Duymaer van Twist, die 
de beteekenis van den B.V.L. voor dezen 
tijd sterk naar voren bracht. 

Ook deze toespraken werden door de 
N.C.R.V. uitgezonden, zoodat velen in 
den lande meegenoten hebben van 
dezen keurigen herinneringsavond. 

De heer Sanders, die de ziel was van 
de reeks historische taf ereelen, werd 
zoowel' door Generaal Duymaer van 
Twist als door Ds. Hoeneveld op har
telijke wijze gehuldigd. 

De Heerenstraat in Paramaribo. 

landsch Guyana bestuurde tot 1795. 
Reeds vóór Suriname Nederlandsch 

was, werd er een bloeiende landbouw 
gedreven door Engelschen, Hollanders 
en Joden. Tabak en suiker waren de 
hoofdproducten; e; leefden veel aanzien
lijke plantage-bezitters. Die welvaart 
bleef ook in de 18e eeuw voortduren tot 
groot voordeel mede van de Nederlanders 
in het vaderland. 

In den Napoleontischen tijd werd Su
riname nog eens veroverd door de Engel
schen, maar in 1814 kwam de thans be
staande verdeeling van Guyana tot stand, 
waardoor er nu ei~enlijk vijf Guyana's 
bestaan, n.l. het Venezuelaansche, het 
Britsche, 4) het Nederlandsche, het 
Fransche en het Braziliaansche. 

Gedurende de eerste helft der 19e 
eeuw leverden de Surinaamsche planta
ges nog schatten op. Suriname was ge
durende de eerste twee eeuwen van het 
bestaan van West-Indië heel wat belang-

4 ) Hierin liggen de eertijds Nederlandsche 
koloniën Demerara, Essequibo en Berbice. 
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Uit de afdeelingen 

Aagtekerke. 27 Januari hield de afdeeling 
van den B.V.L. alhier een vergadering. De bur
gemeester opende deze bijeenkomst en gaf het 
woord aan overste Bierman, die in een ma
gistrale rede een historisch overzicht gaf ':an 
het ontstaan en de werking van den B.V .L. 
Uit het applaus bleek, hoe aandachtig de land
stormers geluisterd hadden. 

Aalsmeer, 14 Jan. Door de drie plaatselijke 
afdeelingen is een propaganda-avond gehouden 
in gebouw "!Je Oude Veiling". Een inleidend 
woord werd gesproken door den voorzitter der 
plaatselijke landstormcommissie, burgemeester 
J. Kastelein. In het bijzonder heette spr. welkom 
res.-kolonel C. M. Donck, majoor Kloos en 
adjudant Kalkhoven. Enkele films werden ver
toond. 

Aardam, 25 Jan. Sprekers o.m. overste Boots 
en majoor De Borst, die uit zijn Indischen tijd 
verteld heeft. Vertoond werd de film van den 
landdag te Alphen a. d. Rijn. Toen de heer De 
Goede op het filmdoek verscheen, klonk een 
daverend applaus. 

Akersloot, 18 Jan. Jaarvergadering met prijs
uitreiking. Zeer waarschijnlijk ten gevolge van 
het zeer slechte weer, was de opkomst, alhoe
wel niet slecht, toch niet groot. Prijswinnaars 
waren: 1. A . Terluin, 2. W. Krom, 3. C. Terluin, 
resp. A-, B- en C-schutter. 

Alem, 17 Jan. Prijsuitreiking. 

Alphen (N.Br.), 12 Jan. Propagandasamen
komst, onder leiding van den heer F. van Beek, 
burgemeester van Boxtel en voorzitter der ge
westelijke commissie, die in zijn inleidend woord 
den B.V.L. teekende als een fortificatie voor 
gezin, vaderland en kerk. Burgemeester Vienings, 
uit Clinge, heeft een rede gehouden over het 
gezag, waarbij spr. tal van teekenende voor
beelden gaf van de beteekenis van het gezag. 
De heer Van Agt, gewestelijk secretaris, sprak 
een slotwoord. Onder de aanwezigen waren 
wethouder Baelen, gem.-secretaris Baelen, het 
raadslid De Jong, terwijl kapelaan Van Dyck 
later binnenkwam. 

Andijk-West, 21 Jan. Jaarvergadering met 

rijker dan de Antillen. Intusschen be
stonden er toen toestanden, die weinig in 

1 overeenstemming waren met de Christe
lijke beginselen van het Nederlandsche 
regeeringsbeleid: al het werk werd ge
daan door slaven, wier lot onmenschelijk 
hard was. Toen in 1863 de slavernij werd 
afgeschaft, ontvielen plotseling aan de 
plantages zooveel werkkrachten (van de 
geheele bevolking van Suriname, destijds 

1 53.000 zielen, waren 35.000 slaaf!). dat 
de meeste niet meer te exploiteeren wa
ren. Men heeft getracht (ook bij onze 
buren) in dat gebrek aan werkkrachten 
te voorzien, door invoer eerst van Britsch
Indiërs, later van Oost-Indische ( Javaan
sche) inboorlingen, die na afloop van 
hunne werk-contracten voor het grootste 
gedeelte land-kolonisten werden. Reeds 
in 1853 was men begonnen met Chinee
zen-immigratie, doch hun aantal bleef be
perkt; de Chineezen werden na omme
komst van hunne contracten veelal han
delaren. 

De oude cultures hadden intusschen 
een slag gekregen, waarvan zij zich nooit 
meer hebben kunnen herstellen, terwijl 
verbouwing van nieuwe producten: rijst, 
cacao, bananen enz. slechts matig geluk
ten. De goud- en bauxiet (aluminium)
winning slaagden eveneens slechts be
perkt. 

In de laatste jaren wordt geijverd voor 
het koloniseeren van Nederlanders als 
zelfwerkende boeren. De daaraan verbon
den risico's en hooge kosten hebben de 
uitvoering ervan tot nu toe tegenge
houden. 

Alles bij elkaar genomen is Suriname 

prijsuitreiking. Ter sprake kwam een te houden 
gecombineerde bijeenkomst te Wervershoof. 
Prijswinners waren: 1. Jb. Buisman, 2. P. Jong 
en 3. K. Hooiveld. 

Anna Paulowna, 30 Jan. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking. Wegens ongesteldheid van den 
voorzitter, burgemeester Lovink, werd de ver
gadering geleid door den heer A. Komen, secr.
penningmeester. Mede aanwezig was de aange
wezen commandant voor het Vrijwillig Land
stormkorps, de res. luit.-kol. J. C. van Houte1;1. 
Bericht was ingekomen, dat de gew. secretaris 
wegens drukke werkzaamheden niet aanwezig 
kon zijn. Nadat de prijzen waren uitgereikt, 
werd door res. luit-kol. Van Houten een be
spreking gehouden over de belangrijkste punten 
den B.V.L. betreffende, wanneer deze mocht 
worden opgeroepen. 

Prijswinners waren: 1. A. A. Schouten, 2. H. 
Veul, 3. J. A. Smit en 4. M. Plagmeijer. 

Beek en Donk, 15 Jan. Samenkomst van de 
afdeeling Donk in de zaal van den heer v. d, 
Laarschot, onder leiding van den neer A. Teu
nissen. Kapitein Rabou, uit 's-Hertogenbosch, 
hield een keurige rede. Den eersten prijs ont
ving E. Sterken. 

Enkele dagen later, 20 Januari, ontviel bij 
een auto-ongeval een der leden, M. v. d. B., 
door den dood aan de afdeeling. Door een 
aantal leden van den B.V.L., onder leiding van 
den plaatselijk leider, werd zijn stoffelijk over-
schot ten grave gedragen. 1 

Bergen, 23 Jan. Jaarvergadering met prijsuit
reiking. Behalve de plaatselijke commissie, on
der voorzitterschap van burgemeester v. Reenen, 
was mede aanwezig de commandant van het 
Vrijwillig Landstormkoros Verband "Alkmaar", 
de res. luit.-kol. J. C. van Houten. In zijn be
groetingswoord wenschte de voorzitter den 
B.V.L. en in het bijzonder de afdeeling Bergen 
een voorspoedig 1937 toe. Voor alle aanwezigen 
was een prijs beschikbaar, dank zij het ijveren 
van de plaatselijke commissie. Beste schutters 
waren dit jaar: 1. J. C. Punt, 2. P. Stam, 3. H. 
Smit en 4. J. Klaver Tzn. Aan de heeren N. J. 
Min en P. Druiven werd een scherpschutters
brevet uitgereikt. 

thans een vrijwel noodlijdend rijksdeel. 
Het is vier à vijf maal zoo groot als Ne
derland (bijna 174.000 K.M.2), doch er 
zijn slechts 250 K.M.2 in cultuur; de rest, 
ruim 99 % van het geheel, bestaat uit on
doordringbare bosschen en woeste gron
den. De nu nog ± 60 geëxploiteerd wor
dende plantages ( van de vele honderden 
van vroeger) liggen op sommige punten 
van de kust en langs de oevers der voor
naamste rivieren; de terreinen der ver
laten plantages zijn, met al wat er op 
stond, weer ,door den sterken tropischen 
plantengroei overwoekerd! 

De grenzen voor Suriname zijn, voor 
wat betreft die met de oostelijke en wes
telijke buren, deels afgebakend door 
groote rivieren, maar deels nog onzeker; 
de grens in het Zuiden met Brazilië is 
eveneens slechts globaal bepaald. Er is 
thans een expeditie bezig met de vaststel
ling van nauwkeuriger grenzen. 

Er zijn sedert het aanbreken der 20e 
eeuw een tiental wetenschappelijke expe
dities uit geweest voor verkenning van 
het binnenland, dat nu langzamerhand in 
zijn samenstelling vrij ,go~d bekend is. 
Vóór de kust liggen talrijke modderban
ken, welke voortdurend van ligging en 

· uitgestrektheid veranderen door den 
stroom van rivier-slib uit de mondingen 
van de Amazone-rivier. De noordelijkste 
strook vast land met een ,diepte van 
25-100 K.M., bestaat uit laag zee-allu
vium, gemengd met rivier-slib. Naar het 
zuiden toe volgt dan het gebied der z.g. 
Savannen, dat zijn dorre zandvlakten met 
wat kruiden en heesters, Tenslotte komt 
het heuvel- en bergland met gesteentes 
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Bergen op Zoom, 25 Jan. Samenkomst in de 
Korenbeurs, onder leiding van res. 2e luitenant 
Marchand, waarbij een propagandarede gehou
den is door pastoor Van Genk, den geweste
lijken secretaris. De heeren C. J. Kooien en 
M. v. d. Boom, die den leeftijd van 55 jaar 
hadden bereikt, werden als actieve B.V.L.-ers 
uitgeluid. Eerste prijzen verkregen, in klasse A: 
W. Leenders, en in klasse B: A. Spruyt. 

Bergentheim, 20 Jan. Jaarvergaderinf;!. Trots 
de slechte wegen - er was 's daal!s veel sneeuw 
gevallen - kon de heer Huizinga, hoofd der 
Geref. school alhier, bij den aanvanl! een 60-tal 
leden en eenige dames een hartelijk welkom 
toeroepen. De heeren Goedhart en Katerberg 
voerden het woord. Tot leden der plaatselijke 
commissie werden geïnstalleerd de heeren G. 
Reinders, A. Schuurman, F. Hultink en ds. Mor
sink. Enkele hlms werden gedraaid. 

Berghem, 22 Jan. Onderlinge avond onder 
leiding van den heer Gielen, plaatselijk leider. 

Berlikum, 22 Jan. Samenkomst in de con
sistorie van de Herv. Kerk. Als spreker trad op 
mr. J. v. d. Schaaf, van Beetl!umermolen, die 
een Friesche rede hield over "Macht en Rjucht" . 

Besoijen, 6 Jan. In de vacature, ontstaan door 
het bedanken van den heer G. Couwenben!, is 
door de gew. commissie tot plaatselijk leider 
benoemd de heer Th. J. Nuyten. 

Blokker. Ook in deze afdeelin{! was de op
komst !!oed. Het lid van de plaatselijke com• 
missie dr. Barnhoorn - die een prijs beschik
baar had gesteld voor het hoogst behaalde 
aantal punten door den schutter die alle zes 
oefeninQen had medegemaakt - kon wegens 
omstandigheden niet aanwezig zijn, hetgeen be
treurd werd. Prijswinners waren: 1. C. Mol, 
2. K. Koelemeijer en A. N. Neefjes. 

(Jaarvergadering op 28 Januari.) 

Borne. Het resultaat van den schietwedstrijd 
van den B.V.L. was als volii:t: J, Meijer 95 pt., 
H. ten Tusscher 93 pt, J. Simonetti 93 pt., J. 
Hiethaar 92 pt., J. Mulder 91 pt. en J. Olde 
Olthof 91 pt. 

Boskoop, 21 Jan. Samenkomst in "Flora", 
onder leiding van dr. A. S. Kater. Onder de 
gasten waren mr. E. P. Verkerk, zoomede voor
zitter en secretaris gew. commissie, de heeren 
Dercksen en mr. Van Mechelen. 

Boschnegerhoofden op bezoek te Paramaribo. 

van het alleroudste geologische tijdperk. 
De hoogste top ligt in den Wilhelmina
keten en reikt tot 1280 M. 

Acht groote rivieren, alle ongeveer van 
Zuid naar Noord stroomend, doorsnijden 

I tezamen met hunne zijrivieren en kreken 
het geheele terrein van Suriname. De 
mondingen in zee zijn geweldig breed, 
zoo bijv. van de Corantijn 5½ K.M. en 
van de Suriname-rivier 3 ½ K.M, 

Aan de kust bedraagt het verschil van 
eb en vloed normaal 3 M.; zulks laat zich 
natuurlijk tot ver land-inwaarts gevoelen 
op de rivieren. De verschillen in water
stand in de groote stroomen kan tot 12 M. 
oploopen! 

Geheel Suriname ligt tusschen 2 en 6° 
ten Noorden van den evenaar en heeft 
dus een tropisch klimaat. 

De hoofdstad Paramaribo, ontstaan 
sedert 1613 uit een Indiaansch dorp van 
dien naam, ligt aan de ter plaatse 1000 
M. breede Suriname-rivier, op ongeveer 
10 K.M. van de monding. Zij is zetel van 
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RIDING KIT · ORIGINEELE ENGELSCHE 
Rijpantalons naar maat 

f 16.• totf ,o.
GeconfectionnePrd 

f 17.-, f 20.• en f 23.
Rijcolberts naar maat 

vanaf f 25,• 
GeconfectionnePrit 

f 20.- en f 25.-
L. BAKKER, 

Bespoke Tailoring 
31' Laan v. Meerdervoort 
Tel. 33'788 • 's-Gravenhage 

Nadat de heeren dr. Kater en Dercksen het 
woord hadden gevoerd, gaf dr. Veeneklaas, uit 
Utrecht, een lezing over zijn bezoek aan Abes
synië, in dienst van het Roode Kruis . Op aan
gename wij?:e vertelde spr. zijn wedervar 0 n en 
het vele schitterende werk, dat door het Roode 
Kruis verricht is, niet voor s5eld of voor eer, 
maar uit louter menschlievendheid. 

Bovenkarspel, 26 Jan. Jaarvers5adering met 
prijsuitreiking, onder leiding van den voor?:itter 
der plaatselijke commissie, burgemeester Elders, 
die 11loedvolle en opwekkende woorden snrak. 
Behalve de orijzen, door het Verband beschik
baar ~Psteld, was er, dank zij de actie der 
plaatselijke commissie, een aantal fraaie en 
nutthfe prijzen ter uitreiking. De 1e, 2e . 3e en 
4e prijs vielen ten deel aan resp.: J . Kaptijn, 
Jac. Beemsterboer, D. Visser en S. Klein Azn. 
Vertooning van Landstormfilms in den komen
den winter werd ter sprake gebracht. 

Brunssum. Ten gemeentehui?:e werd een ver
gadering belegd door de voorlooni!ie commissie 
tot oorichting van een vrijwillige-landstorm
afdeeling ter olaatse. Men besloot tot onrichting. 

Ter vergadering waren aanwezig: de secre
taris van de s5ewesteliike landstormcommissie , 
1 e luitenant Merkus uit Sittard, burgemeeste r 
A. Schmier, kapelaan J. Haan, de heer J. W. C. 
oo den Kamp, bedrijfsingenieur der Staatsmiin 
Hendrik, mr. H. Soauwen, WPthouder J. H. 
Huismans, de heer A. M. van Hoof, voorzitter 
der R.K. WerL-Jiedenv<'1reeni<1ing, alsm ede de 
heeren H. J. Offermans, A. Peeters en J. Boels 

Het voorloooig dagelijksch bestuur werd 
samen!iesteld als vnl6t: mr. H . Snauwen. voor
zitter; de heer J. Boels, secretaris, en de heer 
A. Peeters, leider. 

Men is voornemens, zoowel in Rumoen als 
in Brunssum een prooa6anda-avond te houden 
met spreekbeurt en/of film. 

Budel, 22 Jan. Huishoudelijke vergadering, 
onder leiding van den heer J. v. d. Hout. Bij de 
prijsuitreiking verkreeg de heer A. Broers den 
eersten prijs. Tot leden der kascommissie wer
den aans5ewezen de heeren H. Peeters, P. Neijs
sen en G. Cox. 

Dedemsvaart, 16 Jan. 1e prijs: F. Leenders. 

Delden, 2 Jan. Tot hulpleider is aangewezen 
de heer H. van Dalfsen. 

Delft, 26 Jan. Uit het Raadsoverzicht van de 
.,Std." knippen we: 

den Gouverneur en van de Staten 5) van 
Suriname en heeft thans een goede 50.000 
inwoners. De stad heeft deels een Neder
landsch, deels een tropisch karakter; be
houdens in enkele centra van verkeer, is 
de sfeer er landelijk rustig. Het publiek 
op straat is zeer gemengd: naast blanken 
ziet men er creolen, hindoe's, Javanen, 
Chineezen, boschnegers en een enkele 
maal zelfs een Indiaan uit de binnen
landen. Allen gedragen zich rustig en 
correct, in vormen uiteraard op uiteenloo
pende wijze naar rasaard. 

Overig Suriname is uiterst dun bevolkt 
met nog geen 115.000 zielen op bijna 
175.000 K.M.2 oppervlakte. 

Buiten de hoofdstad zijn de eenigste 
plaatsjes van wat belang: Nieuw-Nickerie 
tegenover de Engelsche kolonie aan de 
grensrivier met ruim 3800 zielen; Albina 
aan de grensrivier met Fransch-Guyana 
met 300 zielen en Totness aan de kust 
met ± 800 bewoners; verder Lelydorp, 
Mariënburg en Nieuw-Amsterdam. In 
Moengo is het bauxietbedrijf van een 
Amerikaansche Aluminum-maatschappij 
gevestigd. Santigron is een bezienswaar
dig boschneger-centrum en een uur of vijf 
stoomens de Suriname-rivier op, ligt de 
thans verlaten Joden Savanna. 

De kleinere vestigingen en plantages 
hebben veelal namen van N ederlandsche 
steden of dorpen of herinneren aan vroe
gere er zich gevestigd hebbende Fransche 
of Engelsche families. Vervlogen glorie . 

Een spoorweg van 175 K.M. lengte, 

6
) Suriname kreeg reeds in 1684 zijn eerste 

vertegenwoordigend lichaam. 

WOUDA'S ZAADHANDEL 
ORANJEWOUD 

Vertrouwd adres voor 1 e kwaliteit 

TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

VRAAGT PRIJSCOURANT 

,,'t Kan verkeeren. Daaraan moesten we 
denken, toen het subsidie aan de geweste
lijke landstormcommissie "Zuid-Holland
West" werd toegestaan, slechts met de 
aanteekening _van den Communist, dat hij 
tegen was." .... 

Deurne, 24 Jan. Samenkomst, waarbij de kapi
tein Rabou en luitenant Van Bavel gesproken 
hebben. 

Deventer, 23 Jan. De zaal van het St. Joseph
gebouw bleek te klein te zijn om alle belang
stellenden te herbergen en daarom was naast 
deze zaal ook de koffiekamer in gereedheid 
gebracht voor de gasten van dezen avond. On
der de aanwezigen was burgemeester mr. F. W. 
R. Wttewaall. De voorzitter van de plaatselijke 
commissie, kolonel Bessem, sprak een openings
woord, waarin hij herinnerde aan het heugelijk 
huwelijksfeest van het vorstelijk paar. De afdee
ling nam deel aan den optocht, georganiseerd 
door de Deventer Oranjevereeniging. Kolonel 
Lavaleye, voorzitter der gewestelijke commissie, 

VAANDELS VLAGGEN 
Fa. JANSSEN & Co., Stationstraat 4, Tilburg 
Tel. 813. Eigen atelier. 70-jarige reputatie. 

Hoogste tentoonstellingsbekroningen 
+ Prima werk en voordeelige prijzen + 

gaf een historische bescliouwing over Oranje 
en Nederland in den loop der eeuwen en tee
kende ten slotte den B.V.L. als een rots in -de 
branding in de naoorlogsche jaren. Een vroolijk 
programma volgde. 

Diessen, 29 Dec. Jaarvergadering, als sprekers 
traden op de korpscommandant, luit.-kolonel 
Hafkemeijer, en de secretaris van de geweste
lijke landstormcommissie, de heer Van Agt. 
Beide sprekers vonden een talrijk en zeer aan
dachtig gehoor. J. C. Vingerhoets ontving den 
eersten prijs. 

Dokkum, 14 Jan. Samenkomst in de Geref. 
Oosterkerk, onder leiding van den heer S. Cam
puy. Eerste spreker was ds. Kalmijn, Ned. Herv. 
pred. te Birdaard, met het onderwerp: ,,Hou 
en Trouw". Tweede spreker was ds. Bik te 
Enkhuizen, die als onderwerp koos: ,,Rood
borstje, wend je kop zoo niet". Ten slotte sprak 
ds. Muis, geref. pred. te Hijum, over "Troon 
en Volk". 

Drunen, 10 Jan. Vergadering in de zaal der 
meisjescongregatie. Het woord voerden de 
heeren Rabou, uit 's-Hertogenbosch, en notaris 
Schreurs. Eerste prijzen ontvingen, kl. A : M. 

Op den landstormavond te Barneveld . 

thans met slechts beperkten dienst, leidt 
een eind het binnenland in. Verder zijn 
er ongeveer 250 K.M. autowegen. Overi
gens kan men het binnenland slechts per 
boot bereiken langs de rivieren. 

Het is te hopen, dat te eeniger tijd ook 
voor Suriname zich een nu nog niet be
grepen mogelijkheid zal voordoen, om 
evenals Curaçao liefst in korten tijd we
der omhoog te komen. 

In de wereld-politiek-stategische ver
houdingen neemt Suriname thans geen 
plaats van eenige beteekenis in. Maar wie 

weet, wat de toekomst in deze nog kan 
brengen? Tot voor betrekkelijk korten 
tijd hadden ook weinigen het besef, hoe 
uiterst belangrijk Curaçao lag bijv. ten 
aanzien van het Panama-kanaal! 

De sterkte der bevolking van geheel 
Suriname beliep einde 1935 in af geronde 
cijfers aan: 

Europeanen .... . .... . 
Creolen ........... . 
Javanen ........... . 
Britsch-lndiërs 

1.950 
65.000 
33.500 
41.000 

In den Brisch-lndischen kapperswinkel. 
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de Wit ; kl. B: J. v. d. Bosch; kl. C: Fr. van 
Delft Jzn. De afdeeling telt thans 80 Vrijwil
ligers. 

Den Dungen, 20 Jan. Prijsuitreiking, waarbij 
de heer Rabou, uit Den Bosch, het onderwerp 
besprak: ,,Waarom nu nog B.V.L. ?" Eerste-prijs
winnaar: J. Ondersteijn. 

Ermelo. Onder buitengewoon groote belang
stelling werd op Woensdag 27 Januari in 
Christelijk Volksbelang een B.V.L.-avond ge
houden. De vergadering stond onder leiding van 
den voorzitter der Plaatselijke Commissie, den 
heer W. F. H. v. d. Wart, die in zijn openings
woord de moeilijke tijden schetste voor volk en 
regeering eenerzijds, maar ook de redenen tot 
dankbaarheid anderszijds. 

Ds. J. J. Timmer, lid der pl. comm., sprak een 
opwekkend woord en wees vooral op de ~roote 
gevaren, die dreigen van twee kanten, n .l. d ie 
v:> n communisme en fascisme. In de plaats van 
ds. J. v. Herksen, die een slotwoord zou spre
ken , maar door droevige familieomstandigheden 
daarin verhinderd werd, sorak de heer B. Th. 
's Jacob van Staverden, lid der plaatse!. en 
gew. commissie, aan het slot de vergade
ring toe. 

Een 3-tal brevetten voor scherpschutters 
werd door den voorzitter uitgereikt, die ook 
onder applaus der aanwezigen een warm woord 
van dank sprak tot den plaatsel. leider der 
afd., den heer G. v.d. Veen, die gedurende een 
reeks van jaren zijn krachten aan den B.V.L. 
op voorbeeldige wijze gaf. De avond werd op
l!eluisterd door muziek van Crescendo van 
Veldwijk en declamatie door den heer Jansen 
van Harderwijk. 

Enumatil. Alhier werd een vergadering ge
houden van de afdeeling van den B.V.L. Er was 
een flinke opkomst. Aanwezig waren de heoren 
De Jonge en Atema van de Gewestelijke Com
missie. 

Op den schietwedstrijd, die werd gehouden, 
werden goede resultaten bereikt. Prijswinnaars: 
K. W. Renkema, P. Oostra, H. Steenbergen, I. 
Hoolsema, H. Stamhuis en U. de Vries. 

Ook een drietal leden van de Plaatselijke 
Landstorm Commissie woonden deze bijeen
komst bij. 

Fijnaart, 19 Jan. Jaarlijksche vergadering, on
der leiding van den heer J . W . van den Dries, 
in de bovenzaal van de Hervormde school. Een 
bijzonder woord van welkom werd gericht tot 
den heer B. Lanning, die door de gewestelijke 
landstormcommissie werd aangewezen tot plaat
selijk leider in de plaats van den heer A. A . 
Nijhoff, welke laatste zijn ontslag als zoodanig 
had genomen. Tot den heer Nijhoff richtte de 
voorzitter een hartelijk woord van dank, Hierna 
sprak kapelaan Stulemeijer, die, hoewel hij er 
van overtuigd 1s, dat de B.V.L.-ers vredelievende 
burgers zijn, in een keurige redevoering een 
ernstig woord tot de vrijwilligers richtte. 

Chine~zen ......... . 
Indianen ........... . 
Negers .... . ........ . 

2.000 
2.500 

17 .000 

In totaal dus bijna 163.000 zielen. 

Ik meen het bij deze korte be
schrijving van Nederlandsch Guyana te 
moeten en te mogen laten, om mijn pu
blicatie wat beperkt en den inhoud ervan 
gemakkelijk te onthouden te maken. Er 
zou over dit rijksdeel juist nog zeer veel 
te vertellen zijn, omdat talrijke proble
men om oplossing vragen, teneinde de 
algemeene welvaart weder in klimmende 
lijn te brengen en de specifieke belangen 
der verschillende bevolkingsgroepen naar 
wensch te kunnen behartigen. Maar juist 
omdat dit problemen zijn, kan een behan
deling ervan in een artikelenreeks als de 
onderhavige achterwege blijven. 

Slechts zij nog opgemerkt, dat Suri
name, ondanks het feit, dat de bevolking 
als geheel er thans voor ruim 50 % Azia
tisch is, sterk Nederlandsch voelt; het 
land noemt zich: de 12e Provincie van 
Nederland! 

Moge de Nederlandsche regeering met 
Gods hulp er in slagen, Nederlandsch 
Guyana in -de toekomst naar hernieuw
den bloei te leiden. 
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opwekkend en 
verkwikkend 

Prijswinnaars: groep 1: 1. B. Lanning, 94 pt.; 
2. B. Agterdenbos, 92 pt.; groep II: 1. W. Oost
dijck, 90 pt.; 2. Ant. Verschuren, 90 pt. 

De "Oranjevaan-boys" zorgden voor muzikale 
afwisseling. 

Geertruidenberg, 2 Febr. Prijsuitreiking in 
Hotel Centraal van de afd. Geertruidenberg
Raamsdonkveer. 

Gemert, 7 Jan. Na afloop van den optocht 
was door den B.V.L. een schietwedstrijd geor
ganiseerd. Eerste-prijswinnaar: Jac. Donkers. 

Gemert, 30 Jan. Feestelijke samenkomst in 
het alcoholvrij lokaal om 6 uur, gevolgd om 
8 uur - goede gedachte! - door een vergade
ring met oud-militairen. 

Genemuiden, 18 Jan. Propaganda-avond in het 
zgn. Weeshuis van de afd. Genemuiden-Kamper
zeedijk, onder leiding van burgemeester J. G. 
Hamer, die in 't bijzonder hartelijk welkom 
heette kolonel Rozendaal, mr. De Bruijn en 
den vroegeren plaatselijk leider den heer S. 
Hammer, thans burgemeester van Goudswaard 
en Piershil. Spreker bracht laatstgenoemde har
telijk dank en bood hem twee zilveren thee
lepeltjes aan, voorzien van het gemeentewapen, 
met inscriptie. Verder sprak hij een woord van 
welkom tot den nieuwen plaatselijk leider, den 
heer B. Kamp. 

Dan volgde een vertooning van "Landstorm 
rond Oranje" en een leerzame en boeiende rede 
van den heer Hendrik de Boer, uit Den Haag. 
Een zeer geslaagde avond. 

Goudswaard, 14 Jan. Landstorrnavond van de 
afd. Goudswaard en Piershil, onder leiding van 
den heer F. J. Villerius. Na een enkel woord 
van burgemeester S. Hammer werd de film 
"Landstorm rond Oranje" vertoond. Het woord 
voerden de heeren De Boer, overste De Neeve 
en C. M. Lindenberg. Onder de gasten waren, 
nog de heeren F. D. van der Mast, gewestelijk 
secretaris, en dr. K. W. Walstra. 

's-Gravenhage, 9 Febr. Res.-majoor J. Kruis, 
plaatselijk leider van Sportkwartier, werd be
noemd tot res.-majoor bij het Regiment Jagers. 

Gorssel-Eefde, 5 Jan. Propagandà-filmavond 
in hotel "De Roskam" te Gorssel. Behalve de 
leden der afdeelingen en van de Burgerwacht 
waren eenige vooraanstaande ini::ezetenen uit
genoodigd. De voorzitter der plaatselijke land
stormcommissie, burgemeester Wentholt, opende 
de · vergadering. Enkele films werden vertoond. 
Kolonel Lavaleye getuigde in het slotwoord van 
de beslistheid, waarmede de B.V.L. zich, als ·t 
noodig mocht zijn, zou scharen om den troon 
van Oranje, ter verdediging onzer vrijheden, lot 
steun van het wettig gezag. 

Grootebroek, 25 Jan. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking, voorafgegaan door een schiet
wedstrijd (geluksbaan), waaraan door 37 perso
nen werd deelgenomen, die allen in het bezit 
van een prijs konden worden gesteld. Als prijs
winnaars en beste schutters van de gewone 
oefeningen kwamen in aanmerking: 1. J. Kok 
(pl. leider), 2. K. Laan, 3. C. Rijkes, 4. N. Ligt
hart, 5. J. L. C. Thomas, N. P. M. F. Noordeloos, 
7. S. Laan, 8. Jb. de Boer. Voorts konden twee 
koningsschuttersbrevetten worden uitgereikt, 
met het koningsschutterskruis, voor de heeren 
P. Bakker en A. Haakman. 

Hazerswoude, 28 Jan. Te dezer plaatse wer
den heden vier filmvoorstellingen gegeven van 
het vorstelijk huwelijk, waarbij ook de film 
van den landdag te Alphen a. d. Rijn gedraaid 
werd. Deze voorstellingen hadden groote be
langstelling uit B. V. L.- en Burgerwachts
kringen. 

Heemskerk, 27 Jan. Jaarlijksche landstorm
avond, bijgewoond door voorzitter en secretaris 
der gewestelijke landstormcommissie Kennemer
land en den korpscommandant. Nadat de plaat
selijk leider, de heer R. Beentjes, de vergade
ring met een toepasselijk woord had geopend, 
nam de voorzitter, pastoor Paulussen, die ver
plaatst werd naar Amsterdam, afscheid van de 
plaatselijke commissie en de afdeeling. Namens 
de plaatselijke commissie bood de heer Beentjes 
een souvenir aan en namens de gewestelijke 
commÏssie bedankte de secretaris den aftreden
den voorzitter recht hartelijk voor het belang
rijke werk, dat hij in de vele jaren, dat hij 
voorzitter is geweest, voor de afdeeling heeft 
gedaan. 

Nadat de secretaris der gewestelijke commis
sie de vergadering had toegesproken en de 
Landstormbelangen in den breede had behan
deld, vertoonde de heer Hos, uit Bloemendaal, 
gedurende een uur enkele zeer mooie films, be
trekking hebbende op het vorstelijk huwelijk en 
op vele gebeurtenissen, die in den loop der 
jaren te Heemskerk hebben plaats gehad. 

De res.-majoor A. F. Borren, aangewezen 
commandant landstormkorps Kennemerland, 
reikte ten slotte met een toepasselijk woord 
de mooie prijzen uit. 

Heerhugowaard-Noord, 27 Jan. Jaarvergade
ring met prijsuitreiking. Niettegenstaande zeer 
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slecht weer en buitengewoon gladde wegen, 
was de opkomst zeer goed. De schietresultaten 
in deze afdeeling stemden tot tevredenheid. 
Dank zij de actie van de plaatselijke commissie 
konden vele schutters met een prijs naar huis 
gaan. Tot de beste schutters behoorden: Jn. 
Beers, Ch. Schuit, J. Deken, Jb. Buter, Jb. Mul 
en Jn. Weel. 

Heerhugowaard-Zuid, 20 Jan. Jaarvergadering 
met prijsuitreiking, onder leiding van den voor
zitter, burgemeester B. J. F. Sutman Meijer. 
Dank zij het werk der plaatselijke commissie, 
konden hier een 20-tal fraaie nrijzen worden 
uitgereikt. Beste schutters waren: 1. Jn. Groene
veld, 2. Joh. Bot, 3. N. Leegwater en 4. N. Beers. 

Heerlen, 12 Dec. Zaterdag 12 Dec. heeft alhier 
de aangewezen commandant van het landstorm· 
korps "Limburgsche Jagers", de res.-kolonel J. 
R. L. Jans, een bespreking van mobilisatie
aangelegenheden gehouden met de officieren 
van genoemd korps. 

Na afloop hiervan kwam de gewestelijke 
landstormcommissie Limburg ter vergadering. 
Dr. Poels heette de officieren, die in zoo'n groot 

-WASFAKKELS VOOR OPTOCHTEN-

door den dood ontnomen. Zwaar valt ons dit 
verlies. Hij was de stoere werker voor onzen 
B.V.L. Als oud-officier stond hij op de bres voor 
onze afdeeling. Trouw tot den dood. Taai en 
volhardend. God, Neerland en Oranje was zijn 
leuze. Als burgemeester stond hij ons met raad 
en daad bij altijd en overal onder alle omstan
digheden. En als voorzitter van de Plaatselijke 
Landstormcommissie was hij de vader van onze 
jongens. 

Op onze propagandavergaderingen was het 
zijn bezielend woord dat ons weer moed gaf; 
zijn gloedvolle toespraken die den tegenstander 
durfden striemen. Hij was het die de puntjes op 
de i durfde te zetten. Nu is hij van ons heen· 
gegaan. Zijn taak is volbracht. Hij wees ons den 
weg dien wij gaan moesten. Wij zullen dien 
volgen. 

Hengelo, 4 Jan. De gewone schietavond kreeg 
een feestelijk slot, waarvan we het volgende 
bericht in de N. Hengel. C. lazen: 

De plaatselijke leider hield een passende toe· 
spraak met betrekking tot het aanstaande vor
stelijk huwelijk, het Wilhelmus werd door de 
aanwezigen gezamenlijk gezongen en heilwen· 

Praalwagen van de Afdeeling Rijen, voorstellende een episode uit de klankfilm 
,,Sluit de Gelederen". 

aantal aanwezig waren, hartelijk welkom; in het 
bijzonder de nieuw aangesloten officieren. In 
enkele treffende woorden gedacht hij den heer 
Tops, tijdens zijn leven ondervoorzitter van de 
gewestelijke commissie, die bij een noodlottig 
ongeval om het leven is gekomen, en gaf ver
volgens het woord aan den 1en luitenant Fievez, 
van den staf te 's-Gravenhage, die een rede 
hield met als onderwerp: ,,De doelstelling van 
onze weermacht en de eischen waaraan deze 
met het oog daarop moet voldoen". De ge
westelijke commissie, alsmede de officieren, 
waren vol lof over de uiteenzetting van den 
luitenant Fievez. Door dr. Poels en mr. v. d. 
Kroon werden er vragen gesteld. 

Verder werd de avond in gezellig samenzijn 
doorgebracht. Onder leiding van den tafel
praeses, den secretaris van de gewestelijke com
missie, werden er veel speeches gehouden, 
sprankelend van humor, o.m. door den voor
zitter, alle leden der gewestelijke commissie en 
tal van reserve-officieren. Er heerschte een 
echte geest van kameraadschap. 

Hellendoorn-Nijverdal. Onze B.V.L. afd. Hel
lendoorn-Nijverdal heeft bij de intrede van 1937 
een zwaar verlies geleden. Onze voorzitter, de 
edelachtbare heer burgemeester mr. L. C. van 
der Steen van Ommeren, werd ons 1 Januari 

Bmgemeester 
Mr. L. C. van der Steen van Ommeren t 

schen op Prinses en Prins en op het koninklijk 
huis werden uitgebracht. Onder het genot van 
een tractatie bleef men hierna nog eenigen tijd 
gezellig bijeen. 

Herpen, 16 Jan. Samenkomst onder leiding 
van den heer C. v. Schaijk, waarbij door de 
heeren van Agt en Hafkemeijer het woord ge
voerd is. De eerste prijs werd ontvangen door 
A. van Leur. 

De hoogeerw. deken sprak nog een woord 
van dank en waardeering en verklaarde zich 
gaarne bereid, naar vermogen zijn medewerking 
tot groei en bloei van den B. V. L. te verleenen. 

Hoogmade, 4 Febr. Welgeslaagde jaarlijksche 
samenkomst, waarbij de kapiteins mr. Bak
huisen Schuit en Karres het woord gevoerd 
hebben. De leiding berustte bij pastoor Lips. 
Een gemengd zangkoor heeft gezongen. Enkele 
films werden vertoond, o.m. de Landdag te Al
phen a. d. Rijn. 

Hoorn, 3 Febr. Jaarvergadering in hotel "De 
Keizerskroon". Aanwezig waren o.a. de com
mandant, luit.-kol. Van Houten, en de nieuw
benoemde secretaris, de heer J. Ottenbros. De 
voorzitter opende de vergadering. Overste Van 
Houten werd uitgenoodigd de prijzen voor den 
laatstgehouden korpsschietwedstrijd uit te rei
ken. Hieraan werd gaarne gevolg gegeven. De 
uitslag was: 1e pr.: A. den Ouden, 99 pt.; 2e pr.: 
C. Stavenuiter, 98 pt.; 3e pr.: H. v. d. Bosch, 
97 pt.; 4e pr.: C. Blokker, 97 pt. 

Hornhorst, 15 Jan. Propagandasamenkomst, 
onder voorzitterschap van den pastoor, waarbij 
de heeren Banning en Goedhart het woord ge
voerd hebben. Eerste prijswinnaar was L. Huis
man. Enkele landstormfilms werden vertoond. 

Hulten, 1 Febr. In café de Swart had de 
prijsuitreiking plaats van de gehouden schiet
wedstrijden in 1936, van den B. V. L. Na afloop 
werden de leden op worstenbrood getracteerd. 

Eerste prijswinnaar: Adr. Thielen. 

(1/,J,iJ, ~. 
's-Gravenhage. Tel. 117505 * 

Hotel 
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HOBBEL" 
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 

Kollum, 21 Jan. De afdeeling Kollumerland 
hield hedenavond haar jaarlijksche samenkomst, 
onder voorzitterschap van burg. J. J Woldringh. 
Eerste spreker, met daverend applaus begroet, 
was generaal Duymaer van Twist, die een kern
achtig woord tot zijn B.V.L.-ers sprak. 

Een gunstig jaarverslag werd uitgebracht 
door den heer Tj. Hoof, plaatselijk leider te 
Onderdendam, terwijl de penningmeester, de 
heer C. Kruizinga, een financieel overzicht gaf. 

Ds. G. van Velthuizen, N. H. pred. te Hantum, 
hield een boeiende rede over "Onze naam". 

De prijzen van den gehouden schietwedstrijd 
werden uitgereikt door ds. J. van Loo te Zwa
gerveen. 

Door pater Aug. de Hart te Drachten werd 
in een bezielende rede opgewekt tot bescher
ming van Godsdienst, gezin en gezag, terwijl de 
heer Heukels een pakkend slotwoord sprak. 
Den generaal werd bij zijn vertrek een ovatie 
gebracht Buiten de reeds genoemden waren 
o.m. nog aanwezig de kapitein Boulogne, la 
Roi en De Vries, majoor Van Schelven en de 
gemeente-secretaris van Dantumadeel. Enkele 
dames in Friesch costuum zorgden voor trac
tatie. 

Langenboom, 11 Jan. Onder leiding van den 
nieuwbenoemden commandant van den B.V.L. 
werd een algemeene vergadering gehouden in de 
zaal van den heer P. van Duijnhoven. Na eenige 
mededeelingen van den commandant J. Ver
stegen omtrent de winteroefeningen en prijs
uitdeeling werd overgegaan tot benoeming van 
een afdeelingscommissie. Hiervoor werden ge
kozen de heeren G. v. d. Burgt, Jac. v.d. Linden 
en P. H. Hendriks 

Langeraar, 26 Jan. Geslaagde jaarlijksche 
samenkomst. Ondanks de gevaarlijke gladheid 
der wegen, waren overste Boots, de kapiteins 
Karres en mr. Bakhuisen Schuit, en de heer 
Bontje toch uit Den Haag gekomen om de 
samenkomst te doen slagen. De toesprake• 
werden door een keurig filmprogramma afge
wisseld, waarbij "de landdag te Alphen a. d. 
Rijn" bijzondere aandacht trok. Burgemeester 
en mevrouw Hoogenboom waFen aanwezig. 

Lemelerveld, 4 Jan. Vergadering in het R.K. 
Vereenigingsgebouw, onder leiding van pastoor 
H. J. M. Morselt, die o.m. dank bracht aan den 
heer T. Timmer voor de wijze, waarop hij het 
leiderschap vervult. 

Alvorens over te gaan tot het vertoonen van 
eenige films, sprak de secretaris van het Ge
west, burgemeester Banning, een gloedvolle 
rede uit en legde grooten nadruk op het a.s. 
huwelijk van onze Prinses. Met een opwekkend 
woord om trouw te blijven aan het beginsel van 
den B.V.L. en steeds aan de schietoefeningen 
onder leiding van den instructeur W. A. Huis
mans deel te nemen, sloot de heer Banning zijn 
toespraak en ging hij over tot het uitreiken van 
de schietprijzen. 

Losser, 5 Febr. Jaarvergadering in hotel Smit. 
De plaatselijk leider, de heer H. M. van Hel
voort, heette de leden en genoodigden welkom. 
De prijzen van den in het afgeloopen jaar ge
houden schietwedstrijd werden uitgereikt door 
den voorzitter der gewestelijke landstormcom
missie Twente, den heer H. J. P. van Heek, 
terwijl door hem het brevet van koningsschutter 
werd uitgereikt aan J. van der Horst. 

De burgemeester van Weerselo, de heer H. A. 
C. Banning, sprak als secretaris der gewestelijke 
landstormcommissie, terwijl de burgemeester 
van Losser, de heer C. J. A. van Helvoort, 
sprak als voorzitter der plaatselijke commissie. 

Tijdens deze avond werd de film van het 
vorstelijk bruidspaar vertoond. 

Markelo, 28 Dec. Samenkomst van B.V.L. en 
B.W., onder leiding van mr. A. P. Korthals 
Altes. 

Als eerste spreker trad op res. kapitein G. 
F. Boulogne, secretaris van de Nat. Landstorm
commissie, die sprak over de waarde van het 
Huis van Oranje voor den B.V.L., waarna tle 
klankfilm ,;Landstorm rond Oranje" werd ver
toond. De volgende spr., de heer H. A. Kraaijen
brink, toegevoegd aan den Inspecteur van de 
B.W., wees op den nauwen band tusschen 
B.W. en Oranje en tusschen B.V.L. en B.W. 
Daarna werd de film "De Landdag te Dedems
vaart" Tertoond, waarna de commandant L.S.K. 
"Twentsch Verband", luit.-kol. C. E. W. Baron 
van Voorst tot Voorst de vrijwilligers aanmaan
de om paraat te blijven. 

Marken. Propagandabijeenkomst, die goed 
bezocht werd: ca. 200 personen. Opening door 
den heer Tintel, plaatselijk leider. Hij heet allen 
welkom, in 't bijzonder kap. Neuyen, adj. Kalk
hoven en den filmoperateur, allen uit Amster
dam, en zet het doel van dezen avond uiteen. 
Hierna installeert kap. Neuyen den nieuwen 
voorzitter, burgemeester Verheul, en den vice
voorzitter D. de Waart. Daarna film van den 
Landdag Hilversum 1935 en den schietwedstrijd 
1933 te Amsterdam, waarop vele Markers voor
komen, tot groote vreugde van het publiek. Bij 
wijze van pauze reikt kap. Neuyen zes scherp· 
schuttersbrevetten uit en enkele prijzen van 
den schietwedstrijd. Hierna film van de Kon. 
verlovings- en huwelijksfeesten en tot slot een 
natuurfilm van Aalsmeer en omgeving. Kap. 
Neuyen sprak ook nog een kernachtig woord 
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over het doel en den oorsprong van den B.V.L. 
Burgemeester Verheul sluit de bijeenkomst, 
welke als goed geslaagd beschouwd mag worden, 

Melissant, 20 Jan. Propagandaavond, onder 
voorzitterschap van den heer W. P. Vogelaar. 
Van de aanwezigen werd in het bijzonder wel
kom geheeten overste Gerlach, de nieuw opge
treden aangewezen commandant en de heer 
Hogeweg, de gewestelijke secretaris. 

Na een keurig inleidend woord van den heer 
Vogelaar, bracht de plaatselijke Ie!der, de heer 
Koole, het jaarverslag uit, waarmt bleek, dat 
4 vrijwilligers scherpschutter geworden waren, 

Hierna kreeg de nieuwe commandant, overste 
Gerlach, de gelegenheid om nader kennis te 
maken met de afdeeling. Spr. feliciteerde de 
afdeeling met het bereiken van zulke hooge 
punten bij de schietoefeningen en geloofde, dat 
overste Van Hoogenhuyze niet te veel gezegd 
had, toen hij spr. zeide, dat hem een plezierig 
korps wachtte. 

Eerste prijswinnaar was P. J, Groenendijk. 
Vervolgens hebben het woord gevoerd de 

heeren Sieling, wethouder v. d. Bosch, wet
houder Struik, Hogeweg en Swart, hoofd der 
chr. school. 

Een welgeslaagde avond. 

Merkelbeek. 24 Jan. vergaderde de afd. 
van den B.V.L. Limburgsche Jagers in het pa
tronaat. Tachtig procent der ingeschreven leden 
was aanwezig ter vergadering. 

In het jaarverslag constateerde de secretaris 
dat er veel animo in de afdeeling zit. De deel
name aan de schietwedstrijden en de behaalde 
successen zijn hiervoor de overtuigendste be
wijzen. 

Na het jaarverslag van den secretaris en den 
penningmeester voerde luitenant Merkus, secre
taris der Gewestelijke Landstormcommissie, het 
woord. Op duidelijke wijze zette deze spr. het 
doel en de werkwijze van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm uiteen. De aanwezigen wer
den in hun overtuiging gesterkt dat het Land
stormkorps in tijden van onrust en opstand 
onmisbaar is tot steun voor het wettig gezag. 

Op het einde der vergadering meldden zich 
twee nieuwe leden voor de afdeeling. 

Alle dienstplichtigen, woonachtig in Merkel
beek, zijn thans lid van den B.V.L. 

Middelburg. 30 Januari vergaderden alhier, 
onder voorzitterschap van den luit.-kol. b.d. 
H. Bierman, de officieren aangesloten bij het 
Vrijwillig Landstormkorps Zeeuwsch Verband. 

De voorzitter stelde aan de veriiadering den 
nieuwen commandant voor, luit.-kolonel J. H. 
W. Bruins, en den nieuwen secretaris, den heer 
.J. G. Eckhardt. In besloten vergadering werd 
de mobilisatie van het korps besproken. Verder 
deelde spr. mede, dat in Juni of Juli te Goes 
een Zeeuwsche !andstormdag zal worden ge
houden. Een commissie is hiervoor reeds aan het 
werk. 

Mill, 26 Jan. Filmavond, onder leiding van 
den plaatselijk leider, de heer Van Dijk, 

In de pauze herdacht de heer Van Dijk met 
eenige toepasselijke woorden kapelaan Verbie
sen, die ons gaat verlaten. 

Een collecte om den beminden kapelaan een 
cadeau van den B.V.L. aan te bieden, werd 
met applaus begroet; de niet geringe som van 
f 44.- werd gecollecteerd. 

Moergestel, 12 Jan. De heer Rabou uit 's-Her
togenbosch hield een lezing en dit had tot 
resultaat, dat 12 nieuwe vrijwilligers konden 
worden bijgeboekt. De afdeeling telt thans 52 
vrijwilligers. 

Molenschot, 16 Jan. Prijsuitreiking onder lei
ding van den heer A. Maas. De schietvaardig
heid van deze afdeeling is goed, want enkele 
schutters hadden zelfs 195 en 191 pt. op den 
wedstrijd behaald. Gedurende de vergadering 
vertoefde ook nog pastoor A. v. d. Reyt een 
uurtje te midden der vrijwilligers. 

Naarden, 28 Jan. Propagandasamenkomst in 
het militair tehuis, waarbij de heer B. Jalink 
uit Apeldoorn een voortreffelijk woord gespro
ken heeft. Voorts werden films vertoond over 
den ondertrouw en het huwelijk van H.K.H. 
Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. 

Nieuwkuyk, 4 Jan. Prijsuitreiking door den 
heer Rabou. Eerste prijswinnaar: W. Roesten
berg. 

Nieuwveen, 25 Jan. Filmvoorstelling van het 
Prinselijk huwelijk. 

Nootdorp, 2 Febr. Onder de bezielende lei
ding van burgemeester Schölvinck had in het 
gebouw Nove, dat tot de uiterste hoeken ge
vuld was, de jaarlijksche samenkomst plaats, 
waarbij door de heeren Royaards en Karres 
het woord gevoerd is. Overste Boots reikte de 
prijzen uit. Enkele films werden vertoond, 

. Nistelrode. Vergadering op Zaterdag 6 Febr. 
m het café van H. v. d. Velden. De vergadering 
werd geopend door den plaatselijk leider, den 
heer A. v. d. Meer, waarna hij een korte pro
pagandarede voor den B.V.L. hield. Vervolgens 
deelde hij mede, dat in den loop van September 
schietoefeningen waren gehouden, waarvoor nu 
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de prijzen zouden uitgereikt worden. Er was 
geschoten 97-82 pt., terwijl bij 9 schietoefe
ningen gemiddeld 25 leden aanwezig waren ge
weest. Er zijn bij den B.V.L. een koning- en 
13 scherpschutters. 

Hierna sprak kapelaan v. d. Linden nog een 
woord over het doel van den B.V.L. en be
loofde zijn steun aan de vereeniging, wanneer 
die noodig was. 

Enkele prijzen: 1. J. Broeksteeg, 97 pt.; 2. 
A. v. Rooy, 96 pt.; 3. C. v. Geffen, 95 pt. 

Nuland, 23 Jan. Propagandavergadering onder 
leiding van den plaatselijk leider, luitenant v. 
d. Bosch, waarbij de commandant en de secre
taris van "De Meijerij" tevens het woord ge
voerd hebben. 

De le prijs viel ten deel aan Hubs. v. Helvoirt 
met 118 pt. (max. 120). 

Nijverdal. Onder geweldige belangstelling zijn 
op 23 Dec. '36 de jaarlijksche schietoefeningen 
geëindigd. Steeds grooter wordt de toeloop, 
steeds meer nieuwe leden melden zich aan. 
Eindelijk ontwaakt. 

De uitslag was als volgt: 
Wisselbekerwedstrijd klasse A, maximum 500 

punten: le pr. G. H. Mondeel met 484 punten. 
Wisselbekerwedstrijd klasse B, maximum 475 

punten: le pr. H. Ekkelkamp met 470 punten. 
Wisselbekerwedstrijd klasse C, maximum 450 

punten: le pr. G. W. Otte met 447 punten. 
Dagwedstrijd klasse A: le pr. G. H. Mondeel, 

47 punten. 
Dagwedstrijd klasse B: le pr. H. Ekkelkamp, 

49 punten. 
Dagwedstrijd klasse C: le pr. R. Krommen

dijk, 47 punten. 
Motorafdeelinj!: le pr. E. Teesselink, 47 pnt. 
Hellendoorn. Dagwedstrijd klasse B: le pr. 

A. J. Alfrink, 47 punten. 
Dagwedstrijd klasse C: le pr. J. Neijentap, 47 

punten. 

Oene. 8 Januari om 7 uur was in hotel "Aal
berts" alhier de afd. Oene van den B.V.L. in 
vergadering bijeengekomen. De opening van 
deze bijzondere vergadering had plaats door den 
burgemeester dezer gemeente. Hierna werd aan 
de afdeeling door den voorzitter der plaatse
lijke commissie, den heer M. H. Dijkstra, een 
vaandel aangeboden. Verder werd voor de 
pauze een tweetal films vertoond, t.w.: ,,Met 
de Koninklijke Familie op reis in 1936" en de 
film van den Landdal! te Brummen. 

Na de pauze werden brevetten en schiet
prijzen uitgereikt, waarna een filmvertooning 
volgde van de lanadagen te Zwolle en Barne
veld. De korpscommandant overhandigde den 
plaatselijken leider der afdeeling Oene een 
gouden ring, die hem door een te Den Haag 
vertoevend Epenaar voor dit doel was gezon
den, waarna de avond werd gesloten. 

Oldenzaal, 25 Jan. Vanwege het Gewestelijk 
Ver band werd alhier een schietwedstrijd op 
K.S.O. gehouden om een wisselbeker, beschik
baar gesteld door de plaatselijke commissie te 
Oldenzaal. Deelgenomen werd door veertien 
afdeelingen. Aanwezig waren o.a. de nieuwe 
voorzitter van de gewestelijke commissie, de 
heer H. J. P. van Heek te Enschede, de secre
taris, de heer H. A. C. Banning, burgemeester 
van Weerselo en de voorz. van de plaatselijke 
afd. Oldenzaal, burgemeester G. H. P. Bloemen, 

Uitslag: 1. Enschede, 461 pt., winnaar wissel
beker; 2. Ootmarsum, 451 pt.; 3 en 4. Weerselo 
en Hengelo, 450 pt.; 5. Lattrop, 447 pt.; 6. Ol
denzaal, 444 pt.; 7. Rossum, 432 pt. (vorig jaar 
winnaar van den beker); 8. Losser, 432 p.; 9, 
Tilligte en Deurningen, 429 pt.; 11. de Lutte en 
Borne, 421 p.; 13. Saasveld, 415 pt.; 14. Over
dinkel, 405 pt. 

De door notaris Joosten te Ootmarsum uit
geloofde medaille voor den hoogsten korps
schutter werd gewonnen door den heer G. H. 
J. Bult te Oldenzaal met 99 pt. {max. 100 pt.), 

Olst, 8 Febr. Benoemd tot voorzitter van de 
plaatselijke commissie burgemeester mr. A. G. 
A. Ridder van Rappard, zoon van ons lid der 
Nationale Landstormcommissie, terwijl tot lid 
gekozen is dr. H. H. Scholten, De plaatselijke 
commissie bestaat thans uit de volgende heeren: 
burgemeester mr. A. G. A. Ridder van Rappard, 
voorzitter; res. le luit. H. G. Th. Kruissmk, 
secretaris; A. L. Bakhuis, M. van Doorninck, 
pastoor M. W. Olthof, G. J. Aberson, R. Bakhuis 
Mzn,, dr. H. H. Scholten. 

Oostdongeradeel, 23 Jan. Vergadering ten ge
meentehuize te Metslawier, onder leiding van 
burgemeester F. Sijtsma, in bijzijn van de plaat
selijke (gemeentelijke) commissie en van een 
8-tal plaatselijke leiders, werd het commando 
over de afdeeling Oostdongeradeel van den 
B.V.L. overgedragen aan den len luit. M. Eisma. 

De aangew. commandant van het "Friesch 
Verband", kapt. H. C. la Roi te Leeuwarden, 
richtte daarbij enkele waardeerende woorden 
aan het adres van den afgetreden et. sergt. E. 
Dijkstra, en sprak vervolgens den nieuwen be
velvoerder toe. 

Luitenant Eisma dankte voor het in hem ge
stelde vertrouwen. 

Fa. H. J. PHAFF - Winschoten 

Ooststellingwerf. 4 Februari werd te Hauler
wijk de jaarlijksche propaganda-avond voor den 
B.V.L. en de B.W. in Ooststellingwerf gehouden. 
Niettegenstaande het barre winterweer kwamen 
de bussen met belangstellenden tot zelfs uit de 
verste hoeken der gemeente, zooals uit O!de
berkoop, Appelscha, ja uit Smilde. Plm. 700 
menschen bevonden zich in het mooie kerk
gebouw, toen de voorzitter, de heer Veeninga, 
de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze opende 
en na een kort openingswoord direct 't woord 
verleende aan pater Borr. de Greeve. Deze 
bekende volksredenaar wist in een geestdriftige 
rede de aandachtig luisterende schare van het 
begin tot het eind te boeien. Hij wees op de 
groote gevaren, die volk en vorstin bedreigen, 
zoowel van de zijde van Moskou als van die 
van het nationaal-socialisme, De revolutionnaire 
elementen van beide kanten mogen echter he
denken, dat de B.V.L. en de B.W. paraat zijn. 
Het gaat om de hoogste goederen van ons volk. 
Geen Mussert, maar ons geschaard om Oranje, 
Na de pauze volgden nationale en Oranje-films, 
die zeer in den smaak vielen. 

Opperdoes, 22 Jan. Jaarvergadering met prijs
uitreiking, onder voorzitterschap van den hur
gemeester J. de Bruijne. De geheele plaatselijke 
commissie was aanwezig. Door den plaatselijk 
leider, den heer K. Rustenburg, werd een zeer 
goede en uitvoerige propagandarede gehouden, 
die met een warm applaus beloond werd. Alle 
aanwezigen werden met een pakket rookartike
len verrast, hetgeen mogelijk was, doordat de 
plaatselijke commissie zich daarvoor beijverd 
had. Winnaars van de Verband-prijzen waren: 
1. P. Zwaan Dzn., 2. H. Smit Jr., 3. Jb. Zwaan 
Jbz. en 4. Jb. Wijdenes, terwijl nog een extra 
prijs aanwezig was voor het in twee oefeningen 
hoogste aantal rozen, welke prijs behaald werd 
door P. Zwaan Dzn., met 10 rozen. 

1305 Plaatselijke Afdeelingen met een ge
zamenlijke sterkte van ruim 87.000 vrijwilligers. 

Elke stip een afdeeling. 

Puttershoek, 22 Jan. Samenkomst in Hotel 
"St. Joris", onder leiding van den heer W. van 
der Ploeg. De heer H. de Boer, uit Den Haag, 
hield een gloedvolle rede over het onderwerp: 
,,'t Was Oranje, 't is Oranje, 't blijft Oranje 
boven", ingeleid door gemeenschappelijk gezang 
van het "Wilhelmus" en besloten door een 
dankbaar en hartelijk applaus uit de tot in de 
verste hoeken gevulde zaal. 

Tijdens de hierop volgende pauze meldden 
zich eenige nieuwe begunstigers eR leden voor 
den B.V.L. aan, een bewijs, dat het plei.iooi 
van den heer De Boer voor de "wacht v ->or 
Oranje" en de bewaring der volksvrijheden was 
ingeslagen. 

De heer A. Groenendijk reikte hierna op de 
hem eigen geestige wijze de schietprijzen uit. 
Eenige films werden vertoond. 

Pijnacker, 3 Febr. Jaarlijksche samenkomst 
in het gebouw van de C.J.M.V., onder voor
zitterschap van burgemeester mr. dr. P. H. W. G. 
van der Heem, die in een uitnemend betoog 
schetste, dat in den strijd tegen de revolutio
neering van den geest, geest tegenover geest 
gesteld diende te worden. Res, kapitein Karres 
zeide t.a.v. het Oranje-enthousiasme, dat met 
het Prinselijk huwelijk losgebarsten is, dat het 
de groote eer van den B.V.L. is, dat er niemand 
in Nederland meer is, die 't mogelijk zou achten 
den band tusschen Oranje en Nederland te 
verbreken .... 

Overste Boots reikte de prijzen uit. Onder de 
gasten waren majoor Kruis en kapitein Van der 
Zande. Enkele fraaie films werden vertoond. 
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Ravestein, 9 Jan. Bespreking voot de plaat
selijke leiders van de afdeelingen Ravenstein, 
Herpen, Schaijk, Reek, Velp, Niftrik en Baten
burg. 

Mede waren aanwezig de heeren Hafke
meyer en Van Agt, respectievelijk commandant 
en secretaris der Gew. Landstormcommissie 
,,De Meijerij". 

Aan den te houden schietwedstrijd zullen ook 
deelnemen de afdeelingen Grave, Balgoij, Over
asselt en Nederasselt. 

Reek, 27 Jan. Jaarvergadering, waarin de 
jaarverslagen werden uitgebracht. Bij de rond
vraag werd van bestuurszijde de mededeeling 
gedaan, dat door de plaatselijke commissie be
sloten was, dat in 't vervolg alleen die leden 
aan den jaarlijkschen prijswedstrijd kunnen 
deelnemen, die in den loop van het jaar min
stens vijf schietoefeningen hebben medege
maakt. 

Reeuwijk, Dinsdag 26 Januari l.i. werd de 
jaarlijksche landstormavond gehouden. Voor
zitter dr. Batelaan heette autoriteiten en vrij
willigers hartelijk welkom. 

De heer Dercksen, voorzitter van de Gew. 
Commissie Gouda, installeerde het nieuwe be
stuurslid, den heer W. Koot Az., die zijn steun 
aan ons mooie instituut toezegde. 

Kapt. mr. v. Mechelen heeft als secretaris 
van de Gew. ce,mmissie de brevetten en prijze• 
uitgereikt van de oefeningen in 1936. Tot Ko
nin{!schutter werd bevorderd W. F. Bunnik. 

De prijzen vielen ten deel aan: 
Klasse 1: B. Schilt, J. Sloof, W. F. Bunnik. 
Klasse 2: Th. Baars, F. A. Ernst, A. N. de 

Jong. 
Overste Mr. van Dam heeft in een gloedvolle 

toespraak o.a. doel en streven van den B.V.L. 
uiteengezet. 

Reutum, 13 Jan. Na een inleidend woord 
van den heer E. Brunninkhuis, vertelde burge
meester Banning een en ander van de verga
dering van de gewestelijke Iandstormcommissie 
en sprak voorts een rede uit, waarop een dave
rend applaus vol)!de, 

Enkele mooie films werden vertoond. 

Rilland-Bath, 13 Januari vergadering, welke 
door den burgemeester, den heer P. Dominicus, 
werd geopend. 

Overste Bierman hield daarna een rede, waar
na overste Bruins eenige woorden van aan
moediging sprak. 

De heer Eckhardt, die op Rilland geen onbe
kende was, voerde daarna het woord. 

Om 10 uur sloot de burgemeester deze ver
gadering. 

Roosendaal, 5 Febr. Propaganda-avond in de 
groote Kringzaal. De voorzitter der plaatselijke 
commissie, res.-kapt. G. J. Aerden, sprak een 
openingswoord en wees op de noodzakelijkheid, 
paraat te zijn tot bescherming van onze vrij
heid en van onzen godsdienst. 

De spreker van dezen avond, res.-kapitein G. 
F. Boulogne, gaf een beschouwing over den 
vorm van organisatie, geheel overeenkomende 
met de organisatie van het leger, zoodat zij er 
op ingericht is in den kortst mogelijken tijd de 
landstormers te mobiliseeren. 

De uitreiking der prijzen geschiedde door 
den plaatselijken commandant, res. te luitenant 
M. Verdult. 

Rossum, 27 Jan. In een vergadering in café 
,,De Gouden Molen", waarin ter toelichting aan
wezig was kapitein Rabou uit 's-Hertogenbosch, 
werd staande de vergaderin(! opgericht een af
deeling Rossum van den B.V.L. met aanvanke
lijk 12 leden. Als plaatselijk leider werd aange
wezen de heer Van Dinther alhier (sergeant). 

Rotterdam. In de groote zaal van "Odeon" 
aan de Gouvernestraat werden 29 Jan. voor de 
afd. Rotterdam van den B.V.L. de prijzen uitge
reikt, welke in de laatst gehouden schietwed
strijden waren behaald. 

In zijn openingswoord heette de voorzitter 
der afdeeling, de heer H. G. J. de Monchy, al
lereerst den inspecteur van den Vrijw, Land
storm, generaal-majoor H. de Iongh, majoor K. 
A. van Schelven (die luit.-generaal Duymaer 
van Twist vertegenwoordigde) en de verdere 
gasten hartelijk welkom, waarna hij met ee• 
kort woord herinnerde aan de huwelijksfees
ten van het Prinselijk Bruidspaar. 

Nadat vervolgens een couplet van het Wil
helmus was gezongen en de heer De Monchy 
nog had medegedeeld, dat de heer W. K. Hey
stek in de plaats van wijlen luit. Van der Steeg 
als secretaris van de PI. Landstormcommissie 
was benoemd, werd de film "De landstorm rond 
Oranje" vertoond. 

Deze film, die van verschillende landstorm
gebeurtenissen en andere groote feiten een 
goed beeld brengt, mag als een uitstekend pro
pagandamiddel voor den Bijzonderen vrijwilli
gen landstorm beschouwd worden. 

Na de pauze reikte de commandant van het 
Landstormkorps "Rotterdam", res.-Iuit. kolrmel 
mr. W. A. C. van Dam, de brevetten uit aan 
koning- en scherpschuters. Deze bleken !e zijn 
behaald door de schutti;irs C. Blom, A. den 
Held, C. van den Heuvel, A. W. van der Hoe
ven, G. J. A. van Manen, F. D. van der Mast, 
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A. Oudman, B. van Roon, C. Takkebos, G. van 
der Vlies en H. J. Vromans. 

Hierbij huldigde overste Van Dam bovendien 
de heeren D. Coumou, F. D. van der Mast, R. 
Peters, A. van der Velde en J. Vogels voor het 
vele door hen verrichte werk bij de juiste in
structie der schutters; allen ontvingen van hem 
een nuttig geschenk. 

Hierna reikte de voorzitter den "De Monchy 
wisselbeker" uit aan de afd. Rechter Maas
oever, die dezen had behaald met 715 punten. 
Nadat door hem vervolgens ook nog de andere 
behaalde prijzen waren uitgereikt, werd de be
kende Vorstelijke huwelijks- en reisfilm ver
toond, waarna de drukbezochte bijeenkomst op 
de gebruikelijke wijze werd gesloten. 

Rijssen, 14 Jan. Samenkomst in hotel Wiege
ring, waarbij een rede werd uitgesnroken door 
den secretaris der gewestelijke commissie. 
Daarna had de installatie plaats der nieuwe pl. 
commissieleden, nl. de heeren ds. J. Bos, R. 
Bosma, mr. H. v. d. Pol en D. ter Avest. Ook 
was nog aanwezig de heer J. N. Terhorst, die 
reeds zitting had in deze commissie. De heer 
Katerberg vertoonde vervolgens enkele films. 

Rijswijk (Z.-H.), 20 Jan. Jaarlijksche samen
komst in hotel Leeuwendaal, onder voorzitter
schap van den heer G. Whitlau, die in het bij
zonde, welkom heette burgemeester Hellenberg 
Hubar, mr. dr. Beumer en de leden van het da
gelijksch bestuur der gewestelijke commissie. 

Zeer versch - aldus spr. - ligt de huwelijks
dag van Prinses Juliana en Prins Bernhard in 
het geheugen en bij die gelegenheid zijn wij ge
troffen door de eenheid van de verschillende 
partij<>n, die zich concentreerden O'TI het Huis 
van Oranje. Zelfs groepen, van wie het in den 
regel niet verwacht wordt, maakten hieroo !leen 
uitzondering. Toch zullen wij het hoofd koel 
moeten houden en steeds paraat blijven. 

Dan volgde de rede van dr. Beumer, die den 
B.V.L. teekende, niet als een geweldsinstituut, 
maar als een krachtsinstituut. 

Een aardig programma wisselde het gespro
kene af, waarvan in het bijzonder genoemd mag 
worden het B.V.L.-zangkoor. 

Scherpenisse. 11 Januari werd hier een film
en propaganda-avond gehouden. Overste Bier
man benevens overste Bruins en de heer J. G. 
Eckhardt waren hierbij tegenwoordig. Dr. J. Pol
derman opende deze vergadering en heette de 
aanwezigen welkom. 

Daarna sprak overste Bierman een opwek
kend woord. dat door het talrijk gehoor aan
dachtig werd aangehoord. 

Schipluiden, 4 Febr. Jaarvergadering in de 
zaal van den heer Van Dijk, waarbij o.m. aan
wezig waren de generaals W. J. C. Schuurman 
en H. Zeeman, overste Boots, de heer Royaards. 
Vermeldenswaard uit deze samenkomst zijn in 
het bijzonder het voortreffelijke jaarverslag van 
den heer Van Santen, de opwekkende rede van 
generaal Schuurman en de declamatie van Vin
cent Berghegge. Ds. J. J. de Vries, Herv. predi
kant, die de vergadering leidde, sprak een keu
rig openings- en slotwoord. 

Schore. 26 Januari hield de afdeeling Schore 
hare jaarvergadering. De burgemeester sprak 
een woord van welkom tot de aanwezigen en 
dankte voor de groote opkomst. 

Overste Bierman sprak woorden van bemoe
di)!ing en zei, dat de Landstorm, gezien alles 
wat het buitenland ons biedt, meer dan noo
dip is. 

Hij reikte aan eenige heeren het brevet 
scherpschutter uit en gaf daarna het woord aan 
den heer Eckhardt, die den wensch uitsorak, 
dat hij het vertrouwen van de Zeeuwsche land
stormers zou winnen. 

De burgemeester dankte daarna beide heeren 
en gaf de verzekering, dat de landstormers van 
Schore zeer zeker het gesprokene ter harte 
zouden nemen. 

Sevenum, 15 Jan. Door het bestuur van de 
plaatselijke afd. van den B.V.L. is een algemeene 
actie op touw gezet ter aanwerving van leden. 
Dit heeft tot resultaat gehad, dat het ledenaantal 
uitl!ebreid is tot 42 manschappen. Het ligt in de 
bedoeling om eind Januari een propal!anda
vergadering te beleggen, om zoodoende nog 
meer oud-militairen bij den Landstorm inge
schreven te krijgen. Waarschijnlijk zal op deze 
vergadering spreken de secretaris van den 
Landstorm, afd. Limburg. 

Verder ligt het in de bedoelinl! der leiders 
om gedurende de wintermaanden geregeld 
schietoefeningen te houden met een zgn. K.S.0.
geweer. Hierover zullen op bovenbedoelde bij
eenkomst nadere gegevens worden bekend ge
maakt. 

Sluis, 25 Jan. In hare vergadering van heden 
mocht de afd. Sluis kennis maken met den 
nieuwen commandant en secretaris van het 
Zeeuwsch Verband. Ook de afgetreden comman
dant, Overste Bierman, was tot aller vreugde 
aanwezi~. Deze wees er in zijn hartelijke toe
spraak op wat wij aan Oranje te danken heb
ben en op het verblijdende dat ondanks alles 
de B.V.L. ook dit jaar gegroeid is. De nieuw be
noemde commandant schetste op onderhouden
de wijze de verhouding van ondergeschikte tot 
zijn commandant. Met hetzelfde vertrouwen 
waarmede wij zoovele jaren onder leiding van 
Overste Bierman stonden, stellen wij ons thans 
onder onzen nieuwen commandant. 

Smilde, 19 Jan. Propagandasamenkomst on
der voorzitterschap van burgemeester Gerrits 
in de Gereformeerde kerk. De voorzitter sprak 
een kort openingswoord en heette in het bij-

zonder welkom den voorzitter van de geweste
lijke commissie, den heer J. Knoppers, overste 
Nieuwenhuizen en mr. de Bruyn. Na een drie
werf hoera op de Vorstelijke familie werden 
staande twee coupletten van het Wilhelmus ge
zongen, waarna de bekende film "Sluit de gele
deren" werd vertoond, alsmede eenige Oranje
films, waaronder die van het huwelijk van 
H.K.H. Prinses Juliana. De heer J. Knoppers en 
overste Nieuwenhuizen spraken een opwekkend 
woord. Het was een uitstekend geslaagde avond. 
De opkomst was groot. 

Sneek, 23 Jan. De groep Sneek en omstre
ken van den B.V.L. hield een zeer druk bezochte 
vergadering in het Gebouw voor Chr. Belangen 
aan den Westersingel. Onder de bezoekers be
vonden zich velen uit de dorpen rondom Sneek. 

De leider van den avond, mr. A. W. Haan, 
opende met gebed, waarna het eerste couplet 
van het Wilhelmus staande werd gezongen. 
Daarna verwelkomde mr. Haan de aanwezigen, 
in het bijzonder Z.E. generaal Duymaer van 
Twist, wiens aanwezigheid op hoopen prijs werd 
gesteld, pater Aug. de Hart, ds. Veldkamp, ka
pitein Laroi en de vertegenwoordigers van de 
diverse gemeentebesturen, o.a. den burgemees
ter van Sneek en den oudsten wethouder, den 
heer Blok. 

Spr. betoogde, dat het door den B.V.L. ge 
vormde front onverzwakt gehandhaafd moet 
worden, ook tegenover de S.D.A.P., die iets 
minder ver van ons afstaat dan vroeger, omdat 
de vijand die zich in een vriendenmantel hult, 
dubbel gevaarlijk kan zijn. Zoolang daar niet 
een principieele omvorming van het beginsel 
heeft plaats gevonden, blijft de B.V.L. ook in 
die richting waakzaam. 

Daarna was het woord aan generaal Duymaer 
van Twist, die sprak over net huwelijk van 
prinses Juliana, en herinnerde aan de vele sla
gen die het Oranjehuis in den loop der tijden 
heeft gekregen. .Meermalen dreigde de band 
tusschen Nederland en Oranje verbroken te 
worden, maar door de geboorte van Koningin 
Wilhelmina en later van Prinses Juliana zijn 
we voor de verbreking van dien band gespaard 
gebleven. 

Vervolgens stond spr. uitvoerig stil bij de 
beide machten die Oranje, Kerk en huis~ezin 
bedreigen: Fascisme en Communisme, beide 
voorstanders van de dictatuur. De N.S.B. eischt 
de dictatuur van den leider, de communisten die 
van de massa, maar duizenden zijn zich van het 
gevaar van die beide stroomingen niet bewust. 

Maar, aldus betoogt spreker, als gij u schou
der aan schouder zet, dan is, zooals in 1918 
bleek, elk revolutionnair verzet gebroken. 
Mocht, wat God verhoede, weer een beroep op 
u worden gedaan, dan zult ge weer pal staan 
voor Koningin en Prinses. 

De volgende spreker, Pater Aug. de Hart, te 
Drachten, lid van de gew. Landstormcommis
sie, zeide blij te zijn in Nederland te wonen, 
waar de vrijheid van het woord nog bestaat. 

Spr. stond daarna stil bij den strijd in het 
oude Rome, waar in de arena's, ten aanschouwen 
van duizenden toeschouwers mensch tegen dier 
streed en wees vervolgens op de toestanden in 
het hedendaagsche Rusland, Duitschland en 
Spanje, in welke landen de godsdienst wordt 
vervolgd. Maar, aldus spreker, ook hier in ons 
land hebben we den strijd te voeren: dien tegen 
het moderne heidendom. 

Nadat het muziekcorps van Woudsend, onder 
leiding van den heer C. Kaspersma, verschil
lende vaderlandsche liederen had ten gehoore 
gebracht, die door allen werden meegezongen, 
kreeg kapitein Laroi het woord, die wees op 
het groote verschil in waardeering die den 
B.V.L. eenige jaren geleden en thans te beurt 
valt, waarna h11 de landstormers opwekte trouw 
te blijven aan hun beginsel. 

Nadat de heer Santema, van Oosterend, een 
krachtig propagandawoord in de "memmeteal" 
had gehouden en ook de heer Heukels in den
zelfden geest had gesproken, bracht de voor
zitter den verschillenden sprekers dank. 

Ten slotte werd nol! het woord gevoerd door 
des. H. Veldkamp, lid van de plaatselijke land
stormcommissie te Sneek. 

Staande werd toen nog het eerste couplet 
van het Wilhelmus gezongen, waarna ds. Veld
kamp de goed geslaagde bijeenkomst sloot met 
dankgebed. 

Strijen, 15 Jan. Enkele uitslagen van den 
schietwedstrijd, die gehouden is voor alle af
deelingen van de Hoeksche Waard. Korpswed
strijd (maximum) 250 p.: Strijen I 243 p., Nu
mansdorp I 241, Numansdorp II 238, Piershil 
236, Numansdorp II 235, Klaaswaal I 235. Strijen 
II 233, Nieuw-Beijerland 232, Strijen III 231, 
's-Gravendeel I 230, 's-Gravendeel II 229, Mijns
heerenland 228, Goudswaard 226, Klaaswaal 11 
224, Heinenoord II 224, Heinenoord 223, Oud
Beijerland 206, Westmaas 206 punten. 

Vaste baan. Maximum 150 punten: 1. A. Vos, 
Numansdorp; 2. H. Voordendag, Strijen; 3. A. 
Bouwman, Piershil. 

Vrije baan (20 kaarten): 1. H. Voordendag; 
2. A. v. d. Pligt, beiden Strijen; 3. T. K. de Jong. 

Sprundel, 16 Jan. Samenkomst van de afdee
lingen Rucphen, Sprundel en Schijf, van welke 
afdeelingen 43 vrijwilligers aanwezig waren. 

Door den commandant van het West-Brab. 
Verband, luit.-kol. T. Beets uit Bergen op Zoo'TI, 
werd aan 31 prijswinnaars een prijs uitgereikt 
onder een toepasselijk woord en na allen tot 
actief deelnemen aan de schietoefeningen in 
1937 te hebben aangespoord. 

St. Anna Parochie, 30 Dec. Alhier werd een 
vergadering van de afd. Het Bildt onder lei:ling 
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van den heer L. Poppinga gehouden. Vertoond 
werd de mooie klankfilm "Landstorm rond 
Oranje". 

Als sprekers traden op de heeren J. Sante
ma van Oosterend en L. Heukels van Harde
garijp. 

St. Maartensdijk (Z.), 15 Jan. Benoemd tot 
eere-voorzitter der plaatselijke commissie de 
heer J. Polderman, oud-burgemeester. Tot voor
zitter res.-luitenant mr. Schuller, burgemeester. 

St.-Laurens. Tot lid van de plaatselijke com
missie alhier werd benoemd de heer J. Wonder
gem, wethouder. 

Staphorst en Rouveen. Op 4 Febr. werd al
hier, onder leiding van den heer K. Klooster, 
voorzitter der pl. commissie, onze jaarlijksche 
Landstormavond gehouden. Als spreker trad op 
overste v. d. Nieuwenhuijzen, commandant van 
het Drentsch Verband, die een mooie rede hield. 

Teteringen. Vergadering der afdeelinl! op 1 
Februari j.l. De opkomst was goed en had een 
prettig verloop. De plaatselijke leider heette 
allen welkom, prees de goede opkomst tijdens 
het afgeloopen schietseizoen en drukte de hoop 
uit, dat de geest van saamhoorigheid zou blij
ven voortbestaan. 

Na het aanbieden van een traktatie werd 
overgegaan tot de prijsuitdeeling. Hierna hield 
de eerw. heer Lievengoed een pittige toespraak: 
,,Landstorm paraat voor gezin, troon en kerk". 

Statuette van den beeldhouwer 

Aug. Falise. 

Tilburg, 12 Jan. Filmavond in de Stads
schouwburg. De zaal was stampvol. Aanwezig 
waren o.m. de commandant van het Landstorm
corps "de Meijerij", overste Hafkemeyer, kapi
tein Strootman, commandant van het artillerie
depot hier ter stede, de burgemeester van Til
burg, mr. dr. Vonk de Both, de wethouder mr. 
J. v. d. Mortel, de gemeente-secretaris, de heer 
v. Dusseldorp, de commissaris van politie, de 
heer Preusting, de hoofd-inspecteur van politie, 
de heer De Bruin, de heeren Mutsaers en Ei
bers van "Tilburg Vooruit", verschillende ge
meenteraadsleden en verder vele subalterne of
ficieren. 

Res.-kapitein A. Bax sprak een enthousiast 
openingswoord, waarin hij de aanwezige autori
teiten welkom heette. 

Vervolgens was het woord aan burgemeester 
mr. dr. Vonk de Both, die begon met te memo
reeren de opening van den feestdag op 7 Ja
nuari, n.l. de kinderaubade, waarmede werd in
gezet, terwijl nu geëindigd wordt met een land
stormavond. 

Aan den éénen kant symbool van zwakte en 
aangroeiende kracht en aan den anderen het 
treffende symbool van sterkte en nationale 
kracht. En toch is het aan beide zijden dezelfde 
gemoedsstemming, het vertolkt beide de trouw 
en aanhankelijkheid aan het koninklijk huis e 1 

aan de jonggehuwden, Prinses Juliana en Prins 
Bernhard. 

Dan volgde de filmvertooning. 
Over deze filmvertooning lazen we in de "Nw. 

Tilburgsche Crt." de volgende beoordeeling, die 
waard is, om eens doorgegeven te worden: 

,,Hierna had de vertooning der films plaats, 
waarover we alléén lof kunnen hebben, het 
was een uitgelezen programma, dat met de 
grootste aandacht werd gevolgd. We zagen 
de koninklijke familie op reis op verschil
lende tijdstippen, en een deel der verlo
vings- en bruidsfilm, alles keurig van beeld 
en uitvoering. 

Ook de Landstormfilm was een pracht-

reclame voor het korps en onwillekeurig 
werd de gedachte gewekt, dat Nederland bij 
zoo'n enthousiasme nog niet zóó ongerust 
behoeft te zijn over zijn Koningshuis of ver
keerde invloeden. 

De vertoonde lndfê-film was buitengewoon 
interessant en bleek een goede keuze te 
zijn, schilderachtig en leerrijk." 

Ursum, 11 Jan. Jaarvergadering met prijsuit
reiking onder leiding van den voorzitter der 
plaatselijke commissie, burgemeester van den 
Heuvel. Zeer goede opkomst; voor elk lid was 
een prijs beschikbaar, dank zij het ijveren van 
de plaatselijke commissie en de milde gaven van 
vele ingezetenen. De 4 beste prijzen werden 
behaald door 1. Jac. Schaap, 2. C. Schaap, 3. P. 
Oudejans en 4. H. Langendijk. Bovendien door 
den voorzitter beschikbaar gesteld een prijs 
voor het hoogste aantal geschoten rozen, be
haald door Jac. Schaap vnd. 

Velp (Meijerij), 17 Jan. Propagandasamen
komst in de groote zaal van "De Nachtegaal", 
waarbij het woord gevoerd is door den heer 
Schaepman, lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

Aanwezig waren vrijwilligers uit Balgoij , 
Beers, Escharen, Grave, Heumen, Langenboom, 
Nederasselt, Niftrik, Overasselt, Beek, Velp en 
Zeeland. 
Eisink de vergadering opende, was in het Café 

Vilsteren, 15 Jan. Toen pastoor H. W. P. 

VER KRIJG BAAR! 
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, 
60 c.M. hoog, prijs f 15.00 

Levering, tegen beschadiging verpakt, 

na ontvangst van postwissel of storting 

op onze postrekening no. 7656, Admini-

stratie van "Het Landstormblad ", 

Koninginnegracht No. 50, Den Haag. 

Klomp geen plaats onbezet. De pastoor heette 
allen hartelijk welkom en gaf daarna het woord 
aan burgemeester Banning. Na de prijsuitrei
king volgde de vertooning van enkele land
stormfilms. 

Volkel, 14 Jan. Samenkomst, onder leiding 
van den heer B. Venhuizen, die een overzicht 
gaf van het afgeloopen jaar. Na een opwek
kende rede van den heer Rabou volgde de 
prijsuitreiking. Eerste prijswinnaar: J. v. d. Heu
vel. Ook de Zeereerw. heer pastoor heeft nog 
een krachtig woord gesproken. 

Vught, 27 Jan. Groote propagandasamen
komst in de zaal van St. Joris. De zaal was met 
palmen versierd en met schoone vlaggentro
feeën. Naast de talrijke autoriteiten waren aan
wezig deputaties van den B.V.L. uit Relvoirt, 
Cromvoirt, Den Bosch, Den Dungen, St. 
Michiels-Gestel en een deputatie van de Vught
sche Burgerwacht. 

Burgemeester mr. H. Lo~ff _sprak als vo<;>rzi~
ter der plaatselijke commissie een kort mle1-
dingswoord, waarin hij op dezen propaganda
avond allen welkom heette, in het bijzonder de 
twee sprekers van dezen avond, zijn collega uit 
Boxtel, burgemeester Ver beek, en prof. Felix 
Otten. 

Spr. roemde de B.V.L.-afdeeling, die zoo tref
fend getuigenis aflegt van Vughtschen burger
zin en gemeenschapszin. 

Daarna voerde burgemeester Van Beek als 
voorzitter der gewestelijke commissie 't woord. 
Hij zette het doel van den B.V.L. uitee~! di~ 
niet één klasse, maar de geheele burgen) wil 
dienen in tijden van nood. . 

Daarna leidde spreker professor Otten m als 
een Brabanter van het goede soort. 

Professor Otten hield hierna een propaganda
rede in grooten stijl. 

Spr. begon met de mededeeling, dat hij er 
trotsch op was, een zoon te zijn van het oude 
Brabant, waar een "goei" volk woont. 

In zijn rede vond de hooggeleerde spr. gele-
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genheid in den breede uit te weiden over het 
nationalisme en internationalisme, het gezonde 
en ongezonde. 

En gelijk het aan Troelstra in 1918, zoo ver
volgde spr., werd verhinderd uitvoering te ge
ven aan zijn voornemen naar de macht te grij
pen, toen de B.V.L. werd opgericht, eveneens 
zal het ongezonde internationalisme, n.l. het 
communisme en het ongezonde nationalisme, de 
N.S.B., tegenover zich vinden een paraten 
B.V.L., 88.000 man sterk, die er zorg voor zal 
dragen, dat die partijen nimmer op onwettige 
wijze aan de Regeering zullen komen, terwijl het 
haar op wettelijke wijze nimmer mogelijk zal 
zijn .... 

Spr. keerde zich tegen den Jan Saliegeest, 
die er in Nederland soms te vinden is. Mocht 
deze nog in Vught bestaan, dan adviseerde spr. 
- onder algemeen applaus - dezen te ver
drinken in den ondergeloopen polder van 
·s-Bosch! 

Twintig nieuwe vrijwilligers gaven zich op. 
Overste Hafkemeyer reikte de schietprijzen uit. 

Waalwijk, 27 Jan. Jaarlijksche winterverga
dering, onder leiding van den heer L. Mombers, 
die een lezing hield, waarin hij den B.V.L tee
kende als een militair instrument met een bij 
uitstek vreedzaam doel. Eerste prijzen ontvin
gen van de scherpschutters P. Wijkmans en van 
de gewone schutters P. Verhelst. De afdeeling 
telt thans 70 vrijwilligers. 

Warmond, 5 Febr. Jaarlijksche samenkomst, 
waarbij generaal Kiès de figuur van Jan 
Pietersz. Coen !!eteekend heeft en waarbij bur
gemeester Boddens Hosang uit Naarden een 
propagandarede hield. De samenkomst stond 
onder leiding van burgemeester Ketelaar. 
Overste Boots reikte de schietprijzen uit. On
der de aanwezigen waren de res.-majoors de 
Borst en de Lan~e, oud-beroeosofficieren uit 
Indië, zoomede de secretaris der gewestelijke 
commissie. 

Wassenaar, 15 Jan. Landstormsamenkomst, 
waarbij als gasten aanwezi~ waren Zijne Hoo!!
heid Mangkoe Nagoro VII met zijn secretaris 
Raden Mas Motosoeroto, generaal Pn mevrouw 
Duymaer van Twist, de generaals Kiès en Zee
man, overste Din!!emanse en luitenant Koning, 
als vertegenwoordigers van generaal de Ionöh, 
inspecteur B.V.L., overste Booh, C. ,,Z.H.W.", 
de heer Royaards, voor 2 "Z.H.W.", enz. 

Het woord hebben o.m. gevoetd !!eneraal 
Kiès, die in tegenwoordigheid van den Indisch 0 n 
Vorst, gesproken heeft over het pacificatie
werk van het Kon. Ned.-Ind. leger, en ds. P. 
Nomes, die hanadelde over den geestelijken 
achtergrond van de landstormbeweging. 

Generaal Duymaer van Twist heeft Z.H. ver
zekerd, dat de landstormbeweging in het ge
heele land zijn aanwezgiheid op een der samen
komsten van den B.V.L. een groote eer achtt~. 

Als herinnering aan dit bezoek heeft Z.H. 
Mangkoe Nagoro VII een zilveren wisselbeker 
aan de afd. Wassenaar aan~eboden, die op 
verzoek van landstormzijde het volgende op
schrift heeft gekregen: 

Wisselbeker - B.V.L. - Wassenaar 
15 Januari 1937 

Aangeboden door Zijne Hoo!!heid 
Pangeran Adioati .Ario Manökoe Naöoro VII, 
Kolonel, Adjudant I.B.D. van H.M. de Koningin. 

Wagenbor~en. 22 Jan. werd in de zaal van 
den heer P. Oosting een j!ecomhineerde schiet
wedstrijd gehouden tusschen Woldendorp en 
Wagenborgen. Aanwezig waren van de Plaatse
lijke Comm. de burgemeester der gem. Termun
ten en de heer J. W. Bos, wethouder. De oo
komst was matig vanwege de j!riepperiode. Na
dat de schietwed~trijd was afgeloopen hield de 
1e luit. Bontkes Gosselaar een toespraak, welke 
wees op de saamhoorigheid welke ook was ge
bleken op 7 Januari. 

Westmaas. Donderdag 28 Jan. hield de afd. 
Westmaas een propagandafilmavond, onder lei
ding van burgemeester mr. A. de Jong. De 
w.n. voorzitter heette de aanwezigen hartelijk 
welkom en meer in het bijzonder Overste van 
Dam en den heer v. d. Mast, respectievelijk 
commandant van het korps "Rotterdam" en 
secr. van de Gew. Landstormcommissie te Rot
terdam, die het koude weer getrotseerd had
den om een avond bij de afd. Westmaas te ver
toeven. Nadat op verzoek van den burgemees
ter 2 coupletten van het Wilhelmus waren ge
zongen, werden verschillende films vertoond 
van Prinses Juliana en Prins Bernhard, als
mede verschillende kieken uit eigen land, weer
~~vende op welk een waardige wijze de feeste
hikheden ter eere van het Prinselijk paar in 
den lande waren gevierd. Hierna werd het 
woord gevoerd door luitenant-kolonel van Dam. 
Deze met gloed uitgesproken rede werd met 
een daverend applaus beantwoord. Nadat nog 
een tweetal mooie films waren vertoond, werd 
een 14-ta~. prijzen aan de leden uitgereikt, 
behaald btJ den schietwedstrijd 1936 waarna 
deze mooie en goed geslaagde avond door den 
heer burgemeester werd gesloten. Na afloop 
gaven zich drie nieuwe leden op. 

. Wemeldinge. 29 Januari hield de afdeeling 
Wemeldinge een bijeenkomst. 

De burgemeester verwelkomde de aanwezi
gen en gaf het woord aan overste Bierman, die 
een gloedvolle rede hield over de vrijheid van 
Nederland. 

Overste Bruins sprak daarna over het werken 
en streven van generaal van Heutz. Daarna 
sprak de secretaris eenige woorden. 

Winschoten, 25 Jan. Schietwedstrijd tusschen 

de afdeelingen Oude en Nieuwe Pekela en 
Winschoten. De wedstrijden werden bijgewoond 
door kapt. Oosters, commandant van het gewest 
Groningen van den B.V.L., en door den com
mandant van de Burgerwacht te Winschoten, 
den heer T. G. Dop. De uitslag van den wed
strijd tusschen de drie korpsen is: 1. Winschoten 
934 pt.; 2. Oude Pekela 895 pt.; 3. Nieuwe Pekela 
868 pt. Kapt. Oosters sprak tot slot de B.V.L.
ers toe. 

Woensel, 21 Jan. Van de "Zesweeksche" 
waren de vijf leidende koppels: 1. Nagelkerke
Rams 512 pt.; 2. v. Kasteren-Sanders 499 pt.; 
3. Straatmat1-v, Lieshout 496 pt.; 4. v. Straten
Geerts 496 pt.; 5. Dekkers-Toenders 485 pt. 

Woerden. 22 Jan. had in Bodega de prijsuit
reiking plaats van de door den B.V.L. afd. Woer
den gehouden schietwedstrijden. 

Het Brevet voor scherpschutter werd uitge
reikt aan den heer Uibeyersen. Aan een 20-tal 
prijswinners werden fraaie prijzen uitgereikt. 
Kapitein mr. Van Geldorp Meddens sprak hier
na de aanwezigen toe. 

Wolfheze, 15 Jan. Voor de in- en omwonenden 
der Stichting Wolfheze is de B.V.L-film "Sluit 
de gelederen" vertoond in de Stichtingskerk. 
Als toegift werd een film gegeven van den 
Laandstormdag te Barneveld. 

Wolphaartsdijk. 22 Januari hield de afdeeling 
een samenkomst in de Chr. school. De burge
meester opende deze druk bezochte vergade
ring en heette de aanwezigen welkom. 

Overste Bierman sprak over de toestanden in 
het buitenland, waarbij hij vooral wees op het 
gevaar van het fascisme. 

Deze rede vond bij de toehoorders veel bijval. 
Daarna sprak de secretaris over de zegenin

gen van het huis van Oranje. 
Overste Bierman kon aan een vijftiental leden 

mededeelen, dat ze een brevet scherp- of ko
ningsschutter hadden behaald. 

Om hall tien sloot de burgemeester deze nut
tige bijeenkomst en wekte de landstormers van 
Wolphaartsdijk op zich niet te laten beïnvloe
den door de N.S.B., die ook in dit dorp vele 
aanhangers heeft. 

Wormer, 27 Jan. Samenkomst in Ons Huis 
St. Joseph. Een tweetal smalfilms, waarbij de 
begeleidende muziek werd gespeeld door den 
heer J. Kee en waarvan één weergaf de laatste 
gebeurtenissen in de Koninklijke Familie, werd 
zeer op prijs gesteld. Na de pauze werden met 
een toepasselijk woord van den res.-kapt. Nuyen 
de prijzen der laatste schietwedstrijden uitge
reikt. Eerste-prijswinnaar was D. Graat. Aan
wezig waren de B. \ .L.-ers uit Wormer en Jisp. 

.~oubrugge, 14 Jan. Jaarvergadering onder 
le1dmg van den heer Chr. v. d. Nagel, die in 
het bijzonder welkom heette burgemeester en 
mevrouw Mumsen, overste Boots, kapitein Bak
huizen Schuit en kapitein Karres, secretaris der 
gewestelijke commissie. 

In deze samenkomst werd hulde gebracht aan 
den heer De Goede, voor zijn organisatorisch 
werk bij den landdag te Alphen a. d. Rijn. 

IJsselmonde, 13 Jan. De B.V.L.-ers, die willen 
mededingen naar een prijs, moeten op minstens 
twee avonden geschoten hebben. 

Zevenbergen, 3 Febr. Jaarlijksche bijeenkomst 
in het Parochiehuis. De landstormers waren 
voor het overgroote deel aanwezig. Aan de be
stuurstafel hadden plaats genomen: eerevoor
zitter, burgemeester van Aken, de secr.-pen
ningmeester van het Verband West-Brabant, 
pastoor van Genk, de voorziter kapelaan Walen 
en de plaatselijke leider, de heer van Schendel. 

De vergadering kenmerkte zich door een ech
ten huishoudelijken en kameraadschappelijken 
geest, zooals we dat op landstormbijeenkomsten 
gewoon zijn. De voorzitter opende met een har
telijk woord, de leider gaf een uitgebreid jaar
verslag, pastoor van Genk spoorde op de hem 
eigene wijze de aanwezigen aan om te doen 
zooals zij tot heden deden en te blijven de be~ 
ginselvaste mannen, die ons vaderland noodig 
heeft, nu meer dan ooit. 

,Ook had een prijsuitreiking plaats aan de ge
middelde beste schutters van het seizoen. A 'ln 
negen schutters werd een aardig voorwerp voor 
huishoudelijk of eigen gebruik uitjfereikt. 

Zuid-Beyerland, 5 Jan. De samenkomst begon 
met enkele mededeelingen van den plaatselijken 
leider, den heer G. Kortus. Deze deelde o.m. 
mede, dat de plaatselijke commissie als volgt 
is_ samenge_steld: voorzitter ds. C. v. d. Boogert; 
v1ce-voorz1tter de heer W. Troost· secretaris
penningmeester de heer H. Muller 'en leden de 
heeren L. de Jong, H. Redert, P. A. Verhoeven, 
dr. G. P. W. van Waasbergen en A. Weijers Azn. 

Dan volgde de opening der samenkomst door 
ds. C. v. d. Boogert, die in het bijzonder welkom 
heette overste Van Dam, den korpscommandant, 
den de heer Van der Mast, secretaris der ge
westelijke commissie. 

Overste Van Dam deelde o.m. mede, dat de 
afd. 75 vrijwilligers telt en dat de afdeeling 
zich in een blakenden welstand mag verheugen. 
Eerste ptrijzen ontvingen: afd. konings- en 
scherpschutters: G. Kortus; afd. schutters 1e en 
2e kl.: L. van Leeuwen. 

Mooie landstormfilms werden vertoond. 

Zwaag, 29 Januari. Jaarvergadering met prijs
uitreiking in "Het Grauwe Paard", onder lei
ding van den plaatselijk voorzitter, burgemees
ter J. Wiering. Prijswinners waren: 1. J. v. 
Westen, 2. P. Roman, 3. S. Sneek en 4. N. 
Beerepoot. De plaatselijk leider P. Roman was 
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LANDSTORM
FILM-A VONDEN 

22 Febr. Beilen 4 Maart Naaldwijk 19 Maart Middenmeer 
23 

" 
Nieuwleusen 4 

" 
Alkmaar 22 ,, Drente 

23 ,, Emmer Compas 5 ,, Terschuur 23 ,, Idem 
23 

" 
Dedemsvaart 8 

" 
Ruinerwold 25 

" 
Papendrecht 

24 
" 

Hasselt 9 ,, Meppel 31 ,, Twente 
25 

" 
Blokzijl 10 

" 
Klazienaveen 1 April Idem 

25 
" 

Dubbeldam 11 
" 

Veenhuizen 2 ,, Idem 
26 

" 
Borger 12 

" 
Zwartsluis 5 

" 
Friesland 

26 ,, Wijngaarden 15 
" 

St. Maartensdijk 8 ,, Leidschendam 
1 Maart Willemstad 16 

" 
H.1.-Ambacht 10 ,, Enschedé 

2 ,, Friesland 17 ,, Bergambacht 12 
" 

Goes 
3 ,, Idem 18 ,, Spakenburg 15 

" 
Haarlem 

wegens ziekte niet aanwezig en werd hem, on
der dank voor zijn arbeid voor den B.V.L., een 
spoedig herstel toegewenscht. 

Zwartsluis, 14 Jan. Bij gelegenheid van het 
12½-jarig plaatselijk-leiderschap van den heer 
A. J. Vinke is hij op hartelijke wijze gehuldigd 
in het gebouw voor Chr. belangen. De voor
zitter der plaatselijke landstormcommmissie, 
burgemeester De Koning, bood aan het einde 
vaan zijn hartelijke toespraak den jubilaris een 
schrijfbureau aan. 

Vele waardeerende woorden en geschenken 
volgden, o.m. van mr. De Bruyn, secretaris der 
gewestelijke landstormcommissie. 

Zwolle, 19 Jan. Filmavond in de Buiten
societeit. De zaal was stampvol. Ds. H. A. Mun
nik sprak een inleidend woord, waarin hij o.m. 
zeide, dat de B.V.L. is en blijven zal een 
regeeringsinstituut, dat bevorderen wil de een
heid tusschen Nederland en Oranje, en het 
nationaal besef wakker wil houden. 

Spr. verwelkomde de autoriteiten, speciaal de 
waarn. garnizoenscommandant, overste H. S. 
Bloeme. Een uitnemende vertooning volgde 
hierna van "Landstorm rond Oranje", een film 
van het huwelijk van het vorstelijk paar en een 1 

Indië-film. Op het tooneel stond een mooi uit
gevoerd schilderij van Holland's bruidspaar. 

TER NAVOLGING. 1 

Afdeeling, die niet j!enoemd mag worden, 
23 Dec. Aan enkele vrijwilligers, die geregeld 
de schietoefeningen bezoeken, huisvaders, die 
't wel héél goed gebruiken konden, werd voor 
de Kerstmis een flinke rollade thuisbezorgd, 
met de hartelijke groeten van de plaatselijke 
laandstormcommissie. 

Wáár dit geschiedde, doet niets ter zake. 
Het moge ter navolging strekken .... 

BENOEMINGEN. 

Benoemd en aangesteld: 

Bij den Generalen Staf tot Kolonel, 
de Luitenant-Kolonel N. T. Carstens, 
van dien staf, toegevoegd aan den chef 
van den Generalen Staf. 

Bij het wapen der Infanterie: 

tot Kolonel, de Luitenant-Kolonel R. 
Boomsma, Commandant 15 RL; 

tot Res. Majoor de Res. Kapiteins J. 
H. Maan en G. Witkamp; 

tot Res. Kapitein, de Res. te Luite
nants: R. B. Spaanstra, L. Verleun, J. 
J. Vürtheim, G. A. Hoogenboom en J. 
G. Hamer. 

Bij den V rijwilligen Landstorm, tot 
Res.-Kapitein voor speciale diensten, 
bij het Vrijwillig Landstormkorps Mo
tordienst, de Res. le Luitenant voor 
speciale diensten C. van den Heuvel, 
van dat korps; bij het Vrijwillig Land-

stormkorps Vaartuigendienst, de Res. 
te Luitenants voor speciale diensten C. 
A. Vriesendorp, E. A. van Genderen 
Stort en C. F. Antheunissen, allen van 
dat Korps; bij het Vrijwillig Landstorm
korps Luchtwachtdienst, de Res. 1e 
Luit. voor speciale diensten Dr. C. I. G. 
H. Gelissen, A. J, van der Matten en 
J. T. Tienstra, allen van dat Korps; bij 
het Vrijwillig Landstormkorps Spoor
wegdienst, de Res. te Luitenant voor 
speciale diensten G. H. Hameleers, van 
dat Korps. 

Zijn benoemd en aangesteld: bij het 
Reserve-Personeel der Landmacht, bij 
het wapen der Infanterie, bij den Vrij
willigen Landstorm, bij het Vrijwillig 
Landstormkorps Motordienst, tot Res. 
Kapitein voor speciale diensten de 
heer A. K. Noorduijn; tot Res. 2e Luit. 
voor speciale diensten, de heer H. R. 
van Bruggen; 

bij het Vrijwillig Landstormkorps 
Luchtwachtdienst, tot Res. te Luit. voor 
speciale diensten de heeren G. J. B. 
Bremer en G. R. R. Jagers. 

ONTVANGEN BOEKEN, 
BROCHURES, ENZ. 

LANSTOARM XI 
fen W. Cuperus. 

Uitg. N.V. De Motor, Sneek. 

Mei greate nocht scil dit boek lêzen 
wirde yn it Fryske husgesin en man
nichkear scil in golle laits klinke om 
tafrieltsjes ut it soldatelibben lyk as 
dizze skriuwer dat masterlyk teikenje 
kin. Dit boek, dat in tige goede ûnder
groun hat, moat as priis pronkje op al 
us sjitwedstriden. 

S. FEN ROMSICHT. 

Länstoarm XI fen W. Cuperus. 
Met groot genoegen zal dit boek worden ge

lezen in het Friesche huisgezin en menigkeer 
zal een gulle lach klinken om tafereeltjes uit 
het soldatenleven, zooals deze schrijver zoo 
meesterlijk kan teekenen. Dit boek, dat een zeer 
goede tendens heeft, verdient op alle schiet
wedstrijden als prijs beschikbaar te worden 
gesteld. 

S. FEN ROMSICHT. 

1 

1 
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Voor Jong Nederland 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

JONGENS EN MEISJES, 

In het Januarinummer was er geen 
plaats meer over voor raadsels. Dit 
spijt mij even erg als jullie. Maar dit 
komt in orde! Voor de raadsels in dit 
nummer stel ik tweemaal zooveel prij
zen beschikbaar als anders. Dan wor
den jullie kansen dus dubbel zoo groot. 

Dikwijls krijg ik oplossingen, waar
aan heel veel zorg besteed is. Die 
komen dus 't eerst in aanmerking. Maar, 
omdat ik uit één varken geen twee rug
gen kan snijden, moeten zij soms ook 
wel eens teleurgesteld worden, al vind 
ik het zelf zeer spijtig. 

En toch . . . volhouden maar! Geduld 
overwint alles. 

Hier wil ik in 't bijzonder eens ver
melden Jansje Kamsteeg uit Woerden. 
Zij voegde bij haar laatste oplossing ook 
een vers op het Vorstelijk Echtpaar en 
had haar inzending zoo mooi versierd, 
dat het geheel een keurige schilderij 
werd. 'k Heb haar dan ook een extra
prijs gezonden. 

LETTERVERSPRINGING. 

GROEP A. 

(Onder de 10 jaar.) 

logeroh - hecnos - ejatrat - aragis -
sprensi - mostrdaln - lestrob - ekkenu -
oredem - simsterk - adori - esterem -
jaskenta - droombes - sneuwijs - effiko 
- ledmana - retnisslaak - dotopol. 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar.) 

tienacav - iknignok - roptrap - dijstrdew 
- branderh - omaataut - bromduige -
lachelkulv - vleernatar - stenekrest -
wudasch - kladneer - kalaman -
topvuldolo - daminat - kamevijsra -
apinitek - vlasboema - upendel -
stiefleed. 

Hier volgt het adres voor nieuwelin
gen, die altijd welkom zijn: 

AAN OOM BERTUS, 

p/a Bureau van Het Landstormblad, 
Koninginnegracht 50, 

's-GRA VENHAGE. 

IETS VOOR DE KOU. 
(Vertaling uit het Oost-Friesch). 

Gezondheid is een duur kleinood, 
Onschatbaar als het dagelijksch brood; 
Vraag 't Hiemke maar, die ligt te bed, 
Het hoofd door koortsen opgezet. 
Hoor, hoe zij steunt en kreunt en klaagt: 
11Ach, koude koorts, die mij zoo plaagt! 
11Mijn laatste uurtje spoedig slaat, 
11Wanneer die koorts niet overgaat; 
11De ziekte drukt me gansch ter neer; 
11 Ik mag geen thee of koffie meer! 
11 Ik vind geen baat bij warme kruik, 
11 Of bloesems van de vlierestruik; 
11 Kamillen, <lullen, duizendtak, 
,,'t Is al vergeefsch! 'k blijf ziek en zwak! 
11 0 ! als ik in de stad eens waar', 
,.Dan was ik spoedig kant en klaar: 
,.De zalver zou m'een middel geven! 
,.Zoo vaak heeft hij de koorts verschre-

[ ven!" -

WIE HELPT 
net persoon, oud 26 jaar, on- 1 
gehuwd, lid van den B.V.L., 
aan vast werk of betrekking? 
Gediend h ebbende bij het 
2e half regiment Huzaren. 
Kan goed m et paarden om
gaa n. Brie" en onder no. 84 
aan het bureau van dit blad. 

~ 
KONINKLUKE = BEGEER 

1 "v•o•o""'R""'5CHO-TEN 
MEDAILLES - INSIGNES - SPORTPRIJZEN 

1 

,.Hiemke, Hiemke ! houd op met weenen ! 
,,Ik hoor je wel; maar wat baat stenen? 
,.Ja, Hiemke! 't is zooals het is: 
,.De koorts is erg; da's vast en wis! 
11Maar, wil je hulp van uit de stad, 
11Dan ga ik fluks voor jou op 't pad; 
11Een enkel uurtjen nog geduld, 
11 Dan wordt je hartewensch vervuld! 
11 Ik laat vandaag den boel eens staan, 
,.Om spoedig naar de stad te gaan ... 

... Er uit-tuit-tuit; 
De klompen uit! 
Vooruit nou, man! 
De laarzen aan! ... 
Zie zoo, nou komt de rok, 
En eindelijk hoed en stok! 

Boer Nelis holde, of met een zwiep 
Een vijand op z'n hielen liep, 
Van haast je niet, zoo kun je niet! 
Daar ginds verdwijnt hij in 't verschiet! 
Keesje, Keesje! och, kalmpjes wat! 
Je komt vandaag nog best in stad! ... 
En als de dokter door de voordeur kijkt, 
Heeft 't boertje juist diens huis bereikt. 
.,'k Kom (zegt hij) van verre streken; 
.,'k Wou graag den kwakzalver even 

[spreken." -
- .,Zoo! (spreekt de dokter en kijkt 

[hem aan) 
.,Ik ben het zelf - wat wou je, man?" -
- ,.Ja, zie je, wat ik je zeggen wou: 
,.'k Kom 's bij je namens mijne vrouw; 
.,Ze ligt te bedde met zware kou; 
11 't Was gisteren of ze sterven zou; 
11Nou kom ik bij jou een middel halen; 
.,De kosten zal ik je graag betalen" . . . 
- 11 Ha, ha! (is 't antwoord) zoo, zoo! 

[de kou! 
11 Ga zitten! daar is een stoel voor jou." 
Doch nauwelijks het boertje nederzit, 
Of als een doode wordt hij zoo wit. 
11 Hoho! houd op, dokter! houd op!" ... 
Daar kwam iets op z'n krullekop, 
Eerst links, toen rechts; aan eiken kant: 
Het was des dokters zware hand; 
11Dààr (riep hij) dààr! da's voor de kou! 
11Daar heb je 't middel! Snap je 't nou? 
11Dat spreekt maar lomp van jij en jou! 
11 Zeg dat voor mijn part tot je vrouw! 
,,En dan m'als zalver aan te spreken? 
11 Ik dank je voor jouw lompe streken!" 
Het boertje peinst: .,Dit medicijn 
11 Zal voor de kou wel deugdelijk zijn." 
Hij springt omhoog en vlucht met spoed, 
Als volgt een spook hem op den voet; 
En telkens tast hij zich het hoofd, 
Alsof hij 't nog maar half gelooft. -
Ha, ha! daar draaft hij 't hekjen in; 
Hij is weer bij z'n echtvriendin; 
11 Hiemke, Hemke! huil maar niet meer, 
,,Want kijk! je Keesje die is er weer! 
,.'k Heb een best middelcijn gekregen; 
11 Gewis, daar kan de kou niet tegen!" 

De zieke grijpt de beddekwast, 
En hijscht zich op met grooten last. 
- Pats! daar geeft Keesjen haar een 

[slag,, 
Dat Hiemke, als ik 't zeggen mag, 
In eens zon, maan en sterren zag, 
En plots weer in de kussens lag. 
11Ho, ho! dat is de helft nog maar! 
11 De linkerkant is nog niet klaar!" . .. 
Maar 't is of Kees de lust vergaat, 
Als hij voor 't bed al zwaaiend staat. 
.,Och kom! (zegt hij ten langen lest) 
11Mijn Hiemke! 'k Spaar je maar de rest; 
11Met d' eene pil, die ik je gaf, 
11 Kom jij vast van de kou wel af!" 
Dus Keesje gaf geen tweede meer; 
En ... Hiemke kreeg de koorts niet weer! 
Heel spoedig was ze gansch gezond, 
En liep weer als een kievit rond. 
11De zalver heeft me de koorts ver

[dreven ; 
"We moesten hem nou 'n paar kuikens 

[geven; 
11Dit zijn we ten zeerste aan hem ver

[plicht ! " -
- 11 Jawel !" zegt Kees met een blij 

[gezicht. 
Alzoo pakt Keesjes echtvriendin 
Den korf met kuikens netjes in; 
En hij, alsof het marktdag is, 
Stapt stadwaarts, vroolijk, vlug en 

[frisch . .. 
••• 11 Gên dag, heer zalver! zus en zoo : 
11De groetenis van m'n brave vrouw; 
11 Ik kom je brengen een flink cadeau! 
11Dokter, dokter! lach toch niet zoo! 
.,Je middel heeft de kou finaal ver-

. [dreven, 
11Maar de helft ervan is nog over ge-

[ bleven! .. 
Meteen zwaait hij z'n vuist in 't rond. 
En slaat den dokter op z'n mond; 
Dees brult gelijk een dolle beer, 
En tuimelt over 't vloerkleed neer, 
11Adieu! (zegt Kees met diepen groet) 
11Adieu, heer dokter! houd je goed!" 
En lachend in z'n stoppelbaard, 
Vertrekt ons boertje doodbedaard; 
Z'n kuikenkorf, dien hij zoolang 
Had neergezet in dokter's gang, 
Neemt hij (natuurlijk vol nog!) mee. 
Maar, voor hij heentrekt naar z'n stee. 
Doet hij den inhoud zijner mand 
Voor 'n stevig prijsje van de hand. 
Straks komt hij bij z'n huisvrouw weer. 
En stralend legt hij voor haar neer: 
Een witte wollen omslagdoek, 
Met 'n mooien, malschen peperkoek. 
De vrouw kust Keesjen op z'n wang, 
Dat 't klatert door de keukengang. 
En dan lacht d'echtvriend welgemoed: 
.,M'n Hiemke! eind goed, alles goed!" 

OOM BERTUS. 

VAN ZWIETEN & Co. IN ALKMAAR LAAT 
KLEERMAKERIJ 

SINGER-TAX OP UW RIJWIEL EEN 
LEIDEN 

BREESTRAAT150 WOERD Kettingkast 
TELEFOON 1865 

Concurreerende prijzen FORD V 8 WAGENS MONTEEREN! 
COSTUUMS . . . . . . . . . . f 45.- TE LEF. 2.2.3.2. Kwaliteit A A is de beste Prima afw. - Passende coupe 

Voor geschenken en prijzen VOOR Automobielenbedrijf Wie helpt gehuwd persoon, 
27 j ., lid v. d. B.V.L., aan een 
betrekking v. jachtopzichter, 
boschwachter of iets dergel. ? 
Is v .g.g.v. en in bezit politie
diploma en rijbewijs. Brieven 
onder no. 83 aan het bureau 
van dit blad. 

RUBBER 
slaagt men zeker in 

"DE STAD MAASTRICHT'' ,,'T SIERHUIS" -ALKMAAR 
Steeds een schitterende keuze 
in glas, porselein, aardewerk 
en alle bijkomende huishou

BOUWMATERIALEN, 
STEENEN, CEMENT, 
KALK, GRINT, ZAND 
en verdere benoodigd
heden naar: Spécial Chevrolet 

DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 

KOOPT 
BIJ 

VROOM & 
DREESMANN 

Adverteert in dit Blad 

LIES-, DIJ- EN KNIE-

LAARZEN 
Kwantums speciale prijzen 1 

J. MONSTER, 
Gorinchem - Telef. 841 

GARAGE "BOOIJ" 
FRANSCHE KERKSTR. 20 

TELEFOON No. 778274 
V O O R B U R G 

• 

delijke artikelen. 

GEBRS. WELKERS 
HOORN - BEVERWIJK 

, ,, 

HAPE's PUDDIMGEM 
staan aan de spits 

LANGE STRAAT 86 Fa. MASSIER. MEPPEL D. VAN VLIET 

Kerkstraat 63, Bodegraven Iemand van smaak BLEE KERSEILAND 
koopt in ,,'t Sierhuis" Adres voor Landbouwkalk 1 

HET ADRES voor uw Was
scherij voor Den 
Haag en om
streken is ... 

Firma T. Kaptein en Zonen 
Haagweg no. 803 

HET aangewezen adres voor BERICHT voor de dames van 

SCHIETPRIJZEN ___ ~e:;h:· v~~::: ~ 
o.a. medailles, takken, Wilt U tot aller tevredenheid 
bekers, kranzen enz. is trakteeren, neemt dan onze 

FIRMA CORN. PLAS fijne Dê-Dê-Wafels 
Beleefd aanbevelend, 

• 's-Gravenhage (E. C. BILARS) R. DIJKSTRA's BAKKERIJ 
Telefoon 337729 LANGESTR. 40 • ALKMAAR DOKKUM B 2, 

HET ADRES VOOR GRAAFSTROOM' 
LUXE VERHUUR EN TAXI'S ALLES VAN EEN ANDER s KOLEN VAN DE R.KLOOSTRA 
De Auto-Onderlinge, Gronin
gen, vraagt vertegenw. (persp. 
Insp.) . Meeste autoverzek. in 
ons land. Premiën All-Risks 
v.a. f 80.- , W.A. v.af f 22.50. 

MAAR . . . . . . MELK 

KOLEN Van SCHAAP 
EN ZUIVELPRODUCTEN 

SPOORSTRAAT 3 
DOELESTRAAT 4 

ALKMAAR - TEL. 4052 

V e r k r ii g b a a r : 
Filiaal DORDRECHT 

Voorstraa t no. 119 
Filiaal ROTTERDAM 

Oranj eboomstr. 133 

ORANJE-NASSAU -MIJNEN Brandstoffenhandel 
P. G. LODDER 
2e ROSESTRAAT 7 

ROTTERDAM • TELEF. 12202 

Buiten Damsterdiep 36-36a 
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G M. A. STEIJLEN HENRI J. J~NSSEN s. J. ROSI ER 
• Vuchterd1Jk No. 149 

/.7.h,. ,,~ '41 ~ N.V. C. W. PANNEVIS 
/ p' ~~~ ZAADTEELT-ZAADHANDEL 

DONKERSTRAAT 50 's-HERTOGENBOSCH fii1~:~~ii~5: ~ TUl~~~~~EM-HARDERWIJK * SINDS 1909 

Militaire Tel. 141 - Giro 119428 UNIFORMEN Prijscourant op aanvraag BN LANDBOUWZADEN 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ en Burgerkleerrnakerij Specialiteit: RIJBROEKEN Voorstraat 394 - DORDRECHT 

Sollde Agenten gevraagd 

Vraagt prij11crt. of reizigersbezoek 

Coupeur steeds te ontbieden 

FIRMA H. MOOI & Zn. 
ASSEN 

• 
MILITAIRE KLEERMAKERIJ 
Coupeur overal te ontbieden 

Firma 
Wed. Boonstoppel & Zn. 

Waddinxveen 
• 

Lak- en Vernisfabriek 
• 

Levering 
uitsluitend aan den handel 

Schoenen 

L Schoenenhuis 
W. A. v. d. JAGT, Rotterdam 
Groene Hilledijk 218 
Telefoon no. 5 644 5 -

Fa. Chr. Schotanus & Zn 
Rijks gedipl. Mr. Kleermaker 
Telefoon 29 Minnertsga 
Heerenkleeding naar maat 
Pracht sorteering stoffen . 
te klas coupe en afwerking. 

Lage prijzen . 
OVERAL TE ONTBIEDEN 

STOOMWASSCHERIJ EN J. ter Schegget, Zutphen CHEM. wAsscHERIJ 

Rozengracht 13 - Tel.57 "VECHT EN DIJK" 
He e rehkleeding naar maat 

Uniform-, 
sport- en Iivreikleeding 

Fa. C. HAGEMAN & ZN. 
TEL. 11 

NEDERHORST DEN BERG 
Vraagt onze prijscourant D 

0 VE RAL TE ONTBIEDEN 

ZWiERS' 
UNIFORM
KLEERMAKERIJ 

Hertogstraat 2 7 

ARNHEM 
·------

Gediplomeerd Coupeur 
der Europeesche Mode
Academie 

·------
Levert Uniformen voor 
alle Wapens en Dienst
vakken 

·------
Vraagt prijscourant of 
coupeursbezoek 

·------
Prijzen zeer billijk 

UNIFORMEN 
G. J. RHEBERGEN 
(voorh. JULIUS HUF) 

FIRMA 

JOS CRANEN & ZOON 
TORENSTRAAT 15 
BREDA 

Alle soorten uniformkleeding 
Prima coupe 
Scherp concurreerend 

A. NAGTEGAAL Mzn. 
A M S. T E R D A M Aarkade 58 - Telefoon 187 

Keizersgracht 433 - Tel. 30433 Alphen a. d. Rijn 
Geregelde Motorboot- en Auto
sneldienst Alphen a. d. Rijn, 
Bodegraven, Beverwijk, Uit
geest, Zaanstreek, Alkmaar 
en tusschengelegen plaatsen. 

M. v. REIJN'S 
LOODGIETERSBEDRIJF n.Y. 
ELECTRICIENS 
Hugo de Grootstr.101, tel.57052 
Van Cittersstr. 9- 11, tel.34470 
ROTTERDAM 

GEURTS' CONSERVEN 
MUNTEN UIT 

,,Beter en Goedkooper" 
Conservenfabriek 
,,DE BATAVIER" 

D. GEURTS - DODEWAARD 

AGENTEN en DEPOTHOUDERS 
gevraagd voor den verkoop op prijscourant van le kwaliteit Tuin- Bloem- en 
Landbouwzaden, Friesche kleipootaardappelen, op provisieregeling. 'voor Depot
houders bij voorkeur winkeliers. VOLB.EDA's ZAADHANDEL, DRACHTEN, Tel. '5. -MALI N I N E regenkleeding 

!:ftl!!~:~ ::,:,~;;fA~:;;:~ :·:·s:•1J~1:1~ :~.:,~~~ge~,:: 1 BANNKzEADKEENRLANDSEFFCEcHTENEZAKEN 
Zwaanshals 119-121 

Kracht neemt toe. 
1 

levert met steeds toenemend MILITAIRE EN 
~a.:'i~~r!~ij:0!:t!nT!I~~:.! J. ,D; 0;g~G ~l~~UDA HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V. succes zaden voor land- en BURGERKLEERMAKERIJ 

tuinbouw van eigen teelt 
BILLIJKE PRIJZEN 

1 
HOOFDKANTOOR AMSTERDAM 

GEBRS. VAN MAANEN AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM, •s-GRAVENHAGE 

v.h. J. van Maanen en Zonen G. Bo]huis _ Vroomshoop 
FREDERIKSTRAAT 
hk. Prinses Mariestr. T elef. 43 

Fluw. SingelT5A9F-ELTKeloefE. K28E24N 

ANDIJKER EN IN 41 ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND 

Het neusje van de zalm I 

's-GRAVENHAGE 
TELEFOON 113 3 9 2 

UNIFORM- EN BURGER
KLEEDING NAAR MAAT 

Koors Wapen-en Kinohandel 
Groote voorraad concours-, 
buks- en bosquette-patronen 

SMALFILMCAMERA"S 
EN PROJECTOREN 

J. J. KOOL - ROTTERDAM 
Rodenrijschelaan no. 27 
Telefoon '1617 

N.V. 

C. KASTELEIN EN ZOON'S 
AANNEMERSBEDRIJF 

DORDRECHT 
• 

Hei-, fundeering-
en waterbouwkundige werken 
VERHUREN v. MATERIEEL 

N.V. NEDERL. BASALT Mij 
ZAANDAM 

Vraagt ons pr-s van 

BASALTINE
TROTTOIRTEGELS 
Levering op strengste keur 

Zaden 
GEBRS. DE JONGH 

GOES. 

L. BOOMSMA 
Bouwkundige - Makelaar 

Expert 
Admini stratie en onderhoud 
van vaste goederen. 
Hypotheken - Assurantiën 
Nassaukade 118-119, A'dam W. 

Gem. Giro B 749 
Postchèque- en Girodienst 2870 

Tel. 82521-85421 

Prijs 25ct per bus 

Voor luxe Touringcars en Firma F AUST & DE VRIES 
Verhuizingen onder volle Hotel "Terminus", Utrecht Andijk-Oost ZADEN 
garantie het adres ..... Uoemenmagazijn VLAGGEN 

Uitsluitend 
het beste 

UNl;.n<?.~"!'h~,~ H. rBARMENTLOO BEKE!AN~~I:~ N.V. A. HOBBEL 
f 55 L.P.BOSMAN - DEN HAAG OOLTGENSPLAAT Overal 

■- JA VASTRAAT 43 WESTEINDE 36 ' 
MAISON GERMAN DEN HAAG_ TEL. lll56l Vervaardiger van Regiments- --------------

vertegenwoordigd. 
DEN BOSCH __________ vlaggen en Hofborduursels 
Hintbamerstraat 153 

N.V. SLUIS. & GROOJ's 
Kon.Zaadteelt en Zaadhandel 

ENKHUIZEN 

TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

Levering uitsluit. a. d. handel 

A. ten Bruggencate 
Broek op Langendijk 

Telefoon 48 

Petrol e urn pro du eten 

GARAGE "FRANX" 
ZOETERMEER 
TELEFOON No. 38 

lste klas reparatie-inrichting 
voor auto's 

Autogen. en electr. lasschen 

SIGARENMAGAZIJN 

A. Drüghorn 
Javastr.57. Haag. Tel.113290 

Reist per A A A Busdienst 
naar 

Apeldoorn, Arnhem en Ede 
Speciale L u x e Touringcars 
voor Gezelschappen. 
Gebrs. ROBART - Apeldoorn 
Marktstraat 8 - Telefoon 2871 

HET ADRES VOOR ~t:,_ 
EERSTE KWALITEIT . o'"t' 1--P 

~ 1QO tA a Zowel verpakt 
p als In fust. 

Leveringen uitsluitend aan de handel 

TELEF. ZOETERMEER 12 • DEN HAAG 390538 1 

Verzekert 
Uw G e b o u w e n en 
Roerende Goederen bij de 

Overij sselsche 
Onder!. Brandwaarborg Mij. 
Opgericht in 1809 en gevestigd te Zwolle 

Billijke Tarieven 

W.L.D. 
De man van standing 

draagt 

W.L.D.SCHOENEN 

Verkrijgbaar in alle 
voorname zaken 

(N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Mij.) 

VEENDAM 
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□ 
□ N.V. STOOMBOOT-ONDERNE,MING 

,,CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

mP<JIULAIREtUJ> 

THI 
CLOCK 
H.AT --D JJll11111111111111111 11111~ D Dagelijksche Boot- en Autodiensten 
/6.~ 

v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, 1 

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA Delft, Den Haag, Amsterdam, 
SPECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. - Reizigersbezoek op aanvraag. Zaandam, Nijmegen en omgekeerd 

ZAADTEELT - ZAADHANDEL Hotel - Café- Restaurant 
ENKHUIZEN 

• 
We zijn reeds 50 jaar paraat 

Tot 't leveren van goed zaad/ 

1 

"DE SCHUUR" 
BILLIJKE PRIJZEN 

Waar niet vertegenwoordigd, \ ----------

wederverkoopers gevraagd I Hotel-Restaurant RICHE --------------------
H. v. VEEN - KISTENFABRIEK 
IJSSELMUIDEN - Telef. 246 KAMPEN 

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF 

ZANEN VERSTOEP N.v. 

GROOT HERTOGINNELAAN 39 - 's-GRAVENHAGE 
(hoek Stadhouderslaan) Telefoon no. 336230 

Aannemer ■ van grond-, spoor-, hei- en betonwerken 
Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal 

TEL E ~ ~1 - HEUVEL fl 
TILBURG 

Kamer met ontbijt .... f 3.
Plats du jour (met soep) 

f 1.25 en f 1.50 
Diners, vanaf .......... f 1.60 

APELDOORN 

HOTEL BLOEMINK 
GEVESTIGD SEDERT 1847 

bij het Kon. Paleis en bosschen 

Fraai gelegen aan de Loolaan 

GEBRS. BIJLOO 
Dagelijksche motorbootdienst 

1 

Schiedam-Amsterdam 
Rotterdam- Vlaardingen v.v. 

SCHIEDAM, Tel. 68646 
AMSTERDAM, Tel. 3067' 

I HERENPAK REINIGEN f 2.
STOMEN 

J HO•EVE.LS 

1 

" VERVEN 
ROTTERDAM - TEL. 45980 

FORDBEDRIJF "WILLGO" - AMERSFOORT 1 

OFFICIAL FORD-DEALEH 

BARCHMAN WUYTIERSLAAN 196 - TELEFOON 780 

J. F. KLUIJTMANS-v. d. LAAK - EINDHOVEN I5MAARg 
KERKSTRAAT 18 - TELEFOON 2183 

Uniform- en Civiele kleeding naar maat . Volledige garantie 1 
KAREL I HAARLEM 

DAMES!! STOOMWASSERIJ "NEDERHORST" HOTEL LION D'OR 
JAN SNEL - NEDERHORST DEN BERG ;:===========================================-
levert U een beslist heldere was 

Billijke tarieven, zowel p. stuk als p. k.g. en p. abonnement 

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

MACHINEKAMER BEHOEFTEN 
MOTORBOOTDIENST DELFT-ROTTERDAM v. v. 

TRANSPORT naar alle plaatsen 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G. 
DELFT - HOOIKADE 30 - TELEFOON ,57 
ROTTERDAM - WIJNHA VEN t.o. 105 - TEL. 138211 

7 JANUARI 1937 

GOED·EWAAG,EN's 
PIJPEN 

Doorrookers met 
JULIANA-BERNHARD 

lichtbeelden. 

Kruisweg 34-36 
Tel. 10281-14585 

LEEUWARDEN 

Hotel "De Kroon" 
Vergaderzalen 
UITST. KEUKEN 

MIDDELBURG 

HOTEL "ABDIJ" 
Gelegen in de bekende Abdij 

Garage en verhuurinrichting 

TELEFOON 50 

NAZOL 
tegen 

oeusverkoudheid,neuscatarrh 
hooikoorts 

SCHIETSCHIJVEN APOTHEEK ALLART 
P.aadhuisstr.206, Julianastr. 10 

gedrukt op speciaal vervaardigd ALPHEN AAN DEN RIJN 
schietschijvencarton. Diep zwarte _________ _ 
druk. Lage prijzen. WE S T LA N D S C H E 

N.V. voorheen FIRMA GROENENDIJK Zaadteelt en Zaadhandel 

SLAGHEKSTR. 90-94 - ROTTERDAM-ZUID GEBR. VAN DEN BERG n.v. 
TELEFOON 

1-1-3-8-6 

NAALDWIJK 
Vraagt onze nieuwe prijscourant 50 JAREN 
met uitgebreide modellen ZAADTEELT-ZAADHANDEL 

____________________ VRAAGT GRATIS toezending 
JUBILEUM-PRIJSCOURANT 

Oefen- en Wedstrijdmateriaal Nederlandsche fabriek van 
Speciaal adres: 

Drukkerij Ruitenbeek SCHERM-artikelen 
DOORN Telefoon No. 125 Alleen eerste kwaliteiten. 

Model fen en prijzen op aanvraag Hollandsch fabrikaat. 
Adres: 

Croeselaan no. 228, Utrecht. 

BERGEIJK & 

STUFKENS 
S.mit, Bottenberg en Co 

Oud-Beierland 
Telefoon no. 38 

TE GORCUM, • 
DE BESTE KLEERMAKERIJ IN NEDERLAND! CEMENTSTEENFABRIEK 
~ ONTBIEDT HARE REIZIGERS MET DE STALEN- en HANDEL in 
COLLECTIE. - ZIJ BEZOEKEN HET GEHEELE LAND. B O U W MATER I A LE N 

KONINKLIJK 
NEDERLANDSCH
INDISCH LEG ER 

DIENSTNEMING 
is opengesteld voor ongehuwde Nederlanders van 18 tot en met 
29 jaar, welke vroeger nog niet in genoemd leger gediend hebben, 

~~ -~ 
INFANTERIE, 
CAVALERIE, 
ARTILLERIE, 
GENIE EN 
HOSPITAALDIENST 

Gegadigden voor de Cavalerie moeten in het bezit zijn van een 
rijbewijs voor automobielen, bij voorkeur voor vrachtautomobielen. 

Zij, die middelbaar onderwijs hebben genoten, hebben voorkeur 
voor plaatsing bij de Genie, evenals zij, die in het bezit zijn van 
diploma's of practisch werkzaam geweest zijn bij de radio of 
zoeklichtbediening. 

VOOR ALLE WAPENS NEEMT MEN DIENST ALS SOLDAAT. 

V e r de r e i n 1 i c h tin gen worden gaarne verstrekt door den 
COMMANDANT van de KOLONIALE RESERVE te NIJMEGEN. 

--------------------------------= 
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DE NEDERLANDSCHE VLAG. 

19 Februari 1937. 
Nr. 93. 

WIJ WILHELMINA, bij de Gratie 
Gods, Koningin der Nederlanden, 
Prinses van Oranje-Nassau, enz. 
enz., enz. 

Op voordracht van Onzen Minister 
van Staat, Minister van Koloniën, Voor
zitter van den Raad van Ministers van 
5 Februari 1937, No. 486, Kabinet M.R.; 

HEBBEN GOEDGEVONDEN 
EN VERSTAAN: 

te bepalen: 

De kleuren van de vlag van het Ko
ninkrijk der Nederlanden zijn rood, wit 
en blauw. 

Onze Ministers, Hoofden van Depar
tementen van Algemeen Bestuur, zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

Zell am See, den 19 Februari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 
Voorzitter van den Raad 
van Ministers, 
H. COLIJN. 

AF TE WIJZEN PRETENTIE. 

Door gebrek aan plaatsruimte was het 
ons niet mogelijk in ons vorig nummer 
te wijzen op de overvrijmoedige preten
tie van het dagblad "Het Volk", inzake 
de eerbiediging van de beginselen der 
S.D.A.P. 

Het gaat nl. over de rede, welke Ge
neraal Röell, Commandant van het Veld
leger, op de landstormbijeenkomst te 
Barneveld heeft gehouden, bij welke 
gelegenheid Z.Exc. zeide, dat Oranje 
krachtens de historie de "aangewezen" 
leider van het Nederlandsche volk is. 

,,Het Volk" in zijn nummer van 8 Fe
bruari, komt daar tegen op en oordeelt, 
dat de Generaal deze stelling niet had 
mogen uitspreken, omdat daarbij niet 
gerekend werd met het beginsel der 
S.D.A.P., hetwelk de voorkeur geeft aan 
den republikeinschen staatsvorm, zij het 
ook, dat zij voor het tegenwoordige zich 
wil houden aan de gegroeide verhoudin
gen. 

Het is wel een zeer vrijmoedige om
keering der zaken, als men het zóó durft 
stellen. 

Neen, Heeren van "Het Volk", norm 
in ons land is, wat de Commandant Veld
leger heeft uitgesproken. Het is in de 
Grondwet en in de historie van 4 eeuwen 
gestaafd. Uw republikeinsch beginsel is 
toegelaten. 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 14E JAARGANG 

LANDSTOR~ INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRIJS fl,50 PER JAAR· LOSSE NUMMERS 15CENT 

MEN KAN NIET ALLES 
VERGELIJKEN. 

Het lid der Eerste Kamer Mr. Mendels 
heeft eenigen tijd geleden de vrijwillige 
troepen, die in Spanje aan de zijd~ van 
de regeering strijden, vergeleken met 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Hetzelfde doet "Het Volk" in het ar
tikel, waaraan wij hierboven aandacht 
schonken. Daarin staat te lezen: 

Wil een instituut als de bijzondere vrij
willige landstorm in een democratischen staat 
zin hebben, dan moet de onvoorwaardelijke 
trouw van zulk een instituut aan iedere langs 
democratische weg tot stand gekomen rege
ring boven iedere twijfel verheven zijn. Ten 
aanzien van de B.V.L. bestaat deze twijfel 
wèl en de rede, die generaal Röell heeft uit
gesproken op de jongste bijeenkomst van de 
B.V.L. te Barneveld, is wel geschikt om aan 
deze twijfel nieuw voedsel te geven. 

Wordt in die kring gesproken over de 
strijd in Spanje, dan mag men verwachten, 
- ja, dan mag men eisen, dat een protest 
zal worden gehoord tegen de opstand van 
fascistische officieren. Het enige doel van de 
B.V.L. is immers het handhaven van het wet
tig gezag? De generaal-spreker echter ver
wees naar Spanje met vermelding van niet
gecontroleerde gegevens over kerkverwoes
ting, enz. 

Wij veroorloven ons de opmerking, 
dat de vergelijking van den B.V.L. met 
de z.g. Spaansche regeeringstroepen 
eenigszins mank gaat. 

Wanneer men bij zijn oordeel over 
hetgeen in Spanje aan de orde was en 
is, de eenvoudige tegenstelling kon ma
ken tusschen Generaal Franco als de 
opstandeling en de Spaansche regeering 
als het Wettig Overheidsgezag, dan zou 
een keuze gemakkelijk zijn. 

Men moet evenwel twee dingen niet 
vergeten, nl. allereerst, dat Spanje zich 
al sedert jaren in een permanenten toe
stand van revolutie bevindt. 

Voorts, wat niet minder belangrijk is, 
dat de wereldgeschiedenis der laatste 10 
jaren ons leert, hoe zelfs langs zooge
naamd democra tischen weg het regee
ringsgezag in handen kan geraken zoo
wel van den bolsjewiek als van den na
tionaal-socialist. 

Even voor het aan de macht komen 
van Hitler brachten de communisten in 
Duitschland 6 millioen stemmen uit en 
was de gang van zaken er rechtstreeks 
op gericht, dat de communisten langs 
den z.g. democratischen weg - natuur
lijk met behulp van de socialisten! - de 
regeermacht in handen zouden krijgen! 

Het is anders geloopen. Na een 
uitslag der verkiezingen, die aan Hitler 
47 % der stemmen opbrachten, is langs 
dienzelfden weg de dictatuur ingevoerd, 
nu met behulp van de Duitsch-natio
nalen. 

De ontwikkeling der verhoudingen in 
Frankrijk, waar ook alles langs den hy
per-democratischen weg plaats vindt, 
wijst op een gevaarlijke toeneming van 
den communistischen invloed. Het feit, 
dat het dagblad "l'Humanité" dagelijks 
met een millioen exemplaren verschijnt, 
is van dien toenemenden invloed een 
sprekend bewijs. 

Wat wij wilden betoogen, is, dat een 
volk langs den z.g. democratischen weg 
naar den afgrond kan worden gevoerd. 

Zoo is het in Spanje geweest en de 
rampzalige gevolgen zijn voor ieder 
openbaar. Doch daarom ook is de ver-

gelijking van Mr. Mendels onjuist. De 
B.V.L. wil niet vergeleken worden, noch 
met de Spaansche regeeringstroepen, noch 
met de troepen van Generaal Franco. 

De B.V.L. is een zuiver Nederlandsche 
instelling met een eigen karakter, welks 
gelijke in geen land ter wereld wordt 
gevonden. 

Het is nog niet zoo lang geleden, dat 
ook van de zijde der nationaal-socialisten 
in ons land de twijfel werd uitgesproken, 
of de B.V.L. bereid zou zijn iedere langs 
wettigen weg tot stand gekomen regee
ring te dienen. 

Bij die gelegenheid is op deze zelf de 
plaats voor hen, die mochten twijfelen, 
een klaar en duidelijk antwoord gegeven. 

Het Wettig Gezag in ons land is voor 
den B.V.L. Hare Majesteit de Koningin 
en voorts behooren daartoe allen, die 
door Haar overeenkomstig Grondwet en 
wet - natuurlijk zonder terreur, geweld, 
intimidatie of dwang - voor de uitoefe
ning van gezag in Haar naam zijn be
noemd, 

Zulk wettig gezag wil de B.V.L. in 
volle trouw dienen. 

EEN STAPJE VOORUIT. 

Bij de behandeling van het amende
ment Albarda inzake het gebruik van 
den Bijzonderen V rijwilligen Landstorm 
heeft de leider der Nederlandsche so
ciaal-democratie een verklaring afge
legd, die wij niet onopgemerkt willen 
laten. 

De lezer weet, dat het amendement 
- dat inmiddels verworpen is - ten 
doel had art. 187 der grondwet zoodanig 
te wijzigen, dat de Regeering den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm niet 
zou kunnen oproepen, of zij moest eerst 
bij de Staten-Generaal daartoe een 
wetsontwerp indienen. 

Artikel 35 der Dienstplichtwet geeft 
de Regeering thans de bevoegdheid de 
opkomst van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm te doen plaats vinden 
zonder voorafgaande goedkeuring van 
de Staten-Generaal. 

Bij de toelichting van zijn amende
ment heeft de heer Albarda gezegd: 

.,Ik wil geenszins de opkomst van vrijwil
ligers onder de wapenen onmogelijk maken. 
De tijdsomstandigheden zijn helaas zoo, dat 
zulk een opkomst noodig kan zijn. Meer dan 
ooit moet ook hier controle door de Staten
Generaal practisch waarde hebben." 

Later bij zijn repliek heeft de heer 
Albarda nog verklaard: 

.,De Minister heeft de veronderstelling ge
opperd, dat de gevoelens van de sociaal
democraten over den B.V.L. dit voorstel 
hebben geïnspireerd. Dit is niet waar. Ik 
heb integendeel uitdrukkelijk in mijn rede
voering gezegd, dat zich inderdaad omstan
digheden kunnen voordoen, waarin de B.V.L. 
onder de wapenen zal moeten worden toe
gelaten om belangrijke diensten in het be
lang van het land te vervullen. Ik herhaal 
dat uitdrukkelijk." 

Bij de verdere discussie is evenwel 
duidelijk gebleken, dat sympathie voor 
den Bij zonderen V rijwilligen Landstorm 
bij den heer Albarda nog ver te zoe
ken is. 

Wat te begrijpen is. 

-IS d PER HALF ONS 25·75à. 

GEEN HEI! ROEPEN .... 

voor men over de brug is. 
De Nederlandsche Sociaaldemocratie 

heeft op haar vervroegd Paaschcongres 
de belangrijke beslissing genomen, dat 
zij voortaan wil medewerken aan onze 
nationale defensie. De nationale ontwa
pening, de weerloosheid is van het pro
gramma afgevoerd. 

Aan de weerloosheidsapostelen als 
Ds. Banning is evenwel vergund in de 
leiding van de Partij te blijven. Zij be
hoeven hun défaitistische opvattingen 
niet prijs te geven. 

Het is niet te verwachten, dat de 
Regeering aan de medewerking van de 
vroegere ontwapenaars veel zal heb
ben. Eerder mag men aannemen, dat 
het wel zóó zal loopen, dat de voorma
lige ontwapenaars voortaan er mede 
zullen volstaan op een voldoenden af
stand zachtjes instemming te betuigen, 
nadat zij eerst op de begrooting van 
Defensie zooveel mogelijk hebben afge
dongen. 

Hetzelfde zien wij de Labour-partij 
in Engeland doen. De helft bieden van 
wat de regeering voor 's lands defensie 
vraagt. 

Een half ei is echter beter dan de 
leege dop. 

Op zichzelf genomen is het jammer, 
dat het besluit van het Congres is ge
nomen uit vrees voor het nationaal
socialisme. Principieele winst schuilt er 
niet in. 

Niettemin kunnen wij ons er over 
verblijden, dat de ijzeren hardheid der 
feiten, bij hen althans, eindelijk heeft 
gezegevierd over de gevaarlijke poli
tiek der weerloosheid en der dappere 
ongehoorzaamheid. 

De sociaal-democratie is hiermede 
evenwel nog niet geworden, wat zij 
toch eens behoort te worden: een waar-
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ECHTE FRIESCHE 
HEEREN-BAAI EN BAAI-TABAK 

lijk nationale partij. Haar innerlijk 
wezen is onveranderd gebleven. 

Daarom is er nog geen reden, hei! te 
roepen, vóór zij over de brug is. 

HARING EN 
SOW JETGEZANTSCHAP. 

Het feit, dat Sowjet-Rusland in den 
laatsten tijd eenige duizenden tonnen 
van onze haring heeft gekocht, brengt 
sommigen ertoe om de officieele erken
ning van Sowjet-Rusland door Neder
land, weer op het tapijt te brengen. 

Het resultaat zou zijn, zooals de 
Regeering meermalen in het licht heeft 
gesteld, dat wij hier een uitgebreid 
Sowjetgezantschap zouden krijgen, ,,met 
al den aankleve van dien". 

Terecht heeft de Regeering steeds 
geweigerd den weg op te gaan, waar
door Nederland een Sowjet-centrum 
zou worden voor communistische pro
paganda. 

Onze Regeering heeft fel geprotesteerd 
tegen opneming van Rusland in den 
Volkenbond en op die wijze aan de ge
heele wereld een voorbeeld gegeven, 
dat helaas slechts door Zwitserland 
werd nagevolgd. 

De opneming van de Sowjets in den 
Volkenbond, waardoor aan dit godde
loos bewind het brevet van gelijkwaar
digheid werd uitgereikt, strekt de vol
ken van Europa niet tot eer en nog 
minder tot zegen. 

De kwade vrucht ervan wordt met 
den dag meer openbaar. 

.. 

NEDERLANDSCH WEST-INDIE 
' 

door CH. KIES 

Generaal-Majoor K. N. 1. L. b.d. 

CURAÇAO. 

(De Nederlandsche Antillen.) 

Dit rijksdeel heet tot nu toe nog Cu
raçao, hoewel dat eigenlijk slechts de 
naam is van één der zes eilanden, waar
uit het bestaat. Maar bij de in behande
ling zijnde Grondwetswijziging is voor
gesteld, art. 1 dusdanig te wijzigen, dat 
dat voortaan zal luiden: 

,,Het Koninkrijk der Nederlanden om
vat het grondgebied van Nederland, Ne
derlandsch-lndië, de Nederlandsche An
tillen en Suriname." 

BEGRIJPELIJKE HAAT. 

De nationaal-socialistische beweging 
in ons land laat geen gelegenheid voor
bijgaan, om haar bitteren haat tegen 
den B.V.L. te uiten. Wij kunnen dit be
grijpen. 

Van twee zijden werd de revolution
naire actie van deze weinig nationale 
beweging geremd en geknot. 

De Regeering maakte het haar door 
het verbod van het "zwarte hemd" en 
later nog door het verbod van weer
korpsen, eens en voor goed onmogelijk 
om langs niet-legalen weg aan de macht 
te komen. 

Van ,een navolging van Mussolini's 
beroemden marsch naar Rome, door 
den "Leider" aan het hoofd van z'n 
zwarthemden 's-Gravenhage binnen te 
laten marcheeren, moest voor altijd wor
den af gezien. 

Aan den anderen kant was het de 
B.V.L., die weigerde zijn sympathieën 
te verpanden aan de opstandige bewe
ging der N.S.B. en die als een trouw 
schildwacht paraat blijft, om voor elke 
onwettige actie zijn kracht ter beschik
king der Regeering te stellen. 

Het is niet onbegrijpelijk, dat de 
N.S.B. teleurgesteld is, dat zij haar lief
ste, ideaal in rook moest zien vervliegen. 

Dit moest haar evenwel geen reden 
geven, om in hare actie de grenzen der 
behoorlijkheid zoover te overschrijden, 
als telkens weer het geval is. 

'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. 

RESERVE-OFFICIEREN-VLIEGER 
BIJ HET INDISCHE LEGER 

GEVRAAGD. 

Uitzending van een 25 personen 
met kort dienstverband. 

Voor een 25-tal reserve-officieren der 
infanterie, artillerie, genie of de mili
taire administratie van de koninklijke 
landmacht (geen reserve-officieren-vlie
gers of waarnemers) niet ouder dan 25 
jaar, ongehuwd en in het bezit van een 
einddiploma H.B.S. 5 j. cursus, of daar
mede gelijk te stellen diploma, bestaat 
de mogelijkheid dit jaar voor landsreke
ning naar Ned.-lndië te worden uitge
zonden, teneinde aldaar in den hier te 
lande verkregen rang een verbintenis 
aan te gaan ter opleiding tot reserve
officier-vlieger met kort dienstverband 
bij het Kon. Ned. Indische leger. 

Vrije overtocht in de 2de klasse, te
gemoetkoming voor uitrusting f 1000.-. 
Na behoorlijke volbrenging der verbin
tenis wordt een gratificatie van .f 5000.
uitgekeerd, terwijl onder bepaalde voor
waarden de kosten van de terugreis naar 
Nederland eveneens voor rekening van 
den lande komen. 

Sollicitaties vóór 24 Maart a.s. in te 
dienen bij de afdeeling c. van het com
missariaat voor Indische zaken bij het 
Departement van Koloniën. 

Nadere bijzonderheden bevat de St. 
Crt. van 9 Maart 1937, waarvan over
drukken op schriftelijke aanvrage wor
den verstrekt door de hiervoren genoem
de af deeling. 

~I 

25ët: 

• VOOR ELKE BEURS 'N 

BROCHES 
PEQ20 
$TIJK$ 

Aangezien deze naamsverandering ze
ker zal worden goedgekeurd, lijkt het 
gewenscht, al dadelijk met de a.s. nieu
we betiteling, die evenals voor Neder
landsch-Indië - zoo terecht het "Neder
landsch" nadrukkelijk vooropstelt - re
kening te houden. 

Willemstad (Curaçao) . 

De Nederlandsche Antillen dan be
staan uit de eilanden Curaçao, Ji ruba, 
Bonaire, Saba, St. Eustatius en St. Maar
ten (dit laatste slechts voor de helft, het 
andere deel is Fransch), te zamen onge
veer 1000 K.M. 2 groot. De drie eerstge
noemde heeten te zamen de Beneden
windsche, de drie andere de Bovenwind
sche eilanden, naar de ligging der groe
pen ten opzichte van den passaat-wind. 

Hoofdstad van dit rijksdeel is Willem-

stad op Curaçao, alwaar de Gouverneur 
zetelt. 

Voor een gemakkelijke beoordeeling 
en onderlinge vergelijking van de be
langrijkheid der eilanden mogen hier de 
bevolkingscijfer van einde 1935, in ta
belvorm, worden opgegeven. 
Curaçao . . . . . . . . . . . . . . 55460 zielen 
Aruba . . . . . . . . . . . . . . . . 20415 11 

Bonaire . . . . . . . . . . . . . . 5940 " 
Saba . . . . . . . . . . . . . . . . 1415 11 

St. Eustatius . . . . . . . . . . 1200 11 
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St. Maarten . . . . . . . . . . 2674 
In totaal dus rond . . . . . . 87100 " 

De bevolkingsaanwas in de laatste ja
ren door z.g. overschot van geboorte, 
komt op alle eilanden in hoofdzaak voor 
rekening van het zwarte gedeelte. 

Curaçao. 
Omtrent het eiland Curaçao moge ik 

eerst eens de navolgende historische 
data en gebeurtenissen in herinnering 
brengen. 

Firma G. en P. Boekestein 
Telefoon no. 3 7 - 's-Gravenzande 

HET adres voor het ezploiteeren 
van consumptie-inrichtingen r 

TENTEN in ELKE afmeting VOORRADIG 
Meerdere tevredenheidsbetuigingen aanwezig 

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST AFD. LIMBURG. 
Door de af deeling Limburg van het 

Vrijwillige Landstormkorps motordienst, 
welke momenteel 500 vrijwilligers telt, 
zal een propaganda-actie worden ge
voerd, teneinde hierdoor het noodzake
lijke van deze militaire instelling onder 
de aandacht van het Limburgsche pu
bliek te brengen en te trachten het aan
tal vrijwilligers zoo hoog mogelijk op te 
voeren. 

Mannelijke personen, die een vrijwil
lige verbintenis bij genoemd korps wen
schen aan te gaan, moeten den leeftijd 
van 19 jaar hebben bereikt, doch mogen 
dien van 55 niet hebben overschreden; 
bovendien moeten zij vrij zijn van mili
taire verplichtingen en niet zijn af ge
keurd. Zij, die gedurende vroegeren 
diensttijd een rang hebben bekleed kun
nen wederom in dezen rang worden aan
genomen. 

Als vrijwilliger kunnen worden aan
genomen: 

Eigenaren of directeuren van auto
transport-ondernemingen. 

Deskundigen op het gebied van auto's 
en motorrijwielen enz. ( technische op
zichters). 

Eigenaars en bestuurders van automo
bielen of motorrijwielen enz. 

De vrijwilligers verbinden zich voor 
den duur van een jaar; wordt deze ter
mijn niet een maand voor haar beëindi
ging schriftelijk opgezegd, dan wordt hij 
stilzwijgend telkens met een jaar ver
lengd. 

leder vrijwilliger wordt van rijkswege 
gekleed en is verplicht een voor hem 
bestemd uniform in ontvangst te nemen. 

Gedurende de wintermaanden worden 
cursussen georganiseerd, o.a. te Maas
tricht, Heerlen, Sittard, Roermond en 
Venlo, waar een ieder onderricht ont
vangt in de voor hem benoodigde mili
taire verplichtingen enz. 

Voor inlichtingen kunnen belangheb-

Op 26 Juli 1499 werd het ontdekt 
door den Spaanschen zeevaarder Alonso 
de Ojeda, een vroegeren reisgezel van 
Columbus. De officieele inbezitneming 
door Spanje had echter pas plaats in 
1527, toen het onder het bestuur werd 
gesteld van den Gouverneur van Coro 
(op het vasteland van Zuid-Amerika, 
thans Venezuela). 

Den 29en Juli 1634 landden de Ne
derlanders, onder commando van Jo
hannes van Walbeeck en Pierre Ie 
Grand, in dienst van de W.I.C., op Cu
raçao en vestigden er een nederzetting. 
De Spaansche bezetting, die vrijen af
tocht had weten te bedingen, werd met 
het meerendeel der Indianen naar Cor 
overgebracht. 

Op 8 Maart 1635 liet van Walbeeck 
een begin maken met den bouw van een 
steenen vijfhoekig fort met bastions. In 
dit fort Amsterdam - de hoof dforteres 
- werden het bestuur, de landskanto
ren en de kerk gevestigd. Wat later bui
ten de versterking ontstond aan woon
plaats van particulieren, kolonisten enz., 
kreeg in het midden van de 17e eeuw 
den naam Willemstad, naar stadhouder 
Willem II. Pas in 1932 kreeg het ge
heele bebouwde gebied van deze twee 
stadsdistricten officieel den naam Wil 
lemstad. 

In 1643 werd de later zoo beroemd 
geworden Peter Stuyvesant commandeu
van Curaçao; in 1646 werd deze kracht
figuur Directeur van Nieuw Nederland 
(thans New-York), Curaçao, Aruba en 
Bonaire. 

In 1666 waagden de Engelschen een 
verrassenden aanval op Curaçao, die 
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TURKEN BURG 
BODEGRAVEN IADEN 
VRAAGT PRIJSCOURANT 

benden zich wenden tot den Reserve 
Kapitein Ch. Polis, Commandant der 
Afdeeling, Breedestraat no. 7 te Maas
tricht, of tot den Commandant der sec
tie Roermond, Reserve Luitenant C. Hie
gentlich, Markt 7 te Roermond. 

's-HERTOGENBOSCH. 
J~arvergadering en prijsuitreiking. 
In de bovenzaal van hotel Royal, in 

de Vischstraat, heeft Donderdagavond 18 
Febr. de jaarvergadering van de geza
menlijke Bossche afdeelingen van den 
B.V.L. plaats gehad. Met een groot aan
tal vrijwilligers waren daar aanwezig 
eenige officieren van "De Meierij", de 
plaatselijke leiders de heeren Rabou en 
Heymans ( de derde leider, de heer van 
Asperen was wegens een bekomen mo
torongeval verhinderd), de secretaris 
van de gewestelijke commissie, de heer 
van Agt en de commandant van het 
korps, Res. Luitenant-kolonel Hafke
meyer. 

De oudste der leiders, de heer Rabou 
sprak het openingswoord tot de talrijke 
aanwezigen. 

Overste Hafkemeyer voldeed gaarne 
aan het tot hem gericht verzoek om de 
prijzen uit te reiken. Allereerst kende hij 
toe de medailles voor de hoogste schut
ters en wel aan de heeren Zets (kam
pioen), F. van Rossum, H. van Tienen, 
,l. Blatter en B. Schippers. Daarna reik
te de Overste aan de overige prijswin
naars de prijzen uit. Een en ander ging 
met een toepasselijk woord gepaard. 

De heer van Agt gaf hierna een be
-schouwing over de thans gevolgde me
thode van werken van den B.V.L. en 
liet een krachtig propagandistisch woord 
hooren ten behoeve van consolidatie van 
het instituut. 

Spreker somde ook verschillende pro
pagandamiddelen op en beval o.a. lezing 
van het landstormblad aan. 

Besloten werd tot het vormen van een 

echter mislukte; in 1673 deden de Fran
schen hetzelfde met even weinig succes. 
De laatsten slaagden in 1713 beter; doch 
zij verlieten het eiland weer na het ver
krijgen van een groot losgeld. Curaçao 
bouwde zich toen eenige forten op ver
schillende punten vau de kust. 

In 1791 werd de toenmalige West-In
dische Compagnie ( d.i. de in 1674 ge
reconstrueerde eerste W .I.C.) gelikwi
deerd en ging Curaçao over aan de Re
publiek der Nederlanden, die in 1795 
de z.g. Bataafsche Republiek werd. 

commissie van bijstand, die de leiders 
behulpzaam zal zijn bïj het organiseeren 
van diverse zaken in de af deelingen. 
Mededeelingen werden nog verstrekt 
over een te organiseeren propaganda
bijeenkomst in Maart a.s., speciaal om 
de pas met groot verlof thuis gekomen 
dienstplichtigen in den B.V.L. georga
niseerd te zien. De heer Rabou kon na 
afioop van deze zoo goed geslaagde 
bijeenkomst een hartelijk dankwoord 
spreken. Hierin betrok hij speciaal over
ste Hafkemeyer en den heer van Agt, 
alsmede het bureaupersoneel van het 
korps, wat ook aanwezig was. Besloten 
werd nog een der trouwe leden, den 
heer Steenhof, in verband met een droe
vig sterfgeval, een bewijs van deel
neming te zenden en den heer van As
peren voor zijn ziekte een algeheel 
spoedig herstel toe te wenschen. 

AFD. ALKMAAR. 

De afdeeling Alkmaar van den B.V.L. 
hield 12 Febr. in het café van Gijzen, 
aan de Breedstraat, haar jaarlijksche 
bijeenkomst ter gelegenheid van de uit
reiking der prijzen, behaald op den de
zen winter gehouden onderlingen schiet
wedstrijd. 

Aanwezig waren verschillende leden 
der Plaatselijke Commissie, zooals Jhr. 
Mr. van Kinschot, Mr. v. d. Feen de 
Lille, de heeren Keijsper, Vasbinder en 
J. Groothuizen, de Reserve Officieren 
Majoor Verschoor en kapitein Hane
graaf, de heeren Ottenbros en van Boxtel 
van de Gewestelijke commissie, alsmede 
tal van B.V.L.-ers. 

Burgemeester van Kinschot, voorzit
ter der Plaatselijke Commissie, opende 
de vergadering en deelde mede, dat be
richt van verhindering was ingekomen 
van burgemeester Middelhoff en Overste 
van Houten. 

De voorzitter deelde daarna mede, dat 
de Plaatselijke Commissie was uitge
breid met de leden Jhr. Fluchi van As
permond en W. Bruin, van wie laatst
genoemde werd welkom geheeten, ter
wijl eerstgenoemde verhinderd was te 
komen. 

Spr. herinnerde aan het Koninklijk 
Huwelijk en aan het B.V.L.-cadeau aan 
het Vorstelijke Paar. 

Tenslotte hoopte spr. dat 1937 een 
goed jaar moge zijn en dat wij de toe
komst vol vertrouwen kunnen inzien. 
(Applaus). 

De heer Ottenbros, gewest-secretaris, 
sprak zijn genoegen uit, dat zoovelen 
aanwezig waren, dankte voor de pret
tige samenwerking met de verschillende 
instanties, om vervolgens een aantal 
mededeelingen te doen. 

Daarna had de prijsuitreiking plaats. 

De prijswinnaars. 

Aan de schietwedstrijden namen deel 
5 in klasse A, 29 in klasse B en 25 in 
klasse C. Voor deze drie klassen waren 
resp. 1, 4 en 3 prijzen beschikbaar ge
steld. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM 
COMMISSIE "ZEELAND". 

De secretaris der Gewestelijke Com
missie, de heer J. G. Eckhardt te Goes 
is telefonisch aangesloten onder No. 558. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM 
COMMISSIE 

,,STELLING VAN AMSTERDAM". 

Tot lid van de Gewestelijke Commis
sie is benoemd de heer J. J. Cock, Dir. 
der Insulaire Hypotheekbank. 

Op 17 October 1800 werd het eiland 
officieel aan de Engelschen overgegeven 
door den Nederlandschen Directeur 
Lauffer, die in Willemstad werd bele
gerd door de Franschen, aan wie hij 
zulks niet had willen doen, niettegen
staande de Bataafsche Republiek toen 
met Frankrijk was verbonden! Na den 
vrede van Amiens in 1803 verlieten de 
Engelschen Curaçao weer, om er in 1805 
terug te komen en toen verslagen te wor
den door de Curaçaosche schutterij-mi
litie, onder commando van den Curaçaue
naar Brion. 1) 

Petroleum-industrie in Willemstad (Curaçao) . Luchtfoto K.L.M. 

Op 1 Januari 1807 echter gelukte het 
den Engelschen Curaçao bij verrassing 
te nemen. Het bleef vervolgens Enóelsch, 
tot het bij den vrede van W ee~en in 
1815 aan het toen gestichte Koninkrijk 
der Nederlanden werd teruggegeven. 

1
) Deze Brion maakte zich later een onsterfe

lijken naam in de wereldgeschiedenis als mede
werker van den bekenden Simon Bolivar al 
~~ber!ador, in diens strijd voor de onafhanke
hikhe1d van Venezuela en Columbia. Brion's ge
beente rust naast dat van Bolivar in het Pan
theon te Caracas (Venezuela). 

In 1862 werd de slavernij afgeschaft, 
waardoor veel plantages sterk achter
uitgingen. 

In· 1916 begon de Petroleum-industrie 
er haar arbeid, waaromtrent hieronder 
het noodige zal worden verteld. 

Den Sen Juni 1929 had de zoo smade
lijke gebeurtenis plaats van de overrom
peling van Curaçao door een bende Ve
nezuelaansche bandieten, onder aanvoe
ring van den z.g. generaal Urbina. 

In 1934 is het 300-j arig bestaan van 
Nederlandsch-Curaçao herdacht, zoowel 
daar als hier te lande, o.m. door het hou
den van tentoonstellingen. 
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Het eiland Curaçao en meer in het 
bijzonder de hoofdstad Willemstad zijn 
tegenwoordig het belangrijkst van ge
heel West-Indië. Het eiland is ruim 60 
K.M. lang bij een breedte van 4 tot 11 
K.M., heeft een oppervlakte van bijna 450 
K.M.2 en ligt op ongeveer 50 K.M. van 
de kust van Venezuela (Zuid-Amerika) , 
Het is heuvelachtig met toppen van 100 
tot 400 M. hoogte en heeft een gemengde 
bevolking van + 53.000 zielen. De offi
cieele taal is Nederlandsch, maar de 
meestal gebruikte is Papiamento, een 
mengelmoes van zeer weinig Neder
landsch met veel Spaansch en Portu-

Een fijn doosje • • • 
maar een fijner 

sigaartje. 
Steek dat eens bij UI 

10 stuks 30 et. 

H. BLANKENSPOOR t 

3 

Te Blerick bij Venlo overleed op 
7 Maart de heer H. Blankenspoor, Huis
vader in het Chr. Militair Tehuis aldaar. 

Jaren achtereen werden, telkens 
wanneer in het voorjaar of in den 
zomer, een groep miliciens den eersten 
oefeningstijd bijna achter den rug had 
en bij de herhalingsoefeningen, met zijn 
volle medewerking propagandaverga
deringen voor den B.V.L. in het Militair 
Tehuis te Blerick gehouden en altijd 
voegde hij bij het gesproken propa
gandawoord een warme aanbeveling 
voor onze organisatie. 

Het aantal bezoekers van dit Tehuis 
en dus ook het getal daar aangeworven 
leden was nooit groot, maar altijd zorg
de de heer Blankenspoor, dat dit getal 
zoo hoog mogelijk werd opgevoerd. 

Eenvoudig en trouw als hij was, wist 
hij met zijn echtgenoote de bezoekers 
aan het Tehuis te binden, zijn hart bleef 
trouw aan den wapenrok. 

Menig oud-bezoeker zal met wee
moed het bericht van zijn verscheiden 
hebben vernomen. 

Hij is op zijn post gestorven "met eere 
in het veld". 

Ook op hem is het negende couplet 
van ons Volkslied van toepassing. 

F. J. 

Fa. ANDR. VISSER, Steenwijk 
1 e kwaliteit 

GROENTE-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

Vraagt geïllustreerde prijscourant 

geesch, benevens eenig Engelsch en In
diaansch. Van de dagbladen zijn eenige 
in het Spaansch en eenige in het Neder 
landsch gesteld. 

De bodem is nogal steenachtig, maar 
met goede stukken grond voor plantages 
(boerderijen). Kenmerkend voor het aan
zien van de landschappen zijn de hooge 
cactus-boschj es en de vreemde, meest 
scheefgewaaide divi-diviboomen. Het kli
maat is gunstig-warm. 

Cµraçao ligt in- het midden van het 
geheele Amerikaansche werelddeel als 
het ware op het kruispunt van alle 
scheepvaartlijnen van noord naar zuid 
en oost naar west en omgekeerd. Het 
heeft rondom diep water en bezit in Wil
lemstad een havenplaats aan een baai 
St. Anna ( de ingang) en het Schottegat, 
prachtig beschermd gelegen en van zulk 
een grootte en diepte, dat ook de groot
ste schepen er gemakkelijk in kunnen 
keeren. De nabije landen van Zuid-Ame
rika daarentegen hebben geen diep wa
ter voor de kust. 

Curaçao-Willemstad is aldus het door 
de natuur voor de scheepvaart meest be
gunstigde centrale punt van de Antillen 
en voor de nabije landen op de continen
ten. Daardoor had Curaçao reeds in 
vroegen tijd een bloeitijdperk, speciaal 
in de 2e helft der 18e eeuw, als de z.g. 
stapelplaats voor de producten van de 
toenmalige Spaansche koloniën in Mid
den- en Zuid-Amerika. Hiertoe droeg 
ook bij het feit, dat het goed versterkt, 
dus verdedigbaar was. 

Na het zelfstandig worden van die 
vroegere Spaansche koloniën, verloor 



Uit de afdeelingen 

Aalst, 13 Febr. Schietwedstrijd Kring B.V.L. 
en burgerwachten. Donderdag, Vrijdag en Za
terdag is door de afd. Beneden-Bommelerwaard, 
gevestigd te Aalst, een kringwedstrijd georga
niseerd door den B.V.L. en Burgerwachten. 
Donderdagavond om 6 uur opende de plaatse
lijke leide1-, de heer G. van Os Mzn., de wed
strijden, welke in de keurig versierde "De 
Pauw" werden gehouden, met een rede, waarin 
hij allen, inzonderheid den heer W. J. Pos, 
burgemeester dezer gemeente, hartelijk welkom 
heette. 

Gedurende de drie dagen is er zeer druk ge
schoten. Niet alleen van de zijde der vereeni
ging, maar ook van particuliere zijde. Het was 
haast niet mogelijk een geweer in handen te 
krijgen. Zeer ordelijk is alles verloopen. 

Andijk Oost, 16 Febr. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking in het gebouw Patrimonium, on
der leiding van den voorzitter, den heer P . 
Groot, burgemeester van Andijk. Dank zij de 
activiteit van de Plaatselijke Commissie, kon
den 51 prijzen worden uitgereikt. De heer H. 
Mantel kwam in aanmerking voor een brevet 
voor scherpschutter. Beste schutters waren: 
H. Uiterdijk, J. Hovinga, P. Broer Dzn., S. 
Wierstra, J. Mook en J. Prins. Een druk be
z:ochte en zeer goede vergadering. 

Alphen a. d. Rijn, 16 Febr. Het schietlokaal 
aan de Rozenstraat wordt belangrijk verbeterd. 

Ambt-Vollenhove, 13 Febr. Pogingen worden 
aangewend een eigen vaandel te verkrijgen. 

Ammerzoden, 12 Febr. Zeer geslaagde samen
komst voor de afdeelingen uit de Bommeler
waard, Ammerzoden, Aalst, Alem, Kerk-Driel, 
Gameren, Hedel, Hurwenen, Kerkwijk, Rossum 
en Zalt-Bommel. O.a. voerden de heeren Vie
nings en Van Beek het woord. 

Anna Jacobapolder, 5 Febr. Jaarvergadering 
in 0.L. School, waarbij o.m. door overste Bruins 
gesproken werd, die het een ander vertelde over 
het soldatenleven in Ned.-lndië. 

Anjum, 12 Febr. Filmavond. 

Avereest, 23 Febr. Samenkomst onder leiding 
van burgemeester mr. W. A. J. Visser, die den 
pl. leider, den heer Schipper, huldi~de bij zijn 
12~-jarig leiderschap. Goede woorden werden 
gesproken o.m. door den heer Vienings, H. J. P. 
van Heek, voorzitter der gew. commissie en ds. 
Van Beerden, die bij de uitspraak "Gelukkig 
het volk, dat m an n en heeft!" een flink slot
woord sprak. 

Curaçao grootendeels zijn belangrijkheid 
als overscheepstation voor dier koloniale 
handelsproducten. Maar het kwam op
nieuw tot zijn tegenwoordigen grooten 
bloei door de olie-industrie. 

Sedert een goede vijf-en-twintig jaar 
toch heeft de z.g. olie-motor overal ter 
wereld zijn intrede gedaan; olie is een 
thans overal noodige brandstof. En nu 
geviel het, dat een van de rijkste olie
velden van de wereld de streek rondom 
het meer van Maracaibo in Venuzuela 
was. Dat meer is echter moeilijk toe
toegankelijk voor diep geladen schepen; 
daarom gaf men er de voorkeur aan, de 
opgepompte ruwe olie in kleine schepen 
uit te voeren naar de nabij gelegen eilan
den Curaçao en Aruba, alwaar uitge
breide raffinaderijen werden gebouwd. 

Barger-Compascuum, 18 Febr. Bijeenkomst in 
vereenigingsgebouw bij de R.K. kerk, onder lei
ding van pastoor Verheuvel. Nadat de heer H. 
de Boer een rede uitgesproken had, reikte 
overste Van den Nieuwenhuizen schietprijzen 
uit. Een tweetal uitslagen: 1. Y. Woudstra, pl. 
leider, 93 1,,'s p. (buiten mededinging); 2. H. H. 
Westen, 92 1/s punten, eerste prijs . 

Bathmen. De afdeeling Bathmen van den B.V.L. 
hield een openbare vergadering in de zaal van 
café Boode, waar het woord werd gevoerd door 
den heer N. J . Lavaleije, kolonel b.d., voorzitter 
der gewestelijke Landstorm-commissie te Arn
hem, den heer K. L. Rozendaal, re ~.-kolonel 
b. d . generalen staf, commandant van het Land
stormkorps "De IJssel-Vollenhove" en den heer 
F. Jalink, propagandist van den B.V.L. te Apel
doorn. De laatste vertoonde een serie lantaarn
plaatjes, waarbij een toelichtend woord werd 
gegeven. 

De heer P. J. Hemminga, voorzitter der plaat
selijke Landstorm-commissie, sprak een wel
komstwoord, waarbij hij o.a. liet uitkomen, de 
vol~ens spr. voorbehoedende werking van den 
B.V.L., die paraat moet blijven om gezag en 
vrijheid ongerept te houden. 

Hierna sprak de heer Lavaleije. Het is de 
plicht van ieder, die wapens kern voeren, voor 
deze onafhankelijkheid cp de bres te staan, al
dus spr. Wie in ons land meent, dat het volk 
zelf moet uitmaken, wie aan 't hoofd van den 
staat zal staan, vergeet den band tusschen Ne
derland en Oranje. Zoolang deze toestand in ons 
land bestaat, en geen gevaar bestaat dat on
danks kentering in deze richting, revolution
naire elementen de leiding nemen kunnen , zoo
lang moet de B.V.L. paraat zijn, zoolang mo,eten 
wij vrijwillig beschikbaar zijn om de weer
macht te steunen met de daad en het woord, 
aldus spr. 

De heer Jalink gaf hierna een groole collectie 
lantaarnplaatjes te zien, terwijl de heer Rozen
daal het slotwoord sprak. 

Bedum, 23 Febr. Ds. P. Ch. v. d. Vliet, uit 
Utrecht, hield een propagandarede, waarin hij 
o.m. schetste, dat een schijnbaar onbeteekenend 
voorval oorzaak zijn kan van een geweldige be
roering. Als inleiding hiertoe - dit aardige 
voorbeeld mogen we hier wel aanhalen - wees 
hij op een klas van een H.B.S. of van een gym-
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daarvan en koopt geen andere 

nasium, waar op het oog een kalme rust kan 
heerschen, doch waarbij een kleinigheid vol
doende kan zijn, om de heele klas in wanorde 
te brengen en op stelten te zetten . Evenzoo is 
het bij de groote massa . . . 

Benthuizen. De B.V.L. hield in een lokaal der 
Bijz. Lagere School zijn jaarlijksche ledenver
gadering. De burgemeester, de heer A. Verheul 
Azn., heet allen hartelijk welkom, in 't bijzon
der de heeren G. J. J. Pot en mr. J. v. Meche
len, resp. vice-voorz. en secretaris van de Gew. 
Landstorm Commissie "Gouda". Spr. zeide dat 
de B.V.L. altijd paraat moet blijven, daar er 
nog altijd lichamen zijn die het wettig gezag on
dermijnen. Het ledental der B.V.L. is over 1936 
weer met eenige duizenden toegenomen, zoodat 
wij, aldus spr., geen N.S.B. noodig hebben om 
de eventueele revolutie te onderdrukken. De 
heer G. C. Diephout deed verslag van zijn finan
cieel beheer. De voorzitter dankte den heer 
Diephout voor zijn beheer en geeft dan het 
woord aan, den heer G. J. J. Pot, vice-vl)or-
zitter der Gew, Comm. te Gouda. · 

Spr. bond den landstormers op 't hart, trouw 
te blijven aan Vorstenhuis en Vaderland. Hier
na reikte mr. J. van Mechelen de op den schiet
wedstrijd behaalde brevetten en prijzen uit. Wij 
hebben thans in Benthuizen onzen eersten ko
ningsschutter, n.l. den heer G. C. Diephout. De 
heeren S. Bregman en P. Spruitenburg behaal
den hun brevet als scherpschutter. 

Borger, 26 Febr. Groote propagandabijeen
komst in de zaal van hotel Bieze. 

De voorzitter der pl. commissie, de heer A. 
Grutterink, opent en spreekt een hartelijk wel
komstwoord tot de talrijke aanwezigen. 

Daarna vertooning van de klankfilm "Sluit de 
gelederen". Na de 2e afd. houdt de propagan
dist, de heer de Boer, een opwekkende propa
gandarede, aansporend tot trouw aan Oranje; 
zoo zal het altijd "Oranje Boven" blijven. De 
B.V.L. en Vrijw. B. moeten blijven groeien en 
sterker worden. Vervolgens pauze en daarna de 
volgende afdeelingen van "Sluit de gelederen". 

Hierna prijsuitreiking door den commandant 
overs te C. v. d. Nieuwenhuizen. te prijs J. Blok, 
2e prijs W. Renkema. 

Bei1en, 23 Febr. In zijn openingsrede wijdde 
burgemeester ~ijtema waardeerende woorden 
aan wijlen burgemeester Froentjes en verzocht 

Hier fabriceert men dus de zuivere pro
ducten, welke dan in groote tanksche
pen over de wereld worden verspreid. 
Op eerstgenoemd eiland vestigde zich 
de bekende Koninklijke-Shell-Maat
schappij, op het laatstgenoemde de 
Amerikaansche Standard Oil Company. 
Dit bracht aldus in het bijzonder voor 
Curaçao met Willemstad groote leven
digheid door industrie en scheepvaart. 

Willemstad met haven. Luchtfoto K.L.M. 

Daarnevens is in Willemstad het winkel
bedrijf buitengewoon ontwikkeld wijl alle 
mogelijke artikelen, zoowel voor huis
houdelijk gebruik als voor luxe (par
fums en Oostersche kunst!), er veel 
goedkooper dan elders zijn. Curaçao 
heft voor den invoer daarvan nagenoeg 
geen rechten, is bijna een z.g. vrijhaven. 
Men noemt Willemstad dan ook wel het 
winkelcentrum voor de Antillen en voor 

de toeristen uit Noord- en Zuid-Ame
rika! 

Tenslotte levert een van de heuvels op 
de oostelijke helft van Curaçao groote 
hoeveelheden calcium-fosfaat, waarvan 
jaarlijks honderdduizend ton wordt uit
gevoerd naar Oostzeehavens, om daar 
verwerkt te worden tot kunstmest voor 
den landbouw. 

Te Willemstad is gevestigd de hoofd
vertegenwoordi~ing van de be!, ende 
K.N.S.M., d.i. de Koninklijke Nederland
sche Stoomboot Maatschappij, die met 
haar uitstekende schepen Curaçao (en 

Suriname) in wekelijksche verbinding 
met het moederland stelt en bovendien 
met de vele landen van het noordelijkste 
gedeelte van Zuid-Amerika, van Midden
Amerika en met New-York. 

In 1934 kwamen 37 vreemde toeristen
schepen met ruim 16000 passagiers Cu
raçao bezoeken; iedere toeristen boot be
teekent voor het eilaad een omzet van 
f 10.0001 

De zeer drukke scheepvaart van han
dels-, toeristen- en olietankschepen heeft 
Willemstad tot een wereldhaven van 
groote beteekenis gemaakt. 
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den aanwezigen dien thans in eenige oogenblik
ken stilte te gedenken, hetgeen geschiedde, na
dat alle aanwezigen zich van hun zitplaatsen 
hadden verheven. 

Nadat mr. dr. J. Linthorst Homan een "spran
kelende rede" - zooals de voorzitter deze na 
afloop noemde - gehouden had, werd, nadat 
een landstormfilm vertoond was, nog het woord 
gevoerd door den voorzitter der gew. commis
sie, den heer J. Knappers, uit Meppel. 

Bleskensgraaf, 12 Febr. Prijsuitreiking door 
luitenant Groenendijk. 

Borne, 1 Febr. In de zaal van Hotel De Kei
zerstrom heette burgemeester Schaepman allen 
welkom, in het bijzonder voorzitter en secreta
ris der gewestelijke commissie, de heeren van 
Heek en Banning. 

Na deze opening werden door welwillende 
medewerking van de Bornsche Bioscoop-directie 
interessante films vertoond, o.a. de B.V.L. Land
dagen in Avereest, Ommen en Ootmarsum, de 
Huwelijksfilm van het Vorstelijk paar, enz. 

Het woord voerden o.m. burgemeester Ban
ning en Pater Ceacilius. 

Borsselen, 15 Febr. Tot voorzitter der plaat
selijke commissie is benoemd burgemeester J. 
Bakx. 

Boxtel, 17 Febr. Na opening door burgemees
ter F. W. van Beek, voorzitter der gewestelijke 
commissie, hield Pater Felix Otten een rede, 
uit welke rede we een enkelen zin naar voren 
mogen brengen: Het doet mij zoo goed, zei 
spreker, in het hartje van Brabant eens voor 
den B.V.L. te mogen optreden. Reeds verschei
dene malen heb ik voor den B.V.L. gesproken 
en ik heb hem lief en dat moesten wij hem allen 
hebben, omdat de B.V.L. voor het Vaderland, 
voor Vorstinne en Godsdienst zoo'n nuttige in
stelling is. 

Breda. Vrijdag 5 Febr. hield de B.V.L. in de 
R.K. militaire vereeniging te• Breda zijn jaar
vergadering. 

Na het welkomstwoord van den plaatselijken 
leider, kapitein C. J. M. Somers, speciaal gericht 
tot den burgemeester van Breda, den heer B. 

En nu is sedert goed twee jaar Cura
çao bovendien luchthaven geworden. 

Hoewel Curaçao natuurlijk ook van de 
crisis geleden heeft, is de welvaart er 
toch nog zoo, dat Minister Colijn in de 
Staten-Generaal kon verklaren, dat dit 
Rijksdeel het eenigste lichtpunt was in 
de begrootingen van het Koninkrijk! 

Het zal nu treffen, wanneer ik er aan 
herinner, dat ongeveer vijfentwintig jaar 
geleden in de Nederlandsche pers ernstig 
gemeende stukken zijn gepubliceerd ge
weest met den raad, om die niets meer 
waard zijnde West-Indische bezittingen 
van het Koninkrijk maar te verkoopen 
aan Amerika, evenals Denemarken toen 
juist had gedaan met de zijne! 

Over de bevolking zij het navolgende 
verteld. 

Curaçao is, evenals de andere eilanden 
van het Gouvernement, inderdaad wat 
men noemt een kolonie. Een vrije oor
spronkelijke bevolking, zooals in Neder
landsch-Indië, was er niet meer bij onze 
komst; ik vermeldde reeds, dat in 1634 
de Spaansche bezetting en het meeren
deel der Indianen (behoudens twintig 
families) naar den Spaanschen overwal 
op het vaste land werden gebracht. 

De hoofdvestiging, thans Willemstad 
geheeten, groeide dus, voor wat betreft 
de bevolking, ongeveer zooals in de Oost 
de factorijen tot plaatsjes en later tot 
steden werden, door aanvoer van nieuw 
compagnies-personeel, vestiging van 
vreemdelingen, invoer van negerslaven 
uit Afrika ( die speciaal voor het werk 
op de plantages buiten waren bestemd) 
en door het ontstaan van steeds meer 
gemengd-bloedigen. Een belangrijke 
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TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZA.DEN 

VRAAGT PRIJSCOURANT 

W. Th. van Slobbe, eere-voorzitter der afdee
ling Breda en overste Beets, commandant 
van het Landstormkorps West Brabant, hield 
burgemeester Van Slobbe een rede, waar
in hij de groote waarde van het bestaan van 
den B.V.L. uiteenzette en zulks met voorbeel
den illustreerde. 

Tot slot memoreerde kapitein Somers de 
prestaties der afdeeling in 1936, terwijl overste 
Beets het nut der schietoefeningen belichtte 
mede tot verhooging van den korpsgeest. 

Breskens, 15 Febr. Jaarvergadering, waarbij 
overste Bierman naar voren bracht, dat de 
B.V.L. in dezen tijd meer dan ooit noodig is. 

Broek op Langendijk, 10 Febr. Jaarvergade
ring waarbij de heer Jb. Ottenbros, uit Alkmaar, • 
in een principieel betoog de noodzakelijkheid 
van den B.V.L. uiteenzette, er tevens op wij
zende, dat men in geweten verplicht is lid te 
worden dezer instelling, om te steunen het wet
tig gezag en voor het nageslacht te bewaren de 
vrijheden die onze vaderen verkregen hP.bben. 

Brunssum, 23 Febr. Geslaagde propaganda
samenkomst, waarbij o.m. de heeren Merkus uit 
Sittard en luit.-kolonel Boots, uit Den Haag het 
woord gevoerd hebben. 

Coevorden, 17 Febr. Burgemeester A. Gau
tier zeide in zijn openingswoord o.m.: ,.Zonder 
Oranje, zonder de staatsmanswijsheid van 
Oranje, zonder den moed van Oranje en zonder 
ook het bloed van Oranje, zouden we als natie 
niet bestaan, dus ook geen nationale historie 
hebben waaruit we in het donkere heden moed 
en kracht mogen putten voor een betere toe
komst ... " 

Nadat de heer H. de Boer een propaganda
rede gehouden had, die met groote belan~stel
ling gevolgd werd, reikte overste Van den Nieu
wenhuizen de schietprijzen uit. 

Dalfsen, 19 Febr. Samenkomst onder leidmg 
van burgemeester Ynzonides, waarbij - na ver
tooning van de film "Landstorm rond Oranje" -
de heeren Goedhart, Rozendaal en Lavaleije ge
sproken hebben. 

Dedemsvaart, 13 Febr. Wethouder Huizinga, 
die slechts één oefening wegens ziekte had ge
mist, behaalde in de scherpschuttersklasse den 
tweeden prijs. 

Deurningen, 28 Jan. Filmavond. Kapitein 
Goedhart wees er o.m. op, dat juist bijeenkom
sten zooals deze, de landdagen en de schiet
oefeningen zoo goed er toe bijdragen tot het 
verhoogen van het saamhoorigheidsgevoel. 

Pastoor Galama sprak een slotwoord. 

groep vormden de Portugeesche Joden, 
overgekomen uit de Spaansche koloniën; 
zij bleven er tot nu toe en leiden thans 
de voornaamste handelshuizen. Vernieu
wing en aanvulling der bevolking van 
uit het moederland had echter veel min
der plaats dan in Nederlandsch-Indië ge
beurde, zoodat de Curaçaoenaar nu een 
kenmerkende eigen soort uitmaakt, die 
soms over den volbloed Nederlander als 
van een vreemdeling spreekt. Een aan
merkelijke versterking van het Neder
landsche element had plaats sedert de 
ontwikkeling der petroleum-industrie, die 
zich in hoofdzaak vestigde op een schier
eiland in het Schottegat, welke vestiging 
in 1929 den naam Emmastad kreeg, ter 
eere van H. M. de Koningin-Moeder, 
wier vijftigjarig jubileum als Nederland
sche toen werd herdacht. 

Willemstad is nu een plaats met bijna 
26000 inwoners; zij maakt den indruk 
van een mooie oud-Hollandsche kleine 
waterstad, met in het oudere gedeelte 
smalle straten van fleurig geverfde hui
zen, waarin een druk handelsverkeer en 
winkelbezoek. In de havens schepen met 
allerlei vlaggen. Als publiek, dat men 
op straat tegenkomt of in de winkels 
ziet als koopers of verkoopers, de meest 
uiteenloopende types: naast de Neder
landers, de Curaçaoenaar, veelal in uiter
lij_k den gemengd-bloedige schijnend of 
z11nde, Engelschen, Spanjaarden en 
Amerikanen, verder Venuzolanen, Jo
den, Negers, Britsch-Indiërs, Chineezen, 
enz. J?e koelies, in dé havens, bij de in
dustrie en op de plantages zijn in hoofd
zaak afstammelingen van de voormalige 
negerslaven. 

GEBR. VAN OORD, WERKENDAM 
Telef. Nr. 23 doorl. 

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

Rietmattenfabriek 
Eigen culture.s, prima kwaliteit, lage prijzen 

Doetinchem, 10 Febr. Samenkomst onder lei
ding van mr. A. Baron van Heeckeren van Keil, 
waarbij het woord gevoerd werd o.m. door 
kolonel Van Ingen Schouten. 

De plaatselijke landstormcommissie, waartoe 
dezen avond enkele leden geïnstalleerd werden, 
bestaat thans uit de heeren: burgemeester W. 
P. J. Duval Slothouwer, eere-voorzitter: A. C. 
L. Bon, voorzitter; D. Horst, secr. en plaatseiijk 
leider; Pastoor W. F. Amse, J. H. Becking, J. 
H. Blom, B. Bulten, ir. R. W. H. Hofstede Crull, 
H. J. Lebbink en ds. M. A. v. Pernis, leden. 

Op het einde van de samenkomst bleek uit 
een mededeeling van den plaatselijken leider, 
den heer Horst, dat dank zij de medewerking 
van den burgemeester aan den B.V.L. een andere 
schietgelegenheid is gegeven en wel in een 
lokaal achter de Gemeentelijke Spaar- en Voor
schotbank in de oude school aan den Varsse
veldschen weg. Deze mededeeling werd met 
groote instemming ontvangen. 

Domburg, 8 Febr. Jaarvergadering. Tot pen
ningmeester werd benoemd de heer P. J. Elout. 

Driewegen, 22 Febr. Jaarlijksche samenkomst, 
waarbij de heeren Bierman en Eckhardt, voor
zitter en secretaris der gewestelijke commissie, 
het woord gevoerd hebben. 

Drachtster-Compagnie, 3 Febr .. Na een inlei
dend woord van den heer J. Pool, traden als 
sprekers op de heeren Pater de Hart van Drach-

. N.V. BETONFAèRIEK v/h.J.en·A'.DEN BOER : 
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ten, L. Heukels van Hardegarijp en B. Roorda 
van Drachten. 

Het lokaal van de Chr. School was meer 
dan voL 

Egmond, 4 Febr, Jaarvergadering met prijs
uitreiking, onder leiding van den voorzitter, 
burgemeester G. C. Bos, res.-kapitein bij het 
Vrijwillige Landstormcorps "Alkmaar". Mede 
aanwezig waren de voorzitter van de Geweste
lijke Landstorm Commissie Verband Alkmaar, 
de heer S. M. Middelhoff en de commandant 
van het Vrijwillige Landstormcorps Alkmaar, 
overste J. C. van Houten. Dank zij de goede 
zorgen der plaatselijke commissie en milde ge
vers, kon een zeer groot aantal prijzen worden 
uitgereikt. 

Emmen, 3 Febr. Voor de afdeelingen in den 
Zuid-Oosthoek van Drenthe is eenige weken 
geleden alhier een schietwedstrijd gehouden. 
Hedenavond werden de prijzen - er waren 69 
prijswinnaars - in de concertzaal-Groothuis 
uitgereikt. 

De eerste prijs in de klasse scherpschutters 
werd gewonnen door J. v. d. Molen te Emmer 
Co)Ilpascuum. 

Garijp, 18 Febr. Filmavond, waarbij door den 
heer Heukels gesproken is. 

Gestel, 3 Febr. Stampvolle samenkomst in de 
Harmoniezaal, waarbij een rede gehouden werd 

LANDSTORM
FILM-A VONDEN 
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St. Maartensdijk 24 Maart 
Hijken 25 

" H.1.-Ambacht 30 
" Nijmegen 31 
" Bergambacht 1 April 

Hengelo ( G.) 2 
" Spakenburg 2 
" Waalsdorp 5 
" Middenmeer 6 
" Haarlem 6 
" Diever 7 
" Steenwijk 7 
" 

Sommelsdijk 8 April 
Papendrecht 9 

" Friesland 10 
" Den Ham 12 
" Ommen 13 
" Bruchterveld 15 
" Noorden 2J " Blauwhuis 26 
" Hoevelaken 27 
" 's-Gravendeel 28 
" Olst 29 
" Vledder 30 
" 
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Suriname en de Nederlandsche Antillen. 

Leidschendam 
Doorn 
Enschedé 
Goes 
Drieb.-Rijsenburg 
Haarlem 
Alblasserdam 
Westervoort 
Schaarsbergen 
Friesland 
Sneek 
Dantumadeel 

Over alles en alles heen waait de Ne- Doordien het vrij lang werd verwaar-
derlandsche vlag en regeert de stede- loosd door de W.I.C., bleef de bevol
houder onzer Koningin in samenwerking king langer het oorspronkelijke groeps
met het bevolkingvertegenwoordipend eigene behouden. Zij bestaat grooten
college: de Raad van Curaçao (weldra: deels uit een menging van de vroegere 
de Nederlandsche Antillen). Nederlandsche en Spaansche kolonisten 

A r u b a is het kleinste der drie Be
nedenwindsche eilanden; het ligt uit 
een verkeersoogpunt als het ware achter 
Curaçao, doch dichter bij den vasten wal 
van Zuid-Amerika. 

met de oorspronkelijke lndiaansche be
volking; het neger-element ontbreekt 
vrijwel geheel, behalve bij de tegenwoor
dige petroleum-raffinaderijen als geïm
porteerde werkkrachten. 

Aruba heeft, waarschijnlijk ook door 
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door den heer Th. Schaepman, lid van de Twee
de Kamer, die het belang van het behoud van 
den B.V.L., ook in dezen tijd, krachtig naar 
voren bracht. In zijn rede bestreed de heer 
Schaepman, dat de B.V.L. reacties zou opwek
ken. De B. v'.L. is geen organisatie, die belust is 
op gevecht, maar een van getrouwe regeerings
mannen, die wel door alle revolutionnairen be
lasterd wordt. Van provoceeren is geen sprake, 
wij dragen geen wapens, geen opvallende in
signes. De B.V.L. provoceert in geen enkel op
zicht. Enkel als 't wettig gezag wordt aange
raakt, is de 1:S. v.L. paraat en geeft hij goed en 
bloed. De B.V.L. is een instituut van de Regee
ring. Van welke zijde het gevaar dreigt, uaar
heen wordt er front gemaakt. Als de Regeering 
bevel geeft te slaan - aldus spr. - zal er raak 
geslagen worden, daar kan men op aan. 

Nog ;1;;.bben het woord gevoerd de heeren Van 
Beek, overste Hafkemeyer en luitenant Ver
baken. 

Giessen-Oudekerk, 26 Jan. Prijsuitreiking 
door luitenant Groenendijk. 

Goes. 1 Maart vergaderde de afdeeling Goes. 
De burgemeester heette de talrijke aanwezigen 
hartelijk welkom, inzonderheid het lid van Ge
deputeerde Staten van Zeeland den heer Van 
Bommel en Vloten, den commandant van het 
Vrij willig Landstormkorps Motordienst, den aan
gewezen ✓ erbandscommandant, benevens de 
voorzitter en secretaris van de Gewestelijke 
Lanstormcommissie. 

Overste Bierman hield een rede, terwijl over
ste Bruins over Atjeh sprak. Beide heeren von
den een aandachtig gehoor. 

Het brevet Koningschutter werd uitgereikt 
aan de heeren Meijler en De Jager. 

Daarna sloot de burgemeester deze mooie 
bijeenkomst. 

De Goorne, 9 Febr. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking 1935/36 onder leiding van den 
burgemeester J. Best. De vergadering had een 
zeer geanimeerd verloop, waaraan wel niet 
vreemd zal zijn geweest dat de nieuw benoem
de gewestelijk secretaris hier in de afdeeling 
van zijn geboorteplaats was en sinds 30 jaar 
niet meer temidden van zijn dorpsgenooten was 
geweest. Prijswinners waren: voor 1935 B. Braas, 
D. Braas, N. Blank, D. Smits en Jb. van Baar. 
Voor 1936: D. Smits, G. Potveer, A. Schouten 
(plaats. leider) en H. Braas. 

Graft de Rijp, 22 Febr. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking. Aan den heer Jac. van Straaten 
kon een koningsschutterskruis met bijbehoorend 
brevet worden uitgereikt. De heer J. Noë, ter 
vergadering aanwezig, bedankte als lid van den 
B.V.L. wegens lichamelijke ongeschiktheid. Im
mers - zoo zeide de heer Noë - de B.V.L. 
moet over bruikbare krachten beschikken en 

zijn wat achteraf-ligging, een minder 
opvallende geschiedenis dan Curaçao, 
waarvan het echter de hoof dlotgevallen, 
zooals hiervoren beschreven, deelde. 

De oude Spaansche naam Oruba doet 
denken aan Oro = goud. Toch is er, 
voor zoover bekend, pas in 1824 goud 
gevonden, waarvan de exploitatie zon
der bepaald groote winsten, een kleine 
honderd jaar heeft geduurd. 

De naam Paardenbaai - reeds ver
meld in 1688 - herinnert aan een vroe
geren belangrijken paardenhandel tus
schen het eiland en o.a. den overwal. 

Vanaf 1874 is op Aruba veel phosphaat 
gewonnen, maar na ongeveer 40 jaren 
was de voorraad uitgeput. 

Tenslotte bestond er wat landbouw en 
veeteelt bij de bevolking voor eigen ge
bruik en werd de vischvangst op groote 
schaal beoefend in de ondiepe vischrijke 
wateren tusschen Aruba en de kusten 
van Venezuela en Columbia. 

De standplaats van den z.g. gezagheb
ber van het eiland ligt aan de reeds pe
noemde Paardenbaai en heet sedert 1930 
Oranjestad. 

Het eiland en de hoofdplaats maken 
door de goede verzorging der wegen, 
woningen en tuintjes een aardigen in
druk. De landschappen met de spook
achtige scheef-gewaaide divi-divi hoornen 
en de schilderachtige cactus-bosschen en 
hagen doen soms wonderlijk aan. 

Overeenkomstig Curaçao kreeg Aruba 
sedert 1924 een groote opleving door de 
olie-industrie. Het zijn hier twee Ame
rikaansche maatschappijen die de uit 
Venezuela gehaalde ruwe olie raffineeren 
en verder verschepen. 
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zijn invaliditeit bracht mede dat hij voor alle 
diensten ongeschikt is. Hern werd een woord 
van dank gebracht voor zijn jarenlang trouw en 
goed B.V.L.-er zijn. Prijswinners waren: H. 
Prins, J. Berkhout, C. Smit en A. Schipper 
(plaats. leider) . 

'!l-Gravenmoer, 16 Febr. In een gloedvolle 
rede zette reserve-kapitein A. B. Rabou, uit 
's-Hertogenbosch nut en doel van den B.V.L. 
uiteen, met nadruk er op wijzende dat de Land
storm geen instelling is tot brandkastbescher
rning, doch dat deze organisatie beoogt de be
scherming onzer volksvrijheden. Uit het bestaan 
dezer organisatie kan men leeren, dat het ver
standig is, wettige wegen te bewandelen ... 

Nog hebben gesproken de heeren W. K. Dek
kers en burgemeester D. Smits. 

's-Gravenzande, 25 Febr. Welgeslaagde jaar
vergadering, waarbij de heer Van Oosten een 
jaarverslag uitbracht en waarbij o.m. het woord 
is gevoerd door den heer H. de Boer, uit Den 
Haag. Tal van militaire autoriteiten waren aan
wezig. De heer Van der Kaai zorgde voor het 
jaarlijksche gedicht, dat ditmaal zelfs gezongen 
kon worden . , . niet minder dan 10 coupletten. 

Groede, 16 Febr. Nadat overste Bierrnan een 
propagandarede gehouden had, sprak de secre
taris der gewestelijke commissie, de heer Eck
hardt over: Oranje en onze vrijheid. 

Haaksbergen, 17 Febr. Jaarvergadering onder 
leiding van burgemeester jhr. von Heyden, waar
bij de heer Banning, secretaris der gewestelijke 
commissie, mede het woord gevoerd heeft. Ons 
volk, zoo zeide spr., is rijk aan vrijheden, die 
in de grondwet verankerd liggen, en die waard 
zijn, verdedigd te worden. 

Haelen, 17 Febr. Jaarvergadering. De notulen 
der vorige vergadering werden zonder opmer
kingen goedgekeurd, eveneens het financieel 
verslag over 1936. De plaatselijk leider bracht 
dank aan den heer J. Bierrnans, secr.-penning
rneester der plaatselijke commissie, voor zijn 
dej!elijk verslag en het zuinig beheer der gelden. 

Nadat enkele schietprijzen uitgereikt waren 
heeft cfe secretaris der gewestelijke landstorrn
cornrnissie, luitenant J. Th. Merkus, over den 
B.V.L. gesproken. 

Met een echt redenaarstalent, aldus een der 
Lirnburgsche bladen, heeft spr. het aandachtig 
gehoor meer dan een uur bezig gehouden en 
toen dan ook het einde kwam, bracht een dave
rend applaus een welverdiende hulde. 

Harenkarspel West, 15 Febr. Jaarvergadering 
met prijsuitreiking onder leiding van burge
meester H. Nolet. Een zeer geanimeerde ver
gadering, waarin een ruim aantal prijzen kon 
worden uitgereikt, dank zij goede samenwer
king. Beste schutters waren: C. Mooij, K. Paarl
berg, P. Boerdijk en W. Jonker, 

De bevolking, thans een goede 20.000 
zielen sterk, spreekt gewoonlijk Papia
mentsch; velen zijn echter het Neder
landsch en/of het Engelsch machtig. De 
inheemschen zijn voor het meerendeel 
Roomsch-Katholiek, maar in de hoofd
plaats bestaat ook een Protestantsche 
gemeente met eigen kerkgebouw. 

Bonaire. 

Evenals de beide andere Beneden
windsche eilanden was Bonaire reeds 
ruim honderd jaren onder het Spaansche 
bewind geweest, eer de Hollanders en 
Zeeuwen er in 1623 voor het eerst kwa
men om zout en hout ( verfhout en pok
hout). De schepen der WJ.C. bezochten 
het daarna meermalen, doch verlieten 
het dan weer met den noodigen buit. 
Toen men er in 1635 van uit Curaçao 
weer eens heen ging, vond men er geen 
Spanjaarden meer; deze hadden het dus 
blijkbaar ongeveer gelijktijdig met Cu
raçao en Aruba opgegeven. 

Bonaire was van weinig voordeel voor 
de W.I.C. Peter Stuyvesant, hiervoren 
genoemd als directeur van Nieuw-Neder
land c.a., beproefde in 1660 den landbouw 
te ontwikkelen, door er wat Indianen 
heen te zenden. De latere Directeur van 
Curaçao, van Liebergen, begon er in 1680 
veeteelt. In de laatste jaren der 17e 
eeuw zond men er negerslaven heen voor 
werkzaamheden in de cultures. 

In de 18e eeuw was Bonaire eigenlijk 
alleen verbanningsoord voor veroordeel
de vrije negers en mulatten, die er in de 
zoutpannen moesten werken. Particulie
ren mochten er zich niet vestigen. 

Met de beide andere eilanden was Bo-
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Heemskerk, 20 Jan. Prijsuitreiking. Aanwezig 
waren de heer Norel, voorzitter der geweste
lijke commissie, de commandant majoor A. F. 
Borren en de secretaris lt.-kolonel Hartogh 
Heys van Zouteveen. 

De avond werd geopend door den plaatse
lijken leider, den heer R. Beentjes, die den voo:
zitter der afd. Heemskerk, Pastoor Paulussen, 
een kist sigaren overhandigde bij zijn vertrek 
naar Amsterdam en hem dankte voor het vele 
dat hij voor de afdeeling heeft gedaan. 

Heiloo, 5 Febr. Jaarvergadering met prijsuit
reiking. Mede aanwezig was ~e korpscomman
dant, overste J. C. van Houten. Een zeer goed 
bezochte vergadering. Ook hier konden door de 
goede zorgen van de plaatselijke commissie 
meerdere fraaie en nuttige prijzen worden uit
gereikt. Prijswinners waren o.a.: N. Bolten, A. 
Blokker, C. Komen en H. Richter. 

KUNSTVUURWERKFABRIEKEN A.J. KAT 
LEIDEN - TELEF. 1475 

* VUURWERK VOOR ALLE FEESTEN * 
-WASFAKKELS VOOR OPTOCHTEN-

Heinenoord, 25 Jan. Filrnavond. Bij wijze van 
intermezzo werden door jhr. V. P. A. Beelaerts 
van Blokland, lid der gewestelijke commissie, 
met een gloedvolle speech eenige nieuwe leden 
der plaatselijke commissie geïnstalleerd, nl. de 
heeren C. v. d. Bijl, L. Koster en ds. F. J. B. 
Schiebaan. 

Herkingen, 4 Febr. Geslaagde propaganda
samenkomst, waarbij o.m. de heeren luitenant 
Hogeweg en overste Gerlach het woord gevoerd 
hebben. 

Honselersdijk, 26 Febr. Jaarvergadering on
der leiding van ds. Pontier, waarbij ook kapi
tein Karres en luitenant Capteijn gesproken 
hebben. 

Hoorn, 3 Febr. Jaarvergadering met prijsuit
reiking onder leiding van den voorzitter, den 

DE COMMANDANT VAN HET VELDLEGER, LUITENANT-GENERAAL 
JHR. W. ROËLL, VERLAAT DEN DIENST. 

Bij het afscheid, dat de Generaal Röell van het leger heeft genomen, hebben ook 
de landstormers, in gedachten, voor hun hoogsten militairen chef meegedefileerd. 

naire van 1807-1816 Engelsch; daarna 
werd het voor goed Nederlandsch. 

Het land is heuvelachtig met een ko
raal-bodem. Begroeiing als op Aruba 
met cactussen en divi-divi hoornen. De 
hoogste berg is de Brandaris, zoo ge
noemd, omdat er vroeger steeds een vuur 
op moest worden onderhouden, zichtbaar 
voor Curaçao. 

Na het afschaffen der slavernij in 
1863 werden de z.g. domein- (d.i. gou
vernements-) gronden en zoutpannen 
verkocht aan particulieren. 

De voornaamste bronnen van bestaan 
zijn thans nog de zoutproductie, bene
vens de uitvoer van geiten, houtskool en 
aloë. 

De nagenoeg geheel zwarte bevolking 
van ongeveer 6000 zielen - er zijn 
slechts een paar honderd blanken - is 
christelijk, overwegend Roomsch-Katho
liek, slechts voor een klein deel Protes
tant. Van de oorspronkelijke bewoners 
heeft men in onzen tijd nog steenen ge
reedschappen gevonden. 

De hoofdplaats heet Kralendijk. 

Saba is het kleinste der Nederland
sche 2) Bovenwindsche eilanden; het 
heeft een oppervlakte van slechts 12,5 
K.M. 2 Het rijst steil uit zee op en bestaat 
uit een groep heuvels met als hoogsten 
top een berg van 800 M. hoogte. Hier en 
daar rotsig en steenig, is het over het 
algemeen toch vruchtbaar en met plan
tengroei overdekt. 

De weinige paden van de kust naar 

2) Er zijn ook Fransche, Engelsohe en Arneri
kaansche Bovenwindsche eilanden, 

boven zijn zoo steil, dat voertuigen on
bruikbaar zijn en dus geheel ontbreken. 
Alles wordt gedragen door de negers, 
tot zelfs piano's toe. 

In den herhaaldelijk om het eiland 
gevoerden strijd werd de aanval van den 
gelanden vijand o.m. bestreden door langs 
die steile voetpaden rotsblokken naar 
beneden te laten rollen. 

Saba had een even wisselvallige ge
schiedenis als de andere West-Indische 
eilanden. Piet Hein zag het reeds in 
1626. Oorspronkelijk werd het, evenals 
St. Eustatius, met toestemming van de 
WJ.C. in bezit genomen door particu
lieren, van wie het echter in 1682 werd 
teruggekocht. Maar in 1636 was al de 
kolonisatie begonnen door Nederlanders 
van uit het nabije St. Eustatius voor het 
planten van suiker en koffie. 

De plantage-arbeid geschiedde er la
ter door de neger-slaven. De kolonisten 
zelven werden geleidelijk bouwers en be
vaarders van kleine maar goede zee
schepen; de oudere thuisblijvers en de 
vrouwen deden veel aan een bijzondere 
kousen-breierij, waarvan de producten 
naar andere eilanden werden uitgevoerd. 

Doordien het eiland verschillende kee
ren in Engelsch bezit is geweest en er 
toen veel Engelschen, Schotten en leren 
zich hebben gevestigd als kolonisten, is 
de omgangstaal een verbasterd Engelsch 
geworden; de officieele taal, de voertaal 
op de scholen, de taal der kranten enz. 
(op alle Bovenwindsche eilanden) is ook 
Engelsch. 

Het hoof ddorp heet The Bottom en 
heeft een half blanke, half zwarte be
volking van + 400 inwoners. Het ligt 

heer P. Nooteboorn. Ook de korpscommandant, 
overste J. C. van Houten was aanwezig. Door 
een der leden werd voorgesteld om het Verband 
Alkmaar mede te laten doen aan de vierdaag
sche afstandsrnarschen, De gewestelijke secre
taris zeide dit punt in bespreking te zullen bren
gen in de vergadering van de gewestelijke land
storrncornrnissie. Voorts werd het idee geopperd 
om een schietwedstrijd te houden met de ne
venafdeelingen van Hoorn, waarvan de nadere 
regeling aan de afdeeling Hoorn werd overge
laten. Beste schutters waren: A. den Ouden, 99 
pt.; C. Stavenuiter (plaats. leider), 98 p.; H. v. d. 
Bosch, 97 p. en C. Blokker, 97 p. 

Hoogerheide, 20 Febr. Van de gehouden pro
pagandasamenkomst vertelt "De Zoom": Al de 
aanwezigen verklaarden zich bereid tot toetre
ding en teekenden de verbintenis, zoodat de 
gemeente thans een mooie afdeeling bezit. 

Hoornaar, 16 Febr. Pogingen worden aange
wend een zelfstandige afdeeling Hoogblokland 
te stichten. Bij de bespreking hierover waren 
burgemeester Zeeuw en luitenant Groenendijk 
aanwezig, 

Kaatsheuvel, 12 Febr. Onder voorzitterschap 
van burgemeester J. A. Fr. Mallens is te dezer 
plaatse een plaatselijke landstorrncornrnissie 
geformeerd, mede bestaande uit de heeren A. J, 
v. d. Brekel, deken en pastoor, F. de Klijn, pas
toor, dr. Th. Cappetti, dr. J. Vercauteren, nota
ris J. v. Ham, den heer A. Wennekes, G. Roes
tenberg, M. A. v. d. Wee en H. Elshout. 

Na afloop van deze installatie ten gemeente
huize werd een propagandasamenkomst gehou
den in de concertzaal van den heer J. van Dun, 
In een gloedvolle rede sprak burgemeester Vie
nings daarop de landstorrners toe, waarbij hij 
in kernachtige taal de handhaving van het ge
zag als doel van den B.V.L. bepleitte. 

Kerkdriel, 16 Febr. Onder voorzitterschap 
van burgemeester Van Heerenveld werd een 
propagandasamenkomst gehouden, waarbij ka
pitein Goedhart een opwekkend woord sprak, 
waarbij tevens dank werd uitgesproken voor 
het werk van den plaatselijken leider, den heer 
J. v. d. Kammen. 16 abonné's van ons Land
storrnblad werden genoteerd. H. Ackerrnans 

op ongeveer 250 M. hoogte boven de 
beide landingsplaatsen en is de zetel 
van het bestuur met een politiemacht 
van vijf veldwachters. Een tweede, groo
ter maar minder gunstig, want moeilijker 
bereikbaar gelegen dorp is Windward
side, op 450 M. hoogte, met vijf honderd 
voor het overgroote deel blanke bewo
ners. 

Heel het eilandje en zijn dorpen ma
ken een welverzorgden Hollandsch-net
ten indruk. Het bezit Roomsch-Katho
lieke, Anglikaansche en Methodiste ker
ken, drie gouvernements- en twee 
Roomsch-Katholieke scholen en wordt 
om de veertien dagen van uit Curaçao 
bezocht door een stoomboot, die ook de 
tusschengelegen Engelsche, Fransche en 
Amerikaansche eilanden aandoet. 

De bevolking, van nu ongeveer 1500 
zielen, maakte echter sedert geruimen 
tijd een critische verandering door. Was 
zij vóór de afschaffing der slavernij in 
1863 welvarend, daarna was het gedaan 
met den voordeeligen landbouw. Verder 
verdrong de stoomvaart de zeilschepen 
en verloren scheepsbouw en zeilvaart der 
Saba' sche ondernemingen hun grond van 
bestaan, Heel wat Sabaërs, een flink 
soort mannen, trokken toen naar New
y ork en elders, om in die stoomvaart 
goede plaatsen te vinden. 3) Ook in an
dere posities daar en op de Caribische 
eilanden vindt men Sabaërs. Dit had in
tusschen voor de kolonie op het eiland 
het gevolg, dat het aantal blanke man
nen sterk verminderde. Aangezien ver-

3 ) Tijdens den wereldoorlog waren 90 Sabaërs 
officier op Arnerikaansche oorlogschepen. 
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verkreeg met 94 punten den eersten prijs in de 
klasse scherpschutters. 

Kethel, 17 Febr. Binnenkort wordt hier een 
zelfstandige afdeeling van den B.V.L. gevestigd. 

Klaaswaal, 12 Febr. Filmavond. De plaatse
lijke commissie was geheel aanwezig, ongeveer 
alle vrijwilligers, terwijl de groote zaal van den 
heer Koster verder geheel werd gevuld door 
belangstellenden. Aan de commissietafel waren 
eveneens gezeten de heeren overste mr. Van 
Dam, commandant van het Landstormkorps 
"Rotterdam" en F. D. van der Mast, secretaris 
der gewestelijke landstormcommissie "Rotter
dam". De voorzitter, de heer van der Mast en 
<>verste Van Dam hebben het woord gevoerd. 

L1a·xmond, 18 Jan. Prijsuitreiking, waarbij ka
pitein E. G. Q. van Tilburg het woord voerde. 
Binnenkort wordt gezamenlijk met Hei- en Boei
cop een filmavond georganiseerd. 

Lewedorp, 10 Febr. Overste Bruins wees de 
landstormers op het schoone van hun taak. Spr. 
hoopte, dat de Zeeuwsche landstormers in hem 
zullen vinden een goed commandant, die met 
zijn mannen meeleeft. 

Limmen, 1 Febr. Jaarvergadering met prijs
uitreiking onder leiding van den voorzitter, bur
gemeester J. J. Nieuwenhuijsen. Het Konings
schututerskruis met bijbehoorend brevet werd 
uitgereikt aan J. H. Stuifbergen. Er werd sterk 
op aan!!edrongen dat de afdeeling Limmen van 
den B.V.L. in de gelegenheid zou worden gesteld 
om de schietoefeningen te houden met scherpe 
patronen no. 1. Ter plaatse is voor dat doel een 
goedgekeurde schietbaan aanwezig. Deze kwes
tie werd door den gewestelijken secretaris ter 
bevoegder plaatse voorgebracht. Ook hier was, 
dank zij de activiteit van de plaatselijke com
missie, een ruim aantal fraaie prijzen beschik
baar. Beste schutters waren: N. Mooij (plaats. 
leider) en H. Mooij, ieder met 97 p.; A. v. d. 
Steen, C. Baltus en W. Glorie, allen met 96 p. 

Lutjebroek, 22 Febr. Jaarvergadering, onder 
voorzitterschap van den heer Jac. Brieffies, 
waarbij de he eren Ottenbros en overste Van 
Houten het woord gevoerd hebben. 

Maasdijk, 17 Febr. Jaarvergadering onder de 
uitnemende leiding van ds. Pontier. O.m. heeft 
de heer Royaards, voorzitter Z.H.W., een op
wekkend woord gesproken, waarna majoor de 
Borst uit zijn Indische jaren verteld heeft. 
Overste Boots huldigde den heer Verheij voor 
zijn mooi werk als plaatselijk leider. 

Maassluis, 5 Maart. Jaarvergadering onder 
leiding van ds. Bramer, waarbij de winnaars 

der onder de mannen veel gehuwden zijn, 
die dan slechts om de vier of vijf jaren 
met vacantie op het eiland temgkeeren, 
werd het gezinsleven in veel gevallen 
verwoest en verminderde het aantal 
blanke kinderen gestadig. Daarentegen 
vermenigvuldigde de gekleurde bevol
king zich sterk. Het is te vreezen, dat 
het met de zoo lang goed gebleven blanke 
kolonies daar .snel bergafwaarts zal 
gaan. 

S t. E u s t a t i u s. 

Piet Hein nam dit eiland waar in 1626, 
toen hij op een strooptocht in de West 
was. In 1635 kregen twee Zeeuwen toe
stemming van de W.I.C. om op een nog 
onbezet eiland in haar z.g. Octrooigebied 
een kolonie te vestigen; het oog viel op 
St. Eustatius, dat toen onbewoond was, 
na tevoren een kleine Fransche neder
zetting te hebben geherbergd . 

Die eerste kolonisten stichtten het fort 
Oranje en noemden het eiland Nieuw
Zeeland. Zij verbouwden er tabak en 
katoen, later ook suiker, eerst met be
hulp van elders gevangen inboorlingen, 
later met negerslaven uit Afrika, die op 
Curaçao waren aangevoerd. 

Het eiland werd in 1664 gebrandschat, 
in 1665 veroverd door de Engelschen, 
kort daarop weer aan de Staten van 
Holland teruggegeven (1667), om in 1672 
weer in handen van de Engelschen over 
te gaan. In 1673 werd het herwonnen 
door de Hollanders, onder de admiraals 
Cornelis Evertsen en Jacob Binckers. 
Toch was het al dien tijd eigenlijk in 
particulier bezit van de nakomelingen 
der eerste Zeeuwen-kolonisten! Pas in 
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van den Hoboken-wisselbeker op hartelijke 
wijze voor het zoeklicht werden gebracht. De 
nieuwe pastoor werd door een der leden der 
gewestelijke landstormcommissie geïnstalleerd 
tot lid der plaatselijke commissie. · 

Made, 2 Febr. Jaarlijksche bijeenkomst in Ho
tel de Korenbeurs, onder leiding van den heer 
de Wijs, waarbij ook burgemeester Van Gies 
aanwezig was. De B.V.L.-ers kregen opdracht 
om dit nieuwe jaar minstens 1 nieuw lid aan te 
werven. De samenkomst eindigde met een wor
stenbroodje en een sigaartje. 

Mariaheide, 6 Febr. Prijsuitreiking, waarbij 
een causerie werd gehouden door luitenant A. 
A. van Eck. Eerste prijswinnaar: P. van Osch, 
met 96 p. 

Marum, 12 Febr. Hedenavond had in de bo
venzaal van hotel "De Kruisweg" een schiet
wedstrijd plaats onder leiding van kapitein 
Nanninga (pl. leider). Van de gewestelijke land
stormcommissie was aanwezig de eerste secre
taris kapitein De Jonge, die de prijzen uit
reikte. In de scherpschuttersklasse werden prij
zen behaald door P. de Wit en G. Assies. 

Meerkerk, 2 Febr. Het woord werd gevoerd 
door den heer Haafkens van Lexmond. Overste 
Linden had gelegenheid iets over het schieten 
te zeggen bij het uitreiken der brevetten. Luite
nant Groenendijk reikte de prijzen uit. Aanwe
zig was voorts notaris Brouwer uit Gorinchem, 
lid van de gew. commissie. 

Metslawier, 9 Febr. Filmavond, waarbij aan
wezig burgemeester Sijtsma en de heer Heukels. 

Middelburg, 1 Febr. Hedenavond herdacht 
de school voor res.-onderofficieren der Mil. 
Administratie haar 12½-jarig bestaan. Op dezen 
avond waren namens commandant en de ge
westelijke landstormcommissie Zeeland aan
wezig de secretaris en de penningmeester der 
gew. commissie, de heeren Eckhardt en Wisse. 
Een tiental reserve-officieren, aangesloten bij 
het Zeeuwsch Verband, gaven blijk van hun 
belangstelling. 

Mierlo. 15 Febr. 8 uur hield de Vrijwillige 
Landstorm voor zijn leden en belangstellenden 
een vergadering in het patronaat. Spreker was 
de heer Rabou uit Den Bosch. 

Mill, 10 Febr. De afd. telt 85 vrijwilligers. 

Naaldwijk, 4 Maart. Groote samenkomst in 
de nieuwe concertzaal Hulp en Voorzorg, on
der leiding van burgemeester Th. P. J. Elsen. 
In deze bijeenkomst heeft de zoo bekende bur
gemeester van 's-Hertogenbosch, mr. F. van 
Lanschot, een zeer toegejuichte rede gehouden, 
waarbij bleek, dat ook de Westlandsche pro
blemen hem bekend waren. Vooral in tijden van 
crisis, aldus de spr., trouw blijven aan het vaan-
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del! Voorts werd de film "Landstorm rond 
Oranje" vertoond. 

Nieuwerkerk a. d. IJssel. Onder voorzitter
schap van den heer Kl. de Rooy werd een goed 
bezochte vergadering gehouden. Namens het 
dames-comité overhandigde mevr. Toornvliet
Nauta in welgekozen woorden een prachtig 
vaandel aan burgemeester Jas. Deze stelde het 
daarna met een toepasselijk woord ter hand aan 
den plaatselijk leider. Door den vrijwilliger Val
kenburg is eene vaandelkast geschonken. De 
heer Dercksen sprak vervolgens een kort woord. 
Mr. van Mechelen reikte de prijzen en brevet
ten uit en deed daarna verschillende mededee
lingen. Tot slot van dezen goed geslaagden 
avond sprak de heer Pot een opwekkend woord. 

Nieuweschans. 15 Febr. hield de afd. Nieuwe
schans van den Bijz. Vrijw. Landstorm een 
schietoefening in hotel Koning. 

De blrrgemeester, voorzitter van de plaatse
lijke commissie, opende de bijeenkomst en her
dacht in gevoelvolle woorden het verscheiden 
van burgemeester Buiskool, in leven voorzitter 
van de Gewestelijke Commissie, hetwelk door 
de aanwezigen staande werd aangehoord. 

Daarna nam de wedstrijd een aanvang. 
Later op den avond arriveerden nog kapitein 

Spaanstra en luitenant Atema, die nog eenige 
prijsjes beschikbaar stelden. 

De uitslag luidt: Scherpschutters: C. Gotlieb; 
le afdeeling: K. Visscher. 

De prijzen werden met een toepasselijk 
woord uitgereikt door luitenant Atema, die te
vens opwekte deel te nemen aan de proviniale 
schietwedstrijden op a.s. Vrijdag te Winschoten. 

Nieuwland (Z.), 12 Febr. Jaarvergadering, 
waarbij de heeren Bierman en Eckhardt aan
wezig waren, zoomede burgemeester Harff, die 
door den voorzitter, den heer E. Verlare, ver
welkomd werden. Een film over N. en St. Joos
land werd o.m. vertoond. 

Nieuwland (Verband Dordrecht). 27 Jan. Sa
menkomst, waarbij overste Linaen aanwezig 
was. 

Nieuwleusen (0.), 23 Febr. Jaarlijksche sa
menkomst in hotel Nijmeijer te Den Hulst. On
der de aanwezigen waren kolonel Rozendaal 
en burgemeester Backx, voorzitter der geweste
lijke commissie. Het woord voerden o.m. de 
heeren Vos, voorzitter der plaatselijke commis
sie, en H. de Boer, uit Den Haag. Kolonel Ro
zendaal heeft res. 2e luitenant Van der Kamp 
als plaatselijk leider geïnstalleerd. 

Noordeloos, 8 Febr. Alhier kwamen bij elkaar 
de afdeelingen ~oordeloos en Hoornaar, alsmede 
afgevaardigden uit de omringende afdeelingen 
om te luisteren naar dr. Veeneklaas over zijn 
ervaringen in Abessinië. Dr. Weenink, lid der 

,...SA B A ST EUSTATI U S 

1682 aanvaardde de WJ.C. het bestuur, 
dat toen een behoorlijke verdediging in
richtte en het plantagebedrijf aanvatte. 

Ik vermeldde deze vele wisselvallig
heden in het lot van St. Eustatius als 
merkwaardigheid, maar zal daar niet zoo 
uitvoerig mee doorgaan, want de opsom
ming zou te lang worden! Slechts nog 
deze gebeurtenissen: 

Tusschen 1760 en 1781 bloeiden land
bouw en handel dusdanig, dat St. Eus
tatius - bijgeaamd The Golden Rock 
( de gouden rots) - in belangrijkheid uit
ging boven het toentertijd ook nog schat
ten opbrengende Suriname en zelfs bo-

ven Nederlandsch-Indië! In laatstge
noemd jaar echter werd het veroverd 
door de Engelschen onder admiraal Rod
ney. De plundering en vernieling van de 
hoofdplaats geschiedde wel grondig: 
Rodney haalde voor ongeveer 35 millioen 
gulden aan buit weg en de eenmaal glo
rieuze hoofdplaats werd in een ruïne 
veranderd. Van dien slag heeft St. Eus
tatius zich nooit kunnen herstellen. 

De Engelschen verlieten het eiland, 
zoodat het Nederlandsch bleef; in 1802 
werd het door de Bataafsche Republiek 
overgenomen. In 1810, in het Napoleon
tische tijdperk werd het Engelsch, om in 
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gewest. commissie, had gezorgd dat we uit den 
mond van een ooggetuige konden hooren welk 
prachtwerk de Nederlandsche ambulance daar 
heeft verricht en hoe ook Prinses Juliana haar 
taak als presidente van het Roode Kruis in Ne
derland verstaat. 

Numansdorp, 28 Jan. Prijsuitreiking, waarbij 
overste Linden gesproken heeft. 

Nijmegen, 19 Febr. De jaarlijksche bijeen
komst, waar de bij den schietwedstrijd verwor
ven prijzen uitgereikt werden, had plaats in de 
zaal van Hotel "De Pool", Mariënburgplein. 
Eerste prijzen verwierven: van de konin~schut
ters de heer Genders, van de scherpschutters 
de heer Verberck en van de gewone schutters 
de heer Calf. 

De plaatselijk leider, res.-luit. Sliepenbeek, 
heette op deze bijeenkomst in het bijzonder 
welkom den heer mr. dr. J. B. Sens, als voor
zitter van de nieuw te vormen plaatselijke com
missie. De heer Sens dankte voor de hartelijke 
begroeting en hoopte, als de commissie gevormd 
zal zijn, nuttige propaganda voor den B.V.L. in 
Nijmegen te kunnen verrichten. 

De gewestelijke commissie werd op deze 
bijeenkomst vertegenwoordigd door haar lid ds. 
J . A . v. Selms, die - zooals steeds op de hem 
eigen hartelijke wijze - woorden van aanspo
ring tot de aanwezigen richtte om trouw te 
blijven aan den_ B.V.L. 

Door den plaatselijk leider werd in overleg 
met de gewestelijke commissie tot eere-lid van 
de afdeeling Nijmegen benoemd de heer H. 
Mark en hem het legitimatiebewijs overhan
digd. De iheer Mark werd hiermede geëerd om 
de vele verdiensten, die hij vanaf het bestaan 
der afdeeling Nijmegen als trouw lid en propa• 
gandist heeft verworven. 

Mede aanwezig was de res.-luit. Kanters, on
der wiens leiding juist dien dag de eerste trai
ningsmarsch voor de Vierdaagsche was begon
nen. De plaatselijke leider spoorde allen, die nog 
plannen hebben om deel te nemen aan de 
Vierdaagsche en zich nog niet opgaven, aan, dit 
alsnog te doen bij den res.-luit. Kanters, Too
ropstraat 224 alhier. De training gaat nu ge
regeld door en zoo zal Zaterdag 20 dezer weer 
getraind worden, waarvoor bijeenkomst bij het 
Militair Tehuis, Sumatraplein, en afmarsch, 
3 uur n.m. 

Tegen 10 uur werd het officieele gedeelte 
van den avond na het zingen van het Wilhel
mus gesloten en bleven de leden en hunne 
dames nog een tijdje gezellig bijeen. 

Oirlo-Castenray, 25 Febr. In café Verheyen 
alhier hadden belangrijke besprekingen plaats 

1816 tenslotte voor goed Nederlandsch 
te worden, evenals de andere vijf West
Indische eilanden. 

Landbouw en handel bloeiden er daar
na nog wel eens matig, totdat een nieuwe 
slag kwam met de afschaffing van de 
slavernij in 1863. Sedert dien liep de 
bevolking door verhuizen naar elders, 
steeds meer in sterkte terug. In Januari 
1931 was ze geslonken tot 955 personen, 
maar in 1935 gelukkig weer aangegroeid 
tot -+- 1200 zielen, waarvan een vierde 
deel Roomsch-Katholiek en de rest En
gelsch-Protestant. 

Er is in den laatsten tijd een nieuwe 
bron van inkomsten voor St. Eustatius 
ontstaan door de afgraving van vulcani
sche asch. 

St. Eustatius heeft een oppervlakte van 
30.5 K.M.2 De hoofdplaats heet Oranje
stad. 

H e t e i 1 a n d S i n t M a a r t e n is 
slechts voor de helft Nederlandsch, voor 
de rest Fransch. Het heeft een eigen
aardige geschiedenis. 

Nadat het in 1624 voor het eerst door 
een eskader van drie Compagnies-sche
pen was bezocht, doch weer verlaten, 
kwamen er achtereenvolgens Engelschen 
en Franschen, die eveneens weer heen
gingen. Daarna vestigde zich er de W. 
1. C.; maar de Nederlanders werden in 
1633 verdreven door de Spanjaarden. 
Deze wilden in 1647 het eiland verlaten, 
onder slechting van de gebouwde verster
kingen. Voor dat werk werden onder 
meer Europeesche krijgsgevangenen uit 
Porto Rico aangevoerd, waarvan er ne
gen - vier Franschen en vijf Hollanders 
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aangaande de plaatselijke afdeeling van den 
B.V.L. Namens de Gewestelijke Landstonncom
missie waren aanwezig de le luit. J. Th. Mer
kus, secretaris van het Gewest Limburg, verder 
de reserve-kapt. Quikken en het gew. commis
sielid Vinc. Pijls uit Venray. 

Allereerst werd gesproken over den gang 
van zaken gedurende de laatste jaren, dat er 
jammer genoeg somtijds zoo weinig belangstel
ling was voor een mooie instelling als de B.V.L. 
Gelukkig is hierin kentering ten goede gekomen. 

Door den heer Merkus werden verschillende 
wenken en middelen aangegeven om de afdee
ling hooger op te werken, welke bij de aanwer
ving van nieuwe leden (vooral van de laatste 
lichtingen) van dienst kunnen zijn. 

De plaatselijke commissie was van oordeel, 
dat wanneer men de jongere dienstplichtii~en, 
welke thans nog afzijdig staan, zou ingeschre
ven krijgen, men beter twee afdeelingen kon 
vormen. 

Tot slot dankte de plaatselUke leider allen, 
speciaal den heer Merkus voor hun belangstel
ling en gezellige besprekingen. Hij twijfelde er 
niet aan, of deze avond heeft ten volle aan zijn 
doel beantwoord. 

Oldenzaal, 4 Febr. Uitreiking der schietprij
zijn, waarbij o.m. door den heer G. H. P. Bloe
men, burgemeester van Oldenzaal, en den heer 
Banning het woord gevoerd werd. Ook de voor
ûtter der gewestelijke commissie, de heer H. 
J. P. van Heek, was aanwezig. 

Oosteind, 12 Febr. Na een openingswoord 
van den heer J. Akkermans sprak pastoor Van 
Genk, secretaris der gewestelijke commissie, 
nog een dankwoord tot den reeds vertrokken 
voorzitter, kapelaan Raaijmakers en installeerde 
hierna kapelaan v. Kuijk als nieuwen voorzitter 
der plaatselijke commissie. 

Oosterbeek, 4 Febr. De oud-plaatselijk lei
der, de heer Dammeyer, met verlof uit Indië 
hier te lande, hield een causerie over zijn reis
wederwaardigheden en over het dagelijksche en 
militair leven in onze Oost. Ook kapitein Goed
hart heeft het woord gevoerd. 

Oppenhuizen, 16 Febr. Welgeslaagde samen
komst, waarbij de film "Landstorm rond Oranje" 
vertoond werd. O.m. spraken burgemeester 
Martens en kapitein La Roi. 

- kans zagen op Sint Maarten achter 
te blijven, toen de Spanjaarden afreis
den. 

Beide groepjes gaven aan de meest 
nabijzijnde autoriteit van hun natie ken
nis, dat de Spanjaarden het eiland had
den prijsgegeven. Van die twee zijden 
wilde men het toen bezetten, wat na
tuurlijk aanleiding gaf tot oneenigheden. 
Tenslotte werden de partijen het eens in 
1648 door verdeeling van het eiland. 

Sedert dien had het een afwisselend 
lot: nu eens was het heelemaal Fransch, 
dan weer Nederlandsch (van de WJ.C.); 
ook was er een oogenblik kans, dat de 
Pruisen er het oog op richtten. Later, na 
1780, wisselde het nog meerdere malen 
van nationaliteit, totdat het in 1816 voor 
wat betreft de zuidelijkste helft voor 
goed Nederlandsch en voor de rest 
Fransch werd. 

In het begin van de zoo juist beschre
ven geschiedenis was het den occupanten 
van het eiland steeds in hoofdzaak te 
doen geweest om het zout, dat er in z.g. 
pannen werd gewonnen. Later werd dooi 
de kolonisten landbouw gedreven, spe
ciaal voor de teelt van suiker en katoen. 
Van veel waarde, zooals Curaçao, was 
St. Maarten echter nooit. 

Sedert 1920 zetelt op St. Maarten te 
Philipsburg de gezaghebber der drie Bo
venwindsche eilanden. 

De bevolking van het Nederlandsche 
gedeelte verminderde sedert het begin 
der 19e eeuw voortdurend in sterkte. Op 
1 Januari 1935 bedroeg zij nog slechts 
1198 personen, waarvan een derde ge
deelte Katholiek en twee derden Her
vormd, deels Engelsch-Methodist. 

Hiermede zijn de zes eilanden van de 

Hotel ,,HOBBEL" 
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 

Oss, 26 Jan. Drukbezochte samenkomst in de 
groote zaal van het R.K. Bondsgebouw op den 
Heuvel, waarbij nagenoeg alle afdeelingen uit 
dezen omtrek in grooten getale waren verte
genwoordigd. 

Te voren was op het raadhuis de plaatselijke 
commissie geïnstalleerd door den voorzitter van 
de gewestelijke landstormcommissie van de 
Meierij, burgemeester Van Beek uit Boxtel. 

Deze commissie· is als volgt samengesteld: 
eere-voorzitter de heer J. F. Ploegmakers, bur
gemeester van Oss; voorzitter notaris Hoctin 
Boes; leden: pastoor Bloem, mr. G. Konig en 
S. den Hartog. Leider der afdeeling Oss: Gevers. 

In de eigenlijke propagandasamenkomst, on
der leiding van burgemeester Van Beek, heb
ben gesproken de heeren Schaepman, lid van 
de Tweede Kamer, en overste Hafkemeyer. Het 
muziekgezelschap "Hartog", onder leiding van 
den heer Verbruggen, verleende zeer gewaar
deerde medewerking. 

Oude Niedorp, 2 Febr. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking onder leiding van den voorzit
ter, burgemeester C. C. M. van Baa~ Mede 
aanwezig was de burgemeester van Winkel de 
heer J. Zwart, hetgeen zoowel door den voor
zitter als door den gewestelijk secretaris op hoo
gen prijs werd gesteld. Beste schutters waren: 
G. Veldman (plaats. leider), J. Tamis en G. Por
tegijs. 

Oud Vossemeer, 24 Febr. Propagandasamen
komst onder leiding van burgemeester mr. Ver
sluis, waarbij voorzitter en secretaris der ge
westelijke commissie aanwezig waren. 

Princenhage, 4 Febr. Jaarvergadering in de 
Posthoorn, waarbij aanwezig o.m. de heeren 
burgemeester Sutorius, overste Beets en pastoor 
Van Genk. Na een rede van den heer Van 
Lierop werd door de afd. Princenhage, bij 
monde van luitenant Speek aan kapitein C. J. 
M. Somers een schilderij aangeboden, voorstel
lende de eerewacht aan de Moerdijkbrug (waar
van een afd. van Princenhage deel uitmaakte), 
terwijl H.M. de Koningin, gevolgd door den com
mandant der eerewacht, res.-kapitein Somers 
deze inspecteert. Deze schilderij werd aange
boden als dank en waardeering voor de vele 
werkzaamheden die de heer Somers zich voor 
den B.V.L. heeft willen getroosten. 

Puttershoek, 22 Jan. Filmavond onder lei
ding van den heer W. van der Ploeg, waarbij de 
heer De Boer, uit Den Haag, voor een over
volle zaal over het Oranjehuis gesproken heeft. 

De heer A. Groenendijk reikte hierna oç de 
hem eigen geestige wijze de schietprijzen uit. 

Ravenstein, 5 Febr. Er zullen onderlinge wed
strijden ge.houden worden tusschen de afdeelin
gen Ravenstein, Batenburg, Niftrik, Herpen, 
Schaijk, Reek, Velp en Grave. 

Nederlandsche Antillen besproken. Rest 
nog even onder de aandacht te brengen, 
dat de Bovenwindsche eilanden vóór 
1828 geheel los van de Benedenwindsche 
stonden. Zooals hiervoren in een noot 
reeds vermeld, kwamen van 1828-1844 
beide groepen samen met Suriname in 
het Generaal Gouvernement West-Indië. 
Na 1844 werden Boven- en Beneden
windsche eilanden, die eigenlijk geen 
punten van overeenkomst met elkaar 
hebben ( de Bovenwindsche eilanden zijn 
voor wat betreft taal en sfeer, feitelijk 
Engelsch georiënteerd) en op een paar 
dagen stoomens van elkaar verwijderd 
liggen, tot één Gouvernement Curaçao 
vereenigd. 

Er wordt in onze dagen nog wel eens 
naar de Bovenwindsche eilanden gewe
zen in de vele besprekingen en geschrif
ten voor kolonisatie van Nederlandsche 
landbouwers. Hoewel de levensomstan
digheden v.w.b. klimaat enz. er gemid
deld zeker wel gunstiger zijn dan bijv. 
in Ned.-Indië, schijnen toch andere om
standigheden weinig aanlokkelijk, vooral 
het feit, dat er weinig of geen afzetgebied 
in den omtrek aanwezig is, waar behoor
lijke prijzen voor landbouw- en zuivel
producten zouden zijn te maken. 

Bronnen: 

Geschiedkundige Atlas van Nederland. West
Indië, door F. Oudschans Deutsz en W. R. 
Menkman. 

Antilia. Een gids door de Caribische wereld, 
door Mr. W. J. van Balen. 

Folder van de Kamer van Koophandel te 
Willemstad, door H. E. Kiès. 

Netherlands Guyana. Uitgave van de Tourists 
Association te Paramaribo. 

Nederlandsch Guyana. Een kort begrip van 
Suriname, door G. J. Staal. 

De Curaçaosche en Surinaamsche Vers lagen. 

MEPPEL Café-Restaurant SLOT 
ZUIDEINDE 

GARAGE - Tel. 2571 

Reusel, 26 Febr. Jaarvergadering, waarbij alle 
114 B.V.L.-vrijwilligers aanwezig waren. De sa
menkomst, waarbij ook een film vertoond werd, 
stond onder leiding van den heer A. A. Wille
kens. 

Rijen, 17 Febr. Prijsuitreiking. Eerste prijs, 
scherp, A. v. d. Beek, 93 p. 

Ritthem, 3 Febr. Jaarvergadering onder lei
ding van den burgemeester, 

Uit het jaarverslag van den secretaris bleek 
o.m. dat de afdeeling 25 vrijwilligers telt en 15 
begunstigers. 

Tot lid van de plaatselijke commissie is be
noemd res. eerste luitenant P. E. Danielse. 

Scherpenisse, 2 Maart. Jaarvergadering. Over
ste Bierman deed een aantal mededeelingen 
over de nieuwe regeling bij den Landstorm en 
hield daarna een rede over Burgeroorlog. 

De secretaris sprak daarna over zijn functie 
en vroeg het vertrouwen van de landstormers. 

Dr. Polderman sloot deze druk bezochte ver
gadering. 

St. Maartensdijk, 4 Maart. Jaarvergadering. 
Overste Bierman installeerde tot eerevoorzitter 
oud-burgemeester Polderman en tot voorzitter 
burgemeester Schuiler en sprak een aandachtig 
aangehoorde rede uit. 

Na de pauze sprak overste Bruins, nadat hij 
een aantal brevetten had uitgereikt, over zijn 
Indischen diensttijd. 

De secretaris sprak een slotwoord. 
Een reserve-officier trad als lid van den 

B.V.L. toe. 

St. Oedenrode, 5 Febr. Jaarvergadering, waar
bij o.m. door de heeren burgemeester jhr. H. van 
Rijckevorsel van Kessel en overste Hafkemeijer 
het woord gevoerd is. 

Cl1,t,M ~. 
's-Gravenhage, Tel. 117505 * 

volle rede, waartoe het als een kort openings
woord bedoelde speechje van den heer Quist 
geleidelijk was uitgegroeid. 

Strijen, 22 Febr. Vrijdagavond heeft de afd. 
Strijen van den B.V.L. in "Het Wapen van 

1 Strijen" een druk bezochten feestavond ge
houden. 

De voorzitter, de heer J. C. Diepenhorst, 
spreekt in zijn openingswoord zijn vreugde uit 
over de aanwezigheid van generaal Duymaer 
van Twist als voorzitter der nationale land
stormcommissie. Ook dankt hij de militaire 
autoriteiten, o.a. overste Linden, commandant 
van het korps Dordrecht, overste Van Dam, 
voorzitter van het verband Rotterdam, majoor 
Van Schelven en kapitein Boulogne voor hun 
aanwezigheid. 

Onder de aanwezigen waren voorts de bur
gemeesters van Dordrecht, Zwijndrecht en de 
meeste gemeenten uit de Hoeksche Waard. 

De heer Diepenhorst spreekt dan over de 
heuglijke gebeurtenissen der laatste maanden, 
waarmede het Nederlandsche volk van zijn 
verknochtheid aan het Huis van Oranje blijk gaf. 

Generaal Uuymaer van Twist herinnerde ver
volgens aan de zware slagen, welke ons land 
in de vorige eeuwen heeft meegemaakt. Ook 
tegenwoordig zijn er onder ons menschen, die 
zich voordoen als ware vaderlanders, doch in 
werkelijkheid ons volk door dictatuur aan ban
den willen leggen en onze vrijheid willen be
knotten. Gelukkig hebben wij den B.V.L., die 
voor het behoud van de vrijheid, van Nederland 
en van Oranje de wacht houdt. 

Een uitgebreide filmreportage werd dan ge
geven van de feestelijkheden ter gelegenheid 
van de verloving en het huwelijk onzer Kroon
prinses. 

Na de pauze sprak eerst de burgemeester 

Vaandeluitreiking te Zeist op 18 Febr. 

St. Philipsland, 18 Febr. Jaarvergadering on
der leiding van den burgemeester. Uit het jaar
verslag van den heer A. Vaders bleek, dat de 
afd. 29 vrijwilligers telt. Tot secretaris en pen
ningmeester werden aangewezen de heeren J, 
Labruijère en J. van Dommelen. 

Sluis. De Gewestelijke Landstormcommissie 
Zeeland nam met droefheid kennis van het plot
seling overlijden van den landstormer Jan Gee
rard Voogdt uit Sluis. 

We verliezen in hem een trouw soldaat en 
een goed kameraad. Zijn nagedachtenis zal bij 
ons steeds in eere blijven. 

Sterke God zijn diepbedroefde vrouw en kin
deren, die in hem hun besten man en vader ver
liezen. 

Stadskanaal, 8 Febr. Schietwedstrijd door de 
afdeelingen Stadskanaal, Musselkanaal, Onst
wedde, Wildervank, Nieuwe-Pekela en Ter 
Apel. 

Eerste prijzen, koning- en scherpschutters: J. 
Goosen, Wildervank, 56 p.; le kl. :H. Weinands, 
Musselkanaal, 57 p.; 2e kl. de Jonge, Musselka
naal, 45 p. 

Na afloop reikte kapitein De Jonge onder 
een geestige toespraak de prijzen uit, waarbij 
hij den heer Weinands complimenteerde met 
het feit, dat deze als le klas schutter het hoogst 
aantal punten had geschoten. 

Stokkum, 4 Febr. Propa~andasamenkomst, 
onder leiding van den heer Kolner, waarbij de 
heeren kolonel Van Ingen Schouten, kapitein 
Goedhart en Jalink aanwezig waren. Enkele 
fraaie films werden vertoond. 

Steenbergen, 12 Febr. Jaarvergadering, waar
bij burgemeester Van Campen, voorzitter van 
het gewest, pastoor Van Genk en de burge
meester van Etten niet alleen aanwezig waren, 
maar ook een goed woord voor den landstorm 
gesproken hebben. Van het openingswoord van 
den voorzitter vertelt een der Brabantsche bla
den: Een hartelijk applaus besloot deze gloed-

van Dordrecht, de heer De Gaay Fortman, die 
de geschiedenis van onze overzeesche gewesten 
in herinnering bracht en daarbij dacht aan den 
stichter van Batavia, J. P. Coen, wiens 350sten 
geboortedag dezer dagen herdacht werd. 

De voorzitter van het verband Rotterdam 
herinnerde aan het rampjaar 1672, toen het 
kleine Nederland temidden van groote mach
tige mogendheden haar eenheid wist te be
waren. 

Als laatste spreker trad op de plaatselijke 
leider, de heer R. A. Groeneveld, die de ge
schiedenis der schietwedstrijden voor de afdee
lingen uit de Hoeksche Waard releveerde. 

Hierna tot de prijsuitreiking overgaande, stelt 
overste Linden den wisselbeker in handen van 
den leider der afdeeling Strijen, die bij den 
korpswedstrijd den eersten prijs heeft behaald. 

Vervolgens wordt de filmreportage van het 
prinselijk huwelijk voortgezet, waarna de waar
nemend voorzitter, ds. N. J. A. van Exel, den 
feestavond sluit. 

Suawoude, 8 Febr. De leiding van de in de 
geheel gevulde geref. kerk gehouden bijeen
komst berustte bij den plaatselijken leider, den 
heer IJ. Schreiber. In deze vergadering werd de 
Landstormfilm vertoond, terwijl ook de verlo
ving en het huwelijk van Prinses Juliana en 
Prins Bernhard het filmdoek passeerden. De 
heer Heukels sprak eenige opwekkende woor
den. 

Ternaard, 5 Febr. Jaarvergadering onder lei• 
ding van den heer A. Bouma. De heer A. Mei
nema werd tot eerevoorzitter der afdee:ing ge
ïnstalleerd. Vele goede woorden zijn gespro
ken, o.m. door ds. Van Veldhuizen en burge
meester Hoving. 

Terschuur, 12 Febr. Schietwedstrijd, onder 
leiding van den pl. leider, den heer Van der 
Craats. Er waren mooie prijzen. Zonder volledig 
te zijn noemen we: theekastje, theeserviezen, 
ligstoelen, rieten stoelen, koffers, kapstokken, 
waterstellen, schilderijen, bloemtafels, wandel~ 
stokken, enz, 
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De eerste vier prijswipners uit kl. A werden: 
t. Jac. v. d. Pol (50 pt.); 2. H. Vaarkamp (50 
J?t.); 3. H. v. d. Craats (49 pt.); 4. E. Endendijk 
(49 pt.). 

Uden, 16 Febr. Druk bezochte samenkomst, 
onder leiding van burgemeester Van Beek, voor
zitter der gew. commissie. Na een aanmoedi
gend woord gaf hij het woord aan den heer 
Schaepman, lid der Tweede Kamer, die een 
overzicht gaf van den tegenwoordigen onzeke
ren toestand. Verder sprak nog overste W. Haf
kemeijer, commandant van het landstormkorps 
.,de Meijerij". 

Spr. uitte zijn dank aan de plaatselijke lei
ders en achtte het bijzonder hoog, dat deze af
deeling zoo gedragen wordt door het geestelijk 
gezag. 

De heer G. Wolvers feliciteerde daarna uit 
naam van de afdeeling den plaatselijken leider, 
den heer Verhoeven, ter gelegenheid van zijn 
huwelijk en zeide, dat de afdeeling een bron
zen beeld (voorstellende een landstormer), voor 
hem had besteld. 

Uitgeest, 24 Febr. Jaarvergadering met prijs
uitreiking onder leiding van den burgemeester 
J. M. van Roosmalen. De vergadering werd ook 
bijgewoond door den commandant van het Vrij
willige Landstormkorps Alkmaar, overste J. C. 
van Houten. Ook hier konden meerdere prijzen 
worden uitgereikt, dank zij de plaatselijke com
missie. Prijswinners waren o.a.: D. de Ridd.er, 
J. Verduin, D. de Wildt en C. Deijle. 

Valkenburg (Z.H.)., 16 Febr. Zeer geslaagde 
filmavond, waarbij o.m. de heeren Royaards, 
voorzitter Z.H. W., en res.-kapitein mr. Bak
huysen Schuld het woord hebben gevoerd. 

Velp (N.Br.), 6 Febr. Bij de prijsuitreiking 
verwierf de heer M. Jansen, met 401 p., den 
eersten prijs in klasse A. 

Venhuizen, 18 Febr. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking onder leiding van burgemeester 
H. M. Honijk. Een goedgeslaagde vergadering 
met als prijswinners: Jac. Laan, C. v. d. Jagt, 
J. Thomas, C. Dekker (plaats. leider). 

Vierlingsbeek, 17 Febr. Propagandasamen
komst, waarbij o.m. door burgemeester Jennis
kens en kapitein Rabou gesproken is. 

Vledder, 11 Febr. Onder voorzitterschap van 
mr. J. Linthorst Homan, burgeme.::ster der ge
meente, vergaderde de plaatselijke commissie 
met de leden der afdeeling. 

Besloten werd in Maart een propaganda
avond te beleggen. Als secretaris en penning
meester der plaatselijke commissie zullen op
treden de heeren A. Feitsma te Nijensleek en 
H. 0. v. Leusden te Frederiksoord. 

Wagenberg, 19 Febr. Prijsuitreiking, waarbij 
de pastoor een opwekkend woord tot de 
landstormers gesproken heeft, waarbij doel en 
streven van den B.V.L. nog eens bijzonder wer
den belicht. Met een potje bier en een sigaar 
werd tenslotte riog wat nagepraat. 
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Wanswerd . d. Streek, 11 Febr. De eerste 
prijs in afd. A werd behaald door 0. T. Kingma. 

Weere, 17 Febr. Jaarvergadering met prijs
uitreiking 1935/36 onder leiding van pastoor J. 
J. M. Jansen Schmidt. Een goed geslaagde ver
gadering met als prijswinners voor 1935: C. van 
Diepen Kzn., P. Koning, F. Feld en voor 1936: 
P. Konijn, L. Laan, G. Wever. 

Westwoud, 6 Febr. Jaarvergadering met prijs
uitreiking onder leiding van den heer G. p. 
Haverkamp, burgemeester van Westwoud. Na
dat tevoren een schietwedstrijd (personeele 2-n 
geluksbaan) was gehouden, waarvoor veel 
animo bestond, werd de jaarvergadering gehou
den. Ook in deze afdeeling werden de prijzen 
voor 1935 en 1936 uitgereikt, benevens de prij
zen voor de wedstrijden bovenbedoeld. Beste 
schutters voor 1935 waren: A. Haring, N. N~u
vel, M. v. d. Vlugt (plaats. leider); voor 1936: 
P. Korsen, L. Karper en N. Neuvel. 

Well. 21 Februari hield de plaatselijke com
missie van den Landstorm een korte vergade
ring, waarbij de 1ste luitenant Merkus, gewes
telijk secretari.~, tegenwoordig was. Na kennis
making met den nieuwen gewestelijken secre
taris, besprak deze in enkele trekken hoe er 
propaganda kaa en moet gemaakt word~n voor 
den Vrijwilligen Landstorm en welk h~t doel 
en streven van deze instelling is. Verder kwam 
aan de orde de uitbreiding van de plaatselijke 
commissie. Luitenant Merkus merkte op, dat 
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zeker de geestelijke en wereldlijke autoriteiten 
hier ter plaatse moesten zitting hebben in de 
commissie. Na nog enkele punten van ond.?r
geschikt belang besproken te hebben, werd de 
vergadering gesleten. 

Wilhelminadorp, 3 Maart. Voor 100 % wa
ren de landstormers opgekomen, zoodat de bur
gemeester een talrijk gehoor kon verwelkomen. 

Overste Bierman hield een causerie, die aan
dachtig werd aangehoord en droeg daarna een 
episode uit de mobilisatie voor, wat veel vroo
lijkheid verwekte. 

De secretaris sprak daarna over "de Vrijheid 
van Nederland". 

Enkele leden hadden het brevet scherpschut
ter behaald, terwijl een der leden het brevet 
koningschutter verworven had. De burgemeester 
sloot deze prachtige vergadering. 

Winschoten, 20 Febr. Donderdag- en gister
avond zijn in hotel "De Nederlanden" vanwege 
den B.V.L. provinciale schietwedstrijden voor 
Oostelijk Groningen gehouden, waaraan de af
deelingen F insterwolde, Meeden, Midwolda, 
Nieuwolda, Scheemda, Winschoten, Bellingwol
de, Hoogezand, Nieuweschans, O.-Pekela en 
Veen dam deelnamen. 

De wedstrijden stonden onder leiding van lui
tenant T. A. Atema te Groningen. 

Er werd geschoten: personeele baan, 5 scho
ten maximum 60 pnt., geluksbaan, 3 schoten 
maximum 300 pnt., terwijl een korpswedstrijd 
werd gehouden (3 schutters elk 5 schoten maxi
mum 3 x 60 punten). 

Na afloop der wedstrijden reikte kapitein De 
Jonge, secretaris van de gewestelijke commis
sie van den B.V.L., de prijzen uit. Hij begroette 
de plaatselijke commissie, die vertegenwoor
digd was door mr. v. d. Sluis, kapitein R. B. 
Spaanstra en A. H. Brouwer, den plaatselijken 
leider en de vrijwilligers. 

Kapitein Spaanstra sprak nog een kort woord, 
waarin hij de hoop uitsprak, dat deze wedstrij
den het volgend jaar wederom te Winschoten 
zouden worden gehouden. 

Ten slotte werd het eerste couplet van het 
Wilhelmus gezongen, waarna de bijeenkomst 
werd ontbonden. 

Winterswijk, 22 Febr. Landstormavond. •Aan
wezig waren o.a. luit.-kolonel A. Baron van 
Heeckeren van Kell, voorzitter van de geweste
lijke landstormcommissie "Veluwzoom"; kolo
nel W. van Ingen-Schouten, secretaris van ge
noemde commissie; luit.-kolonel J. W. Buur
man, korpscommandant "Veluwzoom", kapitein 
F. J. Goedhart, lid gewestelijke commissie. 

In zijn openin~swoord heette de voorzitter 
der plaatselijke landstormcommissie, dr. W. F. 
Andriessen, alle aanwezigen hartelijk welkom, 
in het bijzonder den nieuwen korpscomman
dant overste Buurman en dr. B. de Hoogh als 
nieuw lid van de plaatselijke commissie. Spre
ker memoreerde het aftrèden van den pl. lei
der J. K. F. Kappers, welke vele jaren deze 
functie vervuld heeft, maar wegens drukke 
werkzaamheden genoodzaakt was te bedanken. 

Als nieuwe pl. leider werd door de geweste
lijke landstormcommissie benoemd le heer 
W. Kruisselbrink. 

Nadat de milihire gasten het woord gevoerd 
hadden, sprak de heer J. Melchior, leeraar aan 
de R.H.B.S. te Amersfoort, over zijn trektoch
ten door Nederland. 

Wijk en Aalburg, 21 Jan. Filmvertooning voor 
een stampvolle zaal. 

Zeist, 19 Febr. De afd. Zeist van den B.V.L. 
hield gisteren in hotel "Boschlust" een propa
ganda-avond, welke als uiterst geslaagd mag 
worden beschouwd. 

De voorzitter van de plaatselijke commissie, 
jhr. Huydecoper, kon een volle zaal welkom 
heeten, w.o. de burgemeester en wethouder 
Balhuizen, benevens verscheidene militaire 
autoriteiten. 

Door den secretaris der Nationale Landstorm 
Commissie, den res.-kapitein G. F. Boulogne, 
werd voorts als propagandarede een effectvolle 
uiteenzetting gegeven van de organisatie van 
het korps, om ten slotte op te wekken de ge
lederen nog te versterken door toetreding van 
dienstplichtigen of gewezen dienstplichtigen. 

Vervolgens had prijsuitreikin~ plaats bij 
monde van den res.-luit.-kolonel IJ. Baan, com
mandant B. V.L. Nieuwe Hollandsche Water
linie waarna een fraai tableau werd vertoond , 
dichterlijk ingeleid door een landstormer. 

Evenals bij den aanvang klonk ook nu spon
taan het Wilhelmus op, waarmede het eerste 
gedeelte van den avond besloten werd. 

Na de pauze reikte mevr. Huydecoper na
mens een dames-comité, gepresideerd door 
mevr. van Holthe tot Echten, een fraai vaandel 
uit, dat dankbaar werd geaccepteerd door den 
commandant luitenant P. de Leur. 

Voorts werd de aandacht aangenaam bepaald 
bij een paar interessante films en nog een twee
de tableau, alvorens met een slotwoord van 
pastoor Overmaàt het einde kwam, laat, maar 
na een welgeslaa.gden avond, die zijn doel wel 
niet zal missen. 

De heer P. dé~ Leur, leeraar M. 0 . te Zeist, 
is benoemd als' ~•tijdelijk leeraar aan een on
derwijs-inrichting te Zwolle. Hij heeft zich 
hierdoor genoodzaakt gezien zich teru~ te trek
ken als plaatselijk leider van den Bijzonderen 
V rijwilligen Landstorm te Zeist. Daartoe heeft 
hij op Dinsdag 2 Maart afscheid genomen van 
de afdeeling, welke in hem een algemeen ge
acht en bovenal bekwaam leider verliest. Het 
is de bedoeling, dat de scheidende commandant 
zitting neemt in de Commissie van den B.V.L., 
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zoodat toch niet alle banden met den B.V.L. 
worden verbroken. 

Zevenhuizen (Z.-H.). Alhier werd een groote 
propaganda-vergadering met film gehouden. De 
voorzitter, notaris Gallas, hield een keurige 
openingsrede. Verder voel'den nog het woord 
de heeren J. Dercksen, G. Pot en mr. J. v. 
Mechelen. Het was een zeer geslaagde avond 
met goede opkomst. De prijzen van den gehou
den schietwedstrijd werden behaald als volgt: 
1. J. v. d. Knaap, 2. A. van Rooyen, 3. Abr. v. d. 
Spek, 4. C. v. d. Spek, 5. S. Valenkamp, 6. W. 
Blok, 7. P. Biemond, 8. A. v. d. Spek, 9. S. Wob
bes, 10. W. van Delft, 11. P. Uyl, 12. W. Clazing. 

Zierikzee, 17 Febr. De plaatselijke commissie 
bestaat uit de heeren burgemeester Schuur
beque Boeye, voorzitter, A. Biermans, secreta
ris, J. Uyl, penningmeester, A. den Boer en ds. 
Gerritsen; aan deze commissie is toegevoegd de 
heer J. van den Broek, plaatselijk leider der 
afd. Zierikzee, res.-kapt. bij de mil. adminis
tratie. 

Voor de prijsuitreiking in Je gymnastiekzaal 
van School B plaats had, werden de hadstor
mers toegesproken door de heeren pastoor 
Brink en luitenant Eckhardt, resp. lid en secre
t.uis der gewestelijke commissie. 

De heer M. A. Moermond, die aan 14 van de 
15 schietoefeningen had deelgenomen, verwi-;:rf 
hierdoor een extra prii~-

Zoetermeer, 10 Maart. Jaarvergadering, on
der leiding van burgemeester Middelberg, waar
bij mr. dr. E. J. Beumer uit Utrecht een rede 
heeft uitgesproker1. Op dezen avond ontving de 
afdeeling den gewestel. wisselbeker, dien zij 
in een strijd op scherp, waaraan 41 afdeelingen 
van Zuid-Holland:West deelgenomen hebben, 
veroverd had. De heeren P. A. van der Meer, 
J. van Doornen en P. de Bruin ontvingen uit 
handen van majoor Kruis een fraaie herinne
ringsmedaille. 

Zoeterwoude, 18 Febr. De heer Th. H. van 
Oost is voorloopi~ tot plaatselijk leider aan
gewezen van de afdeeling Zoeterwoude-dorp. 

Zoutelande, 5 Maart. Jaarvergadering in het 
gemeentehuis. De burgemeester verwelkomde 
de lf'anwezigen, w.o. overste Bierman en luit. 
Eckhardt. 

Overste Bierman wees op het groote preven
tieve nut van den B.V.L. 

Luit. Eckhardt vertelde hoe hij zijn taak als 
secretaris-propagandist op zal vatten. 

De burgemeester reikte daarna een viertal 
prijzen uit. 

Er werden nog tal van vragen besproken van 
huishoudelijken aard, waarna de burgemeester 
deze nuttige en toch gezellige vergadering sloot. 

Zuidlaren, 11 Febr. De schietoefeningen zul
len voortaan gehouden worden in een lokaal 
van de stichting Dennenoord, op verzoek door 
de directie daartoe beschikbaar gesteld. 

Zuidwolde, 3 Febr. Samenkomst, onder lei
ding van burg meester H. Boelems, die allen het 
welkom toeriep, in het bijzonder overste C. v. d. 
Nieuwenhuizen en mr. De Bruin. Hierna wer
den eenige films vertoond van de verschillende 
landstormdagen, o.a. die van Meppel, Avereest 
en Winschoten. 

Zutfen, 5 Febr. In het gebouw der Zutphen
sche Vrijwillige Burgerwacht had gisteravond 
de opening van het schietconcours, uitgeschre
ven door de plaatselijke afdeelingen B.V.L. en 
B.W. plaats. 

Tal van autoriteiten waren aanwezig, o.m. de 
burgemeester van Zutfen. De heer Schillemans 
hield een openingsrede, waarin hij o.m. zeide: 
't Is nu de derde maal dat B.W. en B.V.L. ge
zamenlijk optrekken met vredelievende doel
einden. Die eenheid van beide instituten betee
kent dubbele kracht. Dit zal ons in onze actie 
om het gezag te steunen sterken, maar ook aan 
dat gezag de overtuiging schenken dat wij pa
raat zijn indien op ons een beroep mocht wor
den gedaan. 

De burgemeester loste het eerste schot. 

Zwaagdijk, 26 Febr. .Taarvergadering met 
prijsuitreiking onder leidin ~ van den voorzitter, 
den heer C. M. de Keij.ter. Het verscheiden 
van den vorigen plaatselijl secretaris, den heer 
C. G. J. Maas, werd herdacht. Als nieuwe plaat
selijk secretaris werd gekozen de heer P. Stel-

tenpool. Prijswinners waren: S. Doodeman, N. 
Koopman Jzn., C. Ruiter en P. Kuiper. 

Zwolle, 27 Febr. De afdeeling Zwolle van den 
B.V.L. hield haar jaarlijksche huishoudelijke 
vergadering in de Piussoc1ëteit. De vergadering 
werd geopend met het zingen van het le cou
plet van het Wilhelmus, waarna de voorzitter 
der gewestelijke landstormcommissie, kolonel 
Lavaleije, allen hartelijk welkom heette, in het 
bijzonder de nieuwe leden der plaatselijke com
missie, de heeren Reinders en Rasher, die voor 
het eerst deze vergadering bijwoonden. Hij 
dankte vervolgens de plaatselijke commissie en 
in het bijzonder den plaatselijken leider, den 
heer A. W. Bijl, voor het vele werk gedurende 
het afgeloopen jaar verricht en wekte allen op 
met denzelfden ijver voort te werken. 

Hierna bracht de plaatselijke leider verslag 
uit over de werkzaamheden in het afgeloopen 
jaar door de afdeeling verricht, waarin hij zijn 
dank betuigde aan de autoriteiten, speciaal het 
comité van actie voor zijn vele werk, en aan de 
leden, die in zoo groeten getale door hun 
trouwe hulp zijn taak hebben verlicht en zijn 
werk hebben mogelijk gemaakt, waardoor de 
afdeeling in staat was in het afgeloopen jaar 
de vele werkzaam•heden te verrichten, w.o. 
speciaal de Oranje-avond op 30 April en de 
buitengewoon geslaagde film-avond in Ja
nuari j.l. 

Vervolgens had de uitreiking der brevetten 
voor scherpschutters plaats, alsmede van de 
schietprijzen. Brevetten ontvingen: H. 't Hooft, 
reserve-kapitein, J. Groeneveld, wachtmeester, 
J. van Bemmelen, sergeant, J. T. Overmars en 
H. Kolkman. 

Na de pauze werden eenige huishoudelijke 
zaken behandeld, gevolgd door een opwekkend 
slotwoord van den voorzitter der plaatselijke 
afdeeling, ds. H. A. Munnik, waarna de voor
zitter de vergadering sloot. De vergadering 
werd o.m. bijgewoond door den heer Jalink, 
propagandist van den B.V.L. te Apeldoorn. 

BOEKEN, BROCHURES. 

Geest en streven van het 
bolsjewisme. 

Het Comité van Katholieke Actie 
"Voor God" zendt ons een in opdracht 
van dit comité door de Uitgeverij Het 
Spectrum te Utrecht uitgegeven bro
chure, waarin Dr. J. H. E. J. Hoogveld 
een vrije bewerking levert van de nim
mer gepubliceerde conferenties van den 
grondigen Ruslandkenner Dr. Iwan de 
Kologriwof. In deze conferenties wordt 
allereerst een psychologische ontleding 
gegeven van den geest van het bolsje
wisme. In ,een tweede uiteenzetting 
wordt het Sovjet-Russische streven 
naar de wereldmacht beschouwd, ter
wijl het geschrift besluit met een be
antwoording van de steeds klemmender 
wordende vraag hoe wij het bolsjewis
me, in zijn duizend vormen en onder 
zijn duizend namen inderdaad een 
"mysterie van boosheid", tegemoet 
moeten treden. 

In de maand Februari verscheen 
nummer 1 van het "Orgaan van de 
Koninklijke Nationale Vereeniging tot 
steun aan miliciens" (Stamil). 

Het blad zal gewijd zijn aan de be
langen van den dienstplichtige als ge
gadigde op de arbeidsmarkt en bedoelt 
evenals de vereeniging zelve op te 
komen tegen elke achterstelling van 
dienstplichtige werknemers. 

Wij wenschen het orgaan èn bij de 
dienstplichtigen èn bij de werkgevers 
een open deur. 
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OPLOSSING DER VORIGE 
RAADSELS: 

horloge - schoen - taartje - sigaar -
prinses - landstorm - borstel - keuken -
moeder - kerstmis - radio - meester -
kastanje - broodmes - wijsneus - koffie -
amandel - sinterklaas - potlood. 
vacantie - koningin - rapport - wedstrijd 

- handbreed - automaat - bruidegom -
vulkachel - levertraan - eksternest -
schaduw kalender almanak 
vulpotlood - diamant - ijsvermaak -
kapitein - bloemvaas - pendule -
feestlied. 

Hier volgt weer ,een stelletje nieuwe 
raadsels. 
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GROEP B. 

(Boven de 10 jaar.) 

BEROEMDE PERSONEN UIT ONZE 
GESCHIEDENIS. 

W. v. 0. 
J. v. N. 
L. v. N. 
H. v. N. 
A.v. N. 

J. P.C. 
A.v. B. 
M. A. d. R. 
P. H. 
M.H. T. 

J. d. W. 
C. d. W. 
P. M. 

K. d. G. 
K. d. S. 
P.A. v.d. W. 
J. K. F. H. 

J. W. F. T. R. 

K. S.H. 
J. v. 0. 
R. J. S. 

K. E. 
K. W. 
P. H. 

M. v. S. A. 
J. v. B. 

P.J. 
P. B. 

Er zijn ook vrouwen bij! 
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GROEP A. 

(Onder de 10 jaar.) 
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kvortier ~
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DE TONGHELD. 

Wimpie stond te turen 
Vlak voor 't kippenhok; 
Leuk toch al die kipjes 
Met hun druk tok-tok! 
Hij zag ook den koning 
Van de kippenschaar; 
Luid stond die te kraaien 
Met voornaam gebaar. 
Eerst schrok Wimpie hevig 
Van dat schel geluid; 
Toen stak hij z'n tongetje 
Naar den kraaier uit. 
Doch dit stond den koning 
Vast niet bijster aan; 
Nijdig kwam hij nader, 
Toen Wim weg wou gaan. 
Maar o wee! het ventje 
Zat aan 't vlechtdraad vast 
Met een knoop van 't blousje ! 
Nu was Wim in last! 
Wim begon te gillen; 

0 ! die booze haan 
Kwam met groote stappen 
Op den tongheld aan. 
Wimpie trok en rukte, 
Schreeuwde moord en brand; 
Au! daar pikt de haan hem 
Nijdig in z'n hand. 
,,Moesie! Moesie! help toch!" .... 
Hal daar komt z' al aan; 
Zij verloste 't heldje 
Van den boozen haan. 

VERKEERSREGEL. 

Gebruik bij 't oversteken 
Toch uw gezond verstand! 
Kijk eerst ter linkerzijde, 
En dan ten rechterkant! 

ALLES ELECTRISCH. 

"Mevrouw! mag ik u een electrischen 
stofzuiger leveren?" 

,,Dank u! ik ben al voorzien." 
,,Een electrische waschmachine dan, 

of een strijkijzer?" 
,,Neen, niet noodig!" 
,,Maar een electrisch haardroog

apparaat mag ik dat u eens laten zien?" 
,,Dat heb ik me juist gisteren aange

schaft!" 
,,Dan een electrische .... " 
"Meneer houd asjeblieft op! Ik heb 

absoluut niets noodig". 
,,Pardon Mevrouw! maar een elec

trische .... " 
"Neen, meneer! dank u; 'k heb niets 

noodig; maar als u soms een electri
schen uitsmijter hebt, kunt u wel 's aan
komen!" 

IN DE TRAM. 

Keesje zat verrukt te turen 
In een hoekje van de tram, 
't Was voor 't eerst, dat hij daarin zat, 
Als een droom zoo leek het hem! 

Door de drukke, lange straten 
Schoof de tram als suizend voort, 
Keesje, naast z'n Moe gedoken, 
Kraaide, door al 't moois bekoord. 

En dan keek hij naar de lussen 
Die daar hingen aan 't plafond, 
't Leek, dat hij die ronde dingen 
Nog wel 't leukst van alles vond. 

Eindelijk bij de vierde halte 
Stapte Moe met Keesje uit; 
Keesje scheen geen haast te hebben, 
En hij bromde boos en luid. 

Zuchtend keek hij naar z'n Mammie, 
Toen d_e tram weer verder ging: 
,,Waarom kocht U niet zoo'n rookworst, 
Die daar aan den zolder hing?'' 

DE PECHVOGEL. 

Langs den kant van den weg liep eens 
een ezel te grazen. Juist ging de school 
uit. Enkele jongens zagen het beest, en 
begonnen het te plagen. Gijs kwam een 
beetje achteraan sloffen. 

Daar kwam op het zelfde oogenblik 
een onderwijzer langs. De bengels zet
ten het dadelijk op een loopen. Gijs, 
die met de deugnieten niet had meege
daan, bleef rustig staan. 

Pats! daar kreeg hij van den Meeste" 
een flinken draai om de ooren. ,,Ik-kik
ik .... " stotterde hij van schrik; maar 
de Meester was weer op z'n fiets ge
sprongen, en rende de vluchtelingen na. 

Daar stond de arme jongen met vuur
roode ooren te huilen. 

,,Waarom huil je toch zoo, Gijs? ' 
vroeg de Bovenmeester, die daar op 
los kwam stappen. 

Gijs keek door z'n dikke tranen heen 
en snikte: ,,'k Heb van Meester de 
Vlam klappen gekregen, en 'k heb den 
ezel niks gedaan!" 

Pats! Pats! en daar kletterde op· 
nieuw een half dozijn oorvijgen op het 
onschuldig hoofd van Gijs. 

OOM BERTUS. 
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WIE HELPT 
net persoon, oud 26 jaar, on
gehuwd, lid . van den B.V.L., 
aan vast werk of betrekking? 
Gediend hebbende bij het 3e 
half regiment Huzaren. Kan 
goed met paarden omgaan. 
Brieven no. 87 bur. v. d. blad. 

APELDOORN AGENTEN en DEPOTHOUDERS 
gevraagd voor den verkoop op prijscourant van le kwaliteit Tuin-, Bloem- en 

J. FABERY DE JONGE Landbouwzaden, Friesche kleipootaardappelen, op provisieregeling. Voor Depot-
JUWELIER houders bij voorkeur winkeliers. VOLB.EDA's ZAADHANDEL, DRACHTEN, TeI.,5. 

WIE HELPT 
net persoon, oud 29 j., stevig 
van lichaamsbouw, lid v. d. 
B.V.L., aan vast werk of be
trekking als agent v. politie, 
jachtopziener of boschwach
ter? Is v.g.g.v. en in 't bezit 
van politiediploma en dipl. 
E.H.B.O. Kan goed met paar
den omgaan. Brieven onder 
no. 86 aan het bur. v. d. blad. 

WIE HELPT 
jongeman, 22 j., R.K., B.V.L.
er, gediend hebbende bij het 
Reg. Grenadiers, aan werk of 
betrekking '/ Onversch. waar. 
Is v.g.g.v. en v.g.h.; in bezit 
rijbewijs B. Brieven onder 
no. 85 bureau van dit blad. 

DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 

KOOPT 
BIJ 

VROOM & 
DREESMANN 

1 

SEDERT 1895 

HOOFDSTRAAT 133 

LANDSTORMERS ! 
Het adres 

voor prijzen der 

schiet wedstrijden 
is de firma 

K. BAARSMA 
Zwaagwesteinde 

Afdeeling 

Luxe en Huish. artikelen 
Groote sorteering 
Lage prijzen 

De Auto-Onderli~ge, Gronin
gen, vraagt vertegenw. (persp. 
Insp.). Meeste autoverzek. in 
ons land. Premiën All-Risks 
v.a. f 80.-, W.A. v.af f 22.!'i0. 

UNIFORME NI Fa. Chr. Schotanus & Zn 
Rijks gedipl. Mr. Kleermaker 
Telefoon 29 Minnertsga 

G. J. RHEBERGEN Heerenkleeding naar maat 
(voorh. JULIUS HUF) Pracht sorteering stoffen. 

A M S' T ER D A M 
le klas coupe en afwerking. 

Lage prijzen. 

Keizersgracht 433 . Tel. 30433 OVERAL TE ONTBIEDEN 

VAN ZWIETEN & Co. GEBRS. VAN MAANEN 
KLEERMAKERIJ v.h. J. van Maanen en Zonen 

LE I D E N FREDERIKSTRAAT 
BREESTRAAT150 hk. Prinses Marie!'ltr. 
TELEFOON 1865 's-GRAVENHAGE 

Concurreerende prijzen TELEFOON 113 3 9 2 
COSTUUMS .......... 145.- UNIFORM- EN BURGER-
Prima afw. - Passende coupe KLEEDING NAAR MAAT 

FIRMA BERICHT voor de dames van JOS CRANEN & ZOON al de B. V, L.-en 1 

TORENSTRAAT l;i 
BREDA 

Alle soorten uniformkleedlng 
Prima coupe 
Scherp concurreerend 

G. M. A. STEIJLEN 
DONKERSTRAAT 50 

HARDERWIJK 
Tel. 141 - Giro 119428 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
Coupeur steeds te ontbieden 

---- Geachte Dames! 
Wilt U tot aller tevredenheid 
trakteeren, neemt dan onzf 

fijne Dê-Dê-Wafeb 
Beleefd aanbPvelend, 
R. DIJKSTRA's BAKKERIJ 
DOKKUM B 24 

HET ADRES voor uw Was
scherij voor Den 
Haag en om
streken is .... 

Firma T. Kaptein en Zonen 
Haagweg no. 803 
• 's-Gravenhage 
Telefoon 337729 

J. V. HOOGEN RUL~S~;J~EN KNIE-
ORANJESTRAAT 25 - ASSEN LAAR z EN 

Vraagt Goedewaagen 's 

Doorrookers met lichtbeeld 

van de Gouden Koets 

FORDBEDRIJF "WILLGO" - AMERSFOORT 
OFFICIAL FORD~DEALER 

BARCHMAN WUYTIERSLAAN 196 - TELEFOON 780 

W.L.D. 
De man van atanding 

draagt 

W.L.D.SCHOENEN 

Verkrijgbaar in alle 
voorname zaken 

FIRMA A. ZWAAN Jr. N.V. 
ZAADTEELT - ZAADHANDEL 

ENKHUIZEN 

• 
We zijn reeds 50 jaar paraat Waar niet vertegenwoordigd, 

Tot 't leveren van goed zaad/ wederverkoopars genaagd 1 

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF 

ZANEN VERSTOEP N.V. 

GROOT HERTOGINNELAAN 39 - 's-GRA VENHAGE 
(hoek Stadhouderslaan) Telefoon no, 336230 

Aan neme ra l'U grond-, spoor-, kei- en betonwerken 
Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal 

SCH I ETSCH IJVE N 
gedrukt op speciaal vervaardigd 
schietschijvencarton. Diep zwarte 
druk. Lage prijzen. 

Automo hielenbedrijf 

Spécial Chevrolet 
D. VAN VLIET 

Kerkstraat 63, Bodegraven 

N.V. 
C. KASTELEIN EN ZOON'S _.,... 

AANNEMERSBEDRIJF 
DORDRECHT 

• 
Hei-, fundeering-

,n waterbouwkundige werken 
\'ERHUHEN v. MATERIEEL 

BERGEIJK & 

STUFKENS 
TE GORCUM, 
DE BESTE KLEERMAKERIJ IN NEDERLANDl 
~ ONTBIEDT HARE REIZIGERS MET DÉ STALEN
COT,LECTTE. - ZT.J BEZOEKEN HET G.~HEELE LAND. 

H. v. VEEN KISTENFABRIEK 
IJSSELMUIDEN - Telef. 246 KAMPEN 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE - PETROLEUM - OLii!N EN VETTEN 

MACHINEKAMER BEHOEFTEN 
MOTORBOOTDIENST DELFT-ROTTERDAM v. v. 

TRANSPORT naar alle plaatsen 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G. 
DELFT HOOIKADE 30 TELEFOON 457 
ROTTERDAM - WIJNHA VEN t.o. 185 - TEL. 13821 

. # - ~ 

HAPrs PUDDIMGEN 
staan aan de spits 

Zaden 
GEBRS. DE JONGH 

GOES. 
VOOR BOUWMATERIALEN, ---------

STEENEN, CEMENT, v ~ 

KALK, GRINT, ZAND ff _,,1.h,, "~ ',4 " 
en Yerdere benoodigd- / /1 ~/V,.,._,-L 

Fa.MASSeÏEÎt:rMEPPEL ~ 
BLEEKERSEILAND / 

Adres voor Landbouwkalk 1 

P.J. HECKER, DORDRECHT 
Voorstraat 257 - Telef. 4796 

Sinds ruim 25 jaar 
het adres voor prijzen 
op luxe en huishoude
lijk gebied. 

Verzending naar alle plaatsen 

Prijscourant op aanvraag 
Voorstraat 394 - DORDRECHT 

Sollde Agenten gevraagd 

N.V. C. W. PANNEVIS 
ZAADTEELT-ZAADHANDEL 

DELFT 
N.V. voorheen FIRMA GROENENDIJK sTOOMWASSCHERIJ EN 
SLAGHEKSTR. 90-94 - ROTTERDAM-ZUID CHEM. WASSCBERIJ 

TUIN-, BLOEM-
EN LANDBOUWZADEN 

Vr•agt prijscrt. of reiziger!Jbezoelt 

TELEFOON 

1-1-3-8-6 
Vraagt onze nieuwe prijscourant 
met uitgebreide modellen 

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

,,VECHT EN DIJK" 
Fa. C. HAGEMAN & ZN. 
TEL. 11 

NEDERHORST DEN BERG 
Vraagt onze prijscourant D 

WESTLANDS C Il E 
Zaadteelt en Zaadhandel 

GEBR. VAN DEN BERG n.v. 
NAALDWIJK 

50 JAREN 

KOLEN ZAADTEELT-ZAADHANDEL 
VAN DE VRAAGT GRATIS toezending 

ORANJE-NASSAU -MIJNEN JUBILEUM-PRIJSCOURANT 

M llltalre- en Burgerkleermakerij 

Speciaal adres voor Kwantums speciale prijzen I Dagelijksche Boot- en Autodiensten P. G. LODDER N.V. SLUIS & GROOT'9 

2e ROSESTTlAAT 7 Kon.Zaadteelt en Zaadhandel 
R I J B R J. MONSTER, 0 E KEN Gorinchem . Telef. !141 v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, ROTTERDAM - TELEF.12202 ENKHUIZEN 

D I f t D H A t d TUIN-, BLOEM- EN 
HENRI J. JANSSEN GRAAFSTROOM's e , en aag, ms er am, J.terSchegget,Zutphen LANDBouwzADEN 

Vuchterdijk No. 149 EN ZUIVELP:~;~CTEN Zaandam, Nijmegen en omgekeerd Rozengracht 13 - Tel.57 T.evPring uitsluit. a. d. hanr!f>l 
's-HERTOGENBOSCH 
* ~iJ:l ~J\fDbR~~i~ J. F. KLUIJTMANS-v. d. LAAK - EINDHOVEN Heer~nn~;::::g naar maat 

Militaire Voorstrnnt no. 119 KERKSTRAAT 18 · TELEFOON 2183 sport- en livreikleeding 

B Filiaal ROTTERDAM 
en urger kleermakerij Oranjcboomstr. 133 Uniform- en Civiele kleedlng naar maat - Volledige garantie MALI N INE regenkleeding 

ADVERTEERT 
IN DIT BLAD. 

Ei&@ 
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Hotel-Restaurant RICHE MODEL KANO? 

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA TELEF. 
4
T
91

1LB-uRHGEuvEL 
47 

• • 
Maak hem zelf. Wij leveren 

SPECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. · Reizigersbezoek op aanvraag. Kamer met ontbijt .... f 3. de complete onderdelen, ge
heel pas gemaakt: !-persoons 
f 11.50, 2-persoons f 13.75, met 
paddels. Stel niet uit, maar 
vraagt nog heden 

HIER . . . . . MEPPEL 

PRIMARIUS 
Tour-, Sport•, Race-, Transport- en DienstrjJwielen 
OOK SPECIAAL VOOR TANDEMS 
Eerste kwaliteit Uiterst lage prijzen 

VRAAGT NOG HEDEN UW RIJWIELHANDELAAR! 

K. A. HAVELAAR 
MOERKAPELLE (Z.H.) 

Specialiteit in: 
SCHOFFELMESSEN . STALEN ZWINGEN 
WIEDMACHINES • BOERENWAGENS OP 
LUCHTBANDEN - STALEN WINDMOLENS 
voor waterbemaling, stormzeker. Vraagt prijs. 

NU IS HET FOKTIJD VOOR KUIKENS! 
Een belangrijke factor hierbij is: 
DE JUISTE VOEDING TOE TE DIENEN 

Vraagt daarom steeds onze opfokvoeders en kuikenzaden. 
U zult daarmede succes hebben. 

FIRMA W. H. H. v. d. BORN en Co., Terschuur 

Ffrma C. en S. VALKENBURG & Co. 
SCHERPENZEEL(Geld.) 

Tel. 7 - Telegrammen 

H. FRIS 
Plats du jour (met soep) 

f 1.25 en f 1.50 
Diners, vanaf . . . . . . . . . . f 1.60 

• TELEFOON 261 APELDOORN 
... gratis prospectus -
KO NIN G's KANOFABRIEK 
Mare 39 - TeL 3637 • Leiden MIDDELHARNIS 

LUXE AUTO VERHUUR HOTEL BLOEMINK 
Uitsluitend nieuwe wagens! FIRMA 

Sigaren-Tabak-Sigaretten 
H. G. J. WOLF 
-LEIDEN-

GEVESTIGD SEDERT 184 7 

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

LEEUWARDEN BOUW-
948 TELEFOON 948 

88 BREESTR:AT :S Hotel "De Kroon" MATERIALEN 
~ ~ Vergaderzalen i;m:~ UITST. KEUKEN 's-BOSCH 
~ :E ó 0 
tio •• , Z 0 -~- ~ i:;äö~ 
~z~~ .Q<E-<
.;,: o.,.uZ 
~ 0 ~ 

MIDDELBURG Reist per A A A Busdienst 
naar 

HOTEL "ABDIJ" Apeldoorn, Arnhem en Ede 
Gelegen in de bekende Abdij Speciale L u x e Touringcars 

voor Gezelschappen. 
Garage en verhuurinrichting Gebrs. ROBART . Apeldoorn 

TE LE F O O N 5 O ,Marktstraat 8 - Telefoon 2871 

GEBRS. BIJLOO 
Dagelijksche motorbootdienst 
Schiedam-Amsterdam 
Rotterdam-Vlaardingen v.Y. 

SCHIEDAM, Tel. 686'1 
AMSTERDAM, Tel. 3067' 

HERENP AK REINIGEN f z.. 
STOMEN 

J HO:EVELS 
" VERVEN 

ROTTERDAM - TEL. 65980 

---=~ ... 15 MAAR ÉÉN 
KAREL I 

R. KLOOSTRA 
is E- ::r: f5 
::jZu> 
0.. i:.iJ U) -< 
oE-i=lcii:: .:: < z c:., 
<l>O,.<~ 
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.:: •P::o 
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Automobielbedrijf POT N.V. Houthandel "ALBLAS" 
WADDINXVEEN Brandstoffenhandel 

OPSLAGPLAATSE!\ Van Zuylen van Nyevelt
straat 251-255 
Telefoon 716429 
WASSENAAR 

<l> • Q 
-o~!J:l • 
....,?Z~ 
~ ~ 

1--< c:.:, • • 
Luxe verhuur - Reparatie-inr. 

's-GRAVENHAGE: 
Fahrenheitstr. 343 
ROTTERDAM: 
Zwaanshals 119-121 

Buiten Damsterdiep 36-36a 

GRONINGEN 
SIMON-VALKENBURG ---------- Stalling, benzine, olie, banden Vraagt prijs van TRIPLEX 

ln diverse soorten en dikte■ 
LAAT 

Fa b r i ka n t e n v a n: 
Diverse soorten Singelband, Touw
werk en Techn. Banden en Weefsels 

Oorkonden, Huldeblijken, Eere-diploma's, Pracht-albums, 
Fam.-wapens, Naamlijsten, Menu's Reclamekaarten enz. 

L. B,OOMSMA 
Bouwkundige - Makelaar 

Expert 
Administratie en onderhoud 
van vaste goederen. 
Hypotheken - Assurantiën 
Nassaukade 118-119, A'dam W. 

Hotel 

Café-Restaurant 

" 
DE ZALM" 

§ GEBR"GREVENSTUK 

Gem. Giro B 749 
Postchèque- en Girodienst 2870 

Tel. 82521-85421 
§----- GOUDA 

Hof-Calligrafen en Teekenaars, Rokin 98, bij het Spui, A'dam 

H. DE VINK DEVENTER 
WALSTRAAT 67 Specialiteit: UNIFORMEN 
OVERAL TE ONTBIEDEN 

DRINKERS' ROOMBOTERFABRIEKEN N.V. 
ZOETERMEER 
HET ADRES VOOR ~o 
EERSTE KWALITEIT 01' 1-,-P 

f\ootA0 :~:·:.v•;::~ 

A. NAGTEGAAL Mzn. -------
Aarkade 58 - Telefoon 187 

Alphen a. d. Rijn 
Geregelde Motorboot- en Auto
sneldienst Alphen a. d. Rijn, 
Bodegraven, Beverwijk, Uit
geest, Zaanstreek, Alkmaar 
en tusschengelegen plaatsen. 

ANDIJKER TAFELKOEKEN 
Het neusje van de zalm I 

ALKMAAR 
DINEERT IN 

't GULDEN VLIES 
EN GE ZULT 

TEVREDEN ZIJN 

Prijs 25ct per bus ----------
Firma FAUST & DE VRIES Café-Restaurant Suisse 

Andijk~Oost 

BIJLOO'S 
MOTORBOOTDIENST N .~ 

ROTTERDAM 
SCHIEDAM -
ZAANSTHEEK 

Adres Rotterdam: 

Heerestraat no. 26 

Groningen 
't Meest bekende Restaurant 
en Café ter plaatse --

Prima consumptie 
Prijzen billijk _ 

OP UW RIJWIEL EEN 

FIRMA TIEMAN 
HELLEVOETSLUIS 

WOERD Kettingkast 
NIEUW HEL VOET MONTEEREN ! 
OOSTVOORNE 

Vertrouwd en voordelig adres Kwaliteit AA is de beste 
voor alle soorten schietprijzen 
Medailles, bekers, insignes, 
enz. - Vraagt keuzezending. 

Firma 

Wed. Boonstoppel & Zn. 
Waddinxveen 

• VLAGGEN 
AAN DE LS Lak- en Vernisfabriek 

BEKERS MEDAILLES 
L. P. BOSMAN - DEN HAAG 

WESTEINDE 36 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen, Uniformborduursels 

Smit, Bottenberg en Co 
Oud-Beierland 

• 
Levering 

uitsluitend aan den handel 

81 o e menmagazijn 
FIRMA 

H. J. BARMENTLOO 
Telefoo~ no. 38 JAVASTRAAT 43 

CEMENTSTEENFABRIEK DEN HAAG - TEL. 111561 

en HANDEL in -
BOUWMATERIALEN ((G=fl~\V/~@ILIEî 
GARAGE "FRANX" -

ZOETERMEER LUX · TRUCK Leveringen uitsluitend aan de handel 

TELEF. ZOETERMEER 12 • DEN HAAG 390538 Nieuwehaven no. 49, tel. 13558 
Adres Schiedam: 
Oversch1escl1estr. 78, tel. 68114 

TELEFOON No. 38 Voor snel en zuinig vervoer. 

MUNSTER HOTEL Kracht neemt toe. 
lste klas reparatie-inrichtinp Kosten da Ie n. 

voor auto's 
Autogen. en electr. lasscb;n J. DE JONG - GOUDA 

Fluw. Singel 59 - TPIPf. 2R24 ROERMOND 
• 

BANKZAKEN 
EFFECTENZAKEN 1 ~T:~:I:~:M! S I GARE N,,M A G AZ IJ N STOOM WASSCHERIJEN Logies m. ontbijt v.af f 2.50 A D h . rug or n d. ·t i ·t d 

NEDERLANDSCHE SLIEDRECHT 
Restaurant den gcheelen dag Ie u I s 111 en 

Javastr.57. Haag. Tel.113290 ZEEPPOEDER 

HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V. TELEFOONNUMMER 266 ~~~ ::~~~~~e~E!0~DRES 

M REIJN 'S Arnhem en omgeving is 
HOOFDKANTOOR AMSTERDAM 

AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM, •s-GRAVENHAGE 
EN IN 41 ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND 

• V. VELP 
LOODGIETERSBEDRIJF n.v. Café-Restaurant 
ELECTRICIENS "DE VEREENIGING" 
Hugo dP Grootstr.101, tel.57052 Te'ef. no. 3190 
Van Cittersstr. 9-11, tel.34470 Speciaal ingericht 
ROTTER DAM voor groote gezelschappen 

Schoenen 

L Schoenenhuis 
W. A. v. d. JAGT, Rotterdam 
Groene Hilledijk 218 
Telefoon no. 56445 -

van 

"DE BEL" - UTRECHT 
l!Phruiken, ontvangen vol ver
trouwen de wasch ter behan
deling van iedere huisvrouw. 

Vraagt U eens bij ons aan? 
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HET 
LANDSTORM, lNSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENlSPRIJS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

Legitimatiebewijs. 
Iedere bijzondere vrijwilliger dient in 't bezit te 
zijn van een oranjekleurig legitimatiebewijs 
van den B. V.L. 
Modellen van een andere kleur zijn vervallen 
en niet meer geldig! 

B. 0. BUITENGEWONE 
OMSTANDIGHEDEN. 

Artikel 187 van de Grondwet, lui
dende: 

"Wanneer in geval van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheden de 
dienstplichtigen, die niet in werkelijken dienst 

b. handhaving of uitvoering van wette
lijke voorschriften en in het belang 
van politie en' justitie; 

c. rampen en ongevallen of wanneer 
deze dreigen te ontstaan, reddings-, 
beschermings-, opruimings- en con
tröle-maa tregelen; 

omstandigheden militaire machtsmidde
len aan te wenden. 

Op een belangrijk verschil dient te 
worden gewezen. 

Kan de verplichte opkomst van lich
tingen door de Overheid worden gevor
derd voor alle buitengewone omstan
digheden, die het leven van den staat 
of van de burgerij in gevaar brengen, de 
Vrijwillige Landstorm is meer speciaal 
voor het tegengaan van revolutionnaire 
acties in het leven geroepen 

Het is om deze reden, dat in de voor
schriften voor den Vrijwilligen Land
storm niet gebruik wordt gemaakt van 
de grondwettelijke uitdrukking "bui
tengewone omstandigheden" doch de 
omschrijving is gekozen "het handha
ven of het herstel van de openbare 
orde en rust". 

Twee machtsmiddelen om revolutio-

EEN WANDELAAR 
HEEFT IN ZIJN PIJP, 
STEEDS STER TABAK 
ZOO ZACHT EN RIJP. 

NIEMEUER's STER.TABAK 5-15 CT. P. HALF ONS 

DE GROEI VAN DEN B.V. L. IN DE LAATSTE 10 JAREN! 

1 Ja:n. 1928 1 Jan. 1929 
58.000 62.000 

1 Jan 1930 
65.000 

ûjn, door den Koning geheel of ten deele 
buitengewoon onder de wapenen worden ge
roepen, wordt onverwijld een voorstel van wet 
aan de Staten-Generaal gedaan, om het onder 
de wapenen ·blijven der dienstplichtigen zoo
veel noodig te bepalen." 

geeft aan de Regeering de bevoegdheid 
om in buitengewone omstandigheden 
een aantal lichtingen onder de wapenen 
te roepen ter bestrijding van de ont
stane gevaren. 

Buitengewone omstandighedên kun
nen o.a. zijn: 
a. handhaving of herstel van de open

bare orde en rust; 

1 Jan. 1931 
69.000 

1 Jan. 1932 
72.000 

1 Jan. 1933 
76.000 

1 Jan. 1934 
80.000 

1 Jan. 1935 
83.000 

d. het opheffen van storingen van ver
keer of gemeenschap, waardoor het 
algemeen belang wordt bedreigd. 

Het is bekend, dat de Commandant 
van het Veldleger, teneinde aan deze 
grondwettelijke verplichtingen te kun
nen voldoen, voorbereidende maatrege
len voor een eventueele mobilisatie van 
een aantal lichtingen heeft getroffen. 

In legerkringen worden deze maat
regelen kortweg aangeduid met B.O. 

Naast deze mogelijkheid om gevaren 
binnenslands met opgeroepen lichtingen 
te bestrijden, beschikt de Regeering 
over het instituut van den Bijzonderen 
V rijwilligen Landstorm en over de 
Vrijwillige Landstormkorpsen Motor
dienst, Vaartuigendienst en Spoorweg
dienst, gezamenlijk vormende den Vrij
willigen Landstorm. 

Ook het gebruik maken van één of 
meerdere onderdeelen van den Vrijwil
ligen Landstorm voor hooger genoemd 
doel valt onder artikel 187 van de 
Grondwet, hetwelk aan de Regeering 
de bevoegdheid geeft in buitengewone 

naire acties te bestrijden staan de Re
geering alzoo ten dienste. Eenerzijds de 
mogelijkheid om lichtingen onder de 
wapenen te roepen, anderszijds de op
roeping van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm en van de Korpsen Mo
tordienst, Vaartuigendienst en Spoor
wegdienst. 

Aan de Regeering zelve is de beslis
sing, aan welke dezer beide machtsmid
delen zij in bepaalde omstandigheden 
de voorkeur wenscht te geven. 

Van deze meening heeft nog onlangs 
de Regeering bij monde van Z.Exc. Mi
nister Mr. J. A. de Wilde blijk gegeven, 
n.l. bij de beraadslaging in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal over de 
voorgestelde wijzigingen van art. 187 
der Grondwet. 

Het gedeelte der beraadslaging, dat 
betrekking heeft op de vraag, wie er 
beslist of lichtingen dan wel Landstorm 

1 Jan. 1936 
84.000 

1 Jan. 1937 
87.000 

moeten worden gebruikt, laten wij hier
onder volgen: 

De heer Albarda: 

Als de B.V.L. onder de wapenen komt, zullen 
deze uitgaven van belang zijn, want er is 
vroeger bepaald, dat voor elken dag, dat de 
B.V.L. onder •de wapenen is, de officieren f 6.
krijgen en alle anderen f 4.- per dag, plus 
f 2.- toeslag voor kostwinners. Dat zijn dus 
ruime betalingen. In 1924 zijn die bedragen met 
10 ,pCt. verminderd ' ). maar het blijven ruime 
betalingen. Als men een aantal duizenden man
nen van den B.V.L. onder de wapenen laat 
komen, kost dat ,den Staat zeer veel geld. Dat 
kan op zichzelf een reden zijn voor de Staten
Generaal om tot de Regeering te zeggen: Gij 
hadt 1beter één of meer lichtingen kunnen op
roepen. Dat is minder kostbaar dan vrijwilligers 

') Nadien zijn deze bedragen opnieuw vermin
derd tot respectievelijk f 5.-, f 3.25 en f 1.70. 
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onder de wap enen t e laten komen. Da t kan 
de Kamer toch zeggen, ook zonder toepassing 
van art. 187 der Grondwet, zoo meent deze of 
óene want de Staten-Generaal moeten immers 
die ~itgaven goedkeuren! Zij moeten bij supple
toire begroeting hun goedkeuring aan de uit-
gaven 1hechten. · 

Het kan zeer goed zijn , dat de Staten-G-:me
raal het noodig achten, dat een gewapende 
macht beschikbaar is en zioh tegen het ver
zamelen daarvan niet verzetten, maar dat zij 
meenen, dat in de plaats van door den B.V.L. 
beter in de beihoefte zou kunnen worden voor
zien door eenige lichtingen onder de wapenen 
te roepen. Daarbij zal men ook kunnen doen 
gelden, dat de mobilisatie van den B.V.L. on
eindig veel duurder is dan ,die van eenige af
deelingen dienstplichtigen. 

De heer de Wilde, Minister van Binnenland
sche Zaken: 

Nu zegt de heer Albarda, dat misschien beter 
lichtingen opgeroepen kunnen worden dan ,de 
B.V.L. Dat moet aan de prudentie van de Re
geering worden overgelaten. In 1903 zijn ook 
de lichtingen opgeroepen en de menscihen uit 
hun betrekkingen gehaald; indien er toen vrij
willigers geweest waren, was de oplossing veel 
gemakkelijker geweest. Overigens geloof ik, dat 
men hier aan de Regeering goed vertrouwen 
moet sohenken; de tijden blijven nog altijd 
troebel en moeilijk. De Regeering moet zich 
met een groote troepenmacht van vrijwilligers 
kunnen omringen, indien dat noodig is. 

LANDSTORMKORPS 

JAGERS 

Generaal van Ermel Scherer spreekt 
de propagandarede uit. 

Geslaagde Landstormavond 
te Venlo. 

De reis van de K XVIII. 

In het Rembrandt-theater alhier heeft 
de plaatselijke afdeeling van het Land
stormkorps Limburgsche Jagers op 12 
Maart een bij uitstek geslaagden propa
ganda-avond gehouden. 

Tegen half negen stroomde de ruime 
theaterzaal vol. Naast tal van landstor
mers, waren ongeveer 400 militairen van 
het 2e en 17e Regiment Infanterie aan
wezig. Ook tal van autoriteiten toonden 
hun belangstelling. Onder hen bemerkten 
wij den Garnizoenscommandant Kolonel 
Rutgers van der Loeff en majoor de 
Lange, den loco-burgemeester mr. E. 
Janssen, den gemeente-secretaris Thie
len en den commissaris van politie dhr. 
Schnebbelie. Ook vele beroeps- en 
reserve subalterne officieren uit het 
Garnizoen en vele onderofficieren waren 
aanwezig. 

Nadat de spreker Luitenant-Generaal 
b.d. H .. A. F. G. van Ermel Scherer, die 

een propaganda-rede zou houden, in de 
zaal aanwezig was, nam het bestuur der 
plaatselijke afdeeling, onder voorzitter
schap van dokter Dubois, met burgemees
ter mr. Berger, reserve Kolonel J. R. L. 
Jans, commandant van de Limburgsche 
Jagers, kapelaan Schreurs, Directeur der 
R. K. Militaire vereeniging, le Luitenant 
Merkus, secretaris der Gewestelijke 
Landstormcommissie en Generaal v. Er
mel Scherer achter de bestuurstafel op 
het podium plaats, terwijl het militaire 
muziekkorps het Limburgsche volkslied 
ten gehoore bracht. 

Als voorzitter van de plaatselijke 
Landstormcommissie heette Dokter Du
bois vervolgens de aanwezigen welkom. 
Een speciaal welkomstwoord richtte de 
voorzitter tot den spreker van den avond, 
tot den Burgemeester mr. B. Berger, tot 
den Garnizoens-commandant, alsmede 
tot de vele andere autoriteiten. Een spe
ciaal welkomstwoord richtte de voorzitter 
tot den reserve Kolonel Jans, den vijf
den commandant van het Landstorm
korps Limburgsche Jagers. Na de vori
ge commandanten had het Landstorm
korps wel een anderen, maar geen 
beteren commandant kunnen krijgen, 
dan den tegenwoordigen korpscomman
dant. 

Na dit openings- en welkomstwoord 
1 kreeg Generaal van Enne! Scherer het 

woord tot het uitspreken der propaganêla
rede. 

Uitvoerig schetste spreker dan het ont
staan der Landstormkorpsen en wierp in 
dit verband een terugblik op de ons om
ringende landen. Spreker wees op de re
volutiej aren, die Rusland, Duitschland en · 
Italië doormaakten. Ook de tegenwoor
dige toes'tanden in Spanje werden hierbij 
belicht. Rusland tracht door allerlei in
triges een onrustige stemming te ver-

1 wekken, welke ook haar invloed op ons 
land doet gelden. Uit-voerig schetst spre
ker dan het verband tusschen den land
storm en deze onrustige tijden en hoe 
zich na de oorlogsjaren, toen de weer
macht demobiliseerde, bij de goede 
vaderlanders de behoefte deed gevoelen 
om ook mee te doen het gezag te helpen 
handhaven. 

Overal in het land werden landstorm
korpsen opgericht. Een dezer eerste korp
sen was het landstormkorps "Limburg
sche Jagers". De bedoeling dezer korpsen 
was, het leger te steunen in den strijd 
naar buiten. 

Toen Duitschland werd gedwongen te
rug te trekken, ontstond onder den druk 
der nederlaag de revolutie. Zonder dat 
hiervoor ook maar de minste noodzaak 
bestond, deed de S.D.A.P. een poging om 
hier te lande eveneens tot een revolutie 
te komen, waardoor de regeering genood
zaakt werd hiertegen de noodige maat
regelen te nemen. 

Een oproep was voldoende, om dui
zenden verlofgangers per trein naar den 
Haag te doen stroomen om het wettig 
gezag te steunen in de revolutiedagen van 
1918. Uit deze troepen is de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm geboren. 

De kern van een paar duizend man is 
nadien geweldig uitgegroeid. In 1936 
kwamen er nog 3604 man bij, terwijl de 
sterkte der Landstormkorpsen tegen het 
einde van dat jaar 87910 bedroeg. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 

'S-GRAVENHAGE 
Grand Hótel "Victoria" 

Café-nestaurant 
Nieuwe Dil·ectie - Sterk verlaagde prijzen 
TELEFOON 117707 - SPUISTRAAT No. 16 
Groote en kleine zalen voor vergaderingen 

en partijen. 

is onderverdeeld in 19 landstormkorpsen 
en 130 plaatselijke afdeelingen. . . 

Het instituut telt 2581 reserve-ofhcié
ren. Een dezer korpsen zijn de Lim
burgsche Jagers, wier korps uit 7~ af
deelingen bestaat en 616 man sterk is. In 
getalsterkte is dit korps het 3e in het 
land. 

De Generaal behandelde vervolgens de 
vraag of de Landstorm thans nog noodig 
is, Men behoeft zijn blik slechts te wen
den naar het buitenland, waar geen vrije 
meeningsuiting mogelijk is en waar ?e 
godsdienst wordt verdrongen. Men ziet 
hoe in Spanje de cultuurschatten wor
den verwoest, kerken worden vernield 
en de priesters vermoord. Er heerschen 
toestanden waaronder niemand meer vei
lig is. 

Wij willen hier deze toestanden niet. 
De taak van den landstorm is, te zorgen 
dat de wettige regeering weet, te kunnen 
beschikken over een militaire macht. 

De Generaal besloot met een aanspo
ring tot de dienstplichtigen om zich _aan 
te sluiten en als het moet te verdedigen 
het wettig gezag onder den kreet: ,,Leve 
de Koningin". 

Dokter Dubois bracht vervolgens dank 
aan den spreker, wiens toespraak met een 
hartelijk applaus werd beloond. 

In dit dankwoord betrok de voorzitter 
voorts alle autoriteiten en hen, die op 
eenigerlei wijze aan de organisatie van 
dezen avond hebben medegewerkt. 

Een uitzondering wil spreker maken 
voor de heeren Peeters en Essers, die op 

BROCHES 
DEROO "!E:Qët. 
SllJKS , 

buitengewone wijze aan de voorbereiding 
van dezen avond hebben medegewerkt. 
Voortgaande wees de voorzitter op de 
uitstekende samenwerking tusschen het 
garnizoen en den Vrijwilligen Landstorm 
en bracht in dit verband een speciaal 
woord van dank aan kapitein Termaten 
en len Luitenant van Boekhout voor de 
medewerking, welke zij aan de plaatse
lijke afdeeling verleenden. 

Na ten slotte nog dank te hebben ge
bracht aan het militaire muziekkorps, dat 
medewerking aan dezen avond verleende 
en aan kolonel Rutgers van der Loeff, 
die het initiatief tot de oprichting van het 
muziekkorps nam, sprak luitenant Mer
kus, als secretaris der Gewestelijke Com
missie, namens Mgr. Dr. H. A. Poels, die 
wegens ziekte verhinderd was, woorden 
van hulde en dank aan de verschillende 
militaire en burgerlijke autoriteiten, als
mede aan kapelaan Schreurs, directeur 
der R.K. Militaire Vereeniging, voor de 
ondervonden medewerking. 

Na een korte pauze werden vervolgens 
enkele interessante momenten van den in 
den afgeloopen zomer te dezer stede op 
het schietterrein der Groote Heide, ge
houden schietdag van de Limburgsche 
Jagers, op het witte doek gebracht, waar
na een film van de onvolprezen reis van 
de K XVIII werd vertoond. 

Deze interessante film, welke getuige
nis aflegt van Nederlandschen durf en 
ondernemingslust, van kracht en volhar
ding, vormde een waardig slot van dezen 
bij uitstek geslaagden propaganda-avond. 

(Nieuwe Venlosche Courant.) 

Firma G~ en P. Boekestein 
Telefoon no. 3 7 - 's-Gravenzande 

HET adres voor 't exploiteeren 
van consumptie-inrichtingen ! 

TE-"TEN in ELKE afmeting VOOTIRADIG 
~Ieerclere tevredenheidsbetuigingen aanwezig 

MUTATIES IN DE GEWESTELIJKE 
LANDSTORM COMMISSIES. 

Gewestelijke Landstorm Commissie 
Dordrecht: afgetreden als Voorzitter 
der Commissie, Burgemeester P. L. de 

P. L. DE ' GAAIJ J . A. J. JANSEN 
FORTMAN 

Gaaij Fortman te Dordrecht, die op 
1 Mei ook aftreedt als Burgemeester 
dezer gemeente. Tot waarnemend voor
zitter is benoemd de heer J. A. J. 
Jansen, Burgemeester van Zwijndrecht. 

Gewestelijke Landstorm 
Commissie Groningen: 

Als waarnemend Voorzitter is opge
treden de heer J. Krol, lid van Gedepu
teerde Staten en tevens lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Op verzoek eervol ontslag verleend 
aan den heer D. de Jonge, le secretaris 
en T. A. Atema, 2e secretaris, eveneens 
op zijn verzoek. 

Benoemd tot waaïnemend secretaris 
de heer F. Bontkes Gosselaar te Gro
ningen, Parklaan 15. 

Reserve-Kolonel 
C, E. W. Baron VAN VOORST TOT VOORST, 

Commandant Vrijwillig Landstormkorps 
,,Twentsch Verband". 

ADRESWIJZIGINGEN. 
Het Bureau van Commandant Land

stormkorps Veluwzoom alsmede het bu
reau van den Secretaris der Gewestelijke 
Landstormcommissie Veluwzoom is met 
ingang van Maandag 5 April 1937 ver
plaatst naar Van Pallandtstraat No. 22, 
Arnhem. Telef. 21718. 

Teneinde vertraging in de bestelling 
van poststukken te voorkomen, verdient 
het aanbeveling, het adres steeds volle
dig te vermelden (straatnaam en huis
nummer). 

Wapens, Munitie en Schiet
be nood igd heden. 

Zendingen wapenen, munitie en an
dere schietbenoodigdheden uitsluitend 
te adresseeren: Commandant Land
stormkorps Veluwzoom, Passantenhuis 
Hoofdbureau van Politie, Bovenbeek
straat te Arnhem. 

De Secretaris der Gewestelijke Land
storm Commissie "de Meijerij", de heer 
L. B. M. van Agt, is verhuisd naar: 
Eindhoven, St. Gerarduslaan 27. Telef. 
3374. 

Het bureau van den Korpscomman
dant van de Meijerij is verplaatst naar 
Zuid Willemsvaart 47, 's-Hertogen
bosch. Tel. 1760. 
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KUNSTVUURWERKFABRIEKEN A.J. KAT 
LEIDEN - TELEF. 1475 

. * VUURWERK VOOR ALLE FEESTEN * 
-WASFAKKELS VOOR OPTOCHTEN-

VAANDELS VLAGGEN 
Fa. JANSSEN & Co., Stationstraat ,, Tilburg 
Tel. 813. Eigen atelier. 70-jarige reputatie. 

Hoogste tentoonstellingsbekroningen 
+ Prima werk en voordeelige prijzen + 

VOORGENOMEN LANDDAGEN. 
1 Juni te OLDEB.ROEK voor het Vrijwillige Land

stormkorps "IJSSEL E.N VOLLENHOVE". 

9 Juni te MEDEMBLIK voor het Vrijwillige Land
stormkorps "VE,RBAN,D A.LKMAAR". 

26 Juni te G1OES voor het Vrijwillige Landstormkorps 
,,ZEEUWSCH VE.RB,AN,D". 

4 Sept. te ALME,LO voor het Vrijwillige Landstorm
korps "TWENTSCH VE.RBAND". 

te JOURE voor het Vrijwillige Landstorm
korps "F,RIESCH VE,RBAND". 

Frankrijk gekluisterd. 

Korps-schietwedstrijd "Kennemerland", 

Het is gebleken een goede keus te zijn ge
weest om dit jaar den korps-schietwedstrijd te 
houden in IJmuiden-Oost. Door de goede zorgen 
van den plaatselijk leider, den heer Th. Koele
meijer, waren in de groote zaal van het Pa
tronaatsgebouw 5 schietstanden gemaakt en 
was de zaal verder ook cchitterend ingericht, 
waardoor de wedstrijd een aanzienlijk aange
namer en vlotter verloop kon hebben dan de 
vorige jaren het geval is geweest. Geheel Ken
nemerland gaf blijk deze nieuwe schietgelegen
heid op prijs te stellen, daar de opkomst bij
zonder groot was. 

Ook op de schietuitkomsten had een en ander 
een zeer gunstigen invloed, zooals uit de hierna 
volgende opgave van de behaalde resultaten 
moge blijken. 

Wisselschild, tevens len korpsprijs, behaalde 
de afd. Velsen-Noord met 239 pt.; 2en idem: 
afd. Schoten met 238 pt.; 3en idem: afd. Heem
stede met 237 pt. 

Een fijn doosje •• • 
maar een ffiner 

sigaartje. 
Steek dat eens bij {Jf 

10 stuks 30 et. 

3 

In ransel of knapzak 
EEN BLIKJE 

,,OLBA") 
LEVERPASTEI 
GEBRADEN GEHAKT 
LUNCHTONG 
WEENER WORSTJES 

en U is te allen tijde 
klaar voor den pic-nic! 

VRAAGT UW WINKELIER 

BAKHUIS' ,,0 LBA" 
PICNIC- EN LUNCHBLIKJES 

N.V. BAKHUIS' ,,OLBA"-VLEESCHWAREN 
VLEESCI-1- EN GROENTENCONSERVEN

FABRIEKEN 

1832 0 L S T 1937 

len prijs personeel behaalde de vrijwilliger 
G. van der Loos met 50 pt. (steun 47); 2en 
idem: de vrijwilliger J. Nijman met 50 pt. 
(43 steun) (7); 3en idem: de vrijwilliger G. N. 
van Looij met 50 pt. (43 steun) (6); resp. van de 
afdeelingen Beverwijk, Heemskerk en Heem
stede. 

]}e voorzitter van de gewestelijke commissie, 
de korpscommandant en vele officieren en leden 
van de plaatselijke commissies gaven door hun 
bezoek van hun belangstelling blijk. 

De prijsuitdeeing vond paats op 15 April j.1. 
op den Landstormavond van het Verband Ken
nemerland, des avonds om 8.15 uur, in de tuin
zaal van het Gemeentelijk Concertgebouw te 
Haarlem. 

HET MILITAIR TIJDSCHRIFT 
MAVORS. 

Mavors, het Maandschrift (met Artil
leristisch Tijdschrift) voor Officieren 
en Reserve-Officieren van alle wapens 
en diensten, heeft in hare afleveringen 
van Januari en Maart een bijdrage op
genomen over 11Het beteugelen van 
woelingen" door den Kapitein U. de 
Stoppelaar van het 21e Reg. Infanterie. 

Wij kunnen Mavors om zijn uitne
menden inhoud bij alle Res. Officieren 
zeer aanbevelen. Leerzaam en lezens
waard zijn de artikelen daarin over 
bovengenoemd onderwerp, geplaatst 
door Kapitein de Stoppelaar. 

DE B.V.L. 

De B.V.L. kent geen partij, 
Hij kent slechts vaderlanders 
En wil dit ook niet anders: 
De B.V.L. kent geen partij! 

De B.V.L. kent wèl 1een kleur. 
Die is voor hem geen franje: 
Het rood-wit-blauw-oranje! 
De B.V.L. kent wèl een kleur! 

De B.V.L. kent geen vertoon, 
Dat acht hij overbodig, 
Hij is paraat, zoo nóódig. 
De B.V.L. kent geen vertoon! 

De B.V.L., hij wil geen strijd, 
Maar wèl den krijg verhoeden, 
Die Volken doet verbloeden. 
De B.V.L., hij wil geen strijd! 

De B.V.L. zegt: 11Als het moet, 
Dan zal mij niets weerstreven, 
Dan zet ik zelfs mijn leven 
Voor onze Vrijheid. - Als het moet!" 

W. DONKERSLOOT. 

Culemborg, Maart 1937. 



Uit de afdeelingen 

Abbenes, 19 Maart. Filmavond, onder leiding 
van den heer J. v. d. Meer, waarbij de heer H. 
G. Smit uit Amsterdam een causerie over den 
B.V.L. gehouden heeft. 

Alkmaar. Op 6 Maart had een vergadering 
plaats van de Gewestelijke Landstormcommis
sie, waarin de meest dringende aangelegenhe
den met betrekking tot den op 9 Juni 1937 te 
Medemblik te houden Landdag voor den B.V.L. 
werden besproken. 

Den 13den Maart werd een vergadering voor 
alle plaatselijke leiders van het Verband Alk
maar van den B.V.L. gehouden, welke verga
dering door een zeer groot aantal plaatselijke 
leiders werd bezocht. Behalve de korpscom
mandant, res.-luit. kol. J. C. van Houten, was 
het dagelijksch bestuur der Gewestelijke Land
stormcommissie aanwezig. In deze zeer belang
rijke vergadering, die sinds enkele jaren niet 
meer was gehouden, werd het contact tusschen 
de plaatselijke leiders onderling en vooral ook 
met den korpscommandant hernieuwd en ver
stevigd. Dat deze vergadering groot nut had, 
bleek o.m. wel uit het feit dat zeer vele plaat
selijke leiders van de rondvraag gebruik maak
ten om inlichtingen te vragen of om bezwaren 
naar voren te brengen. 

Op 20 Maart had voor H.H. officieren van 
het Vrijwillig Landstormkorps Ver band Alkmaar 
een reünie plaats in Paviljoen Kinheim te Alk
maar, nadat tevoren een bijeenkomst was ge
houden op het kantoor van den korpscomman
dant. In dez~ reünie zat de res.-kapitein J. J. 
Schouten voor de laatste maal mede aan, wijl 
hij wegens het bereiken van den vastgestelden 
leeftijdsgrens den dienst zal moeten verlaten. 
De korpscommandant richtte een zeer waar
deerend en kameraadschappelijk woord tot den 
heer Schouten, die daarvoor hartelijk dankte. 
Wegens verhindering van den gewestelijk voor
zitter, werden de honneurs van gastheer waar
genomen door burgemeester J. J. Nieuwen
huijsen, lid van het dagelijksch bestuur der 
Gewestelijke Landstormcommissie. Nog enkele 
andere heeren voerden het woord en werd deze 
geanimeerde bijeenkomst te ongeveer 10 uur 
n.m. besloten. 

Amsterdam-West, 5 Mrt. Goed geslaagde 
propaganda-samenkomst in Westerwijk onder 
leiding van ds. Y. v. d. Zee. De adj.-secretaris 
der "Stelling van Amsterdam", de heer H. G, [ 
Smit, gaf een uiteenzetting over de taak van 1 
den landstorm er in het algemeen en van den• 
2en banner in 't bijzonder, waarna dr. I. H. J. 
Vos een gloedvolle rede hield. 

Vele nieuwe leden traden toe. 
Vervolgens werden er enkele films vertoond, 

een damescomité geïnstalleerd onder presidium 
van mevr. D. v. Zijl-Werkman, hetwelk voor
bereidingen zal treffen om de afdeeling een 
vaandel aan te bieden. 

Pastoor Esser sloot met een opwekkend 
woord deze geanimeerde vergadering. 

woord. Aan een zestal leden werd het brevet 
koningschutter uitgereikt. Een nieuw lid 
trad toe. 

Culemborg. De afdeeling Culemborg van den 
B.V.L. hield een buitengewoon goed geslaagde 
bijeenkomst in het Parochiehuis. 

De heer Donkersloot sprak een openings
woord en wees op het doel van dezen avond, 
om steeds weer te herhalen wat de beginselen 
van den B.V.L. zijn. Voor dat doel verleende 
spreker gaarne het woord aan mr. G. A. Die
penhorst, die in een eveneens vlotte en on
derhoudende rede een ernstig woord richtte tot 
de B.V.L.-ers. 

Cuyk, 25 Febr. Kapitein Goedhart sprak over 
.,Waarom nu nog B.V.L.? Onder de aanwezi
gen waren de burgemeester en de pastoor. 

Dedemsvaart, 23 FebF. Hedenavond trad de 
heer Vienings, burgemeester van Clinge en lid 
van de Prov. Staten van Zeeland, als spreker 
op voor de afd. Avereest van den B.V.L. met 
het onderwerp "Hoog het Gezag", Aanwezig 
waren o.m. mr. W. A. J. Visser, burgemeester 
van Avereest, de wethouders Wolthuis en Hui
zinga, ds. Van Heerden, ds. Dwarshuis, pastoor 
Swarte, de heer H. J. P. van Heek, voorzitter 
van de Gew. Commissie van den B.V.L., kapi
tein Goedhart, de heer Banning, burgemeester 
van Weerselo enz. 

ook in een polder mag liggen, of luit. Groe
nendijk is er bij .... 

Dwingeloo, 1 April. Tot plaatselijk leider van 
de afd. B.V.L. alhier, werd in de vacature
J. Bijker Jz. benoemd de heer F. Klijzing te 
Dwingeloo. 

Ell (L,), 22 Maart. In Augustus zal, met toe
stemming van de gew. commissie, alhier een 
schietconcours gehouden worden. Programma's 
aan te vragen bij G. Lambers, pl. leider B.V.L. 

Enkhuizen, 10 Maart. Behalve een flink ge
tal vrijwilligers was ook de voltallige plaatse
lijke commissie aanwezig, o.w. haar beide 
nieuwe leden, res.-kapitein De Boer en res.
eerste luitenant Van Schalkwijk. 

Nadat de heeren Ottenbros en overste Van 
Houten het woord gevoerd hadden, hebben ook 
burgemeester Haspels, burgemeester Middel
hoff en res.-kapitein De Boer elk op hun wijze 
de groote preventieve waarde van het 88.000 
man tellende Landstormkorps tegen eventueele 
revolutieplannen in het licht gesteld. 

Een uit de vergadering geopperde idee tot 
aanschaffing van een vaandel werd door de 
plaatselijke commissie in gunstige overweging 
genomen, zoodat er een gegrond uitzicht is dat 
op een eerstvolgenden Landstormdag - 9 Juni 
te Medemblik te houden - de Enkhuizers ach
ter hun eigen vaandel zullen marcheeren. 

Barwoutswaarder en Rietveld, 11 Maart. Na 
opening door den heer G. van Veenendaal voer
den het woord de heeren Dercksen, mr. v. 
Mechelen, Leenheer en het eere-lid Kamsteeg. 
Eerste prijswinnaar M. v. d. Zon. Huldiging overste Bierman te Goes op 12 April 1937. 

Bruinisse, 8 April. De afd. hield onder leiding 
van burgemeester Rage haar jaarvergadering. 
Overste Bierman en luit. Eckhardt voerden het 
woord. Vervolgens werden brevetten uitgereikt. 
In de rondvraag werd veel gesproken van be
lang voor de landstormers van Bruinisse. Twee 
nieuwe leden traden toe. 

Beek en Donk, 23 Febr. Jaarvergadering. 
Aan de bestuurstafel zaten o.m. de nieuw be
noemde voorzitter dr. Beckers, burgemeester 
Jhr. van Nispen tot Pannerden, pastoor v. Riel, 
weth. v. d. Elsen, kapitein Rabou e.a. Na toe
spraken en prijsuitreiking volgde de rondvraag. 
De vrijwilliger Ant. Geeven zeide tot zijn spijt 
niet geregeld te hebben kunnen deelnemen aan 
de schietoefeningen en vervolgde: "Maar als 't 
er op aan komt, zal Toon bij de eersten en niet 
bij de laatsten zijn!" 

Eerste prijswinnaar was C. J. Dekkers. 

Biggekerke, 12 Maart. Na opening door den 
burgemeester voerden de heeren Bierman en 
Eckhardt het woord. 

Blokzijl, 1 Mrt. Filmsamenkomst, waarbij de 
heeren S. de Jonge, kolonel Rozendaal en mr. 
de Bruyn gesproken hebben. 

Buitenpost, 20 Maart. Van den B.V.L. gaf het 
verslag van den penningmeester, den heer H. J. 
Fernhout, een batig saldo aan van f 48.02. 

De heer J. Keur sprak over: Wat ik in Atjeh 
beleefde. 

Colijnsplaat, 22 Maart. · De afd. hield haar 
jaarvergadering. Overste Bruins sprak een rede 
uit over Atjeh, waarin de namen van Minister 
Colijn en Van Heutz met eere genoemd wer
den. Luit. Eckhardt sprak een opwekkend 

Doetinchem, 3 Maart. Het zaaltje van hotel 
Rademaker was meer dan gevuld, toen de heer 
A. C. L. Bon, de nieuwe voorzitter, de aanwe
zigen hartelijk welkom heette en daarbij spe
ciaal het woord richtte tot de genoodigden: 
burgemeester Duval Slothouwer, eere-voorzit
ter der afd., Baron v. Heeckeren van Kell en 
kolonel van Ingen Schouten, resp. voorzitter 
en secretaris van de gewestelijke landstorm
commissie 11Veluwzoom", overste Buurman, 
commandant van ,de 11Veluwzoom", kap. Goed
hart, den 1heer F. Jalink, propagandist van den 
B.V.L. en ds. van Pernis. 

Nadat de heer Goedhart het woord gevoerd 
had, reikte kolonel W. van Ingen Schouten, 
secretaris van de 11Veluwzoom", met een gees
tig speechje de prijzen uit. 

Enkele films werden vertoond. 

Dordrecht, 1 Maart. Heden herdacht luite
nant Groenendijk zijn 12½-jarig jubileum in den 
B.V.L., als de stuwende kracht in het Verband 
Dordrecht. Nadat de 11Rott." het vele goeds her
dacht heeft, dat de heer Groenendijk tot stand 
mocht brengen, vervolgt dit blad: 

Hij heeft de sympathie mogen verwerven 
van alle B.V.L.-ers. leder vindt het prettig 
hem te ontmoeten. Want steeds is hij even 
joviaal en vriendelijk. Daarbij heeft hij reeds 
menig B.V.L.-er die aan zijn zorg is toever
trouwd, in een of andere moeilijke of be
langrijke omstandigheid een hart onder de 
riem gestoken. Want hij leeft hartelijk met 
allen mee. 

Op samenkomsten weet hij steeds dien 
toon te treffen, dien de B.V.L.-ers gaarne 
hooren, en er kan niets van belang gebeu
ren in het Verband Dordrecht, hoe ver het 

Emmer-Compascuum, 2 Maart. De afd. Em
mer-Compascuum en omstreken hield in het 
Hotel Abeln haar jaarlijksche bijeenkomst. 

De voorzitter riep allen een welkom toe. 
Mr. dr. J. Linthorst-Homan nam op een pit

tige aangename wijze de partijen onder de 
lou,pe die tegen het instituut zijn. Spr. wees met 
klem er op dat in tegenstelling met zoo vele 
landen waar het kraakt, hier nog alles rustig 
is. Spr. had groot vertrouwen in het leger van 
90.000 B.V.L.-ers. 

Op deze toespraak volgde een dankbaar ap
plaus. 

Vervolgens werd vertoond de film "De Land
storm rond om Oranje", welke met belangstel
ling werd gevolgd. 

Na dit gedeelte reikte majoor Nieuwenhui
zen met een gepast woord de prijzen uit, be
haald bij de schietoefeningen. 

Enkele prijswinnaars: 
Scherpschutters: le pr. J. v. d. Molen 99 pt.; 

2. J. Braaktrekker 97 pt. 
Klasse-schutters: 1. J. Roffel 94 pt.; 2. 0. 

Kort, 93 pt. 
Verder kregen H. Ro!fes en H. Buter nog 

een prijsje. 

Gassel, Op Donderdag 4 Maart des avonds 
om 7 uur werd in de zaal van de wed. Th. Bul
kens een lezing gehouden door den heer Rabou 
uit 's-Hertogenbosch voor de leden van den 
Vrijw. Landstorm. 

Genderen, 5 Maart. Prijsuitreiking ten ge
meentehuize, waarbij dr. Menken en luitenant 
Groenendijk gesproken hebben. 

's-Gravemoer, 12 Febr. Na een overzicht van 
den pl. leider, den heer W. K. Dekkers, werden 

RIDING KIT - ORIGINEELE ENGELSCBE 
Rijpantalons naar maat 

f 16.- tot f 40.
Geconf ectionneerd 

f 17.-, f 20.- en f 23.
Rijcolberts naar maat 

vanaf f 25.
Geconfectionneerd 

f 20.- en f 25.-
L. BAKKER, 

Bespoke Tailoring 
314 Laan v. Meerdervoort 
Tel. 334788 • 's-Gravenhage 

toespraken gehouden door kapitein Rabou en 
burgemeester D. Snits. Met de 8 nieuwe vrij
willigers, die zich ter beschikking stelden, telt 
de afd. thans 28 vrijwilligers. 

Gendringen, De burgemeester van Gendrin
gen heeft het verzoek, het voorzitterschap van 
den B.V.L. afd. Gendringen te willen aanvaar
den, ingewilligd. De heer D. Bakker heeft als 
voorzitter bedankt in verband met zijn benoe
ming tot cdt. van de burgerwacht. Hij blijft 
echter lid van het plaatselijk bestuur van den 
B.V.L. 

's-Gravendeel. 2 April werd door den B.V.L. 
een propaganda-feestavond gehouden in de 
zaal van den heer Brand. 

Door den afd.voorzitter, den heer E. J. v. d. 
Berg, werd de bijeenkomst geopend met een 
uiteenzetting van het doel en de noodzakelijk
heid van den B.V.L. 

Hierna werd een progagandarede gehouden 
door den heer H. de Boer, waarvan de grond
toon was: Neerland en Oranje zijn en blijven 
één, terwijl de B.V.L. heeft te zorgen, dat geen 
vreemden zich aan dit gezag vergrijpen. Deze 
vaak geestige, maar bovenal bezielende rede 
werd onder ademlooze stilte aangehoord. 

Als attractie is dezen avond opgetreden 
mevr. Marguerite Couperus, voordrachtkunste
nares uit Haarlem. 

Hierna werden door den commandant van 
het verband Dordrecht de prijzen uitgereikt 
aan die leden, die in het afgeloopen jaar bij 
de gehouden schietoefeningen daarvoor in aan
merking kwamen. Ook aan den plaatselijken 
leider werd een woord van dank gebracht. 

Haamstede, 7 April. De afd. van den B.V.L. 
alhier hield haar jaarvergadering. Door den 
voorzitter werden verwelkomd de burgemees
ter van Haamstede jhr. Roëll, de burgemeester 
van Burgh jhr. van Citters, het lid van de ge
westelijke commissie de heer van den Broek, 
overste Bierman en luit. Eckhardt. 

Overste Bierman sprak een rede uit. De heer 
Van den Broek hield een voordracht, waarna 
nog het woord gevoerd werd door den heer 
Eckhardt. 

De burgemeester van Haamstede vertoonde 
daarna eenige interessante films. De voorzitter 
sloot dezen druk bezochten avond. 

Twee nieuwe leden traden toe. 

Hardinxveld, De prijzen van den onlangs ge
houden schietwedstrijd door de afdeeling Har
dinxveld van den B.V.L. zijn thans uitgereikt. 
le pr. S. P. v. d. Vlies; 2e pr. J. Potters; 3e pr. 
H. van Bennekum. 

Heemse, 18 Maart. In een propaganda-bijeen
komst in de gereformeerde kerk is door mevr. 
Oprel een vaandel aangeboden aan de plaat
selijke landstormcommissie. De heeren Oosten
brink en Edens voerden het woord. Ds. V erry 
sprak namens de gewestelijke commissie, ter
wijl de heer De Boer uit 's-Gravenhage een le
zing hield over Rusland. Burgemeester Oprel 
sloot, na vertooning van enkele films, de ge
animeerde vergadering. 

Haastrecht, Stein en Vlist, Mrt. Prijsuitrei
king, onder leiding van pastoor Waterreus, 
waarbij de heeren Dercksen en mr. van Meche
len een kort toepasselijk woord gesproken heb
ben. Eerste prijs zomerschietoefeningen Th. 
Duits. Eerste prijs winterschietoefeningen, kl. A · 
A. Versloot; kl. B: Jo Schep. 

Haren, 11 Maart. Mede was aanwezig pater 
Ambrosius O.F.M., wn. pastoor der parechie. 
Als spreker trad op reserve-kapitein Rabou uit 
Den Bosch. Tal van nieuwe leden gaven zich 
op. Tot lei,der der afd. is benoemd de heer 
H. van Breda. 

Hasselt, 25 Febr. Alhier is in het gebouw 
Immanuel een B.V.L.-avond gehouden voor de 
afdeelingen Hasselt en Mastenbroek. Behalve 
alle landstormers van deze afdeelingen waren 
aanwezig generaal Duymaer van Twist, kolo
nel Rozendaal, commandant van het verband 
De IJssel-Vollenhove, de secretaris van de ge
westelijke commissie mr. de Bruijn en zeer veel 
belangstellenden, zoodat de zaal geheel gevuld 
was. De burgemeester, de heer Roijer, opende 
de samenkomst, waarop generaal Duijmaer van 
Twist een kernachtige toespraak hield. 

Nog voerden het woord de heeren Santema 
uit Oosterend (Fr.) en kolonel Rozendaal. En
kele mooie landstormfilms werden gedraaid. 

He 
van b 

Hel] 
den p 
een g 
felen, 
hebbei 

H.-1 
ren", 
overs 
beng 

's-H 
R.K. j 
da-ave 
institu 
gandis 
het n 
voor 
huisw, 
belang 
Bak a 
ging, 
bijzon 
de me 

De 
te heri 
1918 
instel! 
stelde 
dezen 
toond~ 
Nederl 
gen di 
de gr 
weten 
Kerk 
noodi~ 
paraa 
!en v 
waarn 
als lid 
woord 

Heu. 
geboul 
militai1 
den vi 
militaii 
mede 
res.-k 
deelin 
nader 

Hen 
wond 

Hen 
schiet 
en Be, 
een be 
ren E 

Hen 
avond, 
Jalink, 
Keyen 

J. J. C 



CHE 
at 
f 40.-

f 23.

f 25.

f 25.-

ring 
roort 

age 

en 
vrij
telt 

drin-

1 
van 

raar-
~ als 
moe-
blijft 
den 

.V.L. 
de 

v. d. 
een 

?lijk-

uden 
ond
ijven 
geen 
Deze 
rede 

eden 
o.ste-

van 
reikt 
r bij 
aan
'jken 

V.L. 
den 
ees

?ster 
ge

oek, 

heer 
arna 

eer 

nde 
itter 

: ge
Har
eikt. 
e pr. 

een
~evr. 
laat-
1ten
erry 
ter-

!l Ie
prei 
ge-

trei
reus , 
che-
eb
Th. 

.l.A· 

ater 
chie. 
l uit 
zich 

1 eer 

ouw 
de 

alve 
aren 
rnlo
:>and 

ge
veel 
vuld 
ende 
van 

·erna 
En-

Hedel, 6 Maart. Prijsuitreiking, onder leiding 
van burgemeester Dronkers. 

Helvoirt, 26 Febr. Uit het jaarverslag van 
den pl. leider bleek, dat 1936 voor de afdeeling 
een gunstig jaar is geweest. Pastoor van Teef
felen, overste Hafkemeyer en kapitein Rabou 
hebben voorts gesproken. 

H.-I.-Amoacht, 16 Maart. ,,Sluit de gelede
ren", waarbij burgemeester Kneppelhout en 
overste Linden van hun belangstelling blijk heb
ben gegeven. 

's-Hertogenbosch. In een der zalen van de 
R.K. Militairenvereeniging had een propagan
da-avond plaats van den B.V.L., anti-revolutie 
instituut. Spr. van dien avond was de propa
gandist van den B.V.L. de fourier J. Bak van 
het regiment wielrijders. Deze avond, belegd 
voor de dienstplichtigen, die met groot verlof 
huiswaarts gingen, mocht zich in een goede 
belangstelling verheugen, hetgeen voor den heer 
Bak aanleiding was den directeur der vereeni
ging, pater L. Hagen, in zijn openingswoord zijn 
bijzonderen dank te betuigen voor den steun en 
de medewerking van zijn eerw. 

De heer Bak ving zijn rede aan met eraan 
te herinneren hoe het instituut van den B.V.L. in 
1918 was ontstaan en hoe daaruit thans een 
instelling met bijna 90000 leden is gegroeid. Hij 
stelde den aanwezigen de vraag of de B.V.L. in 
dezen tijd nog noodzakelijk en gewettigd is en 
toonde zulks met verschillende feiten aan. In 
Nederland kunnen we immers nog niet getui
gen dat alles in vrede leeft en de verschillen
de groepeeringen in ons volk - waarvan wij 
weten dat een bepaald deel zich keert tegen 
Kerk en Staat - zijn aanleiding om steeds de 
noodige voorzichtigheid te betrachten, dus ook 
paraat te blijven. Van de gelegenheid tot 't stel
len van vragen werd 'n ruim gebruik gemaakt, 
waarna een groot aantal dienstplichtigen zich 
als lid aanmeldde. Hierna volgde met een dank
woord sluiting. 

Heusden. Dezer dagen had in het Patronaats
gebouw een vergadering plaats van alle R.K. 
militairen om te komen tot een afdeeling Heus
den van den vrijw. landstorm. Een 14-tal oud
militairen waren ter vergadering aanwezig zoo
mede de burgemeester. Na een bespreking door 
res.-kapitein Rabou uit 's-Bosch werd een af
deeling opgericht. De leider daarvan zal nog 
nader worden aangewezen. 

Hengelo (0.), 27 Febr. De heer G. J. Meyer 
won den Ekker-wisselbeker met 482 pt. 

Hengelo (0.), 3 Maart. Voor den onderlingen 
schietwedstrijd tusschen de afdeelingen Hengelo 
en Beckum van den B.V.L. is door dr. Gelissen 
een beker beschikbaar gesteld en door de hee
ren Elfrink en Kerkhoff ieder een medaille. 

Hengelo (G.), 18 Maart. Propaganda-film
avond, waarbij o.m. door ds. Barbas, den heer 
Jalink, kapelaan Wolfs, pastoor Thuis van 
Keyenburg en burgemeester van Hoogstraten 

Lui tenal'lt-Gen era al 
J. J. C. Baron VAN VOORST TOT VOORST 

de nieuwbenoemde Commandant ' 
van het veldleger. 

opwekkend en 
verkwikkend 

het woord is gevoerd. Kolonel van Ingen Schou
ten was mede aanwezig. 

Hillegom, 15 Maart. Groote en enthousiaste 
samenkomst onder leiding van den voorzitter 
der pl. commissie, den heer J. 0. Vermeer. De 
hoofdtoespraken werden gehouden door den 
vlootaalmoezenier majoor Bangert en door ds. 
Is. Voorsteegh, herv. predikant te Den Haag. 
Majoor de Borst, die den korpscommandant ver
tegenwoordigde, reikte de schietbrevetten uit. 
Naast de heer v. d. Reep, die het insigne voor 
koningschutter ontving, mocht zijn echtgenoote 
namens de landstormers een fraaien bloemen
mand in ontvangst nemen. In de vaandelcom
missie werd benoemd de heeren Th. A. v. J. 
Reeu, H. Runia, J. van Roode, A. van Zanten 
en notaris D. Lodder. De zangvereeniging Asaf, 
onder leiding van den heer Alex Schellevis, 
verleende welwillende medewerking. 

Hollandscheveld. Op 17 Maart hield onze af
deeling onder leiding van haar voorzitter, den 
heer H. Kuiper, haar gezelligen avond. Mr. de 
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langer" werd met een "lang zal hij leven" 
dankbaar genoteerd. 

Burgemeester Tjalma sprak een slotwoord. 

Klazienaveen. 10 Maart hield de B.V.L., afd. 
Klazienaveen, in hotel Wieringa een propa
ganda-avond, welke onder leiding stond van 
ds. J. A. Vershoog, alhier. Ds. Verhoog leidde 
den avond in, waarna de heer G. F. Boulogne, 
reserve-kapitein der veldartillerie, secretaris 
van den B.V.L., het woord kreeg. Hij zeide, dat 
de B.V.L. waakt voor Oranje, gezag en vrij
heid. Spr.'s rede werd met groote aandacht ge
volgd. De heer Van der Bruggen sprak hierna 
een propagandawoord voor den B.V.L.-motor
dienst en besloot met de mededeeling, dat 
de commandant voornemens was voor dezen 
dienst ook een sectie Emmen in te stellen en 
sprak de hoop uit, dat Klazienaveen zich hier
in niet onbetuigd liet. Hierna had de prijsuit
deeling plaats aan konings- en scherpschutters, 
welke geschiedde door mr. E. de Bruyn. De 
heer W essels behaalde als koningschutter met 

Vaandeluitreiking te Heemse op 18 Maart 1937. 

Bruijn, secr. gew. comm. ,,Drente", hield een 
propaganda-rede. Aan het slot van dezen avond 
reikte mr. de Bruijn de prijzen uit van de de
zen winter gehouden schietwedstrijden, als
mede aan den heer J. de Graaf een brevet als 
scherpschutter. 

Hoedekenskerke, 5 April. De afd. Hoede
kenskerke vergaderde onder leiding van den 
burgemeester. Inzonderheid verwelkomde deze 
de beide heeren overste Bruins en luit. Eck
hardt. Daarna wer-d door beide laatsten het 
woord gevoerd. 

Overste Bruins reikte daarna enkele brevet
ten scherpschutter uit. Een nieuw lid trad toe. 

Hoogkarspel, 5 Maart. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking onder leiding van den voorzit
ter, den heer S. M. Middelhoff, tevens gewes
telijk voorzitter. De geheele plaatselijke com
missie was aanwezig en konden drie nieuwe 
leden dier commissie geînstalleerd worden, n.l. 
de eerwaarde heer L. Oudejans, pastoor, C. 
Beerepoot en N. Schouten (ex-plaatselijk lei
der). Ook hier kon een collectie prijzen "elck 
wat wils" worden uitgereikt. Beste schutters 
waren: C. Noordeloos (pl. leider), Jb. Over
man, Nic. Schouten en J. Roman. Wijlen de 
heer Schoenmaker, ex-lid van de plaatselijke 
commissie, werd door den voorzitter herdacht. 

Hoek van Holland, 18 Maart. Onder voortref
felijke leiding van den heer v.d. Berkhof werd 'n 
ledenvergadering gehouden, die o.m. ook door 
de aanwezigheid van generaal en mevrouw 
Zeeman en enkele subalterne officieren een 
bijzonder accent kreeg. De heer Bénard bracht 
het jaarverslag uit; de afdeeling bleef stabiel. 

Hoogeveen, 1 April. Propagandasamenkomst, 
waarbij ca. 450 bezoekers. Na een krachtige 
openingsrede van notaris Mulder werd een his
torisch spel opgevoerd: ,,Toen 't moest - als 
't moet", een keurige weergave van eenige 
episoden uit de tijden 1568 tot 1918. 

De heer de Bruyn reikte in de pauze bre
vetten uit voor koningschutter en scherp
schutter. 

Een groote verrassing was het toen generaal 
Duymaer van Twist ca. half elf op een door
reis naar Den Haag nog even in de zaal kwam. 
Slechts een paar minuten was de generaal in 
ons midden, doch het hoera-geroep was niet 
van de lucht. De belofte: ,,een volgenden keer 

4 maal 195 punten den eersten prijs, 2e de heer 
J. Wals, 3e de heer IJ. Woudstra, waarvoor 
een medaille werd uitgereikt. Het brevet van 
scherpschutter werd behaald door de heeren 
H. Kroeze, J. Meijer, 0. Moorlag en H. Ro
mans. Van de scherpschutters werd K. Slik 1 e 
met 93.8; 2e J. Reine 93.1; 3e Van Rotterdam 
(niet opgegeven); 4e P. J. Claus 92; Se J. Oos
ting 90.5 en 6e J. Heuvelman met 89.9 punt. 
Aan elk werd naar verhouding een prijs uit
gedeeld. Na dit alles werd een B.V.L.-klank
film opgevoerd, terwijl een bijfilm zeer in den 
smaak viel. In het slotwoord dankte ds. Ver
hoog allen voor de medewerking en sloot de
zen gezelligen avond. 

De Krim, Maart. B.V.L.-avond, waarbij de 
heeren Groeneveld, Goedhart en Banning het 
woord voerden. H. v. d. Belt won met 94 pun
ten den eersten prijs. 

Loosduinen, 16 Maart. Geslaagde jaarverga
dering, waarbij o.a. door pastoor P. L. Bangert 
een bezielend woord gesproken werd. De har
monie St. Caecilia verleende medewerking. Aan
wezig waren o.m. de luit-kolonels van Hoogen
huyze en Boots. 

Makkum. 15 Maart werd de gewone jaar
lijksche schietwedstrijd gehouden. Er werd in 
3 klassen geschoten. In iedere klasse waren 5 
prijzen beschikbaar gesteld. 30 schutters na
men aan den wedstrijd deel. 

Meerlo, Zaterdag 20 Maart hield de plaatse
lijke commissie een propaganda-vergadering in 
café L. van Neerven. De voorzitter de heer 
A. v. Heugten, opende de vergadering en richt
te een woord van welkom tot de commissie
leden, tot pastoor Schreurs, den heer Noij, ge
meente-secretaris en verdere aanwezigen. In 
't bijzonder heette hij welkom den spreker van 
dezen avond, den heer Merkus, secretaris ge
westelijke landstormcommissie. 

De voorzitter memoreerde in 't kort hoe men 
gekomen was tot het oprichten van een plaat
selijke commissie, waarvan hij twee jaar ge
leden met genoegen het voorzitterschap had 
aanvaard. De commissie, die thans uitgebreid 
is, bestaat uit de heeren Th. Kessels, H. de 
Ruijter, L. v. Neerven en A. v. Heugten. 

De heer Merkus memoreerde hoe na de woe
lige Novemberdagen van 1918 de landstorm 
werd opgericht en georganiseerd. Hij spoorde 
de leden aan om paraat te zijn als de regeering 
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die het lidmaatschap biedt en die gewoonlijk 
te weinig bekend zijn, b.v. de vergoeding bij 
opkomst en de uitkeering bij eventueele inva
liditeit. 

Na nog enkele punten besproken te hebben 
dankte de voorzitter en sloot de vergadering. 

Meliskerke, 31 Maart. De voorzitter verwel
komde de aanwezigen, inzonderheid de beide 
heeren overste Bruins en Eckhardt. 

Overste Bruins besprak de verschillende re
volutionnaire machten, waarna luit. Eckhardt 
een episode uit de Russische revolutie voor
droeg. 

Aan enkele heeren werd het brevet scherp
schutter uitgereikt. 

De voorzitter sloot door te laten zingen twee 
coupletten van het Wilhelmus. 

Meppel, 9 Maart. Landstormavond in de zaal 
Slot. De voorzitter der plaatselijke commissie, 
de heer Stheeman, sprak een openingswoord, 
waarna overste v. d. Nieuwenhuizen een pro
pagandarede hield. Verder werd de avond ge
vuld met filmvertooning en declamatie van den 
heer P. van den Bijl te Kampen. 

Maasland, 11 Maart. Jaarvergadering onder 
leiding van burgemeester H. L. du Boeuff. Deze 
opende op de hem eigene wijze met een har
telijk welkom, een echt landstormwoord. De 
pl. leider, de heer C. C. Oosterlee, gaf een 
jaaroverziclht. De heer L. G. Roijaards instal
leerde met een ernstig woord pastoor J. M. 
Halkes tot lid der pl. comm., waarop pastoor 
Halkes op treffende wijze antwoordde. Res.
kapitein mr. Bakhuijzen Schuld hield een pro
paganda-rede. Na de pauze reikte res.-kapitein 
Karres de prijzen van den gehouden schiet
wedstrijd uit. 

Megen, 14 Maart. Samenkomst in de Aloy• 
siuszaal. Mede waren aanwezig de heer pas
toor en pater Gardiaan van het Minderbroeder
klooster, de burgemeester en wethouders en 
de heer W. J. I. C. Kipp. Als spreker trad op 
de res.-ka:pitein Rabou uit Den Bosch. 

Middelburg, 18 Maart. Jaarvergadering. De 
voorzitter opende deze zeer druk bezochte bij
eenkomst en heette in het bijzonder welkom 
den burgemeester van Middelburg als eere
voorzitter der afdeeling. Hij verwelkomde ver
der den commandant van het Zeeuwsch ver
band, den voorzitter der gew. comm. en den 
secr. dezer commissie, benevens de talrijke of
ficieren van het verband uit Middelburg en 
omliggende plaatsen. Medewerking voor dezen 
avond verleenden het pijperkorps Juliana en 
enkele declamators. Gesproken werd door over
ste Bierman, overste Bruins en luit. Eckhardt. 

Monster, 19 Maart. Ledenvergadering. De 
heer Royaarsds installeerde de nieuwe leden 
van de plaatselijke commissie, de heeren L. \V/. 
C. Vink, voorzitter, M. Vlasblom, secretaris
penningmeester, J. J. Kwaad en A. Boorsma. 

Den aftredenden voorzitter, den heer Vleu
gels, werd het eerelidmaatschap der pl. com
missie aangeboden. 

In verband met het feit, dat de heer Haring 
den wisselbeker, geschonken door den heer 
Royaards, definitief won, was de heer A. L. T. 
van Luik zoo vriendelijk een nieuwen wissel
beker ter beschikking te stellen. 

Muiden, 20 Maart. Propagandasamenkomst 
onder leiding van den voorzitter dr. J. D. van 
Roon. Na enkele films zette de heer H. G. Smit 
uiteen, dat de B.V.L. gegrondvest is op de spon
tane bereidheid, de saamhoorigheid en oranje
lief.de. 

Musselkanaal, 23 Maart. Samenkomst onder 
voorzitterschap van dr. H. Springer, die in 't 
bijzonder de heeren Wanders en Brouwer wel
kom heette. Spr. was pastoor Wanders, die in 
een korte gloedvolle rede eenige gedachten 
gaf over gezagshandhaving en plicht der 
B.V.L.-ers. Eenige films werden vertoond. 

Nieuwerkerk, 6 April. De voorzitter opende 
de vergadering en verwelkomde de heeren 
Bierman, ds. Gerritsen, v. d. Broek en Eck
hardt. Overste Bierman hield daarna een rede. 
Na de pauze werd het woord gevoerd door ds. 
Gerritsen en lt. Eckhardt. 

Met dank aan allen die hadden medegewerkt 
aan het slagen van dezen avond sloot de voor
zitter deze mooie bijeenkomst. Twee leden tra
den tot den B.V.L. toe. 

Nibbixwoud, 8 Maart. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking onder leiding van den heer J. 

· Wiering, plaatselijk voorzitter. Een geanimeer
de vergadering, waarin, dank zij de actie van 
de plaatselijke commissie, meerdere prijzen ko,1-
den worden uitgereikt. Beste schutters waren· 
C. Witte, R. op de Kelder, Th. Vertelman en 
M. Weel. 

Nederweert, 9 Maart. Na opening door den 
voorzitter der pl. commissie, den heer Mertens, 
heette spr. wethouder Kuepers en luitenant 
Merkus hartelijk welkom. 

Het jaarverslag, uitgebracht door den heer 
M. Jonkers, plaatselijk leider, toonde duidelijk 
aan, dat er meer actie in de afd. kwam en dat 
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de behaalde resultaten op de schietwedstrijden 
bevredigend mochten worden genoemd. 

De heer M. Koppen, penningmeester, bracht 
hierna verslag uit van den financieelen toestand 
over 1936, waaruit bleek, dat 1936 met een klein 
ba tig saldo sloot. 

Nadat luitenant Merkus een duidelijke uit
eenzetting over den B.V.L. gegeven had, volgde 
de prijsuitreiking. H. Timmermans won met 
98 p. den eersten prijs. 

Nieuwdorp, 19 Maart. Propagandasamen
komst, waarbij overste Bruins en luitenant Eck
hardt spraken. 

Noorden, 2 April. Jaarvergadering, waarbij 
overste Boots, na zijn ziekte, weder in een der 
samenkomsten van het gewest aanwezig was. 

Nadat o.m. de heeren Royaards en Bak
huyzen Schuld het woord gevoer,d hadden, 
wer,d een keurig verzorgde filmvoorstelling ge
houden. 

Ook burgemeester van der Weijden was aan
wezig. 

Olst, 7 April. Propaganda-avond. De voorzit
ter der plaatselijke commissie, burgemeester 
mr. A. G. A. Ridder van Rappard, begroette de 
talrijke aanwezigen, die de zaal tot de laatste 
plaats hadden bezet. Aanwezig waren de voor
zitter der gew. commissie 11de IJssel", kol. La
valije en kol. Rozendaal, commandant van h~t 
L.S.K. de IJssel-Vollenhove, benevens de plaat
selijke leider res. le luit. H. G. Th. Kruissink. 

Het geeft den B.V.L., aldus spr., groote vol
doening, dat zoovelen met het doel van dit in
stituut sympathiseeren. 

Daar Z.Exc. L. F. Duymaer van Twist niet 
aanwezig kon zijn verwelkomde de burgemees
ter majoor van Schelven als vertegenwoordiger 
op hartelijke wijze. Spr. hoopte, dat zijn rap
port kort en krachtig zal luiden: ,,In Olst 
heerscht een ware landstormgeest." 

Als uiting van onbeperkt vertrouwen in ons 
vorstenhuis en steun aan hi:t wettig gezag werd 
door de aanwezigen staande het Wilhelmus ge
zongen. 

Hierna werd een viertal oranjefilms vertoond, 
o.a. het vorstelijk paar in Polen, terwijl na de 
pauze de groote klankfilm 11Sluit de gelederen" 

Nootdorp, 12 Maart. Prijsuitreiking door bur- werd gedraaid. 
gemeester Schölvinck. Niet minder dan 48 Aan het slot van dezen schitterend geslaag-
fraaie prijzen - door de Nootdorpsche bevel- den avond vroeg de burgemeester aller steun 
king ter beschikking gesteld - waren aange- voor den B.V.L. en het Oranjehuis, waardoor 
boden. Nederland groot is geworden. 

o:..,. 
____,_; 0 0 • ~ 

e1sieei ~ 1 ad6o 
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Landdag te Medemblik, 9 Juni 1937. 

Norg, De aid. hield op 11 Maart een bijeen
komst te Veenhuizen. Bij ontstentenis van den 
voorzitter - die door ongesteldheid verhin
der,d was - heette de secretaris, ir. J. J. C. v. 
d. Linden, de aanwezigen welkom en begroette 
speciaal den gewestelijken secretaris mr. E. I. 
F. de Bruyn, alsmede den heer H. de Boer. 
Laatstgenoemde memoreerde met 'n aantal his
torische feiten de hechte banden die Nederland 
binden met Oranje en wekte met een krachtig 
woord de vrijwilligers op trouw te blijven aan 
Oranje. 

De commandant van het landstormkorps 
Drentsch Verband, overste ds. C. v.d. Nieuwen.
huizen, die intusschen zich bij de aanwezigen 
voegde en die bij zijn binnenkomst met een 
daverend applaus werd begroet, reikte de prij
zen uit van de gehouden schietwe,dstrijden en 
sprak een begeesterend woord tot de vrijwil
ligers. 

Vervolgens werd de film van de prinselijke 
verloving en de huwelijksplechtigheid vertoond, 
welke film, alhoewel nagenoeg een ieder be
kend, eiken Nederlander met nationalen trots 
vervult. Tot slot draaide de film 11De Land
storm rond Oranje". 

Nijverdal, 15 Maart. Propagandasamenkomst. 
Nadat de nieuwe voorzitter van de gewestelijke 
commissie, de heer H. J. P. van Heek uit En
schede, zich aan de aanwezigen had voorge
steld, wer,d een oogenblik stilte in acht geno
men ter nagedachtenis van den overleden voor
zitter van de afd., mr. L. C. van der Steen van 
Ommeren. Vervolgens hield kapitein Goedhart 
uit Arnhem een rede over het doel van den 
B.V.L. Door majoor Stroink te Nijverdal wer
den de prijzen der schietwedstrijden uitgereikt. 

Na enkele films sprak burgemeester Banning 
een slotwoord. 

Oegstgeest, 22 Maart. Prijsuitreiking, waarbij 
door kapitein Boulogne, secretaris N.L.C., een 
enthousiast opwekkend woord gesproken werd. 
In deze samenkomst, die onder leiding stond 
van overste Juta, werd huide gebracht aan het 
mooie werk in de afdeeling door res.-kapitein 
Sanders verricht. 

Oene, 24 Maart. In verband met het bedan
ken van den heer A. Dijkstra Azn. als voorzit
ter der pl. commissie, is als zoodanig gekozen 
dr. Wibbens, en tot secretaris-penningmeester 
de heer H. Jager. 

Oldebroek, 17 Maart. Eerste prijzen behaal
den: afd. scherpschutters A: T. Fikse Ezn. te 
Kamperveen; afd. scherpschutters B: C. v. Zwa
luwenberg te Oldebroek; schutters le klasse: 
G. J. Bosch te Oosterwolde; schutters 2e klas
se: G. Doornewaard G.Jzn. te Oldebroek. 

Bij de prijsuitreiking was zoowel de voorzit 
ter van de pl. commissie, dr. C. A. van der 
Velden, als de burgemeester aanwezig. 

Olst, 5 Maart. De plaatselijke commissie werd 
met twee leden uitgebreid, n.l. burgemeester 
mr. A. G. A. Ridder van Rappard en dr. H. H. 
Scholten. 

H. J. Kolkman won den eersten prijs in de 
scherpschuttersklasse. 

Opheusden, In een goed bezette zaal wero op 
6 Maart l.i. vanwege het vrijwillige korps 11Mo
tordienst", sectie Kesteren, in hotel "De 
Zwaan" alhier door den reserve-kapitein P. J. 
Erkens een lezing gehouden over zijn 11 reis 
langs het Westfront". 

De heer T. Lodder, bur6emeester der ge
meente Kesteren, opende de bijeenkomst en 
heette de aanwezigen, in het bijzonder den 
spreker, hartelijk welkom. Verder bracht hij 
dank aan het motorkorps, hetwelk dezen avond 
georganiseerd had en gaf vervolgens het woord 
aan kapitein Erkens. 

De heer Erkens verzocht, alvorens hij met 
zijn rede een aanvang maakte, het Wilhelmus 
te zingen, waaraan door alle aanwezigen spon
taan werd voldaan. Tijdens het zingen van ons 
volkslied werd door middel van een projectie
lantaarn de beeltenis van H. M. de Koningin 
vertoond. 

Hierna nam de heer Erkens het woord. Spr. 
zette ter verduidelijking van het komende eerst 
in grove trekken de aanleiding van den oorlog 
1914-1918 uiteen en bracht vervolgens een 
viertal stellingen naar voren. 

Om ongeveer half elf werd met een hartelijk 
applaus voor kapitein Erkens de lezing beëin
dig,d, welke de aanwezigen van het begin tot 
het einde had geboeid. 

De bur-gemeester dankte den heer Erkens 
voor zijn zeer vlotte en leerrijke lezing, waar 
wij ons ze)rnr bij aansluiten. 

Onstwedde, 24 Maart. Samenkomst onder lei
ding van ds. Luteijn. Burgemeester Bergmeijer 
hield een vlotte improvisatie over het nut en 
de noodzakelijkheid van den B.V.L. en wekte 
allen op tot liefde voor het Oranjehuis. Nadat 
enkele films gedraaid waren heeft ook luitenant 
Atema het woord gevoerd. 

Ooltgensplaat, 2 Maart. Gezellig samenzijn, 
waarbij o.m. overste Gerlach en luitenant Ho
geweg het woord voerden. De samenkomst 
stond onder leiding van burgemeester Donker
sloot. 

Orthen, 10 Maart. Jaarvergadering in het 
R.K. bondsgebouw, waarbij de heeren L. van 
Agt, secr. der gew. comm., en M. van Soest
bergen, weth. van 's-Herto,genbosch, het woord 
voer-den. De laatste spreker wees er op, dat 
we niet al te gemoedelijk moeten zijn. We we
ten wel dat het Brabantsche volk daarom be
kend staat, maar men moet er toch van over
tuigd zijn, dat algeheele gemoedelijkheid ons 
wel eens kon overvallen en dan kon het wel 
eens te laat zijn. Men moet den ernst van den 
tijd goed onder het oog zien. En daarom dan 
ook: blijft allen op post en blijft het wettig 
gezag steunen. 

De heer Rabou reikte enkele prijzen uit. 

Overloon. De afd. Overloon van den B.V.L. 
alhier hield een goed geslaagde propa6anda
vergadering in de zaal van het patronaat. O.m. 
waren aanwezig de zeereerw. heer pastoor, de 
heer van Agt, secretaris van de gewestelijke 
commissie en de commandant van 't korps, res. 
luitenant-kolonel Hafkemeijer, alsmede wet
houder Crooijmans, die de plaats verving voor 

burgemeester Jans die afwezig was wegens 
ziekte. 

De heer van Agt gaf een beschouwing over 
de werkwijze van den B.V.L. en spoorde de 
leden aan krachtige propagandisten te zijn voor 
het mooie instituut. 

Vervolgens werd, op verzoek van den voor
zitter, kolonel Hafkemeijer verzocht tot het 
uitreiken van de prijzen, waarna de z.e. heer 
pastoor nog een opwekkend en aanmoedigend 
woord sprak om trouw te blijven aan het korps, 
maar ook te strijden voor God, Kerk en Va
derland. De voorzitter dankte de sprekers en 
sloot hierna deze goed geslaagde propaganda
vergrudering. 

Oud-Beijerland, De afd. Oud-Beijerland van 
den B.V.L. hield in het wijkgebouw van het 
Groene Kruis haar jaarlijksche ledenvergade
ring, welke door ongeveer 40 leden werd be
zocht. De secr. van de g,ew. comm. dhr. v. d. 
Mast was mede aanwezig. De vergadering werd 
voorgezeten door den pl. leider J. D. Mul
laard, die nadat twee coupletten van het Wil
helmus waren gezongen, een kort welkomst
woord sprak. 

De boeken en bescheiden van den penning
meester werden door een commissie gecontro
leerd en in keurige orde bevonden, waarom be
sloten werd den heer Mullaard volledige dé
charge te verleenen. 

Hierna werd door den heer v. d. Mast van 
Rotterdam een kort propagandawoord gespro
ken. Daar de heer Mullaard wegens druk,ke 
werkzaamheden niet voldoende gele-genheid 
meer heeft om als instructeur op te treden 
bij de schietoefeningen, werd de heer H. 
Brinks door luitenant v. d. Mast geïnstalleud 
als instructeur der afdeeling. Vervolgens 
werden aan H. Brinks, C. A. Wijtman en Joh. 
Landheer de behaaide brevetten voor scherp
schutter uitgereikt. De heer Brinks dankte voor 
zijn aanstelling tot instructeur en mede namem 
de andere scherpschutters voor de ontvangen 
brevetten. 

Fa. H. J. PHAFF - Winschoten 

bij het strijkorkest Resonant medewerking ver
leende. 

Na een welkom van jhr. J. Beelaerts van 
Blokland, voorzitter van de plaatselijke com
missie, hiel,d ds. J. G. L. Brouwer een rede, 
waarin hij op de verschrikkingen van Spanje 
wees, waaruit te leeren valt, hoe ontzettend 
het is, als het eene deel van een volk tegen het 
andere opstaat. Wij moeten er voor waken, 
dat de revolutie-vlam niet ook in ons land op 
gaat laaien. 

Dan sprak pater Felix Otten over: gez;nd 
nationaal. Spr. wees op het bloeiend bestaan 
van den B.V.L. Hij staat naar buiten en naar 
binnen sterk. Naar buiten met zijn 88.000 le
den; naar binnen met zijn paraatheid en in
nerlijke kracht. 

De B.V.L. - zoo vervolgde spr. - verzet 
zich, als gezond nationale beweging tegen een 
ongezond internationalisme, tegen een onge
zond nationalisme; zij staat derhalve tegenover 
het communisme en het socialisme, en aan het 
andere front keert zij zich tegen het nationaal
socialisme. 

Nog voerden het woord burgemeester J. J. 
Talsma en overste J. W. Buurman uit Arnhem. 
De aangewezen commandant richtte het woord 
tot de vrijwilligers, die hij opriep tot het be
waren van een nauw contact met den plaat
selijken leider en met de af.deeling en om fier, 
eerlijk en trouw de belofte tot steun aan het 
wettig gezag te houden. 

Vaandeluitreiking te Oude Pekela. 

Oude-Pekela. In het hotel Dijkinga alhier 
werd een propag-anda-avond gehouden van den 
B.V.L. De groote zaal was tot in alle hoeken 
gevul,d. De vergadering werd geopend door den 
voorzitter ,der afdeeling, burgemeester Snater, 
die zijn tevredenheid uitsprak over de zeer 
groote opkomst. Dank werd gebracht aan de 
dames v. d. Veen-Snijders en Smeenk-Stuut, die 
door hun actie het mogelijk maakten dat de 
afd. in het bezit kwam van een prachtig vaan
del. Dit vaandel werd in de pauze door de aan
wezigen bezic1htigd. 

De heer v. d. Veen, bestuurslid B.V.L. en 
voorganger der Ned. Herv. Evangelisatie, hield 
een boeiende rede over 11Als 't moet". 

De burgemeester bedankte autoriteiten en 
aanwezigen voor hun belangstelling, alsmede 
den spreker voor diens boeiende en leerzame 
rede met de opwekking om het instituut van 
den B.V.L. in alle opzichten te steunen. Met het 
zingen van het Wilhelmus werd vervolgens be
sloten. 

Overslag, 11 Maart. Sprekers overste Bier
man en luitenant Eckhardt. De heer Eckhardt 
sprak zijn vertrouwen uit, dat hij, als rasechte 
Zeeuw, goed met de Vlamingen zal kunnen op
schieten. Aan den heer van Hoecke werd het 
brevet koningschutter uitgereikt. 

Poeldijk, 17 Maart. Prijsuitreiking onder lei
ding van deken G. H. Maat, waarbij kapelaan 
Dijsselbloem, uit Kwintsheul, een bezielend 
woord gesproken heeft. De afd. telt thans 198 
vrijwilligers. De heer C. Fontein sprak een slot
woord. 

Poortvliet, 17 Maart. Jaarvergadering, met 
als sprekers de heeren Bierman, Bruins en 
Eckhardt. De heer J. van Brummelen werd als 
voorzitter van de plaatselijke commissie geïn
stalleerd. 

Ravenstein, 27 Febr. Eerste prijswinner G. 
Gerrits. 

Renkum, 16 Maart. Jaarlijksche bijeenkomst 
van de af,deeling Oosterbeek in Thabor, waar-

Reusel. De afd. Reusel van den B.V.L. hield 
in het patronaatsgebouw haar jaarlijksche le
denvergadering. Tevens had de uitreiking plaats 
van de prijzen, welke in het afgeloopen jaar 
aan de schietwedstrijden verbonden waren. 

De burgemeester, voorzitter der plaatselijke 
commissie, hield een korte toespraak. 

Een mooie film werd vertoond. Hierna werd 
deze goed geslaag,de vergadering, welke door 
ruim honderd leden werd bijgewoond, gesloten. 

Roosendaal (N.-Br.), 13 Maart. De heer G. 
Aer,den is benoemd tot voorzitter van de afd. 
Roosendaal in de vacature ontstaan door het 
vertrek van kapelaan Schoutens. 

Rijkevoort, 12 Maart. Eerste prijswinnaar: A. 
Huybers, 338 pt., in zes series geschoten. 

Rijpwetering, 4 Maart. De burgemeester
Peek-wisselbeker werd verschoten tusschen de 
vijf B.V.L.-afdeelingen in de gemeente Alke
made. Het resultaat was, dat de beker, die 
tweemaal door ·de afdeeling Rijpwetering was 
gewonnen, nu overging naar de afdeeling Roe
lofarendsveen, die met 230 pt. de ' leiding ver
kreeg. 

Sas van Gent, 2 April. Tot plaatselijk leider 
van Sas van Gent is benoemd de heer G. van 
der Straate, res. 2e luitenant. 

Tot voorzitter der plaatselijke commissie de 
burgemeester van deze gemeente. 

Sauwerd. De op 2 April gehouden schiet
wedstrijd van de afd. Adorp van den B.V.L. 
wer,d druk bezocht. 

In het eerste gedeelte van den avond gaven 
de le secretaris De Jonge en 2e secretaris res. 
le luit. Atema persoonlijk een blijk van hun 
belangstelling. 

Na een woord van welkom en dank aan het 
adres van het secretariaat, bij monde van den 
plaatselijk lei,der, reikte deze een deel der be
schikbare prijzen met een toepasselijk woord 
aan de winnaars uit. 

Tenslotte een Groningsche avond, n.l. kof
fie met koek, lange kalken tabakspijpen en veel 
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taart. Vel'der wat echte Groningsche volks
humor en voordrachten. 

Al met al een zeer geslaagde avond. 

Sevenum. In de zaal van de wed. P. Timmer
mans werd een propaganda-vergadering gehou
den van den B.V.L. De opkomst der oud-mili
tairen was zeer groot. Ruim 95 pct. der vrij
willigers waren tegenwoordig. 

Door den waarnemenden leider, den heer H. 
van Enckevort, werd deze bijeenkomst ingeleid. 
Hij wijdde eerst woorden van deelneming aan 
de ziekte van den leider, den heer Hub. Tim
mermans en verzocht den leden om een klein 
gebed te storten voor een spoedige en volledigil 
genezing. 

Met een zeer piëteitsvolle en kameraad
schappelijke daad werd deze vergadering dus 
begonnen. 

Daarna verwelkomde de waarn. leider spe
ciaal de plaatselijke Landstormcommissie, de 
heeren burgemeester Everts en den comman
dant, den heer Leo Leysten en den geweste
lijken secretaris luit. Merkus. 

Vervolgens verkreeg luit. Merkus het woord 
voor het houden zijner inleiding over doel en 
streven van den B.V.L. 

Naar aanleiding dezer lezing werden nog zeer 
veel vragen gesteld, allen betrekking hebbende 
op de verplichting der B.V.L.-ers t.a.v. het door 
vrijwel alle oud-Noord-Limburgsche militairen 
geteekend formulier, tijdens hun uitdienst
treden. 

Vele oud-gedienden hadden in deze materie 
nog geen juist inzicht. 

Luit. Merkus spoorde de B.V.L.-ers nog eens 
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St. Laurens, 1 April. Onder leiding van den 
burgemeester werd alhier een huishoudelijke 
vergadering gehouden. Gesproken werd door 
overste Bierman en luit. Eckhardt. Kapitein 
Hamelink sloot deze vergadering. 

Scharendijke, 9 April. Bij afwezigheid van 
den burgemeester opende de heer van den 
Broek deze vergadering en stelde aan de leden 
voor luit. Eckhardt. Hij sprak daarna een op
wekkend woord. De heer Eckhardt sprak daar
na een propaganda-rede uit. Inmiddels was de 
burgemeester binnengekomen, die de verdere 
leiding overnam. Hij reikte de prijzen uit en gaf 
gelegenheid voor de rondvraag. Verschillende 
kwesties werden tot een oplossing gebracht. 
Daarna sluiting. 

Scheveningen, 12 Maart. Prijsuitreiking, on
der voorzitterschap van den heer Leistikow, 
waarbij de heer G. F. Boulogne, secretaris 
N.L.C., gesproken heeft. De secretaris der ge
westelijke commissie reikte de prijzen uit. 

1. T. van Laar met 97 pt.; 2. M. Rog, 96 pt.; 
3. M. de Zwart, 95 pt.; 4. J. M. Bakker, 95 pt.; 
5. A. Witters, 94 pt. En nog vele anderen met 
een lager aantal punten, die een keus mochten 
maken uit de vele beschikbare prijzen. 

De mondharmonicavereeniging "Ad Vendo" 
verleende medewerking. 

St. Pancras, 9 Maart. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking. Dank zij de goede zorgen der 
plaatselijke commissie en den pl. leider, een 
zeer geanimeerde vergadering, waarin ieder 
meer dan tevreden kon worden gesteld. Behalve 
de prijzen, kon aan de heeren P. Heijen, KL 
Smit en A. de Wit het brevet voor scherp-

Prijsuitreiking te Scheveningen op 12 Maart 1937. 

met nadruk aan, allen die in aanmerking ko
men persoonlijk te bewerken. 

Naar aanleiding van dit laatste werd besloten 
een werkcommisie te benoemen. Bij acclamatie 
werden hiervoor gekozen de heeren H. v. En
ckevort, Jos. Rögels, J. Raedts en Jan Leysten. 

Gedurende den a.s. zomer zullen weer gere
geld schietoefeningen woz,den gehouden. 

Tot slot werden nog de prijswinnaars ken
baar gemaakt van de schietwedstrijden zomer 
1936. Door luitenant Merkus werden de prijzen 
aan de winnaars onder een toepasselijk woord 
overhandigd. 

Prijswinnaars waren: 1. J. Rögels; 2. P. J. 
Vullings (Frankrijk); 3. H. v. Enckevort (Steeg); 
4. H. v. Enckevort (Vinkepas); 5. J. Leysten 
(Broek); 6. Hub. Timmermans; 7. H. Voermans; 
8. P. J. van Enckevort. 

Schagen, 15 Maart. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking. Door het verscheiden van den 
vorigen functionnaris was Schagen eenigen tijd 
zonder voorzitter en kon in deze vergadering de 
heer J. F. H. Settels als nieuwe voorzitter van 
de afdeeling wor-den geïnstalleerd door den ge
westelijken secretaris. Als prijswinners kwamen 
in aanmerking: 1. W. Kranenburg; 2. A. Lie
vens; 3. B. Kroone en 4. D. Groot. 

Schoorl, 22 Maart. Jaarvergadering met prijs
uitreiking onder leiding van den burgemeester 
S. G. L. F. baron van Fridagh. Als beste schut
t ers kunnen vermeld worden de heeren F. 
Kaandorp (pl. leider), S. Kaandorp, A. Witte
brood, Jb. Schotvanger en C. Rietveld. 

. Schermerhorn, 10 Maart. Zeer goed bezette 
Jaarvergadering met prijsuitreiking. Aan 23 % 
van het totaal aantal leden der afdeeling kon 
ee~ brevet voor scherpschutter worden uitge
reikt. Voorwaar een mooie prestatie. Prijswin
ners waren: T. Keetman, J. N. Dekker, J. Haai
ma en J. Tromp. 

schutter worden uitgereikt. Beste schutters wa
ren: C. de Waal (pl. leider), P. Hopman en 
P. Leijen. 

Spanbroek, 12 Maart. Jaarvergadering met 
prijsuitreiking 1935-1936. Door het overlijden 
van den vorigen voorzitter, den oud-burgemees
ter A. Commandeur - die door den plaatselij
ken leider zeer in het bijzonder werd her
dacht - moest in die functie weder worden 
voorzien. De burgemeester H. J. M. Keijzer, 
die op uitnoodiging ter vergadering aanwezig 
was, stelde zich, na daartoe te zijn aangezocht, 
gaarne ter beschikking om als nieuwe voorzit
ter op te treden, waarvoor zijn edelachtbare 
door den gewestelijken secretaris bijzondere 
dank werd gebracht. In deze afdeeling kon aan 
den heer A. W. Kraakman het brevet met kruis 
voor koningschutter worden uitgereikt. Beste 
schutters van '35 en '36 waren: J. Boots, S. 
Hoogzaad, A. Brakeboer, C. Schipper, Jb. Hoek 
en Jn. Hoffer. 

Simpelveld, 7 Maart. Na een inleiding van den 
heer A. Conraads sprak luitenant Merkus. Mede 
dank zij het baanbrekend pionierswerk van mgr. 
dr. Poels en kolonel Jans, zoo zeide spr., is 
het instituut van den B.V.L. gegroeid tot een 
sterkte van pl.m. 90.000 man, een korps, dat 
bij binnenlandsche beroeringen van ernstigen 
aard opgeroepen kan wor-den als militair geor
ganiseerde macht. 

Sliedrecht, 12 Maart. De plaatselijke land
stormcommissie is samengesteld uit de volgen
de heeren: A. P. Volker, van Lennepstraat 73, 
voorzitter; H. Popping Jr., Dr. Langeveldsplein 
2, vice-voorzitter; A. F. van Neutegem, Middel
diepstraat 29, secretaris; P. de Baat, Dr. Lange
veldsplein 6, penningmeester; Adr. Volk er Lzn.; 
G. G. Lanser; W. van Rees; J. van Hemert; 
J. W. van Boekel, notaris en de heer P. Kriek
aard, Oranjestraat 34, plaatselijk leider. 

Hotel "HOBBEL" 
P. VINKE OOLTGENSPLAAT 

Steenwijk, 24 Maart. In gebouw Irene hield 
de afd. Steenwijk en Steenwijkerwold van den 
B.V.L. een goed bezochte feestelijke vergade
ring, waarbij hoofdschotel was de uitreiking van 
een vaandel. Dit vaandel is op zeer fraaie wijze 
vervaardigd door mej. Oosterwijk, alhier. 

De voorzitter der afdeeling, mr. A. "H. Goe
man Borgesius, droeg het vaandel met een toe
spraak over aan den kolonel Rozendaal en 
deze weer aan de afdeeling. 

Voorts werd vertoond de film "Landstorm 
rond Oranje", terwijl de heer De Boer uit Den 
Haag een propaganda-rede hield. 

St. Jansteen, 23 Maart. Jaarvergadering. De 
burgemeester verwelkomde den heer pastoor, 
overste Bruins en den heer J. G. Eckhardt, die 
beiden de landstormers hebben toegesproken. 
Vier nieuwe vrijwilligers gaven zich op. 

St. Maartensdijk (Z.), 15 Maart. Zeer geslaag
de filmavond, onder leiding van den burgemees
ter, voorzitter der plaatselijke commissie. 

St. Oedenrode, 18 Maart. Propaganda-samen
komst voor de afd. St. Oedenrode, Olland en 
Nijnsel, in het St. Martinushuis. Aanwezig wa
ren o.m. het bestuur van het gewest, hetwelk 
vertegenwoordigd was door zijn voorzitter, den 
heer van Beek, burgemeester van Boxtel, com
mandant overste Hafkemeijer en den secretaris 
den heer van Agt met den spreker, den heer 
Schaepman. Mede waren de deken en de bur
gemeester aanwezig. De heer Schaepman ging 
sommige toestanden in andere landen na, waar 
of wel de roode vaan of wel de dictatuur het 
gezag in handen hebben, om daarna te wijzen 
op ons eigen land waar nog vrijheid is op het 
gebied van godsdienst, drukpers, kinderopvoe
ding, school. 

Daarna sprak overste Hafkemeijer op de hem 
eigen sympathieke vurige wijze over het tech
nische gedeelte van het instituut van den 
B.V.L. 

Tilburg. De afd. Tilbur,g van den B.V.L. hield 
op Zatel'dag 3 April j.1. een propaganda-verga
dering, gevolgd door een schietwedstrijd op 
K.S.O. De belangstelling was buitengewoon 
groot en 14 nieuwe leden gaven zich op. waar
onder verschillende abonné's voor het land
stormblad. Bovendien meldden zich 10 deel
nemers aan voor de a.s. vierdaagsche afstand
marschen. 

De voornaamste uitslagen van den K.S.O.
schietwedstrijd waren: 1e pr. H. Maas, 48 pt.; 
2e pr. H. Brekelmans, 48 pt.; 3e pr. J, v. Oers, 
48 pt. 

Surhuisterveen, 10 Maart. Samenkomst, waar
bij o.m. door den heer Heukels het woord werd 
gevoerd. Ten slotte sprak ds. J. E. Booy en 
beantwoordde de vraag: ,,Wanneer zullen we 
werken voor versterking van de gelederen van 
B.V.L. en Burgerwacht?" met een positief: 
,,Nu!" 

Ten Boer, 23 Maart. Geslaagde filmavond on
der leiding van den heer G. Huisman, waarbij 
pl.m. 200 personen aanwezig waren. 

Terneuzen, 10 Maart. Filmavond in het con
certgebouw. De plaatselijke commissie bestaat 
thans uit -dhn.: burgemeester Tellegen, voor
zitter; J. Zonnevijlle, gemeente-secretaris, se
cretaris-penningmeester; wethouder Geelhoedt, 
pastoor Schets, ds. van Route en den heer J. de 
Feijter, pl. lei,der. 

Het was een mooie samenkomst, waar
bij o.m. de heeren Bierman, Bruins en Eck
hardt gesproken hebben. Overste Bruins bracht 
herinneringen naar voren over het ontstaan van 
den B.V.L. 

Udenhout, 1 Maart. Samenkomst onder lei
ding van burgemeester de Klerk. Na een wel
komstwoord van den voorzitter deelde hij 
mede, dat de instal_latie had plaats gehad van 
de plaatselijke landstormcommissie, waarvan 
voorzitter is notaris v. Acker, onder-voorzitter 
de heer van Os, lid de zeereerw. heer pastoor, 
secr.-penningmeester wethouder Heijmans. De 
voorzitter van de gewestelijke commissie "De 
Meijerij", de heer van Beek, voerde nog het 
woord, waarna pater van Hout sprak in een 
gloedvolle rede over den toestand in Spanje, 
waar hij 28 jaar heeft gewerkt. 

Overste Hafkemeijer sprak vervolgens nog 
een opwekkend woord. 

Veenhuizen, 15 Maart. Filmavond, waarbij de 
heeren H. de Boer en overste van Nieuwenhui
zen gesproken hebben. De eerste prijs viel ten 
deel aan den heer Prak met 90 punten. 

Veere, 8 Maart. Jaarvergadering onder voor
zitterschap van burgemeester D. Huinink, met 
als sprekers de heeren Bierman en luitenant 
Eckhardt. 

Uit het verslag van den secr.-penningmeester 
bleek, dat het ledental stationnair was met 24 
leden; van Mei tot Oct. zijn om de veertien 
dagen schietoefeningen gehouden; de wissel
beker voor 1936 is door den heer P. Maljers 
gewonnen. 

De inkomsten der afdeeling bedroegen ruim 
f 33, de uitgaven eveneens, zoodat er een voor
deelig saldo van 23 et. overbleef. 

Venlo, 4 Maart. De plaatselijke afdeeling van 
het landstormkorps Limburgsche Jagers orga-

7 

FRANS VAN CAMP - GOUDA 
KLEIWEG No. 6 

HEERENMODEMAGAZijN 

niseer,de een bijeenkomst in de achterzaal van 
Hotel Suisse, Vleeschstraat. 

Op dezen avond heeft de 1e luitenant H. F. 
H. van Boekhout van het 2e regiment infanterie 
een interessante en voor de burgerij vooral be
langrijke lezing gehouden over gasbescherming. 

Tot bijwoning van deze belangrijke uiteen
zetting van genoemden luitenant, die als gas
officier bij zijn regiment optreedt, waren alle 
leden met hunne huisgenooten, alsmede ver
dere belangstellenden uitgenoodigd. 

Deze avond wer,d ook bijgewoond door den 
heer Merkus, uit Susteren, secretaris der ge
westelijke landstormcommissie, die een uiteen
zetting gaf omtrent den nog te houden propa
ganda-avond. 

Venray, 6 Maart. Dezer dagen werd op het 
gemeentehuis de plaatselijke landstormcommis
sie geînstalleerd, waarbij de heer R. J. v. Pijls, 
lid van de gewestelijke commissie, welkom 
heette deken Berden, den heer G. H. Houben, 
loco-burgemeester en luitenant Merkus, secre
taris der gewestelijke commissie. 

Het voorzitterschap zal worden waargeno
men door den res.-kapitein Quicken, leider de 
1e luitenant M. Hoedemaeckers, die tevens se
cretaris is, terwijl het penningmeesterschap 
werd aanvaard door den heer H. Driessen. 

Behalve deze heeren zullen nog in het be
stuur zitting hebben R. J. V. Pyls, W. Huis
man, H. Ouden-hoven, J. Poels, P. Smits, dr. L. 
Sala, A. Poels en Fr. Aerts. 

Het beschermheerschap is aanvaard door 
Deken Berden en het eere-voorzitterschap 
door burgemeester v. d. Loo. 

Bij deze installatie werd nog menig goed 
woord gesproken. 

In geheel Limburg_traden in den korten tijds
duur, dat de heer Merkus werkzaam was, reeds 
meer dan 500 nieuwe vrijwilligers toe. 

Veldhoven, 27 Febr. Tot plaatselijk leider is 
aangewezen de heer J. van Vught, Dreef 102, 
alhier. 

Voorschoten, 16 Maart. Als plaatselijk leider 
is met ingang van 1 Mei als opvolger van den 
heer Maas, die de gemeente heeft verlaten, 
door de gewestelijke commissie benoemd de 
res. 2e luitenant J. Aten, Vëurscheweg 45A. 

Voorthuizen, 5 Maart. Na een welkomstwoord 
van den plaatselijken leider, den heer E. Zand
bergen, werd de vergadering geopend door den 
heer J. Westrik, burgemeester van Barneveld. 

Hierna kreeg de spreker van dezen avond, 
ds. L Voorsteegih uit Den Haag, het woord, met 
het onderwerp: ,,De Oranjeboom bloeit." Ver
volgens werd de film van de K 18 gedraaid. 
De heer J. Wiersma sprak een slotwoord. 

Warmenhuizen. 1 Maart werd hier een schiet• 
wedstrijd gehouden tusschen de leden van den 
B.V.L. van de afdeelingen Warmenhuizen en 
Harenkarspel West (Tuitje-hom), waarvoor veel 
animo bestond. Deze wedstrijd, die elk jaar 
tusschen die afdeelingen wordt gehouden, was 
de 4e kamp. 

17 Maart werd hier de jaarvergadering met 
prijsuitreiking gehouden onder leiding van den 
voorzitter, den burgemeester H. Nolet. Vele 
leden konden met een prijs naar huis gaan. 
Beste schutters waren: C. Roozendaal, Nic. 
Pronk Hzn., Nic. Pronk Jzn., B. Potveer, Ant. 
Nannes, G. Rijs (motordienst), S. Potveer (pl. 
leider) en W. Bommer. 

Wervershoof, 4 Maart. Ter plaatse werd een 
gecombineerde vez,ga:dering g~houden voor ge
noemde afdeeling plus zes andere in de om
geving gelegen afdeelingen. Burgemeester N. H. 
J. Raat van Wervershoof sprak het openings
wool'd en zag zich - gezien de overweldigend 
groote opkomst - gedwongen, de clementie 
van het publiek in te roepen met het oog op 
de beschikbare ruimte en zitplaatsen. Immers 
meer dan 500 personen, onder wie vele dames, 
moesten een plaatsje worden gegeven en op 
zoo'n opkomst had niemand durven rekenen. 
Daarna sprak de voorzitter der gewestelijke 
landstormcommissie in het verband Alkmaar, 
burgemeester S. M. Mi-ddelhoff van Hoog
karspel. Vervolgens werden vertoond de land
stormfilm: De Landstorm rond Oranje en de 
Indië-film No. 1, die beide zeer in den smaak 
vielen. Daarna was het woord aan den spreker 
van den avond, burgemeester J. C. Vienings, 
die een buitengewoon fraaie propaga11.,da-rede 
uitsprak en daarvoor dan ook een daverend 
applaus oogstte. Na nog een kort opwekkend 
propagandawoord van den gewestelijk secreta
ris werd de bijeenkomst te ongeveer half twaalf 
gesloten met het zingen van het Wilhelmus. Een 
zeer goed geslaagde pro_paganda-avond, waar
van de gewestel. landstormcommissie er meer
dere denkt te houden in den naasten herfst en 
winter. 

Waalwijk, 23 Maart. De collecte, die werd 
gehouden voor het vaandelfonds van den 
B.V.L., alhier, bracht op de somma van 
f 153.m. 

Wamel, 8 Maart. Na een inleiding van den 
plaatselijk leider, den heer P. F. Verheiden, die 
o.m. welkom heette pastoor H. Heurkens en 
dr. C. J. M. van Haagen, hield res.-kapitein 
Goedhart een rede, waarin hij in het bijzonder 
op de gevaren uit Rusland wees. 
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Wateringen, 23 Maart. Geslaagde jaarverga
dering, waarbij ds. H. J. Groenewegen en ka
pelaan J. H. Remmer geïnstalleerd werden tot 
leden der plaatselijke commissie. Onder de gas
ten waren burgemeester Verhoeven, generaal
majoor Kiès en overste van Hoogenhuyze; 

Weerselo, 2 Maart. Zeer geslaagde filmavond. 
De afdeeling telt 200 vrijwilligers. Bij de prijs
uitreiking werden gevoelvolle woorden gewijd 
aan de nagedachtenis van wijlen den heer J. H. 
H. Banierink, die bij den kortgeleden gehouden 
wedstrijd den 5en prijs behaalde. 

Werkendam. Uitslag van den gehouden schiet
wedstrijd uitgaande van den B.V.L. op Vrijdag 
26 Febr.: 1e pr. S. Bras, 2e pr. Adr. Ottevan
ger, 3e pr. W. de Heus. 

Westdorpe (Z,), 20 Maart. Tot voorzitter der 
plaatselijke commissie is benoemd de bµrge
meester van Westdorpe; tot plaatselijk leider 
de heer B. Plasschaert, res. 2e luitenant. 

Wieringen, 23 Febr. Prijsuitreiking in hotel 
"De Haan". Het woord werd gevoerd door 
luitenant-kolonel van Houten en door den bur
gemeester, den heer L. C. Kolff. 

Wieringermeer, 19 Maart. Filmavond in hotel 
Smit te Middenmeer. Burgemeester Middelhoff, 
voorzitter van de gewestelijke landstormcom
missie, heeft hierbij gesproken. Orde, wet, tucht 
en godsdienst, zoo zeide spr. o.m., schragen den 
troon. Waar in het buitenland alles woelt, leven 
en bezitten we hier gelukkig nog onze vrijheid 
inzake onze maatschappelijke en godsdienstige 
opvattingen. Aansluiting aan het Instituut dat 
slechts werkt "als 't moet", behoort elk Neder
lander voor te staan. 

Willemstad (N.-Br.), 1 Maart. Vaandeluitrei
king. In de landstormsamenkomst, waarbij, na 
een inleidend woord van den heer Koekkoek, 
een rede van den heer H. de Boer en enkele 
fraaie films, werd bij monde van burgemeester 
van der Veen een vaandel aan de afdeeling uit
gereikt. 

De plaatselijke leider, de heer A. Krijger. 
aanvaardde het vaandel namens de afdeeling, 
daarbij zijn hartelijken dank uitsprekende tot 
hen, die dit prachtstuk aan den B.V.L. ten ge
schenke gaven, in het bijzonder de dames de 
Rooij, die het bol'duurwerk verzorgden. Aan die 
dames werd een prachtige bloemenmand aan
geboden. 

Pastoor Juten, lid van de plaatselijke com
missie, gaf een duidelijken uitleg van 't wapen 
van Willemstad, zooals dit op het vaandel 
voorkomt. 

Nog volgde een toespraak van burgemeester 
van Campen, voorzitter van de gewestelijke 
landstormcommissie. 

Wirdum (Fr.), 19 Maart. Samenkomst onder 
voorzitterschap van den heer J. Leutscher, 
waarbij door des res.-kapitein La Roi, aangewe
zen commandant van het Friesch verband, de 
schietprijzen uitgereikt werden. 

Wognum, 2 Maart. Jaarvergadering met prijs
uitreiking onder leiding van den plaatselijken 
voorzitter, den heer J. Commandeur. Dank zij 
de gezamenlijke actie van plaatselijke commis
sie en leden en dank zij de goede gaven van 
vele der ingezetenen, kon ieder der aanwezi
gen met een fraaien of nuttigen prijs worden 
bedacht. Prijswinners van 1935 (waarvoor nog 
prijz n moesten worden uitgereikt) waren: M. 
Bleer met 99 pt.; N. Commandeur met 96 pt.; 
Jn. Blauw met 96 pt. en G. Hoogerwerf met 95 
pt. Voor 1936 vielen de prijzen aan C. de Boer 
met 95 pt., Jn. Blauw vnd. met 95 pt. en J, 
Koomen met 94 pt. 

Woldendorp, 12 Maart. De afdeelingen in de 
gemeente Termunten, ,,Woldendorp" en "Wa
genborgen", hielden een gecombineerden wed
strijd in café Dijkstra alhier, onder leiding van 
luitenant Bontkes Gosselaar. Mede aanwezig 
waren de leden der plaatselijke commissie, de 
heeren burgemeester van der Ley, J. W. Bos en 
A. Borker, het lid der gewestelijke commissie 
de heer Bontkes Gosselaar Sr. en de comman
dant, kapitein Oosters. 

Enkele prijswinnaars: scherpschutters: K. 
Sanders; 1e klasse: B. Mulder; 2e klasse: W. 
Haveman. 

Op aangename wijze werden de prijzen door 
den aangewezen commandant uitgereikt, na 
eerst in treffende woorden te hebben herdacht 
het heengaan van den voorzitter der geweste
lijke commissie, burgemeester Buiskool van 
Delfzijl. 

Woudrichem, 2 April. In den ouderdom van 
75 jaar is overleden de heer M. D. van Wen
del de Joode, lid van de plaatselijke landstorm
commissie alhier. De overledene was 28 jaar 
lid van den gemeenteraad en heeft zoowel op 
kerkelijk als maatschappelijk gebied veel in het 
belang der gemeente gedaan. 

Op Dinsdag 30 Maart werden onder leiding 
van luitenant Groenendijk de schietprijzen uit
gereikt. Het aantal vrijwilligers is thans 22. 

IJmuiden, 17 Maart. Bij de gehouden schiet
wedstrijden behaalde de afdeeling Velsen den 
eersten prijs met 239 pt., Schoten den tweeden 
prijs met 238 pt. en Heemstede den derden 
prijs met 237 pt. 

Zevenhuizen (Z.-H.,) 12 Maart. De plaatse
lijke landstormcommissie, die eenige aanvulling 
gekregen heeft, bestaat thans uit de heeren: 
R. Gallas, voorzitter; G. Braat, vice-voorzitter; 
Th. H. Klinkhamer, eere-voorzitter; W. Staart
hof, secretaris; ds. W. G. Bovendorp, penning
meester; L. Dekker; J. v. d. Knaap; ds. Tj. Tak; 
A. van Kooten; J. de Reus; D. A. Wolfskeel; 
S. Wobbes, plaatselijk lëider en S. Valenkamp, 
hulpleider. 

Er heeft zich een dames-comité gevormd tot 
het bijeenbrengen van gelden voor een vaan
del van de afd. Zevenhuizen. Het comité be
staat uit de dames: Gallas, voorzitster; Boven
dorp, secretaresse; F. Berkhout, penningmees
teresse; Klinkhamer, Staarthof, de Reus, Wolfs
keel, van der Knaap, Wobbes, van der Griendt, 
Heuvelink en mej. M. Gallas. Voor dit doel 
zal vermoedelijk in Juli a.s. een bazar gehou
den worden. 

De afdeeling Zevenhuizen telt thans 32 vrij
willigers. 

Zuidlaren, 21 Maart. Onder voorzitterschap 
van burgemeester mr. G. W. J. baron v. d. 
Feltz werd een zeer geslaagde propaganda
samenkomst gehouden, waarbij mr. Bouma, bur
gemeester van Emmen en res. luit.-kol. C. v. d. 
Nieuwenhuizen, uit Noordwolde, spraken. Mr. 
Bouma wees op de toestanden in Spanje. De 
dreunende stap van het gewel,d, noch de sikkel 
en hamer worde hier geduld, riep spr. uit. 

Zutfen, 12 Maart. Prijsuitreiking in het ge
bouw van de burgerwacht van den wedstrijd 
uitgeschreven door den B.V.L. en de burger
wacht van Zutfen. De heer H. G. J. Schille
mans heette o.m. res.-kolonel N. J. Lavaleije, 
voorzitter-secretaris van de gewestelijke land
stormcommissie De IJssel, hartelijk welkom, die 
daarna overging tot het uitreiken van de korps
en eerebaanprijzen. 

Enkele uitslagen. Korps A: B. W. de Steeg, 
243 pt.; V. Kon. en Vader!. Deventer, 242 pt.; 
B.V.L. Brummen, 241 pt. Korps B: B.V.L. Brum
men, 230 pt.; B.W. de Steeg, 228 pt.; B.W. 
Brummen, 224 pt. 

Personeel A: de Witte, v. K. en V. Deven
ter, 50; Forch, v. K. en V. Deventer, 50; Assie, 
B.V.L. Brummen, 50. 

Personeel B: H. Bats, Nimrod, Eefde, 50; J, 
Berends, B.W. Brummen, 50; K. Wilbrink, B.W. 
Hall, 49. 

Eerebaan A: de Witte, v. K. en V. Deventer, 
50; G. J. Beker, B.W. Brummen, 50; P. Wit
marsum, B.V,L. Brummen, 50. 

Eerebaan B: 0. J. Keiser, B.W. Haarlem, 
49; Veldkamp, B.V.L. Zutphen, 49; H. Zwiers, 
B.W. Zutphen, 49. 

Vrije baan: Kors, B.V.L. Enschede, 90, 62 x 
30; Wansink, B.V.L. Brummen, 90, 28 x 30; 
P. Schoonman, B.V.L. Brummen, 90, 19 x 30. 

Zoetermeer, De afd. Zoetermeer van den 
B.V.L. hield de vorige maand in het gymnastiek
lokaal een propaganda-avond. 

Het speet den voorzitter der afdeeling, bur
gemeester Middelberg, te moeten mededeelen, 
dat overste Boots wegens een lichte ongesteld
heid niet aanwezig kon zijn. 

Het deed hem echter genoegen te kunnen 
mededeelen, dat mej. Secrève, leerares aan het 
conservatorium te 's-Gravenhage, zoo bereid
willig geweest was hier hedenavond eenige 
nummers te willen declameeren. 

Spr. schetste verder den landstorm als een in
stituut dat van buitenaf niet merkbaar is, maar 
dat in tijden van revolutie een groote steun 
zal blijken te zijn voor de regeering. Hij besloot 
zijn openingswoord met het verzoek tot het zin
gen van 2 coupletten van het lied "Wij willen 
Holland houden", waaraan door de vergadering 
spontaan werd voldaan. 

Hierna sprak mr. dr. Beumer uit Utrecht. 
Deze ving zijn rede aan met de spreuk: ,,Ik 
blijf getrouw en wijk niet af". Spreker schet
ste de vooruitstrevendheid van het Nederland
sche volk op het gebied van inpoldering, vlieg
wezen, bruggenbouw, drooglegging der Zuider
zee enz. en wees er op, dat Nederland in den 
loop der eeuwen op velerlei gebied een groote 
rol heeft gespeeld. Spreker weidde uit over de 
beteekenis van het Oranjehuis voor Nederland, 
dat de bevechter was van de Hollandsche vrij
heid en wekte op tot getrouwheid aan over
heid en gezag in deze troebele tijden met hun 
tal van politieke stroomingen. Speciaal bestreed 
spreker de N.S.B., die hij onoprecht noemde. 
Hij was ervan overtuigd, dat het overgroote 
deel van het Nederlandsche volk geen dicta
tuur wenscht. 

Hierna declameerde mej. Secrève een vijf
tal nummers, die zeer in den smaak vielen. 

Na de pauze sprak de heer D. J. Karres over 
de beteekenis van den B.V.L., vooral de jon
geren opwekkend zich aan te sluiten. 

Hierna had de uitreiking plaats van een twee
tal medailles en een tweetal brevetten als 
scherpschutter aan C. J. Koole en C. Weening 
en werd overgegaan tot uitreikin!! van den 
grooten wisselbeker van Zuid-Holland-West, in 
1936 gewonnen door de afdeeling Zoetermeer 
van den B.V.L. Deze uitreiking geschiedde door 
majoor Kroos, die wees op de bijzondere pres
tatie van de afdeeling Zoetermeer, die dezen 
beker wist te winnen, bestreden door 41 afdee
lingen. Deze prestatie was vooral te danken aan 
het goede schieten van de heeren v. d. Meer, 
van Doornen en P. de Bruin. 

Nadat mej. Secrève bloemen waren aange
boden werd de avond met het zingen van het 
Wilhelmus gesloten. 

Zwartsluis, 12 Maart. Jaarvergadering in het 
Nutsgebouw, onder voorzitterschap van burge
meester D. de Koning, die o.m. welkom heette 
res.-kolonel K. L. Rozendaal en mr. E. I. F. de 
Bruyn. Hierna sprak de kolonel Rozendaal over 
de beteekenis van den B.V.L. Hij wenschte 
voorts den plaatselijken leider, den heer A. J. 
Vinke, nog geluk met zijn onlangs gevierd 12½
jarig leiderschap. Dan werden de schietprijzen 
uitgereikt. 

Vervolgens werd verslag uitgebracht door 
den penningmeester, den heer J. B. de Goede. 
Het boekjaar werd afgesloten met een nadeelig 
saldo van f 19.18. Ten slotte is een drietal films 
vertoond, w.o. de film van de schietwedstrijden 
te Zwartsluis. 

Zijtaart, 26 Febr. Als spreker trad op de se
cretaris van de gewestelijke landstormcommis
sie "De Meijerij", de heer van Agt. Spr. zette 
in bevattelijke woorden het ontstaan en het 
wezen van den B.V.L. uiteen, waar hem een 
gul applaus ten deel viel. Hierna nam overste 
Hafkemeijer het woord die een technische be
schouwing gaf over de militaire organisatie van 
den B.V.L. 
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LANDSTORMKORPS STELLING VAN 

AMSTERDAM. 
Reserve-Kolonel C. M. Donck. 

De Res. Kol. C. M. Donck, Comman
dant van het Landstormkorps "Stelling 
van Amsterdam" zal op 1 Mei a.s. als 
zoodanig aftreden, wegens einde van 
zijn diensttijd hij het res. personeel der 
Kon. Landmacht. 

De Kol. Donck, werd in October 1931 
na een eervol ontslag uit den actieven 
dienst, benoemd tot Commandant van 
het Korps en heeft gedurende den tijd, 
dat hij als Commandant is opgetreden, 

Res.-Kolonel C. M. DONCK. 

veel in het belang van den Landstorm 
verricht. Door hem werden meermalen 
avondvergaderingen gehouden met Of
ficieren en ook met Onder-Officieren, 
voor het bespreken van verschillende 
onderwerpen den B.V.L. rakende; voor
al de besprekingen aan de hand van een 
maquette hadden veel succes. 

In de af deelingen is de Commandant 
geen onbekende en een graag geziene 
figuur. 

Uit naam van de vele Landstormers 
welke onder zijn commando hebben ge
diend, wenschen wij den Kolonel Donck 
nog vele jaren een welverdiende rust. 

BEËEDIGING 
RESERVE-OFFICIEREN VOOR 
SPECIALE DIENSTEN BIJ HET 
VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 

SPOORWEGDIENST. 

Zaterdag 27 Februari j.l. heeft in het 
hoofdgebouw van den Generalen Staf, 
Lange Voorhout 7 de beëediging plaats 
gehad van een 5-tal reserve-officieren 
voor speciale diensten bij het Vrijwil
lig landstormkorps spoorwegdienst, t.w. 
de heeren: S. L.B. Timmerman, G. van 
Busschbach, A. J. C. van Agtmaal, G. 
Ellerbroek en P. J. Kost. 

Bij deze plechtigheid waren mede de 
Officieren van de Sectie Spoorweg
dienst van den Generalen Staf alsmede 
enkele belangstellenden aanwezig. 

Nadat de le Luitenant J. Reinink van 
de Sectie Spd. van den Generalen Staf, 
toegevoegd aan den Kolonel van den 
Generalen Staf N. T. Carstens, Com
mandant van het Vrijwillig Landstorm-

ClJ,r,M~• 
's-Gravenhage. Tel. 117505 * 

korps Spoorwegdienst, het K.B., waar
in de benoeming van deze Reserve
Officieren was vastgesteld, had voorge
lezen, ging de Kolonel Carstens, na 
eerst op de groote beteekenis van den 
eed te hebben gewezen, over tot de 
beëediging. 

Daarna richtte Z.H.E.G. zich ander
maal tot de benoemde Officieren om 
hen geluk te wenschen met deze voor 
hen zoo gewichtige gebeurtenis, om ten 
slotte nog met een enkel woord het 
ontstaan en de doelstelling van het 
Vrijwillig Landstormkorps Spoorweg
dienst in het licht te stellen, daarbij in 
het bijzonder wijzend op de taak van 
den bij het Korps ingedeelden Officier. 

Met een driewerf "hoera" op H.M. 
de Koningin werd de plechtigheid be
sloten, waarna, onder aanbieding van 
den eerewijn, nog een oogenblik in ge
zellig samenzijn werd doorgebracht. 

Met de beëediging van de 5 bovenbe
doelde officieren, is de officiersenca
dreering van het Korps thans compleet; 
waarbij evenwel nog geen rekening 
kon worden gehouden met het mob. 
verloop, zoodat - dit stellend op n 0/o, 
nog 1 Res. Kapitein en 1 Res. le Luite
nant voor speciale diensten bij het 
korps kunnen worden benoemd. 

SCHIETOEFENINGEN EN 
-WE.DSTRIJDEN. 

Regeling Schietoefeningen 
en Wedstrijden bij den 
Bijzonderen Vrijwilligen 

Landstorm. 
INSPECTEUR VAN DEN 

VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 

R. No. 217 dd. 29 Dec. 1922, gewijzigd 
bij R. 74 van 1924 R. No. 35 van 1924 
en bij R. 72 van 1925. (Zie ook R. No. 13 
dd. 12 Febr. 1927 R. No. 13 dd. 25 Jan. 
1928, R. No. 9 dd. 11 Febr. 1929 en 
R. No. 10 van 1932). 

1. Algemeen. 
Een der middelen om te komen tot de 

gewenschte consolidatie van den Bij
zonderen V rijwilligen Landstorm is het 
houden van schietoefeningen en wed
strijden, waardoor tevens de schiet
vaardigheid der betrokken dienstplich
tigen wordt bevorderd. In overleg met 
de Nationale Landstorm Commissie is 
daartoe de navolgende regeling vastge
steld: 

2. Grondslag, indeeling en regeling. 
De korpsen van den Bijzonderen Vrij

willigen Landstorm worden beschouwd 
als grondslag voor de indeeling en de 
regeling, waardoor samenwerking mo
gelijk is van de Commandanten der 
korpsen en verbanden met de be
treffende Gewestelijke Landstormcom
missiën. 

3. Verdeeling van arbeid. 
Terwijl zoowel de Gewestelijke als 

de Plaatselijke Landstormcommissiën 
de deelname aan de schietbijeenkom
sten bevorderen, bepaalt de arbeid van 
den Commandant zich tot de technische 
regeling en leiding der schietoefeningen 
en wedstrijden, zulks met het oog op 
gevaar, ter bereiking van grooter 
schietvaardigheid en ter controleering 
van munitie-verbruik. 

4. Plaatselijke leiders en instructeurs. 
De Gewestelijke Landstorm Commis

siën hebben in de verschillende plaatsen 
in haar gebied, plaatselijke leiders aan
gesteld, gekozen uit de afdeeling van 
den Bijzon deren V rijwilligen Landstorm 
ter plaatse. Aangezien deze plaatselijke 
leiders meestal een rang in het leger 
vervullen en veelal bij mobilisatie van 
den Bijzonderen V rijwilligen Landstorm 
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tot handhaving van orde en rust en tot 
steun van het wettig gezag, eene functie 
als commandant dier afdeeling vervul
len, komen zij in de eerste plaats in aan
merking om op te treden tevens als in
structeur bij de schietbijeenkomsten. 
Alleen wanneer de korpscommandant 
't niet met zijn verantwoordelijkheids
gevoel overeen zou kunnen brengen, 
kan hij een instructeur (baancomman
dant) aanwijzen naast den plaatselijken 
leider, waartoe hij (binnen de grens van 
zijn verantwoordelijkheid) bij voorkeur 
dien persoon aanwijst, op wiens mede
werking de desbetreffende commissie 
het meest prijs stelt. Hierbij mag even
wel uit ,een zuinigheidsoogpunt slechts 
bij uitzondering verplaatsing of vervoer 
van de eene plaats naar de andere wor
den toegestaan. Met deze beperking 
van keuze dient bij het overleg van den 
commandant en de betreffende commis
sie rekening te worden gehouden. 

5. Taak Commandanten. 
De commandanten van korpsen ver

leenen hunne medewerking tot het be
schikbaar stellen van: 

a. banen; 
b. personeel ter bediening van de 

schijven; 
c. geweren; 
d. patronen; 
e. schoonmaakgereedschappen; 
f. plakmiddelen en 
g. andere hulpmiddelen. 
Zij stellen orde op een behoorlijk on

derhouden der wapens, het beheer der 
patronen en het controleeren van het 
goed plaats hebben der oefeningen en 
wedstrijden. 

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

6, Taak der plaatselijke leiders. 
De plaatselijke leiders zijn belast 

met: 
a. het versterken van de saamhoorig

heid der bijzondere vrijwilligers hunner 
afdeeling: 

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

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

d. het opgeven van mutatiën bij hunne 
afdeeling aan den Secretaris van de be
treffende Gewestelijke Landstorm Com
missie. 

7. Taak Instructeurs. 
De instructeurs treden tevens op als 

baancommandant. Zij houden aantee
kening van de verschoten patronen en 
van de resultaten bij het schieten ver
kregen. Daartoe worden hun door de 
korps- (verband) commandanten schiet
lijsten verstrekt. 

8. Hulppersoneel. 
Het bedienen van schijven en het 

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

Overleg met de betreffende commis
siën kan, in verband met hare plaatse
lijke bekendheid, leiden tot het beko
men van personeel, dat de werkzaam
heden tegen geene of zeer geringe ver
goeding 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 korpscommandanten houden jaar
lijks één of zoo noodig meerdere bijeen
komsten met de plaatselijke leiders, 
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 ge
stelde wapenen, tenzij de deelnemers 
wapenen onder hunne berusting heb
ben; de schietoefening biedt alsdan een 
goede gelegenheid een wakend oog op 
den toestand der wapenen te houden. 

Per oefeningsklasse van gemiddeld 
25 schutters wordt hoogstens 2 uur in
structie-toelage per oefeningsdag uitge
keerd. (Het doen schieten van 2 of meer 
verschillende klassen na elkaar op een
zelfden 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 telken jare te 
bepalen aantal patronen per jaar. 

12. Schietwedstrijden. 

Er kunnen plaatselijk zoowel als 
korpsgewijze schietwedstrijden worden 
gehouden. 

Het al dan niet houden van korps
wedstrijden behalve de plaatselijke 
wedstrijden en het al dan niet plaatse
lijk schieten der eventueele korpswed
strijden wordt overgelaten aan het oor
deel van de betreffende gewestelijke 
commissiën, na overleg met den be
trokken commandant, waarbij in het 
oog gehouden moet worden, dat het 
voor de schietoefeningen en wedstrijden 
toegestane bedrag niet wordt over
schreden. 

Het verdient aanbeveling verschil te 
maken tusschen de belangrijkheid van 
plaatselijke- en van korpswedstrijden 
door aan een belangrijker wedstrijd niet 
te doen deelnemen, dan nadat bij een 
vorigen (minder belangrijken) wedstrijd 
een bepaald aantal punten is behaald. 

13. Prijzen schietwedstrijden. 

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

14. Technische regeling van de 
Schietoefeningen. 

Er wordt geschoten met geweer, 
karabijn, geweer tot K.S.O. c.q. marga
geweer met de patronen, in de houdin
gen, op de schijven en op de afstanden, 
zooals voor het leger in de desbetreffen
de voorschriften of aanwijzingen is be
paald. 

Schijven enz. moeten middels aanvra
gen in twee-voud aan de K. M. A. wor
den aangevraagd. 

De verstrekking van kogelga tpleis
ters en schietlijsten geschiedt - op 
aanvrage - 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. 
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15. Vrijwillige L. S. K. Motordienst en 
Vaartuigendienst. 

De vrijwilligers bij de landstormkorp
sen Motordienst en Vaartuigendienst 
kunnen deelnemen aan-de schietoefenin
gen en wedstrijden van de afdeeling 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm in 
hunne woonplaats. 

COMPTABELE EN 
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN. 

Algemeen. De verantwoording der 
kosten, verbonden aan de schietoefe
ningen en wedstrijden van den Bijzon
deren V rijwilligen Landstorm moet ge
heel afzonderlijk worden gehouden van 
die van andere uitgaven en moeten aan 
de hand van het rondschrijven No. 191 
van 17 'November 1922, (2e bladzijde), 
kolommen 3, 4, 5 en 6 worden opge
maakt. 

De verantwoordingsstukken moeten 
in rooden inkt het opschrift dragen: 
Art. 32. Begrooting B. Z. (schietoefenin
gen en wedstrijden). 

ad. 3. Jaarlijks vóór of op 1 Februari 
wordt door de korpscommandanten een 
begrooting van kosten betreffende de te 
houden schietoefeningen en wedstrijden 
op het Inspectiebureau van den Vrijwil
ligen Landstorm ingediend, berekend 
naar het vermoedelijk aantal deelne
mers en vermeldende: 

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

en huur van banen, schietplaatsen en 
schietmiddelen; 

d. overige kosten. 
Wanneer een indruk verkregen is 

van het totaal der door de korpscom
mandanten noodig geachte gelden, 
wordt aan elk der commandanten een 
maximum-bedrag ter beschikking ge
steld, welk bedrag in geen geval mag 
worden overschreden. 

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

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

ad. 10. De korpscommandanten kun
nen voor het houden van vergaderingen 
met de Plaatselijke Leiders en met 
de aangesloten Reserve-Officieren be
schikken over een bedrag, hetwelk 
jaarlijks door de Nationale Landstorm 
Commissie wordt vastgesteld en in de 
toewijzing der door de Gewestelijke 
Commissiën te verantwoorden gelden 
wordt opgenomen. 

Uit deze beschikbare gelden dienen 
te worden betaald alle kosten aan de 
vergaderingen verbonden, t.w. zaal
huur, een eenvoudige consumptie, als
mede reis- en noodzakelijk te maken 
verblijfkosten van de ter vergadering 
aanwezigen. 

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. 
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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 een 
overzicht der besteding der gelden, ver
deeld als in punt 3 voor de begrooting 
van den Vrijwilligen Landstorm is op
gegeven (R. No. 191, 7 Nov. '22). 

Ook de Nationale Landstorm Com
missie ontvangt terzelfder tijd een ver
slag van de gehouden oefeningen en 
wedstrijden van de zijde der Geweste
lijke Landstorm Commissiën. 

(Wordt vervolgd.) 

ONTVANGEN BOEKEN, 
BROCHURES, ENZ. 

Wij ontvingen van de Nederlandsche 
Beweging voor Eenheid door Democra
tie No. 4 van de E. d. D. Serie, getiteld: 

,,Weest op Uw hoede!" 
Moskou zonder masker, 
door G. Oversteegen. -
N.V. Uitg. Mij.Nauta & Zn., 
Velzen. 

De schrijver van dit belangrijke boek
werkje heeft een vooraanstaande plaats 
bekleed in de Communistische Partij en 
is zelfs geruimen tijd ter leering geweest 
in Moskou. 

Wat hij daar gezien en ondervonden 
heeft was voldoende om hem geheel 
teleurgesteld naar Nêderland te doen 
terugkeeren. 

Oversteegen, van geboorte en opvoe
ding een atheïst, heeft sindsdien de 
christelijke leer omhelsd en het bolsje
wisme den rug toegekeerd. Bovenge
noemde brochure van zijn hand ver
raadt den man van ervaring en practijk. 

Het boekje is zeer leerzaam voor al 
degenen, die den waren aard van het 
communisme willen leeren kennen. 

Van de hand van denzelfden schrijver 
is de brochure "Van Moskou naar Gol
gotha", waarin Oversteegen een be
schrijving geeft, langs welken weg hij 
van het communisme overgegaan is naar 
het christendom. 

Beide werkjes zijn zeer aan te be
velen. 

EEN LIED VOOR DEN B.V.L. 

Strijders voor de heil'ge goed'ren, 
door God aan ons volk verleend, 
Staan wij hier als N eêrland' s zonen. 
in de B. V. L. vereend. 

Groet het Vaandel, 
Houdt Uw kruit droog, 
Pal voor Volk en Vaderland; 
"Af de handen 
van de Oranjes!" 
Blijv' de leus tot aan het graf. 

Neen, zij zullen het niet hebben, 
't Oude, dierb're Nederland, 
B. V. L. dringt kloek op zijde 
al wie zich daarte~en kant. 

Voor de Vrijheid, 
voor 't gezag ook, 
strijdt de B. V. L. vol vuur; 
Rond den troon 
van de Oranjes 
staat de V. L. als 'n muur. 

J. J. B. 
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Voor Jong Nederland 
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JONGENS EN MEISJES, 
Sommige kinderen vinden het jam

mer, dat ze het "Landstormblad" wat 

laat ontvangen. Daarom komen ze met 
hun oplossingen soms wat achteraan. 
Toch mogen die ook gerust inzenden; 
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als het maar gebeurt voor den twintig
sten der maand. 

Als het alleen ging over een dozijn 
kinderen, die jarig zijn, of met een goed 
rapport naar een hoogere klas overgaan, 
dan zou ik die gaarne bij zulk een ge
legenheid willen gelukwenschen. Maar 
voor een paar honderd inzenders, of 
soms nog meer, kan ik daarmee tot m'n 
groote spijt niet beginnen. Jammer, hè? 
Maar 't is nu eenmaal niet anders! Daar
om even goeie vrinden, hoor! 

Het adres voor oplossingen is: 

AAN OOM BERTUS, 

Postzegel 
van 

6 cent 

p/a Bureau van Het Landstorm.blad, 
Koninginnegracht 50, 

's-GRA VENHAGE. 

GROEP A. 

(Onder de 10 jaar.) 

INVULRAADSEL. 

dient om lijnt jes te t rekken. 
is een na jaarsbloem. 
vroegere woeste zeeroovers. 
is een berggeit. 
is een zoete lekkernij. 
staat voor den trein. 
is een sappige tuinvrucht . 
legt men op een wond. 
is een peulvrucht. 
is een speeldingetje voor 
babies. 

Wanneer je de voorste letters onder 
elkaar leest, krijg je den naam van iets, 
dat je nooit moet worden. 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar.) 

INVUL RAADSEL. 

is een boomvrucht. 
beoogt de koopman. 
de bergen in Zwitserland. 

is de baby van de kip. 
is een versiersel voor 
meisjes. 
is afkomstig van den olifant. 
is een andere naam voor 
ooievaar. 
heeft vooral vroeger ons 
land vaak geteisterd. 
is een andere naam voor 
wolf. 
is het derde seizoen. 
is de zetel van een vorst. 
is een hemelgeest. 
is een schietwapen. 

De voorste letters onder elkaar gele
zen vormen den naam van iets, dat de 
jeugd slecht aanstaat. 

WIE LACHT DAAR? 

Een kleermaker leverde een costuum 
af, dat hij voor een student gemaakt had. 

Deze bekeek het pak met lachend ge
zicht en zei : ,,Ik maak u wel m'n com
pliment over de fijne snit en de keurige 
afwerking ! U is wel een eerste-klas vak
man. U kunt heel wat, maar één ding 
kunt u niet! " 

,,En dat is? ''. vroeg de kleermaker. 
,,'t Eerste kwartaal geld krijgen!' ' zei 

de student. 

* 

De directeur vroeg aan een klerk, die 
over tijd op 't kantoor kwam: ,,Meneer. 
Krans, waarom is u vanmorgen zoo 
laat?" 

De klerk: ,,"k Ben thuis van de trap
pen gevallen!" 

De directeur: ,,Dan had u nog ·vroe
ger hier moeten zijn! " 

* 

Een boer had een nieuwen knecht ge
huurd en maakte met hem de volgende 
afspraak : ,.Hoor 's hier, Gijs! Ik ben niet 
gewoon veel woorden op de boerderij 
vuil te maken, als 'k wat van je verlang. 
Als 'k zóó met den vinger wijs, dan be-

DE 1 
PRACTISCHE ~ 

teekent dat doodeenvoudig: ,,Ga aan je 
werk!" 

"Wel!" antwoordde de knecht, .,dan 
komen we goed bij elkaar, want ik hou 
ook niet van lange redenaties; als ik, 
om een voorbeeld te noemen, zoo maar 
even met m'n hoofd schudt, dan wil dat 
zooveel zeggen als : ,,Ik doe 't niet! " 

* 

Jetje uit Amsterdam was met haar 
Mammie op een boerderij in pension. 
Op een avond ging ze, moe van 't spe
len, op de bank zitten onder den linde
boom. Daar zat juist de boerin een kip 
te plukken. Jetje keek een heele poos 
dat werk aan en vroeg toen ernstig: 
"Juffrouw, kleedt u de kippetjes ook 
iederen avond uit?" 

* 

Hansje kreeg voor 'teerst een handje
vol kersen en wou de pitten doorslik
ken. Maar z'n Moeder zei telkens : 
"Spuug uit!" Toen den volgenden dag 
de koopman met kersen weer kwam, 
vroeg Hansje: .,Mammie, koopt U weer 
spuug u i t?" 

DE KWAKKELWINTER. 

Jong Holland wil genieten 
Op blanke, gladde schaats; 
Maar ach! de kwakkelwinter 
Spot met de jonge maats. 

Het vindingrijke volkje 
Weet hierop echter raad: 
Het asfalt op de straten 
Brengt wonderfijne baat. 

Jong Holland wil genieten; 
- Geen sterk gestolde vloed? -
Welnu! rolschaatsen zijn toch 
Als d'echte haast zoo goed! 

Daar starten reeds de rijders! -
- Met ratelend hel geluid 
Schiet op de raadjesschaatsen 
De bende rap vooruit. 

Jong Holland wil genieten; 
De jool schalt schaterend op ; 
Vooral wanneer een krabbelaar 
Al struikelend haalt een strop. 

Dat wemelt en dat wiegelt; 
Dat maait en zwaait en draait ; 
Dat rent en rolt en ratelt; 
Dat krast en krijscht en kraait! 

Jong Holland wil genieten; 
Ja! 't kost soms buil of wond ; 
Maar nooit verdrinkt er eentje! 
En 't maakt zoo kwiek gezond! 

De club denkt pas aan stoppen, 
Als 't beduur-klokje luidt; 
En lacht den kwakkelwinter 
Met stralend' oogen uit. 

OOM BERTUS. 

Voor de overstelpende bewij
zen van deelneming, ontvan
gen bij het overlijden van 
onzen Broeder, Zwager en 
Oom, den heer 

Mr. C. A. Star Numan, 
HUISVROUW 
KOOPT 

KONINKLUKE= BEGEER VRAAGT PRIJS Buiten Damsterdiep 36-36a 

betuigen wij onzen hartelijken 
dank. 
Groningen, April 1937. 
Slochteren: 

C. C. Th. à Th. van der 
Hoop van Slochteren

Star Numan. 
Mr. E. J. Th. à Th. v. d. 
Hoop van Slochteren. 

Hemmen (Geld.): 
C. D. IIeldring-

Star Numan. 
Ds. 0. G. Heldring 

en Kinderen. 

B.V.L.-er, 
oud 28 j., R.K., in bezit van 
politie-diploma, zoekt werk
kring als tuinknecht, bosch
wachter, huisknecht of derg., 
v.g.g.v. Brieven onder no. 88 
aan het bureau van dit blad. 

WIE HELPT JONGEMAN, 
lid van den B.V.L., juist ont
slagen uit militairen dienst 
(gediend hebb. bij 19e R.I.) 
aan betrekking als BOSCH· 
WACHTER of hulp v. bosch
wachter, nachtwacht op fabr. 
of andere inrichting, of iets 
dergelijks? Kan behoorlijk 
met wapens omgaan en is in 
bezit van politiediploma. Br. 
onder no. 89 bur. v. d. blad. 

BIJ 1 •v•o·o""R""5CHO"'!"'!' Tl!:N VROOM & 
DREESMANN 

MEDAILLES - INSIGNES - SPORTPRIJZEN 

G. HORDIJK DAMES!! STOOMWASSERIJ "NEDERHORST" 
JAN SNEL - NEDERHORST DEN BERG 
levert U een beslist heldere was 

Verhuur. Stalling. Reparatie 
Bussen - Taxi's 
L a g e tar ieven 

GRONINGEN 

Jou. v ÄNRAÏÊEuwEN A. ten Bruggencate 
Boncnburgerlaan 125a 

HEERDE 
Luxe verhuur. Bondsr ijwiel
herst. Agent Fongersrijwielen. 
Reparatie auto's en motoren 

Broek op Langendijk 

Telefoon 48 

P etro Ie u mp ro du eten Kisten- en Raomlijsten
fohriek. Annex Houthondel 

b P.J. HECKER, DORDRECHT VOOR: 
TELEFOON 19 Billijke tarieven, zowel p. stuk als p. k.g. en p. a onnement Voor s traat 257 _ Telef. 4796 Médailles, insignes, 

BERKEL EN RODENRIJS
_______________________ kransen, bekers, enz., 

Sinds ruim 25 jaar 't ou de bekende a dr es: 
Firma 

FIRMA H. MOOI & Zn. Wed. Boonstoppel & Zn. 
Waddinxveen 

het adres voor prijzen Î. F ABERY DE JONGE 
op luxe en huishoude-
lijk gebied. 

Verzending naar alle plaatsen 

Juwelier - Horloger 
GOES 

ASSEN 
• 

• 
Lak- en Vernisfabriek ANDUKER TAFELKOEKEN UNIFORMEN 

MILITAIRE KLEERMAKERIJ 
Coupeur overal te ontbieden 

• 
Levering 

uitsluitend aan den handel 

.NU IS HET FOKTIJD "vooR KU~K~~~ ! L A G G E N 
Een belangnJke factor h1erb1J 1s : VAANDELS 
DE JUISTE VOEDING TOE TE DIENEN 

Vraagt daarom steeds onze opfokvoeders en kuikenzaden. 
U zult daarmede succes hebben. 

Het neusje van de zalm l 
Prijs 25 et per bus 

Firma FAUST & DE VRIES 
Andijk-Oost 

van kamg. whipcord 

f 55.-
MAISON GERMAN 
DEN BOSCH 
Hinth amerstraat 153 

"DE STAD MAASTRICHT" Reist per AA A Busdienst 
Steeds een schit terende keuze 
in glas, porselein , aardewerk 
en a lle bijkomende huishou
delijke artikelen, 

naar 

Apeldoorn, Arnhem en Ed~ 
Specia le L u x e Touringcars 
voor Gezelschappen. 

Adverteert in dit Blad FIRMA W. H. H. v. d. BORN en Co., Terschuur 

BEKERS MEDAILLES 
L. P. BOSMAN - DEN HAAG 

WESTEINDE 36 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen, Uniformborduursels 

GEBRS. WELKERS 
HOORN • BEVERWIJK 

Gebrs. ROBART . Apeldoorn 
Marktstraat 8 - Telefoon 2871 
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VLAGGEN-VAANDELS H V VEEN -
INSIGNES · · KISTENFABRIEK IN ALKMAAR 

Telef. 246 KAMPEN SING[R-TAX 
N .V. 

C. KASTELEIN EN ZOON 'S 
AANNEMERSBEDRIJF Borduur-atelier IJSSELMUIDEN 

C. Doncker --- DORDRECHT 
LE IDEN 
BREESTRAAT 159 - TEL. 851 

N.V. Houthandel "ALBLAS" 
WADDINXVEEN 

O PSLAGPLAATSEN 
's-GRAVENHAGE: 
Fahrenheitstr. 343 
ROTTERDAM: 
Zwaanshals 119-121 

Vraagt prifs van TRIPLEX 
in diverse soorten en dikte■ 

LAAT 
OP UW nIJWIEL EEN 

WOERD Kettingkast 
MONTEEREN! 

Kwaliteit A A is de beste 

v.h. J. van Maanen en Zonen 

FREDERIKSTRAAT 
h k. Prinses Mariestr. 
's-GRAVENHAGE 
TELEFOON 113 3 9 2 

U NIFORM- EN BURGER
KLEEDING NAAR MAAT 

Fa. Chr. Schotanus & Zn 

Alle soorten uniformkleedlng 
Prima coupe 
Scherp concurreerend 

VAN ZWIETEN & Co. 
KLEERMAKERIJ 

L EIDEN 
BREESTRAAT 150 
TELEFOON 1865 

Concurreerende prijzen 
COSTUUMS . . . . . . . . . . f 45.-

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

MACHINEKAMER BEHOEFTEN 
MOTORBOOTDIENST DELFT-ROTTERDAM v. v. 

TRANSPORT naar alle plaatsen 
Ingericht \·oor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G. 
DELFT - HOOIKADE 30 TELEFOON 657 
ROTTERDAM · WIJNHA VEN t.o. 105 • TEL. 13820 

FORD V 8 WAGENS 
TEL E F. 2.2.3.2. 

BERICHT voor de dames van 
al de B.v. L.-en 1 

--Geachte Dames 1 
Wilt U tot aller tevredenheid 
trakteeren, neemt dan onze 

fijne Dê-Dê-Wafels 
Beleefd aanbevelend, 
R. DIJKSTRA's BAKKERIJ 
DOKKUM B 2' 

P. DE VOGEL Pzn. 
TELEFOON No. 53 

BER,KEL EN RODENRIJS 

• 
Hei-, fundeering-

1 

en waterbouwkundige werken 
VERHUREN v. MATERIEEL 

1 

~ 

Aut.omobielenbedrijf 

Spécial Chevrolet 
D. VAN VLIET 

Kerkstraat fl3, Bodegraven 

Schoenen 

L Schoenenhuis 
Huisbrand- W. A. v. d. JAGT, Rotterdam 

en /ndustriekolen Groene Hilledijk 218 ----------
Telefoon no. 56H5 ;;;;; N.V. NEDERL. BASALT Mti 

Buick- en 
Chevrolet Dealer 
Luxe Verhuurinrichting 

ZAANDAM 
Vraagt ons prijs van 

BASALTINE
TROTTOIRTEGE~ 

GROOT HERTOGINNELAAN 39 - 's-GRAVENHAGE 
(hoek Stadhouderslaan) Telefoon no. 336230 

Doorrookers 

met Gouden Koets Lichtbeeld 

J. F. KLUIJTMANS-v. d. LAAK - EINDHOVEN LITHO SIGARENMAGAZIJN 
KERKSTRAAT 18 - TELEFOON 2183 A. D r ü g h O r n 

HET ADRES Yoor uw Was
scherij voor Den 
Haag en om
streken is .... 

Firma T. Kaptein en Zonen 
Haagweg no. 603 
• 's-Gravenhage 
Telefoon 337729 

Uniform- en Civiele kleeding naar maat• Volledige garantie "ZAAN LAND IA 77 
Javastr.S7 . Haag. Tel.113290 

BERGEIJK & ZAAN1DIJK iz d 
1 a en 

STUFKENS !~,~~~: EN °!~!~~~~!~ GEBRS. DE JONGH TE GORCUM, 

Etiketten GOES. 
Prima afw. - Passende coupe _________ _ 

DE BESTE KLEERMAKERIJ IN NEDERLAND! 
... ONTBIEDT HARE REIZIGERS MET DE STALEN
COLLECTIE. - ZIJ BEZOEKEN HET GEHEELE LAND. S.mit, Bottenberg en Co 

Oud-Beierland 
Telefoon no. 38 

MELKPRODUCTENF ABRIEK 

DE EENDRACHT 
BARNEVELD . TeL 46 
Directeur: T.Wiersrna 

Levert alle melkproducten, 
met goud bekroond, uiter.-;t 
concurreercnd. - SPECIAAL 
VERPAKTE ROOMBOTER 

RUBBER 
LIES-, DIJ- EN KNIE-

LAARZEN 
Kwantums speciale prijzen 1 

J. MONSTER, 
Gorinchem - Telef. 841 

W.L.D. 
De man van standing 

draagt 

W.L.D.SCHOENEN 

• 
1 CEMENTSTEENFABRIEK 

en HANDEL in 
BOUWMATERIALEN 

Prijscourant op aanvraag 
Voorstraat 394 • DORDRECHT 

Sollde Agenten gevraagd ., 

UNIF ORMEN Voor geschenken en prijzen I Verkrijgbaar in alle JO MERS f 1 

slaagt men zeker in ~ll■Ull■llllllllll■llll■ffll■UIIIIIIUIIIID voorname zaken LANDS R • N.V. C. W. PANNEVIS 
G. J. RHEBERGEN ,,'T SIERHUIS" -ALKMAAR _ - j Het adres ZAADTEELT-ZAADHANDEL 
(voorh . JULIUS HUF) LANGESTRAAT 86 N.V. STOOMBOOT ONDERNEMING voor prijzen der DELFT 

Iemand van smaak h. t d tr"d TUIN-, BLOEM-
A M S. T ER D A M koopt in ,,'t Sierhuis" , , CONCORDIA'' is de firmasc ie we 

5 
IJ en EN LANDBOUW ZADEN ~,;~;;:;~ ·;~N~L '°'" B I o e menm agazijn Hoo F DKAN TooR = ARNHEM f.:..1!~~~! v ... ., "'"'"'· o/ ,.;,'""'"'""' 

FIRMA DageliJ"ksche Boot- en Autodiensten Afdeeli·ng N.V. SLUIS & GROOT'9 

Motorboot- en autodiensten Kon.Zaadteelt en Zaadhandel 
Telefoon 

386 
• HEERDE H. J. BARMENTLOO v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, Luxe en Huish. artikelen ENKHUIZEN 5 x wekcl. dienst op R'dam-

l 9 k 1 d Groote sorteering 1 
Jen Haag-Leiden; ~ X we e. De I f t' Den Haag, A m ster a m, Lage pr ijzen LTAUNIND•B, OBULWOEZMA•DEENN <lienst op Gron.-Maastricht; JAV ASTRAAT 43 

2 x wekel. dienst op Breda. z d N · • g k rd 't 81 d 
DAGELIJKS naar UTRECHT DEN HAAG - TEL. 111561 aan am, IJmegen en Om e ee Adverteert in dl a Levering uitsluit. a. d. handel 
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HAARLEM 
IS HET A DR ES: □ 

□ VOOR BREDA 

Hotel ~ Café~ Restaurant HOTEL LJON D'OR 
VANILLE roi:i:i;~~ 
MOCCA TO!=!=~t;'S 

EN 

,,DE SCHUUR" 

---

Kruisweg 34-36 
Tel. 10281 -14585 

□ Ml NTO TO!=l=tt'S 
1 1 BILLIJKE PRIJZEN 

Hotel-Restaurant RICHE Café-rest. ,,De Looiersbeurs" 

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, B.REDA 
SPECIALITEIT UNIFORMEN. · Prima Coupe. - Reizigersbezoek op aanvraag. 

TELEF. 491 - HEUVEL 47 
TILBURG 

Kamer met ontbijt . . . . f 3.
Plats du jour \met soep) 

f 1.25 en f 1.50 

K. A. HAVELAAR MODElKANO?-Di~-~~_~·- ··· · ·_· · · ·_fl~ 

MOERKAPELLE (Z.H.) 
Speci a liteit in: 

SCHOFFELMESSEN · STALEN ZWINGEN 
WIEDMACHINES - BOERENWAGENS OP 
LUCHTBANDEN . STALEN WINDMOLENS 
voor waterbemaling, stormzeker. Vraagt prijs. 

Maak hem zelf. Wij leveren 
de complete onderdelen, ge
heel pas gemaakt: 1-persoons 
f 11.50, 2-persoons f 13.75, met 
paddels. Stel niet uit, maar 
vraagt nog heden 
~ gratis prospectus 4W 
KONING 's KANOFABRIEK 
Mare 39 • TeL 3637 - Lelden 

APELDOORN 

HOTEL BLOEMINK 
GEVESTIGD SEDERT 1847 

bij het Kon. Paleis en bosschen 

Fraai gelegen aan de Loolaan 

Wat kan de oorzaak zijn 
van RIEKENDEN ADEM, 

WAT DACHT U VAN ONZE NIEUWE PRIJZEN? LEE uw ARDE~ 
HEBT u ZE NOG NIET? Hotel De Kroon BESLAGEN TONG ? 
Vraagt ze dan nog heden aan uw rijwielhandelaar U 
Tour-, Sport-, Race-, Transport- en Dienstrijwieh - Ve r g a d e r z a I e n 
Ook speciaal voor tandems 

N.V. PRIMARIUS RIJWIELFABRIEK MEPPEL UI TST. KEU KEN 

MIDDELBURG 

HUIZE REMMERS 
Tel. 567 - Heuvel 28 

TILBURG 
Holl. en Duitsche bieren 
Bezoekt Hotel-café-restaurant 
B. Remmers, Bergen op Zoom 
Stationsplein - Telefoon 55 

HOTEL "WELGELEGEN" 
Café-Rest., Pension 
EDE - Telefoon 46 
Stationstraat 94-96 

(bij het station en in de on
middell. nabijh. der kazernes) 
Modern comfort. Sinds jaren 
,,Het Hotel v. H.H. Officieren". 
Garage met ruime stalling en 
1ste klas reparatie-inrich ting. 
LUXE AUTO-VERHUUR 
Aanbevelend, 
JOH. v. .d BERG, eigenaar 

Hotel-Café-Rest. P . Mulders 
Tilburg 
Tel 2385 (2 lijnen) 
• 

HET BESTE EN GOED
KOOPSTE ADRES VOOR 
UW LUNCH EN DINER ! 

Het kan de verrotting zijn 
van het afval van het 
voedsel, dat door te on
regelmatige ontlasting te 
lang in de ingewanden 
vertoeft. Om aan den adem 
dien onverdraaglijken reuk 
te ontnemen, moet men 
den dagelijkschen stoel
gang verzekeren. HOTEL "ABDIJ" GRAAFSTRO!>~~ 
De Purgeer- en Bloed• 
zuiverende p i 11 e n van 
Apotheker H. VAN AKEN, 
specialist te Selzaete, zijn 
het aangewezen middel. 
Apotheker VAN AKEN's 
Purgeer- en Bloedzuive■ 
rende pillen veroorzaken 
geen buikpijn, zij zuiveren 
het bloed en geven het 
nieuwe kracht. 

Gelegen in de bekende Abdij EN ZUIVELPRODUCTEN 

Garage en verhuur inrichting 

TELEFOON 50 

V er k r ijgbaa r : 
Filiaal DORDRECHT 

Voorstraa t no. 119 
Filiaal ROTTERDAM 

Oranjeboomstr. 133 

ZOETERMEER 
TELEFOON No. 38 

THANS DE POPULAIRE HOED 
THE 

CLOCK 
HAT 

v.ut» 

/6.~ 

GEBRS. BIJLOO 
Dagelijksche motorbootdienst 
Schiedam-Amsterdam 
Rotterdam - Vlaardingen v.v. 

SCHIEDAM, Tel. 686'6 
AMSTERDAM, Tel. 3067' 

HERENP AK REINIGEN f 2.
STOMEN 

J H01EVELS 
• VERVEN 

ROTTERDAM - TEL. ,5980 

KAREL I 

Telefoon 14915 - Postgiro 291 

MILITAIRE EN 
Eischt om elk doosje de 
handteekening H. v. Aken. 
Verkrijgbaar bij apothekers 
en drogisten in doosjes 
van 60 cent. 

Il DE ZALM" 
GOUDA 

1ste klas reparatie-inrich ting BURGERKLEERMAKERIJ 
voor auto's 

Importeur 
SCIIUL TE & THIEME 
Middelburg. Postbus 55 

De Auto-Onderlinge, Gronin
gen, vraagt vertegenw. (persp. 
Insp. ). Meeste autoverzek. in 
ons land. Premiën All-Risks 
v.af f 90.- , W.A. v.af f 25.-. 

Bouwkundige Makelaar 
Expert 

Administratie en onderhoud 
van vaste goederen. 
Hypotheken - Assurantiën 
Nassaukade 118-119, A'dam W. 

Gem. Giro B 749 
Postchèque- en Girodienst 2870 

Tel. 82521-85421 

W.VAN STAM 
BERGAMBACHT 

TEL.37 
• 

MACH. HOUTBEWERKING 
IEPEN-, ESSCHEN-, EIKEN· 
EN ACACIA-HOUTHANDEL 
Levert tevens wielen, naven, 
spaken, alle soort. stelen enz. 

Autogen. en electr. lasschen BILLIJKE PR IJZEN 

MUNSTER HOTEL G. M0 A. STEIJLEN 
ROERMOND 

• 
Logies m. ontbijt v.af f 2.50 
Restaurant den geheelen dag 

DONKERSTRAAT 50 

HARDERWIJK 
Tel. 141 - Giro 119428 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ 

VOOR BOUWMATERIALEN, 
STEENEN, CEMENT, 
KALK, GRINT, ZAND 
en verdere benoodigd
heden naar: 

Fa. MASS.IER - MEPPEL 
BLEEK ERS EILAND 

Adres voor Landbouwkalk 1 

HET AANGEWEZEN ADRES Coupeur steeds te ontbieden HET aangewezen adres voor 

BANKZAKEN EFFECTENZAKEN 

NEDERLA.NDSCHE 

voor uw excursies voor 
Arnhem en omgeving is 't Is "DE LELIE", 

VELP die voor uw linnenkast Café-Restaurant 
"DE VEREENIGING" zorgt, als een moeder 
Telef. no. 3190 voor haar kind. 

Speciaal ingericht Stoom en Chem. Wasscherij 
voor groote gezelschappen en Ververij "DE LELIE" 

BERGEN OP ZOOM ---

PARKHOTEL ALLES VAN EEN ANDER 

1 
ASSEN 
124 BEDDEN 

Koud en warm stroom. water 
op a ll e kamers 

Pension f 2.50 en f 3.- per dag 

MAAR . . . . . . 

KOLEN van SCHAAP 
S P OORSTRAAT 3 
D OELESTRAAT 4 

ALKMAAR - TEL. 4052 
HANDEL-MA.ATSCHAPPIJ N.v. Hotel "ATLANTA" 

1 
HOOFDKANTOOR AMSTERDAM APELDOORN • Stationsplein 

Kool' s Wapen-en Kinohandel 
Groote voorraad concours-, 
buks- en bosquette-patronen 

AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM , •s-GRAVENHAGE Indische Riisttafel 
EN IN 41 ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND ~ 

Modernste ter plaatse 

SCHIETPRIJZEN 
o.a. medailles, takken, 
bekers, kranzen enz. is 

FIRMA CORN. PLAS 
(E. C. BILARS) 
LANGESTR. 40 • ALKMAAR 

~E~e! ~:~ FOTAX BRINKERS' ROOMBOTERFABRIEKEN N.V. 
TEL. 2614 Dir. : F. LüHRS 

SMALFILMCAMERA'S 
EN PROJECTOREN 

J. J. KOOL - ROTTERDAM 
Rodenrijschelaan no.27 
Telefoon 41617 

:~;f1~~fir HENRI J. JANSSEN 
" HET WAPEN Vuchterdijk No. 149 

T. FOLKERTS 
Meppelerweg 
STEENWIJK 

LUXE AUTOVERHUUR 

Stoom-, Wasch- en Strijkinr. 

,,JOHAN NA'' 
Firma ,ved. H. van Slagmaat 

WOERDEN 
Opgericht 1770 - Telefoon 169 
Speciaal adres voor wasschen 
van gekl. en wollen goederen 

ZOETERMEER 
HET ADRES VOOR ~o 
IEERST.E KWALITEIT o-t' 1-P 

~ootA6 ~:.v·,::~ 
Leveringen ultslultend aan de handel 

TELEFOONNUMMER ZOETERMEER 4 

VAN DRENTHE" 's-HERTOGENBOSCH 
MARKT 10 1 * 
TEL. No. 8 M"}" . 
ASSEN----• 11taire .. 

en BurgerkleermakenJ 

Hotel-Rest. ,,NEUF" GARAGE "BOOIJ" 
Meppel - Tel. 2322 FRANSCHE KERKSTR. 20 

Uitstekende keuken 

Pied à terre voor Giethoorn, 
Staphorst, Havelte, etc. etc. 

TELEFOON No. 778274 
VO OR BU R G 

• 
HET ADRES VOOR 
LUXE VERHUUR EN TAXI'S 

-
<C H IE \VI IR?©> IL IE î -

LUX - TRUCK 
Voor snel en zuinig vervoer. 

Kracht neemt toe. 
Kost e n d a 1 e n. 

J. 1DE JONG - GOUDA 
Fluw. Singel 59 - Telef. 2824, 

No. 
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N o . 5 - MEI 1 937 VERSCHIJNT ELKE MAAND 14E JAARGANG 

HElf 
LANDSTOR~ INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

-
ABONNEMENTSPRUS fl,50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

Bijdrage 
tot de geschiedenis van Limburg 

en van het Landstormkorps 
,,Limburgsche Jagers" 

Er is geen provincie in Nederland, 
welke vóór de Fransche revolutie uit 
zooveel verschillende gebiedsdeelen be
stond en waarvan de kaart een ware 
lappendeken is. Het Noorden was als 
onderdeel der hertogdommen Cleve en 
Gelre Pruisisch; het land van Weert en 
Roermond, evenals het gebied rondom 
Rolduc was Oostenrijksch, terwijl daar
entegen het land van Sittard en het ge
bied van Tegel en als onderdeel van het 
hertogdom Gulik wederom Pruisisch 
was. Tot de Vereenigde Nederlandsche 
Provinciën behoorden als generaliteits
landen slechts de vesting Venlo, de dor
pen Belfeld en Reuver, de vesting Ste
vensweert en 't land van Montfort, o.a. 
Echt en Maasbracht, Staatsch-Valken
burg en de vesting Maastricht. Maas
tricht zelf was twee-heerig en stond on
der gemeenschappelijk bestuur van de 
Staten-Generaal en den vorst-bisschop 
van Luik, terwijl het gebied van het ka
pittel van St. Servaas in de stad stond 
onder het gezag van het H. Roomsche 
Rijk (Duitschland). Bovendien lagen in 
de provincie verspreid verschillende on
afhankelijke staatjes, o.a. het vorsten
dom Thorn, hetwelk geregeerd werd door 
een vorstin-abdis; het graafschap Grons
veld ; de rijksheerlijkheden Kessenich, 
Rijkholt, Steijn etc. Een deel van het 
land van Weert behoorde als graaf schap 
Horn aan den vorst-bisschop van Luik 
en werd door diens stadhouder ge
regeerd. 

Toen de Franschen ons land veroverd 
hadden, werd de tegenwoordige provin
cie onder twee departementen (provin
cies) gebracht, waaruit - bij de vereeni
ging van België en Nederland tot één rijk 
- in 1814 in samenvoeging met Belgisch 
Limburg de provincie Limburg ontstond. 
Na den Belgischen opstand werden bij 
art. 4 van het tractaat van Londen dd. 
19 April 1839 de grenzen der tegen
woordige provincie vastgesteld. 

Is de geschiedenis van Nederland na 
1839 rustig verloopen, Limburg zou nog 
tot 1866 een zonderlinge plaats innemen, 
aangezien het tot dien tijd als "Hertog
dom Limburg" deel uitmaakte van den 
Duitschen Bond, welke na den val van 
Napoleon door de Duitsche vorsten en 
den keizer van Oostenrijk was opgericht. 
Het doel was het behoud van de uiter
lijke en innerlijke veiligheid van Duitsch
land en de onafhankelijkheid van ieder 

der leden voor zich. Alle bondsleden 
hadden als zoodanig gelijke rechten en 
verplichtingen. Oostenrijk bekleedde het 
voorzitterschap in de vergaderingen, 
welke in de hoofdstad Frankfurt a. M. 
werden gehouden. De bondsvergadering 
besliste over de finantieele en militaire 
verplichtingen der leden. Onze Koning 
Willem I bezat als Nassausche prins de 
heerlijkheden Nassau, Dillenburg, Sie
gen, Dietz en Hadamar. Deze bezittingen 
kon<len moeilijk bij Nederland gevoegd 
worden, waarom men goed vond ze te 
ruilen tegen het Groot-Hertogendom 
Luxemburg, onmiddellijk grenzend aan 
Nederland. Bij verdrag van 31 Mei 1815 
kwam deze ruiling tot stand. Willem I 
zag af voor zich en zijn afstammelingen 
van genoemde vorstendommen ten gunste 
van Pruisen, eveneens van het vorsten
dom F ulda en zijn bezittingen, welke hij 
door besluit der Fransche regeering dd. 
25 Februari 1803 verkregen had. Het 
recht en de volgorde van opvolging, be
staande tusschen de twee takken van het 
Nassausche huis, geregeld door het ver
drag van 1783, bleef gehandhaafd en ging 
over op het groothertogendom. Als vorst 
der afgestane landjes zou Willem I lid 
van den Duitschen Bond zijn geweest. 
Het was dus billijk, meende het Congres 
van den Duitschen Bond, dat hij dit nu 
werd voor Luxemburg. Hierdoor werd 
voor het Nederlandsche vorstenhuis de 
betrekking tot den Duitschen Bond ge
boren. 

' 
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Ruiter der Limburgsche Jagers te paard 1852. 

Sinds de troonsbestijging van Konin
gin Wilhelmina verloor het Nederland
sche vorstenhuis 't Groot-Hertogdom 
Luxemburg, omdat volgens de Nassau
sche Erbverein de kroon niet erfelijk is 
in de vrouwelijke linie, zoolang er man
nelijke erfgenamen in een der beide tak
ken bestaan. 

Bij den Belgischen opstand in 1830 
werd een gedeelte van Luxemburg door 
de Belgen bezet. Onze Koning-Groot
hertog riep den Duitschen Bond op om 
het bondsgebied te helpen verdedigen, 
maar de Bond liet hem in den steek. 
Toen de Londensche Conferentie wei
gerde tot een eindregeling over te gaan, 
zoolang de Duitsche Bond niet uitdruk
kelijk toegestemd had in afstand van een 
gedeelte van Luxemburg, maakte de 
Bondsvergadering bezwaar en stelde 
evenals de Nassausche agnaten, die een 
eventueel recht op Luxemburg verwor
ven hadden, de voorwaarde eener terri
toriale schadevergoeding. Door Frank
furt en Londen gedwongen moest Wil
lem I tenslotte toegeven. 

Op 16 Augustus 1839 werd door Wil
lem I de geheele provincie Limburg, uit
gezonderd de vestingen Venlo en Maas
tricht, als hertogdom Limburg als honds
gebied aan den Duitschen Bond aange
boden, echter met uitdrukkelijk beding, 
dat dit gebied ,een integreerend deel 
van den Nederlandschen Staat zou uit
maken. Dit aanbod werd 15 September 
aanvaard. Bij overeenkomst van 27 Juni 
1839 werden de eventueele aanspraken 
der Nassausche agnaten op Limburg door 
den Nederlandschen Staat afgekocht 
voor f 150.000. In de acte van 5 Sep
tember 1839 had de Duitsche Bond uit
drukkelijk de onbelemmerde toepassing 
der bondswetten op Limburg bedongen. 

In plaats van de rechten en privilegiën, 
welke vroeger alleen aan Luxemburg 
toekwamen, te verdeelen, kende men 
deze thans toe aan Luxemburg en Lim
burg gezamenlijk. 

Officier der Limburgsche Jagers te voe t 1842. 

Het orgaan van den Duitschen Bond 
was de bondsvergadering. Deze was 
tweeledig. Voor het dagelijksch beheer 
bestond het uit den z.g. Engeren Raad, 
samengesteld uit 17 stemmen, Slechts de 
grootere bondsleden hadden een stem, 
terwijl de kleinere een aandeel hadden 
in een samengestelde of curiaatstem. 
Luxemburg bezat vóór 1830 een stem, 
welke nu gezamenlijk door Luxemburg 
en Limburg werd uitgebracht. Onderling 
hebben beide regeeringen een schik
king getroffen, waarbij aan beiden ge
lijke rechten werden gewaarborgd en 
in geval van strijd de eindbeslissing aan 
den Koning-Groothertog was voorbe
houden. 

De kwesties van meer gewicht, b.v. 
oorlog en vrede, constitutie etc. werden 
behandeld in de Plenaire Vergadering, 
waarin ieder individueel bondslid ten 
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minste een afzonderlijke stem had. Vóór 
1830 had Luxemburg hierin 3 stemmen, 
welke nu aan Luxemburg en Limburg 
gezamenlijk kwame'n. 

In de Bundes Kanzlei Casse moesten 
jaarlijks of zoo dikwijls · de Engere Raad 
zulks noodig achtte door ieder der 17 
stemgerechtigden 2000 Oostenrijksche 
guldens gestort worden. Deze 2000 gul
den betaalden Luxemburg en Limburg 
ieder voor de helft. Uit deze kas wer
den de drukkosten der protocollen, van 
die der militaire commissie alsmede de 
bezoldiging der bondsambtenaren, be
taald. Een ander finantieel lichaam was 
de Bundes Matricular Casse, waarin 
ieder der bondsleden in evenredigheid 
zijner bevolking moest bijdragen zoo 
dikwijls bij bondsbesluit een bepaalde 
som werd gevraagd. Uit deze kas werden 
alle onkosten, welke niet tot de Kanzlei 
behoorden, betaald o.a. eventueele oor
logskosten. Limburg droeg hierin bij vol
gens een verhouding van vier per dui
zend. Het was echter de schatkist van 
Nederland, die dit namens Limburg 
deed. Er was echter geen vaste post op 
de begrooting voor deze uitgaven, maar 
zij moesten telkens aan de Staten-Gene
raal worden aangevraagd en werden dan 
als subsidie toegestaan. 

Gewichtiger waren de artikelen en 
bondsbesluiten, waarbij den leden de 
verplichting werd opgelegd om man
schappen te leveren. Omtrent dit onder
werp nam de Plenaire vergadering drie 
besluiten gedurende de jaren 1821/1822, 
zoo dat Limburg nooit heeft kunnen 
medewerken aan deze aangelegenheid. 
Iedere bondsstaat was verplicht een con
tingent te leveren, dat in vredestijd 
steeds gereed moest staan om bij aan
vraag onmiddellijk uit te rukken. Iedere 
bondsstaat benoemde den bevelhebber 
zijner eigen troepen, terwijl de opperbe
velhebber door de bondsvergadering be
noemd en beëedigd werd. Het contin-
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gent, dat iedere staat te leveren had, 
bestond uit het honderdste deel zijner 
totale bevolking, dus voor Limburg bij 
zijn toetreden in 1839 uit 1475 man. Het 
7e deel moest cavalerie zijn, het 100ste 
deel pontonniers en pioniers, op 1000 
man moesten 2 stukken geschut geleverd 
worden en één stuk met uitrusting diende 
in het arsenaal gereed te staan met zijn 
bediening van 36 man. Het overige deel 
was infanterie, waarvan het 20ste deel 
buksjagers moesten zijn. Het Luxem
burgsch-Limburgsch contingent behoorde 
tot het 9de Duitsche Armeekorps, dat 
daarenboven nog de contingenten van 
Saksen, Keur-Hessen en Nassau bevatte. 
Bij bondsbesluit van 23 Juli 1846 werd 
toegestaan, dat het Limburgsche contin
gent uit cavalerie, artillerie en pioniers 
zou bestaan en Luxemburg de geheele 
infanterie zou leveren. Bij bondsbesluit 
van 29 Maart 1855 werd een overeen
komst tusschen Nederland en Nassau 
goedgekeurd, waarbij Nederland zich be
lastte met levering der cavalerie voor 
het Nassausche contingent, terwijl Nas
sau zorgde voor de artillerie en pio
niers voor het Limburgsche contingent. 

Limburg noodig om het besluit tot wet 
te verheffen. 

Het jaar 1848 bracht geheel Europa 
in beroering en ging ook het gewest Lim
burg niet ongestoord voorbij. De onpo
pulaire belastingen op geslacht en ge
maal, alsmede het kopgeld ( verpachte 
accijnzen) vermeerderd met misgewas 
der granen en aardappelziekte, hadden 
de bevolking rijp gemaakt voor de revo
lutionaire theorieën der onruststokers en 
vooral de landelijke bevolking voelde 
veel voor aansluiting bij Duitschland. 

In Mei werd een hertogelijk commis
saris, L. Beerenbroek, benoemd voor de 
Duitsche bondszaken, welke verkiezin
gen uitschreef voor twee afgevaardigden 
naar de Nationale Vergadering te Frank
furt. Terwijl de Duitschgezinde partij 
zich bezig hield met het kiezen van af
gevaardigden naar een vreemde wet
gevende vergadering in een vreemd land, 
zat de Hollandsche partij ook niet stil. 
De handeldrijvende wereld evenals de 

Het Landstormkorps "Limburgsche Jagers" ontving in 1915 een koninklijk 
erkend vaandel. 

De bondswetten zouden voortaan in 
Limburg geldig zijn vóór de Nederland
sche wetten. Terwijl b.v. in Nederland 
vrijheid van drukpers bestond, ging men 
in Limburg nog gebukt onder de cen
suur. Protesteeren van onze afgevaar
digde tegen wetsontwerpen, die in
druischten tegen onze door de grondwet 
gewaarborgde vrijheden, had gewoonlijk 
geen resultaat en eens aangenomen, was 
er slechts een simpele afkondiging in 

fabrikanten zagen meer heil bij 'n nauwe 
aaneensluiting bij Nederland. In dien 
geest zonden de Kamers van Koophandel 
van Maastricht en Venlo benevens a.e 
gezamenlijke fabrikanten van Roermond 
requesten aan den Koning-Hertog. Tal
rijke petities omtrent hervormingen van 
de Grondwet, vrijheid van onderwijs, 
eeredienst en vergadering werden uit 
Limburg verzonden. 

Het Hertogdom was verdeeld in 
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twee kiesdistricten en op 12 Mei hadden 
te Roermond en op 16 Mei te Valken
burg de verkiezingen der afgevaardigden 
plaats. Te Roermond werd gekozen ba
ion van Scherpenzeel-Heusch en te Val
kenburg Alex Schoenmakers. Bij de ver
kiezingen had men vooral in het Zuiden 
de landelijke bevolking wijs gemaakt, dat 
het ging om aansluiting bij België. De 
proclamatie der Nederlandsche regee
ring, waarin de bevolking werd kennis 
gegeven, dat alleen Nederlandsche wet
ten van kracht waren in Limburg en dat 
het uitsteken der Duitsche bondsvanen 
verboden was, bracht de gemoederen 
weer in beroering. 

De politieke oneenigheid sloeg zelfs 
over op het garnizoen van Maastricht. 
Reeds waren vroeger vechtpartijen voor
gekomen tusschen de Limburgsche Ja
gers - het bondscontingent - en het 
Hollandsche garnizoen, toen op 14 Juni 
een geregeld gevecht plaats greep op de 
Maasbrug tusschen het bataljon Lim
burgsche Jagers en het Hollandsche gar
nizoen. Overal braken onlusten uit, maar 
werden vanuit de garnizoensplaatsen 
door de militairen bedwongen. 

VOOR ELKE BEURS 'N 

BROCHES 

Intusschen was te Frankfurt de Na
tionale Vergadering bijeen gekomen en 
sprak zich 19 Juli voor de afscheiding 
van Limburg van Nederland uit. De 
N ederlandsche regeering kondigde den 
staat van beleg af over het hertogdom 
en bezette de voornaamste plaatsen, o.a. 
Sittard, Susteren met een bataljon uit 
's-Hertogenbosch, Gulpen met 120 man, 
Geleen met 2 compagnieën en 20 dra
gonders, Heerlen etc., terwijl een vlie
gende colonne voortdurend het gewest 
doortrok. De bevolking verweet den 
separatisten den last der inkwartiering 
en huiszoekingen, terwijl door een bro
chure van van Scherpenzeel-Heusch en 
door eenige anti-clericale wetten der 
Nationale Vergadering de geestelijkheid 
zich eenparig tegen de afscheiding ver
klaarde. Het parlement te Frankfurt had 
het te druk met de Deensche kwestie, 
zoodat van die zijde geen steun verwacht 
kon worden. De afkondiging der nieuwe 
vrijzinnige grondwet kalmeerde de ge
moederen. 14 Mei 1849 namen de Lim
burgsche afgevaardigden ontslag uit het 
parlement te Frankfurt. 

Naar aanleiding van het verdrag tus
schen Pruisen en Oostenrijk, hetwelk 
een einde maakte aan den onderlingen 
oorlog, verklaarde de Duitsche Bond 
zich 24 Augustus voor ontbonden. Lim
burg was nu rechtens bevrijd van alle 
banden met Duitschland, maar de toe
stand moest nog geregeld worden. Het 
tractaat van Londen, 11 Mei 1867, 
regelde de neutraliteit van Luxemburg 
en bevatte de uitdrukkelijke verklaring, 
dat door de oplossing van den Duitschen 
Bond de betrekkingen, waarin het Her
togdom tot dien Bond had gestaan, wa
ren opgeheven. Echter bleef de benaming 
"Hertogdom Limburg" nog lang bestaan 
en werd de provincie in alle offîcieelc 
stukken als zoodanig genoemd. In de zit
ting der Provinciale Staten van 15 No
vember 1904 deed de heer Seidlitz het 
voorstel van deze titulatuur afstand te 
doen. Na lange discussies en verhande-
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lingen werd in 1905 dit voorstel aange
nomen en werd de naam "Hertogdom 
Limburg" veranderd in de meer prozaï
sche betiteling "Provincie Limburg". 

Aan het oude hertogdom herinnert al
leen nog de hertogshoed boven het wapen 
der provincie. H. M. Koningin Wilhel
mina draagt nog steeds den titel van 
hertogin van Limburg krachtens de ten 
aanzien van het geheele volk gedane 
overdracht op 7 October 1840 van de 
kronen van Nederland, Luxemburg en 
Limburg door Willem I aan Willem II en 
al diens wettige opvolgers. 

Het korps van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm in Limburg draagt 
den naam "Limburgsche Jagers", ter 
herinnering aan den tijd, dat het Lim
burgsche bondscontingent van 1842 tot 
1866 onder dien naam dienst deed.Gene
raal-Majoor F. J. G. ter Raa, onder
directeur van het Krijgsgeschiedkundig 
Archief, gaf in het gedenkboek, uitge
geven bij het tien-jarig bestaan van ons 
Korps in 1925 van dit bondscontingent 
de volgende beschrijving. 

Limburgsche Jager te voet 1842. 

Het bondscontingent beleefde drie tijd
perken, n.l.: 

I. Van 1842 tot 1846 vereenigd met 
het Luxemburgsche contingent. 

Het Koninklijk Besluit van 4 Septem
ber 1842 bestemde hiervoor: 
1. het 2e Bataljon van het 7e Regiment 

Infanterie ter sterkte van 21 officieren 
en 1377 onderofficieren en manschap
pen onder den naam "Limburgsche 
Jagers". In 1844 te Venlo en 1845 te 
Maastricht in garnizoen. 

2. het 4e escadron van het 4e Regiment 
Lichte Dragonders ter sterkte van 6 
officieren en 255 onderofficieren en 
manschappen onder den naam "Ja
gers te paard" en in 1844 te Roer
mond in garnizoen. 

3. de 4e compagnie van het 1e Regiment 
Artillerie ter bediening van een halve 
batterij ter sterkte van 3 officieren en 
127 onderofficieren en manschappen 
te Nijmegen in garnizoen. 

4. bij Koninklijk Besluit van 9 Augustus 
1842 een detachement van de 4e com
pagnie mineurs en sappeurs ter 
sterkte van 1 sergeant, 1 korporaal en 
35 manschappen te Nijmegen in gar
nizoen. 

De totale sterkte bedroeg 30 officieren 
en 1796 onderofficieren en manschappen, 
benevens 156 paarden. Zij ontvingen al
len een bijzonder uniform, afwijkend 
van de overige Nederlandsche korpsen. 

II. Van 1846 tot 1855 zelfstandig in
gevolge Bondsbesluit van 23 Juli 1846. 

Hiertoe behoorden de Jagers te paard 
en de compagnie artillerie en pioniers. 

Bij Koninklijk Besluit van 26 Augus
tus 1846 hield het bataljon infanterie op 
deel uit te maken van het contingent en 
hernam kleeding en organisatie der ove
rige bataljons van het 7e Regiment In-
fanterie. . 

Het escadron Jagers te paard ging over 
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naar het 2e Regiment Lanciers en een 
ander escadron werd als 2e escadron 
Jagers te paard aan het contingent toe
gevoegd. Bij Koninklijk Besluit van 27 
December 1851 werden beide escadrons 
tot één korps samengevoegd en bij Ko
ninklijk Besluit van 17 April 1854 tot 
een regiment uitgebreid, bestaande uit 
staf, 3 escadrons en een depot. Het ont
ving een standaard met het opschrift 
"Regiment Jagers te paard". 

De artillerie telde 4 officieren en 292 
onderofficieren en manschappen. De 
pioniers telden 1 sergeant, 3 korporaals 
en 37 manschappen. 

De totale sterkte van het contingent 
was 25 officieren en 878 onderofficieren 
en manschappen, benevens 332 paarden. 
1 / 3 der miliciens was in dienst, 1 / 3 met 
verlof en 1 / 3 in reserve en in ersatz. 

III. Van 1855 tot 1866 ingedeeld bij 
de Nassau-Limburgsche Brigade behoo
rend tot de 2e Divisie van het IXde 
Duitsche Legerkorps. 

Bij Koninklijk Besluit van 3 October 
1855 werd bepaald dat het contingent 
uitsluitend uit cavalerie zou bestaan. De 
Jagers te paard kregen den naam van 
Se Regiment Dragonders met vredes
organisatie als de bestaande regimenten 
en in oorlogstijd vermeerderd met 2 es
cadrons. Het regiment betrok sinds 1861 
uitsluitend garnizoenen in Limburg. De 
totale sterkte bedroeg 52 officieren en 
1027 onderofficieren en manschappen; 
96 officierspaarden en 1030 rijkspaar
den. 

Nadat de verplichtingen tegenover den 
Duitschen Bond ophielden, werd het re
giment verdeeld over de 4 regimenten 
cavalerie, die 8 Mei 1897 de benaming 
"Huzaren" aannamen". 

Uniformbeschrij ving: 
Officier en Jager te voet volgens be

sluit van 29 October 1842: 
Wapenrok van donkergroen, broek van 

lichtblauw laken. Karmozijnkleurige uit
monstering: kraag biezen aan mouwen, 
schouderlappen en voorpand van den 
rok, broekbiezen en belegsel der offi
ciersepa uletten. 

Schako met zwarte cocarde; lis met 
knoop, stormbanden en hoorn van wit 
metaal, pompon van groene saai, voor 
officieren van zilver. 

Ledergoed zwart; de gordon gesloten 
door een vierkanten vertinden ijzeren 
gesp met een tong in het midden; pa
troonzak tegen rechterheup. 

A rtillerie volgens voorgaand besluit: 
Wapenrok en broek als bij de jagers 

te voet; witte epauletten. Schako met ge
kruiste kanonnen en kroon; pompon kar
mozijnkleurig. Ledergoed wit. 

Jagers te paard volgens besluit van 
29 October 1842; schako en vangsnoer 
volgens besluit van 16 November 1852. 

Rok met klep van donkergroen, rij
broek van lichtblauw laken; karmozijn
kleurige uitmonstering als bij de jagers 
te voet, doch de klep gebiesd aan weers
zij den der knoopenrijen; de epauletten 
(voor officieren van zilver) belegd met 
karmozijnkleurig laken. 

Schako donkergroen met zwarte co
carde; bovenhand en biezen karmozijn
kleurig, groene pompon (officieren zil
ver), witte vangsnoer ( officieren zilver), 
zwarte paardenharen pluim (officieren 
hanenveeren). 

Mantelzak en waltrap van donkergroen 
laken; karmozijnkleurige uitmonstering: 
biezen, band en hoorn. 

Ledergoed wit. 
In 1855 ging de benaming over in 't 

Se Regiment Dragonders, gekleed in don
kerblauw met roode uitmonstering. Te
vens invoering der oranje cocarde, In 
hetzelfde gedenkboek komen hiervan tee
keningen voor van den heer J, Hoynck 
van Papendrecht. 

In 1915 ontstond het Landstormkorps 
Limburgsche Jagers als Weerbaarheids
korps, bestaande geheel uit vrijwilligers. 
Bij Koninklijk Besluit van 3 Augustus 
1915 werd bepaald, dat aan het korps
vaandel dezelfde eerbewijzen zullen 
moeten worden gegeven, als die ten op
zichte van de vaandels en standaarden 
van het leger zijn voorgeschreven. Zij 
droegen bronsgroene uniformen en bij be
schikking van den Inspecteur van den 
Landstorm Afd. L.S.M. No. 2477 dd. 19 
Augustus 1915 als onderscheidingsteeken 
op den kraag: een hoorntje, voor offi
cieren van gouddraad, voor onderoffi
cieren van gele zijde en voor minderen 
van geel katoen geborduurd. 

Na de demobilisatie en naar aanleiding 
der Novemberdagen 1918 ontving ons 
korps zijn tegenwoordige organisatie. 
Achtereenvolgens had ons korps sinds 
1915 tot chef: kolonel der cavalerie P. 
P. H. Tielens, res.-kolonel F. J. A. H. 
Hendriksz, res.-kolonel L. D. L. M. Coe
negracht, res.-kolonel J. E. L. Hanecour 
en thans res.-kolonel J. R. L. Jans. 

Als bijzonderheid zij vermeld, dat in 
1842 deel uitmaakte van de Limburgschc 
Jagers Pater Carolus Houben van Mun
stergeleen uit de orde der Passionisten, 
wiens proces tot zaligverklaring reeds 
ingeleid is bij de diocesane rechtbank 
wegens zijn apostolisch werken in Ier
land. 
Venlo. Mr. P. L. J. M. A. MüLLER. 

Met ingang van 1 Juni 1937 is benoemd tot 
Commissaris der Koningin in de Provincie 
Groningen Mr. Dr. J. LINTHORST HOMAN, 

Burgemeester van Vledder. 

DE LANDSTORMDAG TE 
MEDEMBLIK. 

De Marine werkt mee. 
Tijdens den op Woensdag 9 Juni a.s. 

te Medemblik te houden Landdag van 
den Bijz. Vrijwillige Landstorm, zullen 
eenige oorlogsvaartuigen van Nieuwe 
Diep in de haven van Medemblik ligging 
krijgen. 

Er zullen voorts door het Landstorm
korps Motordienst demonstratie-oefe
ningen worden gegeven. Het groote 
défilé zal staan onder commando van 
Overste Van Houten, Commandant van 
het Verband Alkmaar, Op de lijst 
van sprekers komen de namen voor 
van Luitenant-Generaal Duymaer van 
Twist; D. Baron Mackay, burgemeester 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 

Een fijn doosje • • • 
maar een fijner 

sigaartje. 
Steek dat eens bij 111 

10 stuks 30 et. 

van Meppel, oud-burgemeester van 
Enkhuizen en den Augustijner Pater 
Peters, bekend radio-meditatie-rede
naar. 

Er zullen minstens 12 schietbanen 
worden aangelegd, zoo mogelijk echter 
meer. 
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In ransel of knapzak 
EEN BLIKJE 

"OLBA"l 
LEVERPASTEI 
GEBRADEN GEHAKT 
LUNCHTONG 
WEENER WORSTJES 

en U is te allen tijde 
klaar voor den pic-nicl 

VRAAGT UW WINKELIER 

BAKHUIS' 
" 

0 LBA" 
PICNIC- EN LUNCHBLIKJES 

N.V. BAKHUIS' ,,OLBA"-VLEESCHWAREN 
VLEESCH- EN GROENTENCONSERVEN

FABRIEKEN 
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VOORGENOMEN LANDDAGEN. 
1 Juni te OLDEBROEK voor 

stormkorpsen "IJSS1E L EN 
,,VELUWSCH VERBAND". 

de Vrijwillige L.and
VO LLE N HOVE" en 

MEDEMBLIK voor het Vrijwillige 9 Juni te 
storm korps ,,VERBAND ALKMAAR". 

Land-

26 Juni te GOES voor het Vrijwillige Landstormkorps 
,,ZEEUWSCH VERBAND". 

25 Aug. te JOURE voor het Vrijwillige Landstorm
korps "FRIESCH VE,RBAND". 

4 Sept. te ALMELO voor het Vrijwillige Landstorm
korps "TWENTSCH VE,RBAND". 

Uit de afdeelingen 

Acht-Eindhoven, 8 April. Prijsuitreiking, on
der leiding van pastoor J . Schepens, die in een 
inleidend woord op de speciale gevaren wees, 
die het wettig gezag trachten te ondermijnen. 
De pl. leider, de heer Van Bavel, richtte zich 
tot de geheele burgerij: de ernstige wil der ge
heele bevolking dient gezag en troon te schra
gen. Bij het uitreiken der prijzen wees de alg. 
pl. leider van Eindhoven, mr. W. J. van Dijk, 
nog op het groote belang der schietoefeningen 
tot het aankweeken van de zoo noodige kame
raadschap. 

Alphen a. d. Rijn, 6, 7, 8 en 9 April. Samen
komsten, door de pl. commissie georganiseerd, 
waarbij naast de films van den landdag te 
Alphen a. d. Rijn en de huwelijksfilm van het 
prinselijk echtpaar, de welbekende film van de 
K 18 werd vertoond. Naast dit filmprogramma 
werd iederen avond door belangrijke sprekers 
het woord gevoerd. 

Dinsdagavond sprak na een inleiding van d en 
heer Spreij, voorzitter der afdeeling, generaal
majoor K. N. I. L. Kiès, die op de banden wees, 
door eeuwen gevlochten, tusschen Ned.-Indië en 
het moederland. De heer L. G. Royaards sprak 
een slotwoord. 

De Woensdagavond werd ingeleid door bur
gemeester Colijn•, waarna generaal-majoor jhr. 
Alting von Geusau, commandant van de 1ste 
divisie, over B.V.L. en weerkracht sprak. Over 
ste Boots verzorgde het slotwoord. 

Donderdagavond heeft - na welkom te zijn 
geheeten door den heer Koren - generaal
majoor b. d. Zeeman op de bijzondere waarde 
van den Hollandschen soldaat gewezen, waarna, 
ten slotte, een toespraak volgde van den ge
westelijken secretaris. 

Vrijdagavond werd gesproken door luitenant 
ter zee 1e kl. A. J. Bussemaker, die een causerie 
hield, direct aanpassende aan de film der K 18, 
document van Neerlands durf en energie. Res.
kapitein Bakhuyzen Schuld verzorgde het 
landstorm-spreekgedeelte. 

In deze zoo geslaagde bijeenkomsten zijn 
woorden van gelukwensch gesproken aan het 
adres van den pl. leider, den heer L. Verleun, 
bij zijn bevordering tot res.-kapitein, o.m. den 
eersten avond een zeer sympathiek woord door 
den heer Spreij. 

Ammerzoden, 5 April. Na een inleiding door 
den pl. leider, den heer J. van Zeelst, werd 
overgegaan tot de prijsuitreiking, waarna door 
burgemeester De Leeuw en wethouder Van de 
Graft een opwekkend woord werd gesproken 
om de gelederen van den B.V.L. te versterken. 

Amsterdam-Centrum, 13 April. Vergadering 

van de plaatselijke commissie onder leiding van 
haar voorzitter, mr. J. Bakhuijzen Schuld. Mede 
was ter vergadering aanwezig de adjunct-secre
taris der gewestelijke commissie, res.-kapite in 
Neuyen. Diverse aangelegenheden, de afdeeling 
betreffende, werden besproken, een voorloopige 
datum voor een te houden propaganda-avond 
werd vastgesteld. Tot lid van de plaatsdiike 
commissie van Amsterdam-Centrum werd voor
gesteld te benoemen den heer H. IJspaard, 
secretaris der afd. Amsterdam van "Pro Rege". 

Res.-Luit .-Kolonel 
P. L. R. van der 
Drift is benoemd 
tot Commandant 
van het Vrijwillige 

Landsto..-mkorps 
"Stelling van 
Amsterdam". 

Beckum, 5 April. Schietwedstrijd tusschen 
Hengelo (0.) en Beckum. In totaal verwierf 
Beckum 2702 pt. en Hengelo (0.) 2679 pt., 
waardoor eerstgenoemde afdeeling beslag legde 
op den door dr. Gelissen uitgeloofden wissel
beker. 

Berkel-Enschot, 19 April. Burgemeester Panis 
deelde in zijn openingswoord de samenstelling 
van de plaatselijke landstormcommissie med_e, 
die gevormd wordt door de heeren A. J. Pams, 
burgemeester; pater Goossens; pastoor v. d . 
Ven, van Enschot; J. J . den Otter, gemeente
secretaris ; dr. De Jong; Jac. v. Zeeland, hoofd 
R.K. jongensschool te Enschot; H. Bloemen en 
L. Swagemakers Jr. 

Na een toespraak van den heer Rabou volgde 
een prijsuitreiking. De eerste drie prijswinnaars 
zijn: 1. A. Segers, 84 pt.; 2. B. v. Spaandonk, 
81 p.; 3. A. v. Esch, 78 pt. 

Beugen, 7 April. Pater Van Hout hield een 
causerie over Spanje en vond gedurende 2~ uur 
aandachtig gehoor. Onder de aanwezigen waren 
de commandant en de secretaris van het gewest 
,.De Meyerij". 

Bladel, 16 April. Bijeenkomst van de afdee
lingen Bladel, Reusel, Lage Mierde, Hoogeloon 
en Hapert, onder leiding van. d~n voorzitter ~~; 
gewestelijke landstormcomm1ss1e "De MeyenJ , 

den heer F. W. van Beek, burgemeester van 



Boxtel. O.m. waren aanwezig de burgemeesters 
van Bladel, Reusel en Lage Mier-de. Deken 
Manders, uit Valkenswaard, hield een kern
achtige, gloedvolle rede, die een geweldig ap
plaus ontlokte. 

Bolsward, 13 April. Propaganda-samenkomst 
onder leiding van burgemeester Praamsma, 
Pater Strijbosch toonde duidelijk aan, dat de 
B.V.L. ook voor den tegenwoordigen tijd van 
nut is. Visser en Slippens brachten liederen 
ten gehoore, onder begeleiding van den heer 
Ettema. Res.-kapitein La Roi deelde de schiet
prijzen uit, terwijl de heer Mol o.m. een film 
van Bolsward vertoonde. Daarna hield de heer 
Santema, van Oosterend, een toespraak in "us 
memmetael" en wees op de beteekenis van het 
Oranjehuis. De af.deeling telt ruim 100 vrijwil
ligers, 

Bruchterveld, 2 April. Na een inleiding van 
den heer Haltrop, voorzitter der plaatselijke 
commissie, hield de heer Bannink een korte 
propagandare-de, waarna de heer G. J, Meye
rink als plaatselijk commissielid werd ge
ïnstalleerd. Vervolgens werden door den heer 
Katerberg de schietprijzen uitgereikt. Ds. Was
sink heeft deze samenkomst met een opwek
kend woord gesloten. Enkele aardige films 
werden vertoond. Onder de aanwezigen waren 
vele landstormers uit Bergentheim en Vrooms
hoop. 

Bussum, 15 April. Prijsuitreiking, waarbij res.
kapitein mr. W. G. Klomp namens de plaatse
lijke commissie aanwezig was. 

Enkele uitslagen: 
Scherpschutters: 1. G. A. H. Schaftenaar; 

2. J. Haan; 3. J . D. Nijntjes. 
Schutters 1e kl.: 1. C. Dorrestein; 2. J. Daat

selaar; 3. J. Vis. 
Schutters 2e kl.: 1. H. Stegenga; 2. E. Klijn

man; 3. B. Scheepmaker. 
Na het officieele gedeelfe bleef men nog 

eenigen tijd gezellig bijeen. 

Culemborg, 19 April. Prijsuitreiking, waarvan 
enkele provinciale bladen waar,deerend een 

(Jû}tiJ,~• 
's-Gravenhage, Tel. 117505 * 

uitvoerig verslag gaven. In een dezer bladen 
trof ons de teekening van den werkzamen 
secretaris-penningmeester der plaatselijke com
missie, die met enkele getrouwen de prijz,2n
tafel verzorgde: 

"Reeds weken had hij de stad met zijn 
strooptochten onveilig gemaakt en nog den 
laatsten middag zagen wij hem op de Markt, 
,de zakken uitpuilend, in iedere hand een 
ingepakt voorwerp dragende, met een ge
zicht, dat duidelijk zijn voldoening tee
kende. Dezen man, sinds 1918 een vurig 

Gebalde vuist, geheven hand, 
Bedreigen 't vrije Vaderland! 

B.V.L.-er, is niets te veel, wanneer hij in 
dienst is van het instituut, waaraan hij zich 
innig verbonden heeft. Het dankwoord van 
den voorzitter was alleszins verdiend." 

Denekamp, 15 April. De afdeelingen Dene
kamp, Beuningen, Lattrop en Tilligte hielden 
haar jaarlijksche propaganda-vergadering in het 
gebouw "Concordia" alhier, waarbij de heeren 
Banning en Goedhart gesproken hebben. En
kele aardige films werden vertoond. 

Diemen, 19 April. Samenkomst in het R.K. 
Vereenigingsgebouw, onder voorzitterschap van 
burgemeester mr. A. J. de Wolff. In zijn in
leidend woord heette de burgemeester in het 
bijzonder welkom kolonel C. M. Donck, den 
straks scheidenden commandant, en betuigde 
zijn spijt, dat kolonel Donck ,de gelederen gaat 
verlaten, omdat hij gemeend heeft zijn taak aan 
jongeren te moeten overdragen. 

Na een welkom aan majoor Kloos en een 
propagandawoord volgde de uitreiking van de 
schietprijzen. Prijswinnaars waren: H. Magrijn, 
k.sch.; H. van Drie, s.sch.; J. Baars, sch. 1e kl., 
en J. A. Post, sch. 2e kl. Enkele landstorm
films werden ge,draaid. 

Dinteloord, 12 April. Enkele prijswinnaars: 
1. A. Molenaars; 2. Aart Bolluijt; 3. A. J. van 
der Vloet. 

Dinxperlo, 13 April. Herdenking 10-jarig be
staan. De voorzitter ,der plaatselijke commissie, 
mr. H. J. Verbeek, heette ,de aanwezigen wel
kom, bijzonder kolonel W . van Ingen Schouten, 
secretaris der gewestelijke landstormcommissie, 
den heer F. Jalink, uit Apeldoorn, en den heer 
J. Blaak, van Varsseveld, die tien jaren terug 
met wijlen den heer J. Tuinsma naar hier 
kwamen om ,in "Ons Huis" de plaatselijke af
deeling in het leven te roepen, waartoe in aan-

Hotel "HOBBEL" 
P. VINKE OOLTGENSPLAAT 

vang de stoot reeds was gegeven ,door de 
heeren H. A. Prinsen en L. ter Horst Breden
broek. Spr. herdenkt voorts wijlen den eerw, 
heer P. J. de Vos, die als lid der plaatselijke 
commissie veel heeft ge,daan voor deze orga
nisatie. 

Nadat de klankfilm "Sluit ,de gelederen" was 
vertoond, reikte overste Van Ingen Schouten 
de schietbrevetten uit, waarna de heer Jalink 
een vlotte toespraak hield naar aanleiding van 
d~ vertoonde film, onder het motto: ,,Met ge
sloten gelederen". 
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W. Heideman ontving de onderscheiding van 
koningsschutter. 

Doorn, 9 April Propagandasamenkomst, onder 
leiding van ds. S. Ybema, voorzitter der plaat
selijke commissie. Nadat ,dr. M. H. A. van der 
Valk een warme rede had uitgesproken over 
,,De Oudhollandsche tuin en twee fatamorgana
paradijzen", volgde vertooning van de film: 
"Landstorm rond Oranje". Tusschen het eerste 
en tweede ge-deelte der film volgde de pauze, 
waarna door ds. Ybema aan de afd. Doorn van 
den B.V.L. een eigen vaandel wed aangeboden. 

Dongen, 20 April. Geslaagde samenkomst met 
als sprekers de heeren F. van Beek, voorzitter 
der gewestelijke landstormcommissie, Vienings, 
burgemeester van Clinge, en burgemeester 
Wouters. Mede waren aanwezig de heeren Van 
Agt en overste Hafkemeyer. 

Doornspijk, 9 April. Enkele prijswinnaars: 
1. A. Docter; 2. Eib. v. d. Schootbrugge; 3. J. 
Kroneman. 

Eibergen, 21 April. Geslaagde samenkomst, 
waarbij de nieuwste klankfilm van den B.V.L. 
vertoond is en waarbij de heeren Jalink en 
kapitein Goedhart gesproken hebben. 

Elshout, 27 April. Enkele uitslagen van den 
schietwedstrijd: 1. C. Pelders, 89 pt.; 2. L. Klijn, 
89 pt.; 3. J. Brok, 89 pt. 

Empel, 15 April. Binnenkort krijgt de af.dee
ling een eigen vaandel. 

Enschedé, 10 April. Propagandasamenkomst. 
Nadat een tafereel was vertoond, voorstellende 
,de Nederlandsche maagd, terwijl ze een soldaat 
een lauwerkrans aanbiedt, werd de bijeenkomst 
geopend door den burgemeester, den heer J. J. 
G. E. Rückert, die de aanwezigen hartelijk wel-

kom heette. In zijn openingswoor-d memoreerde 
spr. de ziekte van den voorzitter der geweste
lijke commissie, den heer H. J. P. van Heek, 
en sprak de hoop uit, dat deze spoedig geheel 
hersteld zou zijn. 

Vervolgens hield mr. dr. J. Linthorst Homan 
een rede, waarin spr. o.m. zeide: Was in 1918 
de revolutionnaire opzet gelukt, dan had men 
misschien thans voor de keuze gestaan: Mussert 
of Moskou. Indien ons volk voldoende beseft, 
welke vrijheden het bezit, dan kunnen fouten 
als in 1918 niet meer gemaakt worden. Maar 
juist omdat dit niet het geval is, heeft de land
storm zijn zeer bijzondere nationale taak. 

Hierna volgde een opvoering van "De Oranjes 
onder het licht der historie". In dit stuk, waar
van de regie berustte bij de heeren J. Dompe
ling uit Enschedé en T. H. Wegerif uit Zwolle, 
wel"den achtereenvolgens, terwijl de muze der 
geschie,denis, Clio, de historie der Oranjes voor
las, alle Oranjeprinsen ten tooneele gevoerd op 
een wijze, welke allen lof verdiende. 

Nadat verschillende medewerkenden gehul
digd waren en de prijzen waren uitgereikt, 
volgde de vertooning van ,de klankfilm "Land
storm rond Oranje". 

Epe, 21 April. Bijeenkomst, onder leiding van 
den heer J. Zijlstra, die o.m. welkom heette 
kolonel b.d. N. J. Lavaleye en res.-kolonel van 
den gen. staf K. L. Rozendaal, resp. voorzitter 
gew. landstormcommissie en commandant L.S.K. 
"De IJssel-Vollenhove", en den heer F. Jalink 
uit Apeldoorn. Kolonel Lavaleye zette in een 
toespraak uiteen, dat en waarom de B.V.L. ge
reed moet blijven, tot steun van het wettig 
gezag, ter verdediging van de grondwettelijke 
rechten en ter bescherming van ons Vorsten
huis. De heer Jalink gaf hierna een keurige 
improvisatie over de gedachte "eendracht maakt 
macht". Kolonel Rozendaal wees op het inter
nationale aspect van de revoluHonnaire be
wegingen der laatste jaren, die deze juist zoo 
gevaarlijk maken. 

Frederiksoord, 8 April. Samenkomst, waarbij 
o.m. aanwezig waren de commandant van het 
Drentsch Verband, res. luit.-kolonel ds. C. van 
den Nieuwenhuizen, majoor Van Pelt, kapitein 
Boulogne, secretaris der nationale landstorm
commissie, en mr. De Bruyn, secretaris van het 
Drentsch Verband. De verga,dering stond onder 
leiding van den voorzitter, burgemeester Lint
horst Homan, terwijl res.-kapitein Boulogne een 
gloedvolle rede hield. Hierna volgde uitreiking 
van brevetten en prijzen. 

Geleen. Onder presidium van den heer Beau
mont vergaderde dezer dagen de commissie van 
den B.V.L. Op deze bijeenkomst was mede 
aanwezig de secretaris der gew. landstorm
commissie Limburg, ,de heer J. Th. Merkus, res. 
1e luitenant, die eenige practische en nuttige 
aanwijzingen gaf in het belang van den weder
opbloei der plaatselijke afdeeling. Het ligt in 
de bedoeling der commissie zoo spoedig moge
lijk een propaganda-avond te organiseeren, ten 
einde in deze gemeente meer bekendheid te 
geven aan het instituut van den B.V.L. 

Tot leider van ,den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm alhier werd benoemd J. K. M. H. 
Haanen, res. 1ste luitenant te Geleen. 

Gemert. Door de ijverige zorgen van een 
"Vaandelcommissie" is de af.deeling Gemert van 
den B.V.L. in het bezit gekomen van een 
prachtig vaandel. In een speciale vergadering 
zal de plechtige overdracht geschieden door den 
burgemeester. Bij ,de plechtigheid zullen tegen
woordig zijn de voorzitter en secretaris der 
gewestelijke landstormcommissie "De Meierij", 
resp. de heer v. Beek, burgemeester van Boxtel, 
en de heer L. v. Agt te Eindhoven, alsmede de 
korpscommandant, overste Hafkemeijer, en 
pastoor J. Kuyte, die de zegening van het 
vaandel zal verrichten. Als spreker zal op deze 
vergadering optreden de burgemeester der ge
meente Clinge, de heer J. W. Vienings. 

Glanerbrug, 7 April. Propaganda-samenkomst 
onder voorzitterschap van ,dr. H. G. Oldeboorn, 
waarbij burgemeester H. A. C. Banning een 
rede heeft gehouden. Deze wees er op, dat zoo 
vaak gezegd wordt, dat er in den B.V.L. weinig 
actie, weinig fut zou zitten. Doch de organisatie 
zoekt haar kracht niet in groot vertoon naar 
buiten. Zij vindt haar kracht in haar leden zelf. 
Deze weten, dat zij een nuttig instituut vor
men en het is aller wensch, dat zij op den 
achtergrond kunnen blijven .... 

De prijsbepaling geschiedde voor het gemid-
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RIDING KIT • ORIGINEELE ENGELSCHE 
Rijpantalons naar maat 

f 16.- tot f ,o.
Geconf ectionneerd 

f 17.-, f 20.- en f 23.
Rijcolberts naar maat 

vanaf f 25.
Geconfectionneerd 

f 20.- en f 25.-

L. BAKKER, 
Bespoke Tailoring 

314 Laan v. Meerdervoort 
Tel. 334788 . 's-Gravenhage 

<lelde van 10 oefeningen. A. Boxem behaalde 
113.3 pt. (max. 120 pt.). 

In deze samenkomst werd tevens kapelaan 
P. Russcher tot lid van de pl. commissie ge
installe erd. 

Goes, 12 April. Film- en propaganda-avond, 
onder voorzitterschap van burgemeester Van 
Dusseldorp, die o.m. welkom heette het lid van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland J. M. Bom
mel van Vloten, den heer Minderhout, directeur 
van den Wilhelminapolder, enkele burgemees
ters uit de omgeving van Goes, de wethouders 
van Goes, tal van officieren van het Zeeuwsch 
Verband den commandant van het Zeeuwsch 
Verband'. ,den voorzitter en secretaris der ge
westelijke landstormcommissie en vele anderen. 

De Goessche padvinders zorgden voor mu
ziek en voordrachten. De film "Landstorm rond 
Oranje" werd met groote aandacht gevolgd. Na 
de pauze had de huldiging plaats van overste 
Bierman, die namens de Zeeuwsche landstor
mers door res.-kapitein Van den Broek werd 
toegesproken. Een enveloppe werd hem ter 
hand gesteld voor een reis naar de ~ereld
tentoonstelling in Parijs. Overste Bierman 
dankte voor deze huldiging en zeide, dat hij 
altijd prettig met de Zeeuwen heeft kun~en 
werken. Hij sprak een woord van waardeermg 
voor zijn opvolger, overste Bruins . die nu reeds 
de harten der Zeeuwen heeft veroverd. 

Grootegast, 25 Maart. Prijsuitreiking door 
burgemeester Van der Munnik van den wed
strijd, waarvoor de vijf hoogste series, welke 
in het afgeloopen winterhalfjaar waren gescho
ten, werden geteld. W.v.d. Hoek behaalde 478 p. 

Den Ham, 2 April. Geslaagde samenkomst 
onder leiding van den heer J. J. Beukenkamp, 
waarbij o.m. gesproken werd door burgemeester 
Dijkstra, die persoonlijke herinneringen gaf aan 
de Novemberdagen van 1918. D. J. Kleinjan 
ontving den eersten prijs. 

Heerle (N.Br.), 7 Mei. Op Dinsdag 4 Mei zijn 
de zomerschietoefeningen begonnen, waarvoor 
in de afdeeling weer groote belangstelling be
staat. Aan het eind van deze eerste schiet
oefening werd een algemeene vergadering ge
houden, In plaats van den instructeur Jac. HiJt 
werd sergeant C. van Heyst tot instructeur ge
kozen. In de pl. commissie heeft zitting ge
nomen de heer Jos. Daverveldt. 

Den Helder, Jaarvergadering. Aanwezig waren 
o.a. de voorzitter van het Verband Alkmaar, 
burgemeester Middelhoff; overste Van Houten, 
verb.-comm.; kap. Kalkman, als vertegenwoor
diger van den garn.-comm.; v lootaalmoezenier 
Bangert, de spreker van dien avond; en burge
meester Ritmeester van Den Helder. 

De heer Middelhoff installeerde allereerst de 
opnieuw samengestelde plaatselijke commissie, 
die thans bestaat uit ,de heeren: J. de Jong, 
voorzitter; S. de Böck, secr.-penningmeester; 
Terra, Vonk, Schreuder, mr. Mulder, A. J. 
v. d. Hoeven en Zijp, terwijl burgemeester Rit
meester als eerevoorzitter fungeert. 

Vervolgens vond de installatie plaats van 
den heer J. C. Boomsluiter Jr. als plaatselijk 
leider. 

Vlootaalmoezenier Bangert hield een gloedvol 
en geestig betoog. Een orkest onder stafmuzi
kant Makelaar luisterde den avond op. Win
naars van schietprijzen waren de leden Rozen, 
Duivenvoorden, Den Hartog, Ory, Schouwe
naars, De Jong, De Wit en Ran. 

Hengelo. 15 April werd in "Het Centrum" 
door de afd. Hengelo van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm een propaganda-avond ge
houden. De bijeenkomst werd geopend met het 
zingen van het Volkslied, waarna ,dr. C.I. G. H. 
Gelissen het openingswoord sprak. 

Door ds. G. Verry, uit Stad-Hardenberg, hd 
van de gewestelijke landstorm commissie 
Twente, werd de groote beteekenis van het 
instituut geschetst. Het is wel de moeite waard, 
aldus spr., zich voor den B.V.L. te interessee
ren of er op een of andere wijze aan verbon
den te zijn. In de ruim achttien jaar van zijn 
bestaan heeft dit instituut niet alleen bewezen 
recht van bestaan te hebben, doch tevens van 
groot preventief belang te zijn. Niet vergeten 
mag worden, dat de B.V.L. is ontstaan uit den 
nood. Spr. schetste den toestand van Novem
ber 1918 en den toen heerschenden revolutie
geest, welke niet langer tevreden was met het 
bestaande regiem. De felle beroeringen in het 
buitenland lieten ons land niet onbewogen, zoo
dat ook hier getracht werd het roer van staat 
om te draaien. Onder leiding van P. J. Troelstra 
werd een poging gedaan de wettige regeering 
aan den kant te zetten, doch de mannen der 
regeering hadden een roeping te vervullen en 
hadden noodig mannen, waarop ze rekenen 
konden. Ongedwongen, uit pure liefde voor het 
vorstenhuis en tot steun van het wettig gezag 
meldden zich velen spontaan. In die mannen 

brandde een ander vuur dan het revolution
naire, het vuur der onvervalschte liefde en 
trouwe aanhankelijkheid aan het van God 
verordineerde gezag. Van heel de revolutie 
kwam niets. Een machtig enthousiasme laaide 
op. In dien tijd ontstond de B.V.L. Hij werd 
gevormd door mannen, die in den militairen 
dienst geoefend zijn en zich ter beschikking 
stellen van de regeering, indien een vijand 
mocht komen. De B.V.L., aldus spr., is niet 
militaristisch. Hij is Bijzonder Vrede Lievend. 
Hij is als zijn symbool: de spittende landman, 
doende zijn vredeswerk, doch met het geweer 
op den rug. Als 't moet, wanneer de gebiedende 
noodzaak daar is, als het niet anders kan, zal 
hij de spade voor het geweer verwisselen. We 
hebben den vrede lief, vervolgde spr., en juist 
daarom willen we voorkomen, dat iemand ons 
dit kostelijk bezit zou willen rooven. De B.V.L. 
is en blijft een instituut tot steun van het wet
tig gezag. Als dit gezag wordt ondermijnd, dan 
moet de wanorde ontstaan. Het hoogste gezag 
berust bij de Koningin, de Landsmoeder, die 
al Haar talenten in dienst stelt van Haar volk 
en nog nimmer misbruik maakte van Haar ge
zag. Wanneer het moet, zal de B.V.L. in ge
sloten gelederen rond den troon der Koningin 
staan, de Koningin, Die zeide: We willen ons 
zelf zijn. Daarom heeft de B. V. L. ook heden 
no,g recht van be,staan. Het is een waar
borg voor de handhaving van orde, rust en 
vrede. 

Dr. Gelissen dankte den spr. voor zijn rede, 
waarna hij woorden van afscheid richtte tot 
den eere-voorzitter, mr. G. Jansen, burgemeen
ter dezer gemeente, die den B.V.L. een bijzon
der warm hart toedraagt. Spr. dankte den bur
gemeester voor alles wat hij voor den B.V.L. 
heeft gedaan en overhandigde als stoffelijk 
blijk van waardeering en als herinnering het 
beeld van den spittenden landman, het em
bleem van den B.V.L. Spr. hoopte, dat den eere
voorzitter een prettigen werkkring wachtte en 
wenschte hem en zijn gezin alle goeds. 

Mr. G. Jansen dankte voor ,de woorden tot 
hem gesproken en vooral voor het huldeblijk, 
dat die woorden vergezelde. Het zal een her
innering zijn aan de vele prettige uren temid
den der landstormers doorgebracht. Spr. 
dankte allen die hem in zijn arbeid voor den 
B.V.L. hadden bijgestaan en bijzonder de hee
ren Bomers, Kerkhoff en Elfrink voor hun 
werkzaamheden in de afdeeling. 

Mr. G. Jansen, 
Oud-Burgemeester 
van Hengelo (0.). 

Vervolgens wer,d uitgereikt de Hartmann
wisselbeker 1936, waarvan de afd. Enschedé 
definitief winnares werd met 447 punten; 
2. Hengelo 444 pnt.; 3. Oldenzaal 426 pnt. en 
4. Haaksbergen 376 pnt. 

In den wed,strijd tusschen Beckum en Hen
gelo werd de Gelissen-wisselbeker gewonnen 
door Beckum met 2702 pnt. De medaille werd 
gewonnen door Hengelo met 2679 punten. Hoog
ste korpsschutter Ter Haar te Hengelo met 196 
punten. 

De Ekker-wisselbeker werd gewonnen door 
G. Meyer, Hengelo, met 482 punten. 

De zilveren Ekker-medaille ,door G. Kerk
hoff met 480 punten. 

De zilveren lauwertak in de onderlinge wed
strijden werd gewonnen door G. B. Kerkhoff 
met 148 p. Verdere uitslagen: Koningsschutters: 
G. Kerkhoff 148 p., A. Olthuis 147 p., G. Meyer 
144 p. Scherpschutters: A. Drenth 145 p., H. 
Middelhuis 142 p. en Olde Heuvel 139 p. 

Verder werden medailles uitgereikt, behaald 
in den wedstrijd Hengelo-Delden en medailles 
hoogste korpsschutters. Tenslotte werden de 
prijzen der zomer-oefening 1936 uitgereikt. 

Hierna volgde de vertooning van de Nationale 
Landstormfilm 1937. 

Op de gebruikelijke wijze werd de vergade
ring hierop gesloten. 

's-Hertogenbosch, 26 April. De Bossche af
deelingen van den B.V.L. hebben deze week 
de stad in het teeken van den Landstorm gezet 
door het organiseeren van drie landstorm
samenkomsten binnen een wzek, in verschillen-
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de wijken. Maandagavond in het parochiehuis 
Jan Schöfferlaan. Op Dinsdagavond in het pa
tronaat van St. Leonar,dus aan de Kempenland
straat en ten slotte op Donderdagavond in het 
patronaat van St. Cathrien. 

De landstormgedachte is door tal van spre
kers naar voren gebracht. Alle samenkomsten 
werden gehouden met het volgende devies: 
"Al wie in deze rumoerige tijden wenschen 
mede te werken aan de instandhouding eener 
geordende maatschappij, gebaseerd op christe
lijken grondslag, zullen met het doel en streven 
van het antirevolutie-instituut sympathiseeren." 

Dr. J. de Jong te 
Hilversum, één der 
veteranen van den 
Landstorm uit de 

Novemberdagen 
van 1918, is be
noemd tot Reserve

Kolonel der 
Infanterie. 

Leerdam. Vrijdagavond werd in de boven
zaal van hotel Lucullus een B.V.L.-avond ge
houden. Om ruim half 8 werd de bijeenkomst 
geopend door den voorzitter van de afd. Leer
dam, ,ds. J. Enklaar, die een gloedvolle rede 
hield. Indien er geen nationale gedenk
en feestdagen waren, aldus sprak de voor
zitter, waarop <le werkelijke en vermeende 
verschillen naar den achtergrond schuiven, om 
ruimer plaats te maken voor het allen gemeen
schappelijke, zou men, vooral in een op handen 
zijnden verkiezingsstrijd, twijfelen aan het be
staan van een nationale eenheid. Ons volk is 
in de geheele wereld om zijn splijtzwam bekend. 
Op welk terrein men ook rondkijkt, overal 
wordt men getroffen door ,de vele omrasterin
gen, die de ééne groep van de àndere afschei
den. Liggen daaraan principieele verschillen 
ten grondslag, dan zal·, niemand het euvel kun
nen ,duiden, dat men zich met gelijkgezinden 
aaneensluit, om gezamenlijk front te maken 
tegen opvattingen, die men in strijd met de 
waarheid en daarom een gevaar voor een ge
zonde volksontwikkeling acht. In dat geval is 
concentratie plicht! Dan moet men welbewust 
schouder aan schouder gaan, een vastgesloten 
vuist is nu eenmaal krachtiger dan vijf losse 
vingers. 

Maar bij alle splijtzwam, die er was en i.;, 
zijn er Gode zij dank toch nog sterke banden, 
die ons volk tezamen binden. De banden des 
bloeds, de band van eenheid der historie, de 
band van eenheid van taal, die ons gemeen
schappelijk bindt aan Oranje. Onze verknocht
heid aan Oranje is een levensvoorwaarde voor 
ons nationaal bestaan. Oranje is altijd boven ! 
Boven de partijen, die in een vrij land onver
mijdelijk zijn. Boven de verdeeldheid "De Land
storm om Oranje" om dat Oranjehuis en de 
wettige regeering te schragen en te bescher
men tegen alle revolutionnaire belagers uit het 
kamp van links. 

Tegen d'aanslag op den Staat, 
Blijft de B.V.L. paraat. 
Oranje boven! blijft de kreet, 
In nood en dood, in lief en leed, 
Geen and're ga daarboven, 
Dan waar wij God mee loven! 

Hierna installeerde de kapitein Mettinks de 
nieuwe commissie-leden burgemeester Hane
maaijer, pastoor Westendorp, gemeente-secre
taris Van Breugel. Het was spr. een groot voor
recht den burgemeester als eere-voorzitter van 
de pl. comm. te mogen installeeren en spr. 
hoopte, dat deze hierin een aangenamen werk
kring zou mogen vinden. Deze plechtigheid 
werd besloten met het gemeenschappelijk zin
gen van 2 coupletten van het Wilhelmus. 

Vervolgens reikte overste Baan de prijzen 
uit aan de schutters. Enkele scherpschutters : 
Arn. Kortlever, A. Lagewaard, Goof Kool, W. 
van Meeuwen, P. Peelen. 

Vertoond werd de hoofdfilm "Landstorm rond 
Oranje". Burgemeester Hanemaaijer sprak een 
kort slotwoord, waarin hij het begrip nationale 
eenheid nader uiteenzette en voorts ds. Enke
laar hartelijk dank zegde voor diens onver
moeid werken voor den B.V.L. 

Lobith, 16 April. Samenkomst in de boven
zaal van de schutterstent "Eendracht maakt 
macht", onder leiding van burgemeester W. A. 
M. Bruns. Na een welkomstwoord installeerde 
kolonel Van Ingen Schouten den pl. leider, den 
heer J. W. Verwoert. Spr. memoreerde, dat de 
af,d. Lobith al lang bestaat en vooral in den 
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watersnood zeer goed werk had verricht, doch 
bij vertrek van pl. leider Bos, een verval te 
constateeren was geweest. Spr. hoopte, dat on
der leiding van den heer Verwoert de afd. weer 
tot bloei zou komen en wenschte hem en de 
leden geluk. 

Nog voerden het woord de heeren Jalink, 
Goedhart en Verwoert. Zes nieuwe vrijwilligers 
gaven zich voor den B.V.L. op. 

Middelburg, 8 April. Motordienst-samen
komst. De commandant van de afdeeling Zee
land, de eerste luitenant Persant Snoep, heette 
de autoriteiten welkom, o.w. de waarnemende 
commissaris der Koningin mr. Dieleman, de 
burgemeester van Middelburg en vele heeren 
van leger en marine. 

Een film werd vertoond over het leven van 
Prins Willem van Oranje. Ds. M. van Empel 
hield een gloedvolle rede. 

Nunspeet, 14 April. Prijsuitreiking. De voor
zitter der plaatselijke commissie, de heer D. J. 
Velsink, dankte den leider, den heer L. Braam
burg, namens de afdeeling en in 't bijzonder 
namens de schutters voor het vele werk, dat in 
den afgeloopen winter weder door hem in het 
belang van den B.V.L. is verricht. 

le prijs K.S.O.: D. van Zalk. 

Obdam, 7 April. In een samenkomst, die o.m. 
werd bijgewoond door Overste Van Houten, 
werd burgemeester J. de Boer Wzn. geïnstal
leerd als voorzitter van de plaatselijke land
stormcommissie. 

De heer Ottenbros deed mededeelingen over 
den Landdag. Schietprijzen werden uitgereikt. 

Oostburg, 16 April. Jaarvergadering. De bur
gemeester verwelkomde de aanwezigen. Ach
tereenvolgens werd gesproken door Overste 
Bierman, overste Bruins en luitenant Eckhardt. 
Aan enkelen werd het brevet van koningschut
ter uitgereikt. 

Oosterhout (N.B.). De schietoefeningen voor 
deze afdeeling zijn weer begonnen. Allen wor
den opgewekt ze trouw te volgen. Ook nieuwe 
vrijwilligers zijn welkom en kunnen zich op
geven bij den instructeur: P. Eland, Leeuwen
steeg C 104, Oosterhout. 

Oosterwierum, Uitslag schietwe,dstrijd : G. Fa
ber, Winsum, 94 pt.; H. Schukken, Jorwerd, 
93 pt. 

Ospel. Zaterdagavond j.l. hield de. afdee
ling Ospel van het Landstormkorps L1mburg
sche Jagers een goed geslaagde vergadering in 
het lokaal van den heer H. Vliegen. O.m. wa
ren hierbij aanwezig enkele notabelen uit Os
pel, waarbij de heer H. Wijen, wethouder en 
J. Linders, raadslid. 

De res. eerste luitenant J. Th. Merkus uit 
Susteren, secretaris van de Gewestelijke Land
stormcommissie, hield op deze vergadering een 
spreekbeurt, waarbij hij het doel van den 
B.V.L. uiteenzette, alsmede de werkwijze van 
dit korps bij eventueele woelingen. 

Na afloop wer,den door meer,dere aanwezi
gen vragen gesteld aan den inleider. welke tot 
volle tevredenheid werden beantwoord. 

Wethouder Wijen sprak tot slot nog een 
dankwoord tot den inleider voor zijn actie om 
aan dit zeer nuttige instituut meer bekendheid 
te geven en de diverse afdeelingen meer actief 
te doen worden. 

De heer Verstappen, voorzitter der afdee
ling, dankte tenslotte allen voor hun aanwe
zigheid. 

Ovezande, 22 April. Door overste Bierman 
werd een B.V.L.-toespraak gehouden. 

Oudega (Sm.). Samenkomst in het vergader
lokaal van de Geref. kerk, onder voorzitter
schap van ds. Th. Boersma, die op gebruike
lijke wijze opende. Nadat de heeren H. Tadema 
en G. de Vries de boeken van den penning
meester, die een batig saldo aanwezen, in orde 
hadden bevonden, werd het woord gegeven aan 
den heer Heukels, die een opwekkend woord 
sprak. Schietprijzen ontvingen, scherpschutters: 
1. T. Deelstra; 2. F. Breeuwsma; 3. Joh. Kingma; 
gewone schutters: 1. G. de Vries; 2. 0. Kooi
stra; 3. K. Hoogsteen 4. D. Halbesma; 5. R. 
de Vries. Een gezellig samenzijn volgde. 
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Oude-Bildtzijl, 21 April. Samenkomst van de 
afd. Het Bildt, onder voorzitterschap van den 
heer H. Boersma. Na,dat de secretaris, de heer 
W. Snijder, een jaaroverzicht had gegeven, 
sprak ds. A. de Ruiter op deze huishoudelijke 
vergadering over: ,,Wat op het spel staat". In 
deze samenkomst werden tevens brevetten en 
schietprijzen uitgereikt. 

Oude Niedorp, 23 April. Huishoudelijke be
spreking van de afd. Oude en Nieuwe Niedorp, 
onder voorzitterschap van burgemeester Van 
Baar, over den komenden landdag te M,2dem
blik. 

Rijen, 23 April. Veertien nieuwe vrijwilligers 
traden dit jaar in deze af.deeling toe tot den 
B.V.L. 

Roggel. De plaatselijke afdeeling van den 
B.V.L. hield alhier in de zaal Scheres een be
langrijke vergadering. Als spreker trad op de 
1e luitenant der artillerie de heer Merkus, die 
doel en streven van dit uitgebreide korps uit
eenzette. Uit het behandelde bleek wel duide
lijk, hoe belangrijk het voor den dienstplichtige 
is zich bij den Vrijwilligen Landstorm aan te 
sluiten. Jammer is het , dat velen nog niet van 
het groote nut doordrongen zijn. 

Na afloop bracht burgemeester Mertens dank 
aan luitenant Merkus voor zijn leerzame 
spreekbeurt, waarna ,de uitreiking der prijzen, 
door de leden behaaid op de schietwedstrijden, 
plaats had. 

Ten einde alle dienstplichtigen in de ge
legenheid te stellen zich van dit korps op de 
hoogte te stellen, zal binnenkort nogmaals een 
verga,dering worden gehouden, waarop een ge
lijke spreekbeurt wordt gehouden. 

Schaarsbergen, 27 April. hield de afdeeling 
Schaarsbergen van den Bijz. Vrijw. Landstorm 
een propaganda-avond in de gymnastiekzaal 
van de Chr. School te Schaarsbergen. 

Aanwezig waren o.a. de kolonel b.d. W. van 
Ingen Schouten, de korpscommandant, res.
luit.-kolonel Buurman, gep. majoor I. L. Diele
man, reserve-kapitein Goedhart, graaf Von der 
Goltz en tal van landstormers met hun dames. 
Vrijwilligers van de afd. Arnhem onder lei
ding van ,den reserve-eerste-luitenant Hulle
man verleenden aan dezen avond hun mede
werking, terwijl een aantal vrijwilligers onder 
le_ï,ding van den fourier Stip een colonne-geweer 
mtvoerden. 

Het openingswoord werd gesproken door den 
korpscommandant, die alle aanwezigen een 
hartelijk welkom toeriep, in het bijzonder de 
verschillende autoriteiten en dames en de 
vrijwilligers aanspoorde steeds paraat te blijven. 

Na het zingen van het eerste couplet van 
het Wilhelmus werd overgegaan tot het ver
toonen van verschillende films, die bij de aan
wezigen zeer in den smaak vielen. 

Deze avond mag voor de afdeeling Schaars
bergen van den Bijz. Vrijw. Landstorm als zeer 
goed geslaagd worden· beschouwd. 

Schoondijke, 26 April. Jaarvergadering. Als 
voorzitter der plaatselijke commissie werd ge
installeer,d bur,gemeester Van Roseveldt. De 
heeren Bierman en Bruins voer-den het woord. 

Schoonhoven, April. Samenkomst in de met 
vlaggen gedecoreerde groote zaal van hotel 
,,Belvédère", onder voorzitterschap van burge
meester A. M. Nieuwenhuisen. De bijeenkomst 
werd o.a. bijgewoond door de heeren J. Derck
sen H.Mzn., voorzitter van de gewestelijke 
landstormcommissie "Gouda", G. J. J. Pot, 
vice-voorzitter "Gouda", gemeentesecretaris 
aldaar, mr. J. L. J . A . van Mechelen, secretaris
penningmeester "Gouda", J. Kooiman, burge
meester van Bergambacht, en C. H. Kerling, 
commandant B.W. 

Na opening door den burgemeester instal
leer-de de heer Dercksen kapelaan Mathijsen 
en den heer J. H. Woudenberg tot lid van de 
plaatselijke landstormcommissie. De heer Pot 
hield een rede, waarin hij er op wees, dat men 
niet moet luisteren naar zoet gefluit en schoone 
beloften, die leiden tot ondermijning van het 
gezag. 

De heer Roosendaal, directeur van de Rijks
kweekschool, droeg hierna enkele stukken van 
zijn .w":rk voor, hetgeen warm applaus ontlokte. 
Kapitem Van Mechelen reikte de prijzen uit. 
Eerste drie prijswinnaars: 1. Jac. Oudshoorn, 
94 pt.; 2. J. B. Bos, 93 pt.; 3. G. Temminck, 
92 pt. Nadat nog de heer Kerling een korte 
toespraak ha,d gehouden, sloot burgemeester 
Nieuwenhuisen dezen zoo geslaag,den avond. 

Schijndel, 19 April. Groote samenkomst. ,,Met 
honderden waren ze opgekomen uit Den Dun
gen, St. Michiels-Gestel, Heeswijk, Dinther en 
Schijndel." Burgemeester Van Beek, voorzitter 
van de gewestelijke lamdstormcommissie, opende 
met een hartelijk welkomstwoord. In het kort 
gaf hij een overzicht van doel en werkzaam
heid van het instituut B.V.L. Vervolgens sprak 
de heer Schaepman, lid der Tweede Kamer. 
Het was hem steeds een genoegen voor de 
landstormers te mogen spreken. Deze tijd is een 
keerpunt in de geschiedenis, aldus spreker. Uit 
nood werd in 1918 een B.V.L. opgericht en de 
~ijd van_ heden lijkt daar weer veel op. Een 
ieder, die naar de macht zal grijpen, zal zich 
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te pletter loopen op dit hechte bolwerk .... 
Onder de aanwezigen waren burgemeester 

J.J. Janssens, van Schijndel, zoome,de comman
dant en secretaris van het gewest. 

Simpelveld. In de verga,dering van de plaat
selijke commissie van den B.V.L. werden de 
bestuursfuncties als volgt verdeeld: voorloopig 
voorzitter: kapelaan Loo; 2e voorzitter: J . Ha
mers-Beckers; secr.-penningmeester: W. Meijers; 
2e secr.-penningmeester H. Koppers; leider
instructeur: A. Conraads. 

Slagharen. Onder leiding van den heer Geer
des hield de af.deeling Slagharen en Schuine
sloot van den B.V.L. een gezelligen avond. Het 
muziekcorps Soli Deo Gloria uit Lutten en 
Slagharen zette de samenkomst in met een 
tweetal coupletten van het Wilhelmus, die 
staande werden meegezonden, waarna de heer 
H. Geerdes een openingswoor,d tot de talrijke 
aanwezigen sprak. 

Verschillende mooie films werden hierna 
vertoond, die meer speciaal betrekking hadden 
op het vorstelijk huis en den B.V.L., waarna 
kapitein Goe,dhart in een pittige redevoering 
de noodzaak van den B.V.L. uiteenzette en 
de aanwezigen opwekte daaraan hun volle 
medewerking te verleenen. 

Burgemeester Oprel, die met zijn echtge
noote deze samenkomst bijwoonde, hieid ver
volgens een toespraak, waarin hij de beteeke
nis van den B.V.L. toelichtte. 

Soest, 15 April. Ter gelegenheid van de 
"blijde incomste" van het prinselijk paar is 
o.m. ook deelgenomen aan het huldebetoon 
door de plaatselijke af.deeling van den B.V.L. 
De afdeeling had zich met het vaandel opge
steld langs ,de route, welke door het hooge ge
zelschap door de gemeente werd gevolgd. De 
Prinses en de Prins wevden door de geheele 
bevolking op recht hartelijke, maar bovenal op 
spontane wijze toegejuicht. 

Sommelsdijk-Middelharnis, April. Filmavond. 
Na een openingswoovd van den heer Dijkers, 
waarin hij o.m. wees op het zuiver nationale 
karakter van den B.V.L., voerden achtereen
volgens het woord burgemeestér Den Hollan
der, voorzitter van het gewest Goeree-Over
flakkee, en de heer Hogeweg, secretaris ,der 
gewestelijke commissie. De laatste wees o.m. 
op het vrijwillig karakter van den B.V.L. Niets 
is er, dat de B.V.L.-ers dwingt, spontaan geven 
zij zich voor vevdediging van troon en gezag. 

Terneuzen, 29 April. Vergadering met de 
vrijwilligers ten gemeentehuize, onder voorzit
terschap van den burgemeester, als voorzitter 
van de plaatselijke commissie, waarbij overste 
Bruins, kapitein Karres en luitenant Eckhardt 
aanwezig waren. O.m. werd gesproken over 
den komenden landdag te Goes. 

Tilburg, 3 April. Propagandasamenkomst, ge
volgd door een schietwedstrijd op K.S.O. Veer
tien nieuwe vrijwilligers konden worden inge
schreven. De eerste drie prijswinnaars - ieder 
met 48 pt. - waren: H. Maas, H. Brekelmans 
en J. van Oers. 

Veendam, April. Geslaagde filmavond, waar
bij burgemeester De Zee een inleidend woord 
heeft gesproken. 

Venraij. In Luxor wer,d 'n groote propaganda
vergadering gehouden vanwege den B.V.L., 
welke stond onder leiding van den heer Quicken, 
die de vergadering opende met een woord van 
welkom tot het bestuur van het gewest van 
den B.V.L. en de talrijke belangstellenden. 

De heer Pijls bracht in herinnering het jaar 
1918, in verband met het ontstaan van den 
B.V.L. Luitenant Merkus heeft nu de eervolle 
taak den B.V.L. nieuw leven in te blazen en 
dat doet hij met buitengewoon succes. De heer 
Quicken dankte spr. voor zijn •begeesterende 
rede en sprak de vergadering toe. Staande de 
vergadering gaven zeer velen zich op als lid. 

Luitenant Merkus richtte nog het woord tot 
den Deken, wiens tegenwoordigheid hij bijzon
der op prijs stelde. Hierna werd de schoone 
film gedraaid: De K 18 op zijn wereldberoemden 
tocht. 

Vierlingsbeek, 8 April. Propagandasamen
komst, waarbij de af,deelingen Sambeek, Over
loon, Maashees en Vierlingsbeek tegenwoordig 
waren. De leiding berustte bij burgemeester 
F. W. van Beek, van Boxtel, voorzitter van de 
gewestelijke landstormcommissie. Onder de 
aanwezigen merkten wij op de pastoors van 
bovengenoemde plaatsen, de burgemeesters van 
Maashees en Vierlingsbeek, verder res. luit.
kolonel W. Hafkemeyer, commandant, en den 
heer Van Agt, secretaris van het gewest. 

Spreker was pater Domingo van Hout, uit 
Eindhoven, die bijna 30 jaren in Spanje werk
zaam was. 

Vlissingen, 27 April. Jaarvergadering. Ge
sproken werd door overste Bierman overste 
Bruins en luitenant Eckhardt. Kapit~in Geel
hoedt sloot deze mooie bijeenkomst. Een mond
harmonica-club, onder leiding van den heer La
bruyère, verleende gewaardeerde medewerking. 
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Volendam, 17 April. Propagandasamenkomst. 
Burgemeester Kolfschoten opende, als voor
zitter der plaatselijke commissie, de bijeen
komst. Vervolgens werd een tweetal films ver
toond, waarna res.-kapitein Neuyen een cause
rie hield over het nut en de beteekenis van 
den B.V.L., ook nog voor deze dagen, en spe
ciaal het bijzonder gebruik van den 2,zn ban. 
In de pauze teekenden 15 vrijwilligers van den 
2en ban een verband-akte, terwijl 5 nieuwe 
vrijwilligers toetraden. 

Waalwijk, 13 April. Geslaagde samenkomst 
in "Musis Sacrum", onder voorzitterschap van 
burgemeester Van Beek, voorzitter der geweste
lijke commissie. De heer Van Beek besprak de 
organisatie van den B.V.L., waarbij spr. er op 
wees, dat dit instituut een heilzame werking 
uitoefent op de opstandige elementen. Spr. riep 
allen op, trouw te blijven aan den B.V.L. Dan 
gaf ,de voorzitter het woord aan den spreker 
van dezen avond, den heer J. W. Vienings, 
die in een fraaie rede den landstorm opriep 
pal te staan voor het gezag en zijn plicht te 
doen wanneer gevaar mocht dreigen. Overste 
Hafkemeyer wees o.m. op de noodzakelijkheid 
van samenhang in de afdeelingen, waarbij de 
schietoefeningen zoo uitnemend dienst doen. 

Wagenborgen. Propagandavergadering door 
de afd. B.V.L. van gemeente Termunten, ge
houden in de zaal van P. H. Oosting te Wagen
borgen. De voorzitter, burgemeester v. d. Leij, 
heette allen hartelijk welkom, w.o. commissie
leden met de plaatselijke leiders en ook den 
korpscommandant, kap. Oosters. Verder hield 
hij een kort openingswoord, waarin hij wees op 
het karakter van ons volk, dat wil behouden 
het regeeringsstelsel, zooals dit op het oogen
blik is; de vrijheid, zooals die altijd door ons 
is genoten, en bovenal ons aloude Oranjehuis, 
en hiervoor bestaat nu de B.V.L., om dit alles 
te handhaven. 

Ook kap. Oosters sprak nog enkele woorden 
aangaande het instituut van B.V.L. en Burger
wacht en wekte alle aanwezigen op den B.V.L. 
zooveel mogelijk te steunen. 

Door enkele leden van de afd. Wagenborgen 
en Woldendorp werd gegeven het historisch spel 
"Toen 't moest, Als 't moet", dat deed zien 
alles wat wij aan het Oranjehuis hebben te 
danken, en de geboorte van den B.V.L. deed 
aanschouwen. Een en andu oogstte een dank
baar applaus. 

Verder werd deze avond afgewisseld met 
enkele bijdragen door den heer K. Hogendorf 
en een paar dames, wat ook zeer in den smaak 
viel. 

Weert. Zaterdag 24 April werd een bestuurs
vergadering gehouden van den B.V.L. af.deeling 
Weert, waarop de nieuwbenoemde secretaris 
van de gewestelijke commissie tegenwoordig 
was. In een geanimeerd samenzijn werden ver
schillende plannen opgezet, ten einde te komen 
tot verdere uitbreiding der afdeeling. Immers 
jaarlijks komen nieuwe dienstplichtigen van het 
verblijf onder de wapenen terug en deze per
sonen moeten bewerkt en aangespoord worden 
om de gelederen te komen versterken. Even
eens werd aandacht besteed aan de mogelijk
heid om hier ter plaatse ook de film van de 
K 18, ,,Twintig duizend mijlen over zee", te 
doen vertoonen. Hierover zullen nog nadere 
besprekingen moeten worden gehouden. Zoo
veel is zeker, dat deze film ook voor niet-leden 
interessant zal wezen. 

Westervoort, 26 April. Vertooning van de 
geluidsfilm "Landstorm rond Oranje". Kolonel 
Van Ingen Schouten heeft de schietprijzen uit
gereikt. Goede woovden zijn voorts gesproken 
door de heeren Goedhart en Jalink. 

Winschoten, De plaatselijke afdeeling van den 
B.V.L. gaf gisteren een propaganda-avond in de 
groote zaal van hotel Wissemann. Onder de aan
wezigen merkten wij op den burgemeester van 
Winschoten, mr. Romijn, ,den gemeentesecretaris, 
den heer Egmond, den burgemeester van Nieuwe 
Schans, den heer Wisman, de leden van het 
gewestelijk bestuur, ,de heeren .F. Bontkes Gosse
laar en kapitein Oosters, welke laatste aange
wezen commandant van het Groningsch Verband 
is. Ook het bestuur van de Oranjevereeniging 
was in zijn geheel tegenwoordig. 

Namens de plaatselijke commisûe van ,den 
B.V.L. sprak kapt. Spaanstra woorden van wel-

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN 
BLOEMENMAGAZIJN 
LANGE HOUTSTRAAT 17, 's-GRAVENHAGE. 

kom, in het bijzonder tot de hierboven genoem
de autoriteiten. Vervolgens werden enkele films 
vertoond, een mooie Polygoon-opname van de 
vorstelijke verloving en ,de vreugde, die daar
door in het geheele land werd ontk,tend, liet 
niet na grooten indruk te maken. 

Na ,de pauze werd het woord gevo,zrd door 
ds. H. van der Veen te Oude-Pekela, die als on
derwerp van zijn rede had: ,,Als het moet". Spr. 
wees er op, dat ,de B.V.L. 85.000 leden heeft, 
die een waarborg zijn voor de veiligheid van het 
gezag en het Huis van Oranje 

Nadat de huwelijksfilm van het Vorstelijk 
Paar was vertoond, sprak burgemeester Romijn 
zijn waar,deering uit voor den B.V.L. 

De heer Spaanstra verzocht gezamenlijk het 
Wilhelmus te zingen. Toen dit was geschied, 
bracht burgemeester Romijn ,drie hoera's uit op 
den B.V.L., waarmede hartelijk werd ingestemd. 
. Wormer, 14 April. Samenkomst met vrijwil

ligers van den tweeden ban. Res.-kapitein 
N euyen gaf een duidelijke uiteenzetting over 
doel en beteekenis van ,den tweeden ban. De 
aanwezige vrijwilligers, ,die daarvoor in aanmer
king kwamen, teekenden gaarne een verband
akte. 

Woudrichem, 19 April. De heer L. V ennink 
is benoemd tot lid der plaatselijke commissie. 

Wijhe, April. Propagandasamenkomst. De 
voorzitter, burgemeester Leenstra, opende en 
ging na zijn inleidend woord over tot de in
stallatie van een zestal nieuwe leden der plaat
selijke commissie, n.l. de heeren G. W. Brink, 
C. J. van Holst van Ingen, F. M. Meesters, E. 
A . M. van Driel, mr. D. Matzer en G. J. W. J. 
Peterse. Hierna sprak kolonel N. J. Lavaleije , 
een rede uit, waarin speciaal warm tot uiting 
kwam de band van liefde en trouw tusschen het 
Huis van Oranje en het Nederlandsche volk. 
Nadat kolonel K. L. Rozendaal het woord had 
gevoerd, werd de nieuwste klankfilm der N.L.C. 
vertoond. 

Zeist. 27 April ha,d ter sluiting van het sei
zoen een schietwedstrijd plaats in het gebouw 
,,St. Joseph" door de afd. Zeist van den Bijz. 
Vrijw. Landstorm, in welke bijeenkomst tevens 
afscheid werd genomen van den voorzitter van 
de Plaatselijke Commissie, Jhr. mr. K. J. M. 
Huydecoper, wegens vertrek naar Dordrecht. 
Tevens waren aanwezig de burgemeester, jhr. 
dr. M. L.. van Holthe tot Echten, de plaatselijke 
leider, kapitein Klaverstein, de oud-plaatselijke 
leider, de heer De Leur, de heer J. H. A. Mod
derman en de secretaris van de plaatselijke 
commissie, de heer J. W. Koning. 

Voor den wedstrijd bestond groote animo; 
er waren niet minder dan 59 deelnemers, die in 
4 afdeelingen schoten. 

De uitslag was als volgt: 1e af.cl. 1e prijs 
(wisselprijs en medaille) W. Renes met 50 pt., 
2e prijs Stormbroek met 49 pt., 3e prijs Sliep 
met 48 pt.; 2e afd.: 1. De Haan, 2. De Ruiter, 
3. v. d. Linden; 3e afd.: 1. G. Stijl, 2. J. Meier, 
3. H. Meier; 4e afd.: 1. Kleuver, 2. Dijkstra, 
3. Couturier. 

Nadat de prijzen door jhr. Huydecoper waren 
uitgereikt, waarbij aan alle deelnemers een 
voorwerp kon overhandigd worden, kwam het 
afscheid van den voorzitter van de plaatselijke 
commissie, die allereerst werd toegesproken 
door den burgemeester. We worden ons be
wust, aldus spr., dat we een goed vriend gaan 
verliezen, wat te betreuren is, en spr. is er van 
overtuigd, dat ook voor de af.deeling zijn vertrek 
çen groot verlies is. Nam~ns de plaatselijke 
commissie wer,d jhr. Huydecoper alle goeds toe
gewenscht in zijn nieuwe woonplaats, waarbij 
echter wePd opgemerkt, dat zijn hart wel zoo 
aan Zeist zal verbonden zijn, dat hij nog wel 
eens hier zal ontmoet worden. 

De heer Koning dankte jhr. Huydecoper voor 
de aangename samenwerking in het bestuur, in 
herinnering brengende de eerste kennismaking, 
nu ongeveer 12 jaar geleden, terwijl later meer
dere ontmoetingen plaats vonden in den toen 
opkomenden landstorm. Spr. prees zijn kalmte 
en vriendelijkheid, waardoor een prettige 
samenwerking bestond. Den scheidenden voor
zitter werd veel succes toegewenscht in Dor-
drecht. • 

Nadat nog kap. Klaverstein aan jhr. Huyde
coper een tinnen aschbak met inscriptie na
mens de afdeelinQ had aangeboden, dankte ihr. 
Huy,decoper de ,sprekers voor hun vriendelijke 
woorden en voor het blijk van waavdeering. 
Spr. hoopte, dat allen de afd. Zeist en ook den 
B.V.L. zullen blijveh dienen, verheugd zijnde, 
dat hij een bloeiende af.deeling achterlaat, waar 
een goe,de geest heerscht. Den secretaris werd 
d~nk gebracht voor de prettige samenwerking, 
die mede bleek, toen de afdeeling nog wel eens 
zorgen kende. 

Ook den burgemeester wer,d hartelijk dank 
gezegd voor de sympathieke woorden. Het 
heengaan is moeilijk, doch de wetenschap elkaar 
nog wel eens te ontmoeten, is een troost. 

Zevenbergsche Hoek, Zaterdag 24 April werd 
een algemeene vergadering gehouden, waarin 
aan de afdeeling een af.deelingsvlag zou worden 
aangeboden. Van de gewestelijke commissie 
was pastoor Van Genk aanwezig, alsme,de de 
commandant van het Vevband, overste Beets. 
Na inleiding door den voorzitter, kapelaan 
Schellekens, kreeg overste Beets het woord. 
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Fa. H. J. PHAFF - Winschoten 

Vaandeluitreiking afd. Zevenbergschenhoek 24 April 1937. 

die, na op de beteekenis van vaandel en vlag 
gewezen te hebben, de vlag overdroeg aan den 
plaatselijk lei.der. 

Pastoor Van Genk sprak hierna nog een alge
meen landstormwoord. Vervolgens werden de 
prijzen uitgereikt van den plaatselijken schiet
wedstrijd. Enkele notabelen gaven blijk van 
belangstellend medeleven. 

Zwolle. De jaarlijksche Prinsesse-avond van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm op 30 
April j.l. is ditmaal iets bijzonders geworden. 
Het wakkere comité van actie heeft n.l. de 
hand kunnen leggen op een stuk, geschreven 
en geredigeerd van gezaghebbende Roomsche 
zijde, hetwelk het karakter draagt van een 
revue en is getiteld: ,,Paraat". Deze revue, 
waaraan meer dan 100 personen medewerken, 
bestaat uit 11 gedeelten, waarvan er eenige zeer 
fraaie historische uit Oost- en West-Indië. Het 

slot van het stuk vormt een indrukwekkende 
hulde aan den troon van Oranje, waaruit de 
paraatheid van den B.V.L. voor ons Vorsten
huis naar voren treedt. Een orkest omlijst het 
geheel muzikaal. Schitterende costumes en 
scènes zijn te bewonderen. 

De bekende redenaar Pater Prof. Felix Ot
ten, heeft op dezen avond eveneens een re-de 
gehou~en, welke is getiteld: ,,Wij blijven 
trouw . 

Zwijndrecht, 20 April. Samenkomst in het 
gebouw "Concordia", onder leiding van den 
heer B. M. Gras. Een propagandawoord werd 
gesproken door res. luitenant-kolonel der Gre
nadiers mr. W. A. C. van Dam, commandant van 
het Korps Rotterdam. Daarna had de uit
reiking der behaa.Ide prijzen plaats. Onder de 
aanwezigen was burgemeester J. A. J. Jansen. 

Programma van den Landdag te Oldebroek. 
1 Juni 1937 

11.45 u. Officieele ontvangst ten Huize "De Zwaluwenburg" door 't Gemeente
bestuur van Oldebroek. 

12.15 u. Defilé van de Afdeelingen van den B.V.L. met vaandels en banieren. 
langs de autoriteiten. 

1.30 u. Opening van den Landdag door het Vrijwillig Muziekkorps van het 
2e Regiment Veld-Artillerie. 
Openingswoord van den Voorzitter der Algemeene Landdag-Commis
sie, N. J. Lavaleye, Kolonel der Infanterie b.d. 

N.B. Wij vertrouwen, dat als één der Ministers op den Landdag aan
wezig mocht zijn - waarvoor wel eenige verwachting bestaat - deze 
bereid zal worden gevonden tot de vrijwilligers een korte toespraak te 
houden. 

2 u. Gevechtsdemonstratie, uit te voeren door een batterij van het 2e Regi
ment Veld-Artillerie, voorafgegaan door een defilé. 

3 u. Folkloristische demonstratie, uit te voeren door Olster boeren en 
boerinnen, onder leiding van Mevrouw A. Bakhuis-Brascamp . 

3.30 u. Rede, uit te spreken door Professor F. Otten O.P. 

4 u. Springconcours voor Onderofficieren van het 2e Reg. Veld-Artillerie. 
Bekendmaken van de uitspraak der jury door den voorzitter. 
Uitreiking der prijzen. 
Défilé van alle deelnemers. 

5 u. Slotwoord van den heer A. Bakker, Burgemeester van Oldebroek. 
Sluiting van den Landdag door het Stafmuziekkorps van het Se Regi
ment Infanterie. 

JULIANA-AVOND TE SNEEK. 

Aan den vooravond van den verjaar
dag van H. K. H. Prinses Juliana werd 
in het Gebouw voor Chr. Belangen een 
fee stavond gehouden, georganiseerd 
door de Vereen. ,,Oranje" en de afd. 
Sneek van den Bijz. Vrijw. Landstorm. 

De voorz. van de Vereen. ,,Oranje", 
de heer F. Brinkman, sprak een inlei
dend woord, waarin hij de aanwezigen 
namens beide besturen hartelijk wel
kom heette. 

tDe voorz. dankte burgemeester Pop-

pinga voor zijn bereidwilligheid hier 
het woord te willen voeren. 

De voorzitter gaf vervolgens een uit
eenzetting hoe de samenwerking tot 't 
organiseeren van dezen avond tusschen 
B.V.L. en "Oranje" tot stand was geko
men. Hoewel tot dusver de viering van 
den verjaardag van H. M. de Koningin 
voor "Oranje" hoofdzaak was, heeft 
men in de laatste jaren gemeend ook 
Julianadag te moeten vieren, daar ge
bleken is dat het Nederlandsche volk 
behoefte had uiting te geven aan zijn 
gevoelens van liefde en sympathie voor 
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onze geliefde Prinses. 
Hierop declameerde de heer G. 

Grondsma van Alkmaar op keurige 
wijze het Wilhelmus en "Scheepspraet" 
van Huygens. 

Het woord was nu aan burgemeester 
Poppinga die met enkele vriendelijke 
woorden door den voorzitter werd in
geleid. 

Nadat de heer Poppinga, die met ap
plaus werd begroet, den voorzitter dank 
had gebracht voor zijn vriendelijke 
woorden, ving hij zijn rede aan met er 
op te wijzen dat de trouw van Oranje 
aan ons volk grooter is geweest dan 
de trouw van ons volk aan Oranje. 

Oranje heeft nimmer den band met 
het Nederlandsche volk verbroken, 
maar het volk verbrak dien band wel. 

Meer dan ooit wordt in dezen tijd 
het N ederlandsche volk zich van zijn 
rijkdom bewust, te meer wanneer het 
ziet naar de onrust in het buitenland. 
Die onrust is het noodzakelijk gevolg 
van het breken met het geloof in God, 
waarvan de droeve gevolgen niet kon
den uitblijven. 

Zij is en blijve ons aller leus: 11 't Was 
Oranie, 't Blijft Oranje". (Daverend 
applaus.) 

Hierna zong de heer C. A. Deenik 
van Huizum op sympathieke wijze 
enkele toepasselijke liederen, waarvoor 
hij met een dankbaar applaus werd be
loond. 

Het eerste gedeelte van de film 
"Landstorm rond Oranje" werd nu 
vertoond, waarop de heer Grondsma op 
eminente wijze nog eenige gedichten 
voordroeg. 

Na de pauze werd het tweede ge
deelte der landstormfilm vertoond. 
Toen het beeld van onzen Minister
President op het doek verscheen, werd 
hij hartelijk toegejuicht. 

Nadat de heer Deenik nog enkele 
liederen had gezongen, waarvoor hij 
een hartelijke ovatie in ontvangst had 
te nemen, sprak de heer Mr. A. W. 
Haan als voorzitter der afd. Sneek van 
den B.V.L. het slotwoord. 

Spr. wees er op dat de liefde voor ons 
Oranjehuis geen slot mag vinden. Die 
lief de moet steeds intenser worden. 
"Oranje" en B.V.L. blijven werken om 
die liefde voor ons Vorstenhuis te ver
stevigen, omdat Oranje steeds de hand
haafster en pleitbezorgster is geweest 
van de vrijheden van ons Nederlandsche 
volk. 

Met het staande zingen van het 1 e en 
6e couplet van het "Wilhelmus" werd 
deze geslaagde Oranje-avond gesloten. 

ARNHEM. 
Jaarvergadering. 

De af deeling Arnhem van den Bijz. 
Vrijw. Landstorm heeft 21 April in 
De V ereeniging haar jaarvergadering ge
houden, welke druk bezocht was. 

Onder de aanwezigen merkten we o.m. 
op den voorzitter der Gewestelijke 
Landstormcommissie Veluwzoom, mr. 
A. baron van Heeckeren van Kell, den 
korpscommandant, den res. luitenant
kolonel J. W. Buurman, den generaal 
Reinders, commandant van Bronbeek, 
den overste Smits, commandant van het 
19e R.I. ( de commandant van 8 R.I. was 
verhinderd), jhr. ir. J. W. Storm van 
's-Gravesande, voorzitter der Arnhem
sche Burgerwacht, en den overste Van 
Limbeek, commandant der Burgerwacht, 
den districtscommandant der Koninkl. 
Marechaussee enz. 

Nadat de tamboers en hoornblazers 
der afdeeling een fanfare hadden doen 
hooren, werd de bijeenkomst geopend 
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met het staande zingen van de beide be
kende coupletten van ons volkslied. 

Hierna sprak de voorzitter der plaat
selijke commissie, res. ritmeester mr. J. 
W. U. Doornbos, een woord van welkom. 
Spr. verwelkomde de hierboven genoem
de autoriteiten en bracht dank voor 
hun medeleven met den B.V.L. 

Zich tot de vrijwilligers richtend, wees 
spr. er voorts op, dat er nog altijd ge
varen voor revolutie dreigen. Er moge 
bij de S.D.A.P. eenige kentering ten 
goede zijn, naast het communistisch 
gevaar is de laatste jaren een nieuwe 
dreiging opgekomen: de fascistische dic
tatuur, welke de godsdienstige en ge
wetensvrijheid bedreigt, evenals het 
communisme. In Nederland is een der
gelijke staatsvorm alleen te verwezen
lijken ten koste van een bloedige revo
lutie. 

Spr. riep de B.V.L.-ers tenslotte op 
paraat te blijven tegen het extremisme, 
zoowel van links als van rechts. 

Landstorm rond Oranje. 

Nadat een aantal B.V.L.-ers der af
deeling onder leiding van den res. 1e 
luitenant Mink op keurige wijze eenige 
gymnastische oefeningen had uitgevoerd, 
sprak de heer H. de Boer uit Den Haag 
een propagandawoord over het onder
werp: ,,Landstorm rond Oranje". 

Op een avond als deze - aldus spre
ker - gaan onze gedachten uit naar ons 
Vorstenhuis, naar H.M. de Koningin, 
naar onze geliefde Prinses en naar haar 
jongen gemaal, die zoo stormenderhand 
de harten van het N ederlandsche volk 
heeft veroverd. 

Nog altijd blijven er machten, die den 
troon bedreigen. Het socialisme blijft nog 
altijd een gevaar, want wie waarborgt, 
dat de oriëntatie in nationalen zin niet 
uit nuttigheidsoverwegingen is gedaan, 
om zich "aan te passen" aan de gewij
zigde omstandigheden? Dat ook het com
munisme een groot gevaar blijft, ver
klaarde spr. niet nader te behoeven uit
een te zetten. Daarnaast is er het gevaar 
van het nat.-socialisme, dat de Kroon in 
de schaduw van een onderdaan wil stel
len. 

Tegen deze drie gevaren blijft de 
Landstorm paraat. Met het geweer bij 
den voet heeft hij de wacht betrokken 
rondom den troon der Oranjes - aldus 
eindigde spreker. 

Door de leden van de afdeeling wer
den vervolgens gymnastiekoefeningen 
met het geweer uitgevoerd, gevolgd door 
colonne-geweer onder leiding van den 
sergeant Stip. Een en ander bleek op 
verdienstelijke wijze te zijn ingestudeerd. 

Na de pauze heeft de commandant van 
het Landstormkorps "Veluwzoom", de 
overste J. W. Buurman, de aanwezigen 
toegesproken. Spr. richtte woorden van 
dank en hulde tot de leden der zoo 
actieve plaatselijke commissie en tot den 
even energieken plaatselijken leider, den 
res. 1e luitenant J. Hulleman. 

Spr. richtte zich tenslotte met een 
opwekkend woord tot de vrijwilligers. 

Hierna reikte de commandant de bre
vetten en prijzen uit, bij de schietwed
strijden behaald. 

De door den gep. majoor K. N. 0, I. 
leger F. Dieleman beschikbaar gestelden 
fraaien wisselbeker werd gewonnen 
door den heer De Jong. 

Tenslotte werd door de leden van de 
Wageningsche Burgerwacht een histo
risch spel opgevoerd. 

's-GRA VENZANDE. 

In de voorjaarsvergadering van den 
B.V.L., welke onder presidium van den 
heer A. Heus gehouden werd, werden 
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enkele huishoudelijke zaken behandeld. 
Tot lid van de commissie tot nazien van 
de rekening werd benoemd de heer Jm. 
v. d. Hout Jmz. Ook dit jaar zal weder
om met scherp geschoten worden op de 
banen te Monster des Zaterdagmiddags. 

Na afloop der vergadering werden de 
prijzen uitgereikt van de gehouden tien
weeksche schietwedstrij den. 

NIJMEGEN 
Een Plaatselijke Landstormcommissie. 

Naar wij vernemen is hier ter stede 
opgericht een Plaatselijke Landstorm
commissie, zooals deze reeds geruimen 
tijd in vele andere gemeenten bestaat 
en welke voor de instandhouding van 
het onmisbare Instituut "De Bijz. Vrij
willige Landstorm" noodzakelijk is. 

Daartoe aangezocht heeft de burge
meester Steinweg het eere-voorzitter
schap der commissie aanvaard, terwijl 
de HoogEerw. Heer Deken van Mulu
kom en de notaris Nieuwenhuis, presi
dent-kerkvoogd der N.-H. Kerk, een 
aanwijzing als eereleden hebben aan
genomen. 

De ter plaatse bestaande commissie, 
waarvan door de Gewestelijke Land
stormcommissie tot voorzitter is be
noemd de heer Mr. J. B. Sens, Groes
beekscheweg 196, alhier, is samenge
steld uit de navolgende heeren: 

Dr. J. J. A. Bakker, A. van den 
Bergh, Pater J. de Bo~r, 0. P., P. J. 
Brouwer, H. M. T. Bury, H. de Goede, 
Mr. F. C. J. M. Meijlink, G. W. Moo
nen, Jhr. Dr. J. L. A. A. M. van Rijcke
vorsel, A. Salomons, Joh. M. Tax, C. 
Varkevisser, H. W. A. Baron van Wes
terveld Sandberg, F. H. G. J. Wolters. 

Plaatselijk leider was reeds de heer 
G. J. M. Sliepenbeek, Sterreschansweg 
82, alhier. 

LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

Schietwedstrijd groep Oss. 
In de zaal van den heer Luyk aan de 

Spoorlaan, alhier, werd onder leiding van 
den s.m.i. Thiery uit 's-Hertogenbosch, 
een schietwedstrijd gehouden tusschen 
de vrijwilligers van het Vrijwillig Land
stormkorps Motordienst, groep Oss. 

Voor dezen schietwedstrijd waren 
door verschillende firma's uit Oss en 
's-Hertogenbosch aardige prijzen be
schikbaar gesteld. 

De door eenige vrijwilligers geschon
ken wisselbeker werd voor de eerste 
maal gewonnen door den heer J. M. 
Hermes. 

Op dezen avond werd door den Res. 
Kapt. v.sp.d., J. A. Vermeulen te Nijme
gen, Districts-lnspecteur van den Motor
dienst, in gloedvolle bewoordingen de 
wijze geschetst, waarop de Motordienst 
is ontstaan en het doel ervan uiteengezet. 

Verder dankte Kapt. Vermeulen den 
s.m.i. Thiery voor diens vele verdienste
lijke werk, in het belang van den Motor
dienst verricht, en spoorde allen aan om 
toch vooral de wintercursussen, welke 
voor de vorming van goede vrijwilligers 
noo.dzakelijk zijn, trouw te bezoeken. 

Nadat de uitslag van den wedstrijd 
door een commissie uit de vrijwilligers 
was vastgesteld, had de prijsuitreiking 
plaats. 

Nogmaals wordt erop gewezen, dat be
langstellenden uit Oss en omgeving, die 
in het bezit zijn van een geldig rijbewijs 
A of B, zich te allen tijde om inlichtingen 
kunnen wenden tot den Administrateur 
van de groep Oss, den vrijwilliger Senn
ders, H., Heeschepad 48, Oss. 

BREDA. 
Als slot van de zeer geanimeerde win

terbijeenkomsten, organiseerde de af
deeling Breda van den B.V.L. een uit
stekend geslaagden schietwedstrijd met 
K.S.O. patronen, in de R.K. Militairen
vereeniging. 

De door de leden bijeengebrachte prij
zen, meest bestaande uit door hen zelf 
in huisvlijt vervaardigde kunstvoorwer
pen, werden door den kap. Somers aan 
de winnaars uitgereikt. 

De pl. leider bracht dank aan de deel
nemers voor de kameraadschappelijke 
wijze waarop zij elkaar bekampt had
den; aan den heer Directeur van de 
R.K. Militairen-vereeniging voor zijn 
gastvrijheid en aan het personeel voor 
zijn welgemeende zorgen den B.V.L.ers 
bewezen. 

Door den Bredaschen B.V.L. wordt 
dit jaar voor de derde maal deelgeno
men aan de Nijmeegsche Vierdaagsche, 
met ruim 30 man, onder leiding van den 
reserve le Luit. K. Spek. Met de training 
is reeds een aanvang gemaakt. De groep 
mocht het genoegen smaken op den de
zer dagen door de "Kieviten" uitgeschre
ven marsch over 35 K.M. een keurigen 
lauwerkrans te bemachtigen als best in
drukmakende militaire groep. 

Bovendien ontvingen alle deelnemers 
als aandenken een keurig uitgevoerd 
draagkruisje. Voorwaar een goed begin 
van het seizoen. 

KENNEMERLAND. 
Het plan van de Gewestelijke Land

stormcommissie om aan de prijsuitdee
ling van den Korpsschietwedstrijd, die 
op 11, 12 en 13 Maart te IJmuiden 
werd gehouden, op 22 April j.l. eene 
Landstorm - propaganda-samenkomst te 
verbinden, heeft bij de Vrijwilligers een 
goed onthaal gevonden, waardoor de 
zaal van het Gemeentelijk Concertge
bouw te Haarlem tot de laatste plaats 
met Vrijwilligers en hunne dames gevuld 
was. 

Zijne Excellentie Generaal L. F. 
Duymaer van Twist was tot aller spijt 
verhinderd aanwezig te zijn; de Natio
nale Landstormcommissie werd nu ver
tegenwoordigd door de zoo gewaar
deerde komst van den Majoor K. A. van 
Schelven en den Kapitein G. F. 
Boulogne. 

Ook vele leden van de Gewestelijke 
Landstormcommissie, van Plaatselijke 
Commissies en vele Officieren woon
den de samenkomst bij. 

De voorzitter, de heer D. 0. Norel, 
opende met een toespraak om 8.15 uur 
de samenkomst, waarna een zeer mooie 
Oranjefilm werd vertoond door den 
heer Hos uit Bloemendaal. 

De spreker van dezen avond, de 
ZeerEerw. heer Vlootaalmoezenier H. 
J. Bangert, hield daarna een pittige toe
spraak over het doel en wezen van den 
B.V.L., welke toespraak met een dave
rend- applaus werd beantwoord, waar
na de vergadering spontaan twee cou
pletten van het Wilhelmus inzette. 

Nadat de heer Hos nog een zeer 
mooie film van het Zwitsersche berg
landschap had vertoond, werd daar
mede het officieele gedeelte van de sa
menkomst besloten en kreeg de Korps
commandant, de Res. Majoor A. F. 
Borren, de gelegenheid de mooie prijzen 
van den korpswedstrijd uit te reiken en 
de voorzitter van de Plaatselijke Com
missie Haarlem, Majoor b.d. G. A. de 
Reede, de prijzen van een onderlingen 
wedstrijd van de af deeling Haarlem. 

Ten slotte bedankte de secretaris 
van de Gewestelijke Landstormcom
missie Kennemerland, allen die hadden 
medegewerkt om deze samenkomst zoo 
goed te doen slagen. 

DE B.V.L. IN WEST-BRABANT. 
Jaarlijksche vergadering te Roosendaal. 

Te Roosendaal werd Woensdag 28 
April in het Patronaat achter de St. An-

toniuskerk de j aarlijksche vergadering 
van plaatselijke leiders en plaatselijke 
commissieleden van den Bijz. Vrijw. 
Landstorm in West-Brabant gehouden 
onder voorzitterschap van den heer Van 
Campen, burgemeester van Dinteloord 
en Fijnaart. 

Met de leden van de Gewestelijke 
Landstorm Commissie waren o.m. aan
wezig de Commandant van het Land
stormkorps West - Brabant, res.-luit. 
kolonel T. Beets en de secretaris der 
Nationale Landstorm Commissie, kapi
tein G. F. Boulogne. 

De vergadering, die zeer druk bezocht 
was - slechts enkele afdeelingen ont
braken op het appèl - droeg een ge
animeerd karakter en was hoofdzakelijk 
gewijd aan interne aangelegenheden van 
den B.V.L. 

Het door den secrètaris der Geweste
lijke Commissie, pastoor Jos. van Genk, 
uitgebrachte jaarverslag, werd met alge
meene instemming ontvangen en getuig
de van den voortdurenden bloei van 
den B. V. L. 

Door den Korpscommandant werd 
een uitvoerig procédé gegeven ·van de dit 
jaar te houden wedstrijden, waarna on
der algemeene instemming besloten werd 
dit iaar, buiten de gewone oefeningen en 
wedstrijden in de af deelingen, korps
centra van West-Brabant te houden. 
Het volgend jaar hoopt men dan een 
grootsch opgezetten landdag te houden 
te Bergen op Zoom ter gelegenheid van 
de viering van het 650-jarig bestaan 

MEPPEL Café-Restaurant SLOT 
ZUIDEINDE 

GARAGE - Tel. 2571 

van de Heerlijkheid (later Markieza(lt) 
van Bergen. 

Na afloop van de vergadering werd 
de fraaie en veelzijdige film "De Land
storm rondom Oranje" vertoond. 

DORDRECHT. 
In de vergadering der Gewestelijke 

Landstorm Commissie "Dordrecht", ge
houden op Zaterdag 8 Mei 1937, werd 
met algemeene stemmen besloten den 
afgetreden voorzitter, de heer P. L. de 
Gaay Fortman te benoemen tot eere
lid der Commissie. 

Voorts werd gekozen als Voorzitter 
de heer J. A. J. Jansen, oud-Comman
dant van het Korps en vanaf de oprich
ting der Commissie le secretaris. Als 
secretaris werd gekozen de heer 
A. Groenendijk en als penningmeester 
de heer J. W. van Boekel. De gekoze
nen vormen met de heeren C. van Hee
sen en Res. Luit. Kol. W. J. M. Linden, 
Korpscommandant, tevens het Dage
lijksch Bestuur der Commissie. 

Ook werd benoemd een financieele: 
commissie, bestaande uit de heeren: A. 
M. Brouwer, Dr. A. A. Weenink, J. W. 
van Aken, J. P. Piera, C. Schippers, ter
wijl ambtshalve ook de penningmeester 
der Gewestelijke Commissie hierin zit
ting zal hebben. 

De nieuw-benoemde Commandant, Overste P. L. R. van der Drift in gesprek met Kolonel 
C. M. Donck, afgetreden Commandant van het Vrijwillige Landstormkorps "Stelling van 

Amsterdam. 

AFSCHEID RES.-KOLONEL 
C. M. DONCK. 

Te Amsterdam is 24 April in een der 
zalen van Krasnapolsky in een verga
dering van plaatselijke leiders van den 
Vrijwilligen Landstorm, afscheid geno
men van res.-kolonel C. M. Donck, com
mandant van het landstormkorps "Stel-

ling van Amsterdam", die met ingang 
van 1 Mei j .1. den militairen dienst heeft 
verlaten. 

Daarbij waren aanwezig: de garni
zoenscommandant, overste Boswijk, een 
vertegenwoordiger van de vrijwillige 
burgerwacht, de nieuwe commandant, 
Res. Luitenant-Kolonel P. L. R. van der 
Drift uit Assen, en eenige burgemees-
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ters uit de omgeving, o.a. Mr. Haspels 
(Nieuwer-Amstel) en Mr. Slob (Haar
lemmermeer). 

Luitenant J. Luurs bood als vertegen
woordiger van het landstormkorps "Stel
ling van Amsterdam" den scheidenden 
kolonel namens dit korps een fauteuil 
aan. 

Hierna sprak res.-generaal-majoor H. 
<le longh, inspecteur van den Vrijwil
ligen Landstorm, een woord van af
scheid, waarin spr. herinnerde aan het
geen het landstormkorps aan kolonel 
Donck te danken heeft. Het mobilisatie
plan, dat mogelijk maakt, dat bij revo
lutionaire woelingen het korps terstond 
ter plaatse kan zijn, is o.a. van hem af
komstig. Met leedwezen ziet het korps 
<len kolonel dan ook vertrekken. 

Nadat vervolgens Dr. J. de Jong uit 
Hilversum als oudste der reserve-offi
cieren en de heer J. L Westhoff, als 
-vertegenwoordiger van de af deeling 
Amsterdam-Noord nog het woord had
den gevoerd, dankte kolonel Donck voor 
de bewijzen van sympathie. 

INGEZONDEN. 

Op de gewone schietoefeningen wor
<len af en toe onderling wedstrijden ge
houden. Meermalen wordt hierbij 
tevens de snelheid in aanmerking ge
nomen, wat zeer interessant is. Voor 
het berekenen der punten heb ik de 
volgende methode gevonden: 

Alle schutters verschieten hun 5 
patronen binnen een minuut. De 
schutter zit geknield met de 5 patronen 
rechts naast zich op den grond. Op het 
sein van den tijdopnemer begint hij met 
de eerste patroon op te rapen en 5 maal 
laden en vuren. <De tijd wordt opgeno
men vanaf het oogenblik dat de tijd
opnemer aangeeft, dus dat de schutter 
begint de eerste patroon op te rapen 
tot het moment dat het laatste schot 
valt. Het aantal seconden dat nu van 
één minuut rest, wordt dan samenge
steld met het aantal der geschoten 
punten. 

Voorbeeld: Tijd 35 seconden; gescho
ten 45 punten; berekening: resten van 
één minuut 25 seconden; dit wordt sa
mengeteld met de geschoten punten, 
n.L 45; cijfer voor berekening dus 70. 

Dit is een zeer mooie wedstrijd en 
tevens een goede oefening, daar het 
hier voornamelijk op een correcten 
aanslag aankomt. 

Spijkenisse. 

De Plaatselijke Leider, 
B. VAN DIJK. 

SCHIETOEFENINGEN EN 
-WE.DSTRIJDEN. 

Regeling Schietoefeningen 
en Wedstrijden bij den 
Bijzonderen Vrijwilligen 

Landstorm. 
INSPECTEUR VAN DEN 

VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 
R. No. 217 dd. 29 Dec. 1922, gewijzigd 
bij R. 74 van 1924 R. No. 35 van 1924 
en bij R. 72 van 1925. (Zie ook R. No. 13 
dd. 12 Febr. 1927 R. No. 13 dd. 25 Jan. 
1928, R. No. 9 dd. 11 Febr. 1929 en 
R. No. 10 van 1932). 

AANVULLENDE REGELING 

voor het schieten van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

I. ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De Commandant van ieder 
korps zal zorg dragen, dat alle schiet
oefeningen en wedstrijden zullen wor
den gehouden volgens de bepalingen, 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 
gunstig is beschikt door den Korpscom
mandant in overleg met de Gewestelijke 
Commissie. 

II. VOORSCHRIFT OMTRENT HET 
HOUDEN VAN WEDSTRIJDEN. 

Art. 5. De wedstrijden worden onder-
scheiden in: 

a. Plaatselijke wedstrijden; 
b. 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 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. 

At. 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 den 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, 
onder- en bovenbeen en zitvlak met 
kussens of wat dan ook is verboden. 

Art. 14. Gebruik der wapens. De 
schutter moet zijn wapen zelf laden en 
niet voordat de baancommandant 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 gebrek is 

opgeheven of hij zich van een bruikbaar 
wapen voorzien heeft. 

Art. 15. Ontijdig schot. Elk schot, dat 
na het opnemen van het wapen den loop 
verlaat, is geldig. 

Art. 16. Ringen. 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 volgend schot valt. 

Persoonlijk onderzoek naar de juist
heid der aanwijzing van den observatie
post is verboden, doch ingeval 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. 
Voor de Plaatselijke en Gewestelijke 
wedstrijden wordt gebruik gemaakt van 
de van Rijkswege aan de Korpsen ver
strekte munitie; eveneens wordt deze 
munitie gebruikt bij de Algemeene wed
strijden. 

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 den 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 
beslist door deze commissie. Alle schut
ters worden geacht hare uitspraak te 
aanvaarden, door het feit van hunne 
deelneming aan den wedstrijd. 

Art. 22. Indeeling der schutters in 
groepen. De schutters zullen bij alle 
wedstrijden worden ingedeeld in groe
pen naar gelang de eischen voor die 
groepen gesteld en hieronder vermeld. 

De eerste 40 patronen door den 
schutter op de schietoefeningen of 
plaatselijke wedstrijden gedurende een 
schietjaar verschoten, zullen mogen 
gelden voor de beoordeeling van zijn 
indeeling of van bevordering tot een 
hoogere groep. 

Deze beoordeeling geschiedt op grond 
van het resultaat van 20 in 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: 

le. 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--48--44-49 punten. 

Men mag dan goepeeren (zie om
schrijving ad 1 e, 2e en 3e) : 

1e. 45 plus 46 plus 43 plus 47 
181 p.; 

2e. 43 plus 47 plus 46 plus 48 
184 p.; 
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3e. 46 plus 48 plus 44 plus 49 = 
187 p. 

Men kan wel bevorderd worden tot 
een hoogere groep, doch niet terugge
steld. 

A. Koningsschutter. Eischen: Een 
totaal aantal punten van minstens 190 
voor scherpe patronen No. 1. 

Een totaal aantal punten van min
stens 195 voor scherpe patronen No. 7 
(marga) of No. 13 (K. S. 0.). 

Belooning: zilveren medaille bene
vens brevet. 

B. Scherpschutters. Eischen: Een 
totaal aantal punten van minstens 175 
voor scherpe patronen No. 1. 

Een totaal aantal punten van min
stens 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 2de 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 gehou
den, indien zij niet uit minstens 3 deel
nemers bestaat. 

Art. 26. Indien een wedstrijd met pa
tronen No. 1 wordt gehouden, dient de 
aanwijzing der schoten in het program
ma te worden vermeld en te geschieden 
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 voor
zien van een kaart, waarop vermeld: 
naam der Afdeeling, naam en voor
naam ( voornamen) van den afgevaar
digde, klasse waarvoor wordt uitgeko
men, plaats en datum van den te hou
den wedstrijd en handteekening van 
den Afdeelingscommandant of Plaatse
lijken Leider. Deze kaart is noodzake
lijk voor alle wedstrijden. 

III. WEDSTRIJDBEP ALINGEN. 

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 Afdee
ling. 

Berekening der uitslagen voor het 
Korps naar: 

1. Het hoogste aantal punten; 
2. Het beste laagste, voorlaagste, enz. 

schot. 



10 

Bij volkomen gelijkheid zal het lot be
slissen, ten overstaan van ,een lid der 
wedstrijd-commissie. 

De berekening voor den besten 
Korpsschutter geschiedt op overeen
komstige wijze. 

Deelneming kosteloos. 

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 gedeeltelijke 
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 
schieten met scherpe patronen No. 1. 

een nieuwen beker van alluminium koo
pen. Zoolang moest Nelleke maar uit 
een theekopje drinken. 

Nu, dat leuke, blinkende kopje met 
gouden biesje boven aan den rand vond 
ze eenig. 

Moeder schonk er melk in, en N elleke 
zette 't kopje aan haar mondje. 

B. Personeele wedstrijden. 

Afdeeling 1 - patronen No. 1. 
Afdeeling 2 - patronen No. 7. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
"M'n schat, dat doe je niet goed!" zei 

Mammie; ,,je moet 't kopje bij 't oortje 
vasthoudeni" En meteen draafde Moe
der naar de keuken, omdat ze den fluit
ketel hoorde waarschuwen, Deze wedstrijd mag worden vooraf

gegaan door een onbeperkt aantal 
series vrije baan. 

Voor Jong Nederland 
Toen zij terugkwam keek ze verbaasd 

op. Daar zat Nelleke met het kopje melk 
in de eene hand te drinken. Maar o, wat 
ging dat langzaam en moeilijk! En mor
sen dat ze deed, niet zuinig! 

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 
schutter 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 zooveel 
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. 

GROEP A (onder de 10 jaar). 

VERBORGEN DIEREN. 

De zieke koestert zich in 't zonnetje. 
In Tilburg zijn veel wolfabrieken. 
Een rijksdaalder is tweehonderd vijftig cent. 
Moe! schrijf ik al flink? Ja, of neen. 
Ik sla kromme spijkers recht. 
Ons Jopie rollebolt ,door 't gras. 
Wie van jullie lust geen spinazie? 
Ach! ons Anneke vergeet alles. 
Op den toren staat een windwijzer. 
Dat dwaze praten moet je maar eens laten. 
Mijn tante of mui staat altijd vroeg op. 
Ha! asteblief, geef mij ook een appel! 
De vracht werd met een katrol omhoo;! 

geheschen, 
Foei, onbeschaamde vlegel! lach toch de 

menschen niet uit! 
Door 't bosch slingert zich een donker pad. 
Neen! met zoo'n valschaard spelen we 

niet langer, 
Onze Hankie vit graag overal op. 
Door de zon wordt die plek sterk verlicht, 
Dat kasteel is al eeuwen oud. 

GROEP B (boven ,de 10 jaar). 
VERBORGEN NEDERLANDSCHE PLAATS-

NAMEN. 
,,Vitesse" is een beroemd elftal. 
Om elke kastanje zit een bolster. 
Spreek wat harder; wij kunnen je niet verstaan, 
Toen de rivieren zwollen, bezweken de dijken. 
De maaier zat z'n zeis te scherpen, 
Op 't feest liepen de venters met oranjestrikken. 
De vier stemmen van het kwartet klonken 

heel zuiver. 

Schrijf op je lei den datum van je geboorte, 
De man ging met z'n wederhelft op reis, 
Als je thuis komt, schud je 't zand voortaan 

van je kleeren, 
Acht biggetjes? - 'k Zie er maar zeven loopen! 
Betaal ten spoedigste de rekening; wacht toch 

niet langer! 
Brutaal werd de stapel door nijdige rakkers · 

omvergesmeten, 
't Is geen goud, al wat er blinkt, 
Het zieke meisje dut rechtop in haar ledikant. 
De dief zwierf rond, om burgers te bestelen, 
Je brengt me in de war; mondje dicht asjeblief! 
De kinderen kregen allemaal een snee koek. 
Prachtbloemen! zoo'n bos koop je voor een 

kwartje 
De visscher haalde met een ruk z'n hengel op, 

EEN LASTIG GEVAL. 

Nelleke kon haar bekertje met melk 
reeds zonder hulp en zonder morsen 
leeg drinken. 

Daarop was het driejarig juffertje 
niet weinig trotsch. Maar de beker had 
in 't gebruik al verscheiden deuken op
geloopen, zoodat hij er niet meer zoo 
mooi uitzag. 

Daarom had Moeder hem bij de 
schoonmaak in den vuilnisbak gelegd 
met een heele boel andere af gedankte 
klungels. Wanneer over enkele dagen 
de schoonmaakdrukte voorbij was, zou 
Mammie voor haar meiske in den bazar 

Hoe dat zoo kwam? 

Wel, ze hield gelijkertijd met haar 
linkerhandje haar eigen oortje vast, zoo
dat ze alleen met haar rechterhandje 
het kopje met melk kon vasthouden. 

"Kindje, kindje, wat doe je nu toch 
raar!" riep Mammie lachend. 

En Nellie, rood van inspanning, zucht
te: ,,Ik moest toch 't kopje bij 't oortje 
vasthouden?" 

DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 
KOOPT 

r -~ STOOMWASSCHERIJ EN 
CHEM. WASSCHERIJ 

,,VECHT EN DIJK" 
KONINKLUKE: BEGEEA i~L~·1fAGEMAN & ZN. 

FIRMA H. MOOI & Zn. 
ASSEN 

A.QUANT-GOUDA 
• 
CONTINENTAL 
SCHRIJFMACHINES 

BIJ 
VROOM & 

DREESMANN 

1 NEDERHORST DEN BERG 
Vraagt onze prijscourant D -VOORSCHOTEN I Kool' s Wapen-en Kinohandel 

----M-E•D•A•I L•L•E•s_-_1_N_s.1G_N_E_s_-_s_P•O•R•T•P•R•IJ••Z•E•N___ Groote voorraad concours-, 
buks- en bosquette-patronen 

SMALFILMCAMERA'S 

• • 
Onderhoud - Reparatie MILITAIRE KLEERMAKERIJ 1 

Coupeur overal te ontbieden =========== 
MELKPRODUCTENF ABRIEK 

F. G. TIEMAN DE EENDRACHT 

BERICHT voor de dames v.an 

S·1garen-Tabak-Sigaretten --- al de B.V.L.-en 
1 

Geachte Dames 1 P. DE VOGEL Pzn. 
EN PROJECTOREN 

J. J. KOOL · ROTTERDAM 
Rodenrijschelaan no.27 
Telefoon 41617 

HELLEVOETSLUIS 
NIEUW IIEL VOET 
OOSTVOORNE 

ZENTRA-HORLOGES 

BARNEVELD • Tel 46 
Directeur: T.Wiersrna 

Levert alle melkproducten, 
met goud bekroond, uiterst 
concurreerend. - SPECIAAL 

H G J WOLF Wilt U tot aller tevredenheid 
• • • trakteeren, neemt dan onze 

-LEIDEN-

948 TELEFOON 948 

88 BR,EESTRAAT 88 

fijne Dê-Dê-Wafel■ 
Beleefd aanbevelend, 
R. DIJK S T R A's BAKKERIJ 
DOKKUM - B 2, 

GRAAFSTROOM' s 
MELK 

TELEFOON No. 53 

BERKEL EN RODENRIJS KOLEN VAN DE 

Huisbrand
en lndustriekolen 

N.V. SLUIS. & GROOT'S GARAGE "FRANX" 
ORANJE-NASSAU -MIJNEN Kon.Zaadteelt en Zaadhandel 

P. G. LODDER 

Verzending door geheel Ned. 

ENKHUIZEN 

VERPAKTE ROOMBOTER 

ZOETERMEER 
TELEFOON No. 38 

R. KLOOSTRA TUIN-, BLOEM- EN lste klas reparatie-inrichting 
LANDBOUWZADEN 

ROTTERDAM - TELEF. 12202 voor auto's 
2e ROSESTRAAT 7 RIJSWIJK z. H. 

LORENTZ GARA1GE 

ALLES VOOR UW WAGEN 

EN ZUIVELPRODUCTEN Brandstoffenhandel 
Verkrijgbaar: 

Levering uitsluit. a. d, handel Autogen. en electr. lasschen 

A. NAGTEGAAL Mzn. N.V. c. W. PANNEVIS VAN ZWIETEN & Co. 

VLAGGEN-VAANDELS 
INSIGNES 

Borduur-atelier 
C. Don c k er 

LEIDEN 
BREESTRAAT 159 - TEL. 851 

LAAT 
OP UW RIJWIEL EEN 

WOERD Kettingkast 
MONTEEREN! 

Kwaliteit AA is de beste 

HERENP AK REINIGEN f z.. 
STOMEN 

J H01EVELS 
• VERVEN 

ROTTERDAM · TEL. ,s980 

De Auto-Onderlinge, Gronin
gen, vraagt vertegenw. (persp. 
Insp.). Meeste autoverzek. in 
ons land. Premiën All-Risks 
v,af f 90.-, W.A. v.af f 22.50. 

Filiaal DORDRECHT 
Voorstraat no, 119 

Filiaal ROTTERDAM 
Oranjeboomstr, 133 

Automobielen bedrijf 

Spécial Chevrolet 
D, VAN VLIET 

Kerkstraat 63, Bodegraven 

GARAGE "DEIJS" 
LUNTEREN 
TELEFOON 200 
VRAAGT PRIJS 

Verhuur • Stalling - Reparatie 
Bussen - Taxi's 
L a g e tarieven 

GEBRS. DE JONG 
Motorboot- en autodiensten 
Telefoon 306 - HEERDE 

5 x weke!. dienst op R'dam
Den Haag-Leiden; 2 x weke!. 
dienst op Gron.-Maasrricht; 
2 x weke!. dienst op 1 ,·eda. 
DAGELIJKS naar UTRI'. .IT 

Buiten Damsterdiep 36-36a 

GRONINGEN 

SI GA REN MAGAZIJN 

Aarkade 58 - Telefoon 187 KLEERMAKERIJ 
Alphen a d RiJ'n ZAADTEELT-ZAADHANDEL 

. . LEIDEN 
Gereg_elde Motorboot- en A~~o- DELFT BREESTRAAT150 
sneldienst Alphen a, .. d. RIJ_n, TELEFOON 1865 
Bodegraven, Beverw1Jk, Uit- TUIN-, BLOEM-
geest, Zaanstreek, Alkmaar EN LANDBOUWZADBN Concurreerende prijzen 

COSTUUMS . .. . , , . . . . f 45.
Prima afw. - Passende coupe 

en tusschengelegen plaatsen. Vraagt prijscrl. of reiziger11bezoeJ.. 

FIRMA 

JOS CRANEN & ZOON 
TORENSTRAAT 15 
BREDA 

Alle soorten uniformkleedlng 
Prima coupe 
Scherp concurreerend 

. , . '% 
~PEPS PUDDIMG,M.:_ 

staan aan de sp!b 

Schoenen 

L► Schoenenhuis 
W. A. v. d. JAGT, Rotterdam 
Groene Hilledijk 218 
Telefoon no. 56H5 -

Fa. Chr. Schotanus & Zn GEBRS. VAN MAANEN J. v. HOOGEN Rijks gedipl. Mr. Kleermaker v.h. J . van Maanen en Zonen 
Telefoon 29 Minnertsga 
Heerenkleeding naar maat 
Pracht sorteering stoffen. 
le klas coupe en afwerking, 

Lage prijzen. 
OVERAL TE ONTBIEDEN 

GARAGE "BOOIJ" 
FRANSCHE KERKSTR. 20 

TELEFOON No. 778274 
VOORBURG 

• 

FREDERIKSTRAAT ORANJESTRAAT 25 - ASSEN 
hk. Prinses Mariestr. Militaire- en Burgerkleermakerij 
's-GRAVENHAGE 
TELEFOON 113 3 9 2 Speciaal adres voor 

UNIFORM- EN BURGER· R IJ B ROE KEN 
KLEEDING NAAR MAAT 

ANDIJKER TAFELKOEKEN P.J. HECKER, DORDRECHT 
Voorstraat 257 - Telef. 4796 

Het neusje van de zalm I 

Prijs 25 et per bus 

Firma FAUST & DE VRIES A. Drüghorn 
HET ADRES VOOR 

Javastr.57. Haag. Tel.113290 LUXE VERHUUR EN TAXI'S Andijk-Oost 

Sinds ruim 25 jaar 
het adres voor prijzen 
op luxe en huishoude
lijk gebied. 

Verzending naar alle plaatsen 
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K. WESTERHUIS ALMELO 
TELEFOON 2693 

Van ouds bekend adres voor het verhuren van muziek-, 
bestuurs-, instrumenten-, kassa-, restauratie-, tentoon
stellingstenten enz. in alle gewenschte afmetingen, als
mede stoelen, tafels, versieringen, vlaggen, glaswerk enz. 
Pachter en exploitant van buffetten, restauraties ten
toonstellingen en a 11 e voorkomende gelegenheden. 

s p E CIA AL AD RE s B V L DAGEN ' 
voor het exploiteeren van • • • • • 

Vraagt inlichtingen en referentie-adressen, o.a. van 
BARNEVELD, MEPPEL, BRUMMEN, GOUDA, enz. 

...... ;:ë~vArtïiiRRi~1 
1 

Ass.-Apotheker 
Lange Kerkstr., GOES, tel 168 
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PURGEER- EN BLOED
ZUIVERENDE PILLEN 

van H. VAN AKEN, 
Apotheker Specialist 

te SELZAETE. 
Het beste en doelmatigste 

BERGEIJK & 
purgeer:rr_iidd~l, veroorzaken 
geen bmkpum of krampen, 

· ·zuiveren het bloed en geven STUFKENS het ni~_uwe kracht. 

TE GORCUM, 
DE BESTE KLEERMAKERIJ IN NEDERLAND! 
~ ONTBIEDT HARE REIZIGERS MET DE STALEN
COLLECTIE. - ZIJ BEZOEKEN HET GEHEELE LAND. 

Prgs f 0.60 per doos 
Verkrijgbaar bij Apo
thekers en Drogisten. 

Importeur: 

S.CHULTE & THIEME 
Postbox 55 Middelburg H. v. VEEN - KISTENFABRIEK 

IJSSELMUIDEN ·- Telef. 246 KAMPEN N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING BIJLOO's 

K. A. HAVELAAR 
MOERKAPELLE (Z.H.) 

Specialiteit in: 
SCHOFFELMESSEN • STALEN ZWINGEN 
WIEDMACHINES • BOERENWAGENS OP 
LUCHTBANDEN · STALEN WINDMOLENS 
voor waterbemaling, stormzeker. Vraagt prijs. 

. CONCORDIA" MOTORBOOTDi{5.f/lm~Á~ 
U SCHIEDAM -
HOOFDKANTOOR: ARNHEM 

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

Stoomwasscherij J. H. SPITZEN S t e e n w ij k 
Telefoon 166 Opgericht 1904 

HET MEEST VERTROUWDE ADRES VOOR UW WASCH 

ZAANSTREEK 
Adres Rotterdam: 
Nieuwehaven no. 49, tel. 13558 
Adres Schiedam: 
Overschieschestr. 78, tel. 68114 

G. M. A. STEIJLEN 
DONKERSTRAAT 50 

HARDERWIJK 
Tel. 141 - Giro 119428 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
Coupeur steeds te ontbieden 

Door ons geregeld contact met den Rijksvezeldienst te Delft L. 8O,OMSMA 
garandeeren wij een e e r s t e k 1 a s a f 1 e v e r i n g 

W.L.D. 
De man van standing 

draagt 

W.L.D.SCHOENEN 
Verkrijgbaar in alle 

voorname zaken 

Bouwkundige • Makelaar 
Expert 

Administratie en onderhoud 
van vaste goederen. 
Hypotheken - Assurantiën 
Nassaukade 118-119, A'dam W. 

Gem. Giro B 749 
Postchèque- en Girodienst 2870 

Tel. 82521-85421 

H. FRIS 
FORDBEDRIJF "WILLGO" - AMERSFOORT -· ------------

OFFICIAL FORD-DEALER HIER . . . . . MEPPEL 
TELEFOON 261 

MIDDELHARNIS 
• 

BARCHMAN WUYTIERSLAAN 196 - TELEFOON 780 PRIMARIUS 
Tour•, Sport-, Race-, Transport- en Dienstrijwielen 

LUXE AUTO VERHUUR 

Uitsluitend nieuwe wagens! 

Sigarenmagazijn 

,,CAAN VAN NECK" 
Caan van Necklaan 9 
bij den Haagweg 

Rijswijk (Z.H.), tel. 119590 

VOOR SCHIETPRIJZEN 
naar 

ALEX DE WIND's 
,,PORCELEINHUIS" 

Groote Marktstraat no. 18 
Den Haag (naast Hema) 1 
Vereenigingen extra korting ! 

AUTOGARAGE 
GEBR. VAN ZEVENHOVEN 
SPOORSTRAAT 2 • GOUDA 

TELEFOON 3352 
1ste klas reparatie-inrichting 

voor alle merken 

HET ADRES voor uw Was
scherij voor Den 
Haag en om
streken is .... 

Firma T. Kaptein en Zonen 
Haagweg no. 603 
• 's-Gravenhage 
Telefoon 337729 

A. J. DE B00 & ZN . o o K s P E c IA AL v o o R TAND E M s Automobielbedrijf POT ---------
Eerste kwaliteit Uiterst lage prijzen Van Zuylen van Nyevelt-

BENZINE - PETROLEUM • OLii!N EN VETTEN 
MACHINEKAMER BEHOEFTEN 

MOTORBOOTDIENST DELFT-ROTTERDAM v. v. 

TRANSPORT naar alle plaatsen 

VRAAGT NOG HEDEN UW RIJWIELHANDELAAR! straat 251-255 

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF 

ZANEN VERSTOEP N. v. 

Telefoon 716429 
WASSENAAR 
• • 

Luxe verhuur - Reparatie-inr. 
Stalling, benzine, olie, banden 

J. C. KRIJGER 
Tel 82 GOES 

Autobus 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G. 
DELFT - HOOIKADE 30 - TELEFOON ,s7 GROOT HERTOGINNELAAN 39 - 's-GRAVENHAGE 

(hoek Stadhouderslaan) Telefoon no. 336230 

en Touringcarbedrijf 

UNIFORMEN RUBBE,R 

BRINKERS' ROOMBOTERFABRIEKEN N.V. 
ZOETERMEER 

.Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal 
Aannemers van grond-, spoor-, hei- en betonwerken 

G. J. RHEBERGEN 
(voorh. JULIUS HUF) 

AMSTERDAM 
HET ADRES VOOR ~ 0 oorkonden, Huldeblijken, Eere-diploma's, Pracht-albums, Keizersgracht 433 - Tel. 30433 

EERSTE KWALIT~EIT O o 1' t-1"' § FaêiËBit·ciRiVË'NSTûK .• en; Wed. s •• ::;pel & Zn. 

0 , ~ Hof-Calligrafen en Teekenaars, Rokin 98, bij het Spui, A'dam Waddinxveen 

0 Zaol w
5 

e~
1 

nve
1
rupa

5
ktt. • 

Lak~ en Vernisfabriek 
Leveringen uitsluitend aan de handel 

TELEFOONNUMMER ZOETERMEER 4 

Vraagt GOEDEWAAGEN'S • 
Doorrookers 

Levering 
uitsluitend aan den handel 

LIES-, DIJ- EN KNIE-

LA AR ZEN 
Kwantums speciale prijzen 1 

J. MONSTER, 
Gorinchem - Telef. 841 

J. F. KLUIJTMANS-v. d. LAAK - EINDHOVEN 
KERKSTRAAT 18 - TELEFOON 2183 met Gouden Koets Lichtbeeld s.mit, Bottenbergen Co APELDOORN 

Oud-Beierland 
Uniform- en Civiele kleedlng naar maat • Volledige garantie -------------------- T I f 38 

H. DE VINK DEVENTER eeoo~ no. 

Firma C. en S. VALKENBURG & Co. WALSTRAAT 67 Specialiteit: UNIFORMEN CEMENTSTEENFABRIEK 
ovERAL TE oNTBIEDEN ------------- en HANDEL in 

SCH ERPENZE1EL (Geld.) 
Tel. 7 - Telegrammen 

SIMON-VALKENBURG 

Fa b r i ka n t e n v a n: 
Diverse soorten Singelband, Touw
werk en Techn. Banden en Weefsels 

81 o e menmagazijn 
FIRMA 

H. J. BARMENTLOO 

N.V. 

C. KASTELEIN EN ZOON 'S 
AANNEMERSBEDRIJF 

DORDRECHT 
• 

JAVASTRAA Hei-, fundeering-
T 43 .m waterbouwkundige werken 

DEN HAAG· TEL.111561 VERHUREN v. MATERIEEL 

BOUWMATERIALEN 

Voor schitterende huurtenten 
in e 1 k e a f m e t i n g 
is 't voordeeligst adres 

Firma Gebrs. Florusse 
Telefoon 8, Wemeldinge 
Franco plaatsing 
door geheel Nederland 

J. FABERY DE JONGE 

JUWE,LIER 
SEDERT 1895 

HOOFDSTRAAT 133 

VLAGGEN 
AANDELS 

BEKERS - MEDAILLES 
L. P. BOSMAN • DEN HAAG 

WESTEINDE 36 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen, Uniformborduursels 
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□ □ 

□ □ 
Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA 
SPECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. - Reizigersbezoek op aanvraag. 

" 

• 

KONINKLIJK NEDERLANDSCH-INDISCH LEGER 

DIENSTNEMING 
is opengesteld voor ongehuwde Nederlanders van 18 

tot en met 29 jaar, welke vroeger nog niet bij genoemd 

leger gediend hebben, bij de 

INFANTERIE, ARTILLERIE EN GENIE 

Zij, die middelbaar onderwijs hebben genoten, hebben 

voorkeur voor plaatsing bij de GENIE, e,venals zij, die 

in het bezit zijn van diploma's of practisch werkzaam 

geweest zijn bij de radio of zoeklichtbediening. 

• Dienstneming geschiedt onder wederzijdsch proef

verband van 3 maanden. 

Verdere inlichtingen omtrent vooruitzichten en 

bereikbare mogelijkheden worden gaarne verstrekt 

door den Commandant van de 

Koloniale Reserve 
te Nijmegen 

I• 

DRINK: 

ZOETE MOST 

~~~iq~ 
DE DRANK DIE U STEEDS FIT DOET ZIJN 
VINK'S CONSERVENFABRIEKEN N.V., AFD. MOSTERIJ 

HIEN· DODEWAARD, BETUWE. 

THANS DE POPUI.AIRE HOED 

THE 
CLOCK 
HAT 

v.uc» 

/6.~ 

AMSTERDAM Hotel-Rest. ,,NEUF" GEBRS BIJLOO 
Hotel Meppel - Tel. 2322 • 
KRASN APQLSKY Dagelijkscbe motorbootdien!<t 

Uitstekende keuken Schiedam-Amsterdam . 
Centraal gelegen - elk Pied à terre voor Giethoorn, 
confort- matige prijzen Staphorst, Havelte, etc. etc. 

APELDOORN 

HOTEL BLOEMINK 
GEVESTIGD SEDERT 1847 

Café-Restaurant Suisse 
Heerestraat no. 2G 

Groningen 
bij het Kon. Palels en bosschen 't Meest bekende Restaurant 
Fraai gelegen aan de Loolaan en Café ter plaatse __ 

Hotel "ATLANTA" Prima consumptie 
Prijzen billijk _ 

APELDOORN - Stationsplein 

Indische Rijsttafel ff OJEL "LUJN GE" 
Modernste ter plaatse A. H. FREDERIKS 

TEL. 2614 Dir.: F. LüHRS HOOGEVEEN 
VOOR BREDA TELEFOON No. 5 

IS HET ADRES: Het beste hotel ter plaatse 

Rotterdam-Vlaardingen v.v. 

SCHIEDAM, Tel. 686'6 
AMSTERDAM, Tel. 3067<1 

KAREL I 
Neem bij het bezoek aan den 

LANDDAG te GOES 
Hotel-Café-Restaurant L E EU WARDEN een aardig SOUVENIR medet 

Zie de étalages van de firma 
,,DE SCHUUR" H t I n K " J. M. BROEKSTRA te GOES, 
BILLIJKE PRIJZEN O e "ue roon Koningstraat nos. 3, 5 en 9. 

Hotel Vergaderzalen H"H. AANNEMERS! 
Café-Restaurant UITST. KEUKEN 

S p e c i a a 1 adres 
v. diverse soorten 

KRUIWAGENS 
Reizigersbezoek op aanvraag 

W. VAN STAM "DE ZALM" MUNSTER HOTEL 
GOUDA 

Hotel "KLAASSEN" 

ROERMOND 

• 
Logies m. ontbijt v.af f 2.50 
Restaurant den gcheelen dag 

BERGAMBACHT 
TELEF. 37 
MACH. HOUTBEWERKING 

Centrum Dorp " 
TELEFOON 19 - BOSKOOP N.V. Hotel des Pays Bas 

Terneuzen 
Het eerste huis ter plaatse 

HOTEL "WELGELEGEN" 
Café-Rest., Pension 
EDE - Telefoon 46 
Stationstraat 94-96 

(bi.i het station en in de on
middell. nabijh. der kazernes) 
Modern comfort. Sinds jaren 
,,Het Hotel v. H.H. Officieren". 
Garage met ruime stalling en 
1ste klas reparatie-inrichting. 
LUXE AUTO-VERHUUR 
Aanbevelend, 
JOH. v. .d BERG, eigenaar 

Telefoon no. 18 

Restaurant eerste rang 
Stroom. water - Boxengarage 
Vergaderzalen - Centr. verw. 

HET AANGEWEZEN ADRES 
voor uw excursies voor N.V. Houthandel "ALBLAS" 
Arnhem en omgeving is WADDINXVEEN 

VELP O P S L A G P L A A T S E N 
Café-Restaurant 's-GRAVENHAGE ~ 
"DE VEREENIGING" Fahrenheitstr. 343 
Telef. no. 3190 

Speciaal ingericht ROTTERDAM: 
voor groote gezelschappen Zwaanshals 119-121 

__________ ...;.. __________ Vraagt prijs van TRIPLEX 

In diverse soorten en dikten 

VRAAGT PRIJSOPGAAF VOOR uw FIRMA p s ANES I I -TIMMERWERKEN BRANDSTOfFEÏ.HANDEL BAN KZA KEN EFFECTENZAKEN (IHl!gWf~@l!.IE'ii' 
bij de LEIDEN NEDERLA.NDSCHE LUX _ TRUCK 

N.V. Timmerfabriek "DE CONCURRENT" oun;E~EEFEO~~N~:~~~T 
19 HAN DEL-MAATS-CHAPPIJ N.V. Voor snel en zuinig vervoer. 

Kracht neemt toe. 
K os ten d a 1 e n. TEL. No. 1 BERGAM.BACHT Reist per AA A Busdienst 

Concurreerende prijzen 
naar 

Vlugge levering Apeldoorn, Arnhem en Ede 
Speciaal adres voor Won in g b o u w Speciale Luxe Touringcars 

voor Gezelschappen. 

NU IS HET FOKTIJD VOOR KUIKENS! :~~~tst~~~~R_T T~1!i!:~~~~~ 
Een belangrijke factor hierbij is: Garage "VITESSE" 
DE JUISTE VOEDING TOE TE DIENEN A. A. DE ZEEUW 

Vraagt daarom steeds onze opfokvoeders en kuikenzaden. Scbeldekadc 57 _ Telefoon 123 
U zult daarmede succes hebben. T E R N E u z E N 

AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM, 's-GRAVENHAGE J. DE JONG - GOUDA 
HOOFDKANTOOR AMSTERDAM I 

,__ __ EN_1N_4_1_A_N_D_E_R_E _P_L_AA_T_s_E_N _,N_N_E_D_ER_L_A_No __ _. Fluw. Singel 59 - Telef. 2824 

FIRMA A. ZWAAN Jr. N.V. 
ZAADTEELT - ZAADHANDEL 

ENKHUIZEN 

• 

STOOMWASSCHERIJEN 
die uitsluitend 

ZEEPPOEDER 
van 

"DE BEL" - UTRECHT 
gebruiken, ontvangen vol ver
trouwen de wasch ter behan
deling van iedere huisvrouw. 

FIRMA W. H. H. v. d. BORN en Co., Terschuur 
Luxe verhuur-inricht. Prima We zijn reeds 50 jaar paraat 
materiaal. Ervaren personeel. Tot 't leveren van goed zaad! 

Waar niet vertegenwoordigd, Vraagt U eens bij ons aan? 
wederverkoopers gevraagd I Wij zijn zeer concurrent 1 
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No. 6 - JUNI 1937 

HET 

Het lid der Nationale Landstormcommissie 
de heer A. N. Fleskens, lid der Eerste Kamer, 
is benoemd tot Commandeur in de Orde van 

Oranje-Nassau. 

Rustig voortgaan. 
De gestadige groei van den Bijzonde

ren Vrijwilligen Landstorm bewijst, dat 
ons volk met bewustheid de verschijn
selen in de wereld gadeslaat en zich niet 
in slaap laat wiegen. 

Aandacht verdienen ook de waar
schuwingen van het Vaticaan te Rome, 
dat in zijn Oproep van Maart j.l. de be
langstelling heeft gevraagd van de ge
heele wereld voor de duistere actie van 
het bolsjewisme, hetwelk met geheele 
nieuwe methoden zijn gevaarlijken in
vloed tracht te versterken. 

Gelukkig is in ons land de toestand 
moedgevend en verre van verontrustend 
en er is dan ook geen enkele reden, om 
spanningen op te wekken, die allen rede
lijken grond missen. 

In ons land is veiligheid en rust. 
Het gezag wordt met kracht en 

met rechtvaardigheid gehandhaafd. Het 
maatschappelijk leven wordt niet ver
stoord door vrees voor groote conflicten. 

Zoowel hier als in ons Indië begint de 
ondernemingsgeest weer te ontwaken en 
neemt de bedrijvigheid toe, zoodat de 
hoop mag worden gekoesterd, dat steeds 
meer de werkloosheid zal verminderen. 
Deze gelukkige omstandigheden hebben 
er zeker toe bijgedragen, dat ons volk 
in groote meerderheid zich sterker ver
bonden gaat gevoelen aan zijn wettige 
Overheid, allereerst aan de Koninklijke 
Vrouwe, welke ons bij de gratie Gods, 
- Die niet ophoudt ons land on verwach
ten zegen te schenken, - op zoo milde 
wijze regeert. 

De spontane en grootsche huldiging 
der Koninklijke Familie in Amsterdam is 
daarvan een det' sprekendste uitingen. 
Het volk mint zijn vrijheid en weet deze 
gewaarborgd in het Huis van Oranje. 
Vanzelfsprekend dat het dit in dezen tijd 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 14E JAARGANG 

LANDSTORM1 INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRUS fl,50 PER JAAR- LOSSE NUMMERS 15CENT 

29 JUNI 1937, (Foto Polygoon.) 

De eerste verjaardag van Prins Bernard, waarop het Nederlandsche volk Zijne Kon. Hoogheid 
als lid van onze Koninklijke Familie, als Nederlander en niet het minst als den man van onze 
geliefde Prinses, zijn eerbiedige gelukwenGchen mal! aanbieden. Moge onder Godes zegen voor 
het jeugdige Vorstenpaar en zijn Koninklijke Moeder nog veel rijk geluk zijn w eggelegd. 

laat blijken, nu volksvrijheid een goed 
is, dat in de wereld met den dag spaar
zamer wordt gevonden. Langzamerhand 
gaan de oogen er in breede kringen voor 
open, dat een rechtvaardig bestuur des 
lands slechts mogelijk is door het gezag 
te handhaven en dat zonder gezagshand
having geen volksvrijheid, geen orde en 
geen welvaart kunnen bestaan. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
gaat daarom rustig voort met zijn steun 
te verleenen aan de Regeering des lands. 

Wij verlangen niet naar groote daden 
en roemruchte feiten, doch naar een rus
tigen en ongestoorden opbloei van ons 
volksleven. 

Ook omdat het geloofs- en het geeste
lijk leven aan veiligheid en rust behoefte 
hebben, om vrij te kunnen ademen. 

Den B.V.L. is het voldoende, als 
ieder, wien het aangaat, duidelijk be
grijpt, dat de Landstorm paraat en 
waakzaam is. 

KORPS ZUID-HOLLAND : WEST. 

Op 31 Mei 1937 is de 8000ste vrijwilli
ger van het landstormkorps Zuid-Hol
land : West ingeschreven. 

Zuid-Holland : West telt op heden 
8002 vrijwilligers, te weten: 
Res. Luitenant-Kolonels 4 
Res. Majoors 9 
Res. Kapiteins 87 
Res. Eerste Luitenants 186 
Res. Tweede Luitenants 114 
Vaandrigs 8 

408 
Onderofficieren, Korporaals en 
manschappen, totaal 7594 

Totaal-generaal vrijwilligers 8002 

GEWESTELIJKE LANDSTORM 
COMMISSIE 

STELLING VAN AMSTERDAM. 
Af getreden als secretaris, de heer 

H. A. Kloos, welke werd opgevolgd 
door den heer H. G. Smit. 

H. G. SMIT. 
De heer Smit wordt terzijde gestaan 

door den heer J. A. Neuyen Jr., die 
speciaal als propagandist voor den 
B.V.L. zal optreden. 

J. A. NEUYEN Jr. 

J. KNOPPERS t 
In den heer J. 

Knoppers ontviel 
aan den Bijzonderen 
Vrijwilligen Land
storm een der oud
ste Voorzitters van 
Gewestelijke Land
storm Commissies. 
Bijna twintig jaren 
heeft deze stoere 
vaderlander in de 

provincie Drenthe de leiding gevoerd 
van den arbeid voor den B.V.L. 

"Burgemeester Knoppers" - later 
Gedeputeerde - was bij al onze Drent
sche landstormers gezien en geliefd. Op 
de landdagen mocht men gaarne zijn 
woord beluisteren. Moeilijkheden, zoo 
die ergens rezen, wist hij met veel tact 
en beleid op te lossen. 

De heer Knoppers was een markante 
figuur. Hij behoorde bij Drenthe, op 
de zelfde wijze, als wijlen Mr. H. 
Smeenge aan deze provincie zoo innig 
verbonden was. Dit stelde hem in staat 
voor den Drentschen Landstorm veel te 
bereiken. 

Volgens wensch van den overledene 
werd op het graf niet geredevoerd, 
anders zou zeker Generaal Duymaer van 
Twist, die aanwezig was, een woord uit 
het hart te zijner gedachtenis hebben ge
sproken, want niet slechts de landstor
mers van Drenthe, doch ook de Natio
nale Landstorm Commissie betreurt het 
verscheiden van dezen hoog gewaar
deerden medewerker van ons nationale 
instituut. 

ARNHEM. 

Op 3 Juli a.s. zal te Arnhem de 3e 
B.V.L.-marsch gehouden worden. 

De marschen, gehouden in 1935 en 
1936, zijn bijzonder goed geslaagd; in 
1936 was het aantal deelnemers onge
veer 250 meer dan in 1935 en verwacht 
mag worden, dat het aantal deelnemer<; 

'[ 
!I 
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'S-GRA VENHAGE 
Grand Hótel , , Victoria'' 

Café-nestauram 
Nieuwe Directie - Sterk verlaagde prijzen 
TELEFOON 117707 · SPU!STRAAT No. 16 
Groote Pn kleine zalen voor vergaderingen 

en partijen. 

bij den 3en marsch nog goot er zal zijn. 
Een deelnemer, die voor de eerste 

maal medemarcheert, ontvangt een fraai 
verzilverd kruisje, voor de tweede maal 
een verzilverd kroontje, voor de derde 
maal het cijfer 3; zoowel kroontje ah 
cijfer kunnen op het lint van het kruisje 
bevestigd worden. 

Er kan ingeschreven worden voor 15, 
25 en ruim 30 K.M. 

Nadere bijzonderheden zullen binnen
kort bekend gemaakt worden. 

LANDDAG B.V.L. OP 26 JUNI 
TE GOES. 

Zaterdag 26 dezer zal hier een landdag 
van den B.V.L gehouden worden voor 
het landstormkorps "Zeeuwsch Ver
band". 

De marine en de onderofficieren van 
de veldartillerie te Bergen op Zoom zul
len op dezen landdag demonstraties 
geven; verder zullen vier muziekkorp
sen het feest opvroolijken. 

Met een extra-boot van den Provin
cialen Stoombootdienst vertrekken dien 
morgen de landstormers van Schouwen 
en Duiveland naar dezen landdag. 

GELDERMALSEN. 
Oefening van het Vrijwillig Landstorm

korps Motordienst, 
Sectie Tiel. 

Zateridag 8 Mei j.L stond Geldermalsen 
in het bijzondere teeken van motor en auto; 
Geldermalsen, als het trefpunt eener grootsche 
oefening van het V.L.S.K., Motordienst, sectie 
Tiel. 

Maandenlang hebben de instructeurs gewerkt 
aan de voorbereiding van ,dit gebeuren; de Za
terdag vormde een éclatante . belooning voor 't 
omvangrijke werk door res. 1e lt. ir. H. J, 
Schram, ,den heer Goh. Knobbout en hunne 
medewerkers verricht. Het heeft in alle opzich
ten geklopt! 

Tegen het tijdstip dat de deelnemers aan 
deze oefening verwacht werden, waren er zeer 
vele belangstellenden om en bij het bureau van 
aankomst en troffen we ook vele autoriteiten 
ter plaatse. We zagen o.m. den burgemeester 
van Geldermalsen F. F. Rooseveld v. d. Ven, 
den korpscommandant van den V.L.S.K.-Motor
dienst, overste J. Nijland, -den oud-af.d.-comman
dant, Overijse! enz., overste mr. A. Baron v 
Heeckeren v. Keil met diens oud-adjudant 1en 
lt. J . Kleuver, den waarnem. afd.-commandant 
Overijse! enz. en ,districts-commandant van Gel
derland kap. J. P. Erkens en vele anderen, als
mede ,de leden der commissie, voorz. mr. dr. G. 
Kolff, lid van de 1ste Kamer der St.-Gen. en 
kantonrechter te Tiel, den secr.-penningmeester 
Goh. Knobbout, res. 1en lt. ir. H. J. Schram en 
de heeren Den Houter uit Culemborg, v. Gelli
cum en W . F. Kuijk. 

De sterrit, 

Rond 1 uur is het een -druk beweeg van af
en aanrijdende auto's en motoren en zien we 
alle provincienummers vertegenwoordigd, t~r
wijl ook een Belgisch nummer te noteeren viel. 
De deelnemers bespreken met elkaar de afge
legde afstanden en peilen zoodoencle hun kan
sen voor een prijs. We ontmoeten dan gerecht
vaardigde uitroepen van bewondering als er 
telkens hoogere getallen genoemd worden, die 
zich, naar gelang de wederzijdsche informaties 
zich uitbreiden, van ,drie- en vierhonderd tot 
vijf- en zelfs tot zevenhonderd K.M. bewegen. 

Zoo leverde de heer M. J. v. Til Tzn. uit Mid
delstum (Gr.) en zijn metgezel de uitzonderlijke 
prestatie, een afstand van 745 K.M. af te leg
gen. 's Nachts om 12 uur startten zij uit Gro
ningen, over den afsluitdijk ging het naar Den 
Helder en Haarlem, via Leiden en Rotterdam 
naar Tilburg, en, na even een bezoek gebracht 
te hebben aan Roermond, over Amersfoort en 
Utrecht naar Geldermalsen . .. , waar ze te vroeg 
arriveerden. In een kort onderhoud dat wij met 
den heer v. Til hadden, betuigde hij dan ook z'n 
spijt, niet doorgereden te hebben naar Maas
tricht . . . De eenigste moeilijkheid, die deze 
globevaarders ondervonden, vormde het weige
ren van een contrölestempel te Leeuwarden, 
waardoor zij genoodzaakt waren door te rijden 
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Vrijw. Landstormkorps "VE,RBAND .D01RD,RECHT". 

naar Dongen. Voor de rest ging alles "op rol
letjes". Zevenhonderd-vijf-en-veertig K.M.: 't 
getuigt inderdaad van een prachtig uithoudings
vermogen en een loffelijke sportiviteit; tevens 
een prestatie van de V. 8. 

Een andere temmer-van-den-afstand was de 
heer J. Luuring uit Bodegraven en metgezel, 
die het bestonden 521 K.M. eim kopje klein,3r te 
maken. Vanuit Bodegraven, waar ze om 3 um 
's nachts startten, over den afsluitdijk, Leeuwar
den en Groningen, leidde hun w,3g naar Zwolle, 
Apeldoorn en Nijmegen, terwijl ook zij, via 
's-Hertogenhosch, vóór den tijd in Geldermal
sen aankwamen. Doch aan de pont te Velzen, 
waar ze ,de A 10 van den heer v. Til ontmoet
ten, vermoedden zij reeds, dat -de Groninger 
wel eens een struikelölok kon vormen. Ni,3tte
min een respectabele afstand. Verder dienden 
reizen, varieerend van 300 tot 450 K.M. aange
merkt te worden als gewóne prestaties. ,,Nou 
jij!", zou een leek terecht mogen opmerken ... 

De oriëntatie-rit. 

Als alle deelnemers binnengekom-2n zijn, for
meert zich ,de bonte stoet der deelnemers. Een 
revue is het, vol variatie, actie en kleur; een 
revue van de meest uiteenloopende motoren en 
auto's met het ballet der ronkende machin,3s, 
en later de telkens wisselende, steeds nieuwe 
decors onderweg. Vele en velerhande zijn er 
de wegen, rul en zanderig, hard en zwaar, om
zoomd door kronkelende slootjes en groene 
weidev lakten, naast prachtig-bloeiende bon
ger,ds. Een tocht door Nederland-op-z'n-mooist, 
een tocht door Nederland's fruitparadijs! 

"Ja, ja", hoorden we nog een vrijwilliger gul 
bekennen ... : ,.die Betuwe is onvergelijkelijk 
prachtig, maar de wegen allerberoerdst ... ". En 
dit is nu wel zoo, maar ... het blijft per saldo 
een oefening. Uit een warnet van wegen moest 
met behulp van een "blinde kaart" de juiste 
route gevonden worden, welke dan nog in vast
gestelden tijd afgelegd · diende te worden. Op
merkelijk was het hierbij, dat vooral bij de solo
rijders de meeste strafpunten vielen. Maar, hoe 
het ook zij: de een meer, de ander mind,2r straf
punten, ze kwamen, en allen in de beste stem
ming; met niets dan lof voor de puike organi
satie en het vlotte werk der controleposten. 

Het moet den bewoners van Geldermalsen 
intusschen dankbaar stemmen, ,dat -de leiders 
van dezen dag het klaarspeelden, hun woon
plaats tot middelpunt te maken van een groot
sche oefening, en zoodoende uit alle deelen 
van het land menschen voerden naar 't plaatsje 
Geldermalsen. Te meer nog dankbaar, omdat 
zij 1bewezen hebben, dat een plaats als Gelder
malsen voor een dergelijk gebeuren uitnemend 
geschikt is. Hetgeen natuurlijk een belofte in
houdt voor de toekomst. 

De prijsuitreiking. 

Als alles in record-tijd berekend is, volgt in 
een der gezellige zalen van Hotel Carabain de 
prijs-uitreikin,g. Dit geschiedde door mr. dr. G. 
Kolff, die een en ander van een kort en be
geesterend woord vooraf liet gaan. De prijzen 
werden -dan als volgt verdeeld. 

Sterrit: 1. M. J. v. Til Hzn., Middelstum (Gr.), 
afgelegd 745 K.M.; 2. J. Luuring, Bodegraven, 
521 K.M.; 3. H. v. Dijk, 's-Gravenhage, 423 K.M.; 
4. J. P. Schmitz, Haarlem, 383 K.M.; 5. W. Lo
jenga, Apeldoorn, 353 K.M.; 6. B. Pessers, Til
burg, 332 K.M.; 7. en 8. H. J. Cordes, Uithui
zen (Gr.) en P. Driessen, Aalten (Gl.), beiden 
326 K.M.; 9. Wessenius, Emmen (Dr.), 308 K.M.; 
10. Th. v. Thiel, Turnhout (België); 11. H. Schip
pers, Hoogeveen; 12. H. J. H. v. d. Heijden, Mij
drecht; 13. G. Baus, Mijdrecht; 14. A. Slette
naar, Almelo. 

Oriëntatie-rit, solorijders: 1. J. v. Santen, 
Lienden, 2 str. pnt.; 2. J. P. Schmitz, Haarlem, 
8 str. pnt.; 3. A. Tins, Lienden, 11 str. pnt.; 4. W. 
A. Story, Rhenoy, 19 str. pnt.; 5. L. v. Oei, 
Gouda, 20 str. pnt.; 6. Lettinga, Zeist, 22 str. 
pnt.; 7. Th. Jansen, Tienray (L.), 54 str. pnt.; 
8. H. v. d. Ham, Breda, 55 str. pnt.; 9. J. E. C. 
M Baron Leede v. Aduard, Doetinchem, 55 str. 
pnt.; 10. J. v. Wijhe, Kampen, 59 str. pnt.; 11. J. 
C. v. Ekris, Breukelen, 60 str. pnt.; 12. M. Per
sijn, Koewacht (Zl.), 67 str. pnt.; 13. L. Edel
man, Zeist, 71 str. pnt.; 14. A. J. v. Ginkel, 
Amersfoort, 77 str. pnt. 

Oriëntatie-rit met passagier: 1. C. Driessen, 
Aalten, 1 str. pnt.; 2. Th. v. Thiel, Turnhout 
(België), 1 str. pnt.; 3. A. Slettelaar, Almelo, 2 
str. pnt.; 4. Ir. G. J. A. Mettrop, Almelo, 2 str. 
pnt.; 5. A. J. v. Til, Middelstum (Gr.), 2 str. pnt.; 
6. J. Luuring, Bodegraven, 2 str. pnt.; 7. Bru
ning, Geldrop, 2 str. pnt.; 8. C. D. Feyten, Tiel, 
2 str. pnt.; 9. v. d. Berg, Noordwijk, 3 str. pnt.; 
10. H. Schippers, Hoogeveen, 4 str. pnt.; 11. Wm. 
v. Zonneveld, Noordwijk, 5 str. pnt.; 12. v. Brink, 
Rhenen, 10 str. pnt.; 13. B. Pessers, Tilburg, 13 
str. pnt.; 14. J. Bertels, Bee&d, 17 str. pnt. 

SCHI.ETWE1DSTRIJDEN. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE "GRONINGEN". 

Tot Voorzitter der Gewestelijke Com
missie is benoemd de heer Tj. Krol, 
Haren (Gr.}, Lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal; 

tot 2e Voorzitter: Mr. E. J. Tb. à Tb. 
van der Hoop van Slochteren, Burge
meester van Slochteren; 

tot lid der Commissie, ter vervanging 
van den heer Turkstra: Mr. D. N. Breu
kelaar te Groningen; 

tot Secretaris: de Res. Kapitein der 
Mil. Adm. N. J. van der Wal, Krane
weg 14, Groningen. 

ADRESVERANDERING. 

Het bureau van de Gewestelijke 
Landstorm Commissie "Nieuwe Hol
landsche Waterlinie" en het bureau van 
de Administratie van "Het Landstorm
blad" te Utrecht zijn verplaatst naar: 
Van Lidth de Jeudestraat 26, Utrecht, 
Tel. 14828. 

NIEUWE AFDEELING OPGERICHT. 

Landstormverband "Alkmaar", 

STROET. 

Te Stroet, gemeente Sint Maarten, is 
een nieuwe afdeeling van den Bijzonde
ren Vrijwilligen Landstorm opgericht, 
onder den naam: ,,Stroet'', tellende 
22 leden. 

De plaatselijke commissie der afdee
ling bestaat uit: Ds. S. Greving te Dirks
horn, voorzitter. T. de Geus te Sint 
Maarten, 't Rijpje, secretaris-penning
meester. P. Dekker te Sint Maarten, 't 
Rijpje, lid. G. Paarlberg te Stroet, Dirks
horn, plaatselijk leider. 

LANDSTORMKORPS 
WEST-BRABANTSCH-VERBAND. 

Het Landstormkorps West-Brab.-Ver
band nam met een vijftal schutters deel 
aan de schietwedstrijden, uitgeschreven 
door de schietvereeniging Prinses Ju
liana te Scherpenisse, op 18, 22 en 29 
Mei 1937. 

De volgende prijzen werden behaald: 
3e prijs korpswedstr. scherpe patr. 

le pr. korpswedstr. K.S.O. le pr. eere
baan scherp, W. Leenders, 5e pr. per
soneel K.S.O., A. Morre. 6e pr. perso
neel K.S.O., M. Thalboom. 7e pr. perso
neel K.S.O., H. Borgstein, 11e pr. perso
neel K.S.O., W. Hilt. 

Landstormkorps Stelling van Amsterdam 

12 Juni te 
WEESP 

Abcoude. 
Ankeveen. 
Muiden. 
Nigtevecht. 
Neder. den Berg. 
de Nes. 
Vreeland. 
Waver Amstel. 
Weesp. 
Weesperkaspel. 

Plaatsen en dagen waarop in 1937 de -Gewestelijke schietwedstrijden zullen 
worden gehouden voor onderstaande afdeelingen. Plaats en tijd zie programma. 

22 Mei te 
ZAANDAM 

Assendelft. 
Koog Zaandijk. 
Krommenie. 
Krommeniehorn. 
Westzaan. 
Wormer. 
Wormerveer. 
Zaandam. 

28 en 29 Mei te 
AMSTERDAM 

Amsterdam N. I en Il. 
Amsterdam N. 111. IV. 
Amsterdam O. 
Amsterdam C. 
A.msterdam W. 
A.msterdam Z. 
A.mstelveen. 
Bovenkerk. 
Diemen. 
Duivendrecht. 
Halfweg. 
Houtrakoolder. 
Landsmier. 
Marken. 
Oostzaan. 
Spaarndam. 
Spaarnwoude. 
Sloten. Dorp. 
Volendam. 
Zwanenburg. 
Ouderkerk. 
Sloterdijk. 

5 Juni te 
LEIMUIDEN 

Bilderdam. 
Leimuiden. 
Rijnsaterwoude. 
de Kwakel. 
Kudelstaart. 
Uithoorn. 

5 Juni te 
PURMEREND 

Broek in Waterl. 
Edam. 
Ilpendam. 
Jisp. 
Monnickendam. 
Oosthuizen. 
Purmerend. 

18 en 19 Juni te 
HOOFDDORP 

Aalsmeer 0. 
Aalsmeer ID. 
Aalsm.dijk. 
Abbenes. 
Bennebr.brug. 
Cruquius. 
HilI. dijk. 
Huygsloot. 
Hoofddorp. 
Lisserbroek. 
Nw. Vennep. 
Sloterw. Noord. 
Vijfhuizen. 
Rijk. 
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DE LANDDAG TE OLDEBROEK 
De eerste Landdag dit jaar - Op de Zwaluwenburg 
te Oldebroek - Uitgekozen terrein - Flink programma -
Minister de Wilde aanwezig - Mr. Diepen horst: wat 
bij de waardeveranderingen van dezen tijd voor ons 
volk behouden moet blijven - Prof. Otten : waarom de 
steeds jeugdige B.V. L. kan blijven groeien - En een 
Olster boerinnetje: als de koffie te heet is: maar 
goed blaozen ... 

Nu de winter voorbij is, nu het winter
werk van de B.V.L.-afdeelingen tot het 
verleden behoort, opent de zomertijd 
weer zomermogelijkheden, waarbij we 
in het bijzonder aan de Landdagen den
ken, die zoo bij uitstek geschikt zijn voor 
de consolidatie van het Instituut van 
den B.V.L. 

De inzet dit jaar, de Landdag, die op 
Dinsdag 1 Juni door de Landstorm
korpsen De IJssel, Vollenhove en De 
Veluwe te Oldebroek gehouden werd op 
het heerlijke landgoed De Zwaluwen
burg, was wel buitengewoon goed. 

Op dezen dag werkte wel alles mede, 
het allerheerlijkste weer, waaraan de 
weervoorspelling, dat er kans was op 
een enkel regenbuitje, niet de minste 
afbreuk heeft gedaan .... , het uitge
zochte landdagterrein op het landgoed 

De Zwaluwenburg, dat vergelijkingen 
met Barneveld en Raaphorst doorstaan 
kan .... , de kleederdrachten van de 
Olster boertjes met de oranjekokarde 
op de zijden pet, en zeker niet minder 
van de Olster boerinnetjes met hun 
witte mutsjes, hun sierlijke oorijzers, 
hun fraaie Zondagsche dracht . . . . de 
aanwezigheid van vele burger- en mili
taire autoriteiten, waarbij we de komst 
van Z.Exc. Mr. J. A. de Wilde, Minister 
van Binnenlandsche Zaken reeds hier 
dankbaar mogen herinneren . . . . het 
flink opgezette programma ... de bezie
lende toespraken . .. 

Of zulke Landdagen noodig zijn? 
Maak ze maar mee, dan voelt en tast 
men aan alle zijden, dat het zoo goed is, 
dat de B.V.L.-afdeelingen in grooter sa
menhang bijeenkomen, dat ze zich één 

VAANDELS VLAGGEN 
Fa. JANSSEN & Co., Stationstraat ,, Tilburg 
Tel. 813. Eigen atelier. 70-jarige reputatie. 

Hoogste tentoonstellingsbekroningen 
+ Prima werk en voordeelige prijzen + 

weten -van een zeer groot geheel, dat 
paraat is. 

Het is zoo duidelijk in het inleidend 
woord voor het programma door Gene
raal Duymaer van Twist gezegd, die op 
de vraag, of Landdagen wel noodig zijn, 
het volgende antwoord gaf: 

Ik beantwoord deze vraag bevestigend, 
omdat in tijden van economische en sociale 
zorg benevens van geestelijke inzinking, 
welke een gunstigen voedingsbodem op
leveren voor de ondermijning van het gezag 
en voor revolutionaire machtsvorming, het 
juist een instituut als de Bijzondere Vrijwil
lige Landstorm is, waarvan groote preven
tieve kracht uitgaat, dat PARAAT moet zijn. 

En die paraatheid wordt gestevigd door 
Landstormdagen, waarop de saamhoorigheid 
onder de vrijwilligers wordt versterkt. 

Naar de Zwaluwenburg. 

Met den trein, die om 10.53 in Zwolle 
aankwam, kwamen vele gasten voor den 
Landdag mede. Hier waren ter verwel
koming aanwezig de heeren U. P . 
Cavaljé, J. A. Keuning en Reserve Eer
ste Luitenant van den motordienst H. G. 
Hofman. Buiten stonden de auto's van 

LITVINOFF AAN HET KRONINGSBANKET TE LONDEN. 

"U vindt dit zeker wel een aardige "variant" op uw thema: PROLETAREN ALLER LANDEN, VEREENIGT U 1 - NIETWAAR 
EXCELLENTIE LITVINOFF?" 
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den motordienst opgesteld, zoo keurig, 
dat slechts één commando noodig zou 
zijn geweest, om gereed te zijn voor een 
inspectie. Van hier ging het over de 
nieuwe IJsselbrug het schoone Veluw
sche land tegemoet. . . . naar De Zwalu
wenburg, in de gemeente Oldebroek. 

De ontvangst. 

De officieele ontvangst door het ge
meentebestuur van Oldebroek had 
plaats ten huize De Zwaluwenburg. · 

In breeden kring hadden de gasten 
plaats genomen rond het bordes van het 
fraaie landhuis, waarbij het gemeente
bestuur vertegenwoordigd was door bur
gemeester A. Bakker en de wethouders. 

Burgemeester Bakker achtte het een 
bijzonder voorrecht en een vreugde een 
zoo groot gezelschap in de gemeente 
Oldebroek te mogen verwelkomen, te 
meer nu het den B.V.L. betrof, het Insti
tuut, dat voornamelijk door zijn preven
tieve werking op zoo 'n krachtige wijze
het wettig gezag steunt. Dit achtte spr. 
juist het schoone van den B.V.L., als 't 
kan, alleen door haar preventieve wer
king, en alleen "als 't moet" door ge
weld. 

Spr. heette in het bijzonder welkom 
Generaal Duymaer van Twist, dien hij 
noemde den onweersproken leider en de 
ziel van de landstormbeweging. Een 
landdag van den B.V.L. achtte spr. ook 
van belang voor de gemeente Oldebroek, 
Velen maken thans eens kennis met de 
veelsoortige en aparte schoonheid van 
dit deel van de Veluwe, hetgeen tot 
meerdere bezoeken verlokken mag. Spr. 
uitte den wensch, dat deze dag een uit
nemende propaganda voor den B.V.L. 
mocht zijn, en eindigde met een drie
werf hoera voor de Koningin . . . . 

Nadat de drie hoera's verklonken 
waren, trad de heer Duymaer van Twist, 
voorzitter van de Nationale Landstorm
commissie naar voren, om den burge
meester en de beide wethouders harte
lijk dank te zeggen voor dit vriendelijk 
welkom. Spr. deelde mede, dat de Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, Mr. 
de Wilde nu nog wel niet aanwezig was, 
maar hij verwachtte zeker, dat Z.Exc. 
in den loop van den middag nog een 
bezoek aan den Landdag zou brengen. 
(Applaus). We zijn gaarne op de Velu
we, zeide de generaal. Welk een schoo
ne gelegenheden zijn er hier. Spr. denkt 
aan de schoone natuur van Barneveld, 
maar welk een schoone gelegenheid is 
er ook hier. Mogen de goede wenschen, 
door den burgemeester geuit, in vervul
ling gaan. Spr. eindigde met : Leve Olde
broek en zijn bewoners! ... . 

Een hartelijk applaus klonk op, waar
na door vriendelijke Olster boerinnetjes 
de koffie werd rondgediend. De koffie 
was heet, en daarom was het advies 
dezer hupsche meiskes - we hoorden 
dit in ongekunstelden eenvoud tot een 
der hoogste militaire autoriteiten zeg
gen: ,,maar goed blaozen . . .. " 

Het defilé. 

Kort na de officieele ontvangst begon 
het defilé - dat altijd een belangrijk 
onderdeel van een Landdag vormt. Ook 
dit defilé, niet zoo groot weliswaar, 
maakte een keurigen indruk. De man
netjes van de Veluwe mogen er wezen. 
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"Als 't moet" - ge ziet het aan hun 
kranige koppen - zullen ze zeker pre
sent zijn. De Stafmuziek van het Se Re
giment Infanterie onder Kapelmeester 
J. R. van der Glas gaf haar medewer
king aan dit defilé, en vroolijk klonken 
haar marschen in den zondoorgloorden 
dag . .. Hoewel de houding van alle itf
deelingen keurig te noemen was, mogen 
wel in het bijzonder vermeld worden de 
af deeling Oldebroek, die met haar 
prachtig vaandel liet zien, dat het haar 
meenens was nu in Oldebroek een 
Landdag gehouden werd, en de afdee
ling Genemuiden, die met een groot aan
tal vrijwilligers opgekomen was. 

Na het defilé volgde voor de gasten 
een eenvoudige koffiemaaltijd in het 
landhuis. 

Tegen half twee bleek, welk een groo
te belangstelling ook in dit deel van de 
Veluwe er voor den B.V.L. is. Duizen
den zaten of stonden - als keurige 
garneering van het veld, waarop aan
stonds de demonstraties zullen aan
vangen. 

Wie er voorts waren. 

Van de talrijk aanwezige autoriteiten 
traden uit den aard der zaak het meest 
op den voorgr_ond Z.Exc. L. F. Duymaer 
van Twist, Luitenant-Generaal b.d., voor
zitter N.L.C., Res. Kolonel b.d. N. J. 
Lavaleye, voorzitter van de algemeene 
landdagcommissie en burgemeester A. 
Bakker van Oldebroek. Met Generaal 
Duymaer van Twist waren meegekomen 
mevrouw De Wilde, mevrouw Duymaer 
van Twist en de heeren Res. Kapitein 
G. F. Boulogne, secretaris N.L.C., Kolo
nel b.d. H. Eggink, Administrateur N.L.C. 
en Res. Majoor b.d. K. A. van Schelven, 
secretaris nationale noodhulporganisa
tie. De Inspecteur van den Landstorm 
werd vertegenwoordigd door Luitenant
Kolonel P. Dingemanse. Van de Natio
nale Landstormcommissie was mede 
aanwezig de 'heer Mr. A. G. A. Ridder 
van Rappard, lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal. Voorts merkten we 
op Generaal-Majoor P. W. Best, Com
mandant van de IVe Divisie, Kolonel b.d. 
L Bessem, uit Deventer, Kolonel A. G. 
Lagerwey, commandant van de .~e Art. 
brigade, Kolonel A. A. van N11natten, 
commandant van de VIIIe Infanterie
brigade, Res. Kolonel v. d. Gen. Staf K. 
L. Rozendaal, aangewezen commandant 
van De IJssel en Vollenhove, Kolonel 
C. E. W. Baron van Voorst tot Voorst, 
aangewezen commandant van Twente, 
Luit.-Kolonel Mr. A. Baron van Heecke
ren van Kell, voorzitter van de geweste
lijke landstormcommissie Veluwzoom, 
Luit-Kolonel H. C. Honigh, comman
dant Se Reg. Infanterie, Res. Luit-Ko
lonel C. J . C. Janssen, aangewezen com
mandant Veluwsch Verband, Luit-Ko
lonel J. K. Lammerts, uit Kampen, Res. 
Luit.-Kolonel der Jagers W. J. M. Lin
den, aangewezen commandant D~r
drecht, Luit-Kolonel D. M. Lucard1e, 
commandant 2e R. V.A., Majoor b.d. 
H. H. Hubenet, Res. Majoor J. Á. 
Schipper, Majoor L. P . Sch~idt, Ho?fd
instructeur 2e R. V.A., Maioor T. Z1ed
ses des Plantes, Kapitein A. L. J. de 
Pauw, commandant Artillerie-Schiet
kamp, Jhr. v. Schmidt auf Altenstadt, 
districtscommandant der Marechaussee 
te Zwolle, W . J. A. Schwing, kapitein
adjudant 2e R. V. A., de burgemeesters 
H. M. Oldenhof, uit Kampen en H. A. 
Leenstra, uit Wijhe, de heer H. C. J . te 
Loo, lid prov. Staten van Geld~rland, 
de heer F. Bontkes Gosselaar, mt Gro
ningen, Mr. E. L F. de Bruyn, uit Stee~
wijk, J. Wynne, uit Elburg, Res. Kapi
tein D. G. Sanders uit Oegstgeest, Res. 

Kapitein F . J. Goedhart, uit Arnhem, 
Res. Kapitein D. J. Karres, uit Wasse
naar, burgemeester S. M. Middelhoff, 
uit Hoogkarspel; voorts de heeren J. L. 
Kleintjes, Ds. N. G. Kerssies, res. kapi
tein H. 't Hooft, H. C. Baas, secretaris 
van Oldebroek, J. Bergkamp, Dr. C. A. 
van der Velden, Ds. J. Lekkerkerker, 
M. W. ter Linde, J. W. Arriëns, burge
meester van Diepenveen, Dr. W. G. van 
den Berg, uit Rhenen, R. de Groot Sr., 
J . A. Keuning, secretaris van de Kamer 
van Koophandel te Zwolle, M. W. ter 
Linden, arts te Wezep, Ds. H. A. Mun
nik, voorzitter plaatselijke commissie te 
Zwolle, A. Radstaak, uit Oldebroek, 
Drs. Th. C. M. van Rappard, arts te 
Assen, Res. Kapitein b.d. D. van der 
Wal, Res. Kapitein b.d. J. H. Weidijk, 
U. P. Cavaljé, voorzitter plaatselijke 
commissie te Zwollerkerspel. Hoewel de 
vermelding der bijzondere aanwezigen 
allerminst volledig is, mogen wij de vol
gende heeren hier zeker nog aan toe
voegen: Eerste Luitenant P. J. la Gordt 
Dillié van 2 R. V. A., die de demon
stratie van 2 R. V.A. leidde, Res. Eerste 
Luitenant Motordienst H. G. Hofman, 
die het vervoer van tal van autoriteiten 
regelde van het station Zwolle naar De 
Zwaluwenburg, en Reserve Eerste Lui
tenant H. ter Molen, die - niet minder 
belangrijke functie - belast was met 
de zorg voor de Pers. 

Opening Landdag. 

De Landdag werd geopend met een 
toespraak van Res. Kolonel b.d. N. J. 
Lavaleije, voorzitter der landdagcom
missie. 

Na een hartelijk welkom - waarbij 
spr. zich in 't bijzonder tot de hooge 
autoriteiten richtte - zeide spr. dat 
juist hun aanwezigheid zulk een verheu
gend feit is voor onze landstormmannen. 

En al is het allerminst uit stoffelijk 
of materieel voordeel, dat onze B.V.L.
mannen zich beschikbaar hebben ge
steld, al is het uitsluitend uit ideëele be
ginselen, namelijk de lief de voor hun 
land, de aanhankelijkheid voor hun 
Vorstenhuis, die onze mannen er toe 
drongen hun woord aan de Regee
ring te verpanden, het is voor hen van 
groote beteekenis, wanneer zij weten, 
dat hun beschikbaarstelling bij al deze 
autoriteiten op prijs wordt gesteld en 
gewaardeerd. 

Spr. zeide, dat dit de eerste maal was, 
dat in dit deel van het land een Land
dag gehouden wordt. 

Niet, dat hier geen belangstelling be
stond voor ons Instituut. Integendeel. 
Van af Hattem, tot aan de lijn Amers
foort-Apeldoorn-Deventer, is er geen 
plaats zoo klein, of er bestaat daar een 
afdeeling van den B.V.L., waar jaarver
gaderingen en schietoefeningen gehou
den worden. 

Daar maakt men wel geen ophef van, 
want de mentaliteit van de bevolking 
van het Noorden van de Veluwe is zoo, 
dat men er nu eenmaal niet op gesteld 
is veel uiting te geven aan alles, wat 
in het hart ligt besloten. Men zorgde 
paraat te zijn en te blijven. 

Ditmaal wilde men toch van deze ge
dragslijn afwijken, omdat de B.V.L. 
zoo'n vooraanstaande plaats in ons land 
inneemt onder die mogelijkheden, die de 
Regeering in handen heeft, om orde, 
rust en vrede in ons land te verzekeren . 

Kolonel Lavaleije bracht dank aan 
allen, die hun medewerking gaven om 
den Landdag te doen slagen, aan den 
Minister van Defensie en legerautoritei
ten voor de beschikbaarstelling van 
enkele legereenheden, aan de sprekers, 
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aan den eigenaar van het Landgoed 
De Zwaluwenberg, Jhr. van Reigersberg 
Versluijs, die het Landgoed voor dezen 
Landèlag af wilde staan. 

Hoewel spr. nog vele namen zou kun
nen noemen, wilde hij slechts enkele -
en gerechtvaardigde - uitzonderingen 
maken. 

In de eerste plaats de Kapitein der 
artillerie A. L. J. de Pauw, comman
dant van de Legerplaats te Oldebroek. 
Een woord van warme hulde zij hem 
toegebracht voor al zijn arbeid en mede
werking voor dezen Landdag. 

In de 2e en 3e plaats de heer J. Berg
kamp te Zwolle en de secretaris van 
de Landdagcommissie, de Res. Kapi
tein der Art. H. 't Hooft. Wat zij beiden 
voor dezen Landdag hebben moeten ver
werken, welken arbeid zij hebben ver
richt, dat kan alleen beoordeeld wor
den door hen, die met den internen op
zet, aan een Landdag verbonden, bekend 
zijn. 

Moge deze Landdag beantwoorden 
aan het doel, waarvoor hij werd inge
steld, dat is: 
1. De saamhoorigheid van de vrijwilli

gers en van de Verbanden onderling 
hechter en sterker maken; 

2. De waardeering en erkentelijkheid 
van hen, die met ons Instituut sym
pathiseeren, verhoogen en verstevi
gen; 

3. Aan hen, die onverschillig of onbe
kend zijn met ons mooi Instituut te 
doen inzien, dat zij een groot lands
belang bevorderen, door hun steun 
te geven aan den B.V.L. 

Dan zal - zoo besloot spr. ongeveer 
- de B.V.L. gedragen door de waar
deering en op prijsstelling van het over
groote deel van het Nederlandsche volk, 
steeds paraat zijn en blijven ter be
schikking van de Regeering tot bestrij
ding van revolutionnaire woelingen, dan 
zal de B.V.L., geschaard om den Troon 
van Oranje, bereid zijn zich tot den laat
sten man daarvoor te geven, dan zal hij 
zijn een rots in de branding, waarop alle 
revolutionnaire golven uiteen spatten ... , 
tot heil van het volk, tot heil van het 
land, tot heil van Nederland en Oranje 
(Applaus). 

Gevechtsdemonstratie. 

Een batterij van het 2e Regiment 
Veld-Artillerie te 's-Gravenhage, tijde
lijk in de Legerplaats bij Oldebroek 
verblijvende gaf een zeer overzichtelijke 
gevechtsdemonstratie, onder leiding van 
den Eersten Luitenant P. J. la Gordt 
Dillié. Toelichtingen werden hierbij ge
geven door den Res. Kapitein van 2 
R.V.A. H. 't Hooft. 

Eerst werd gedefileerd, voorop het 
vrijwillig muziekkorps van 2 R.V.A., 
onder leiding van kapelmeester M. de 
Ridder. Daarna volgde de terreinver
kenning, het aangeven, waar de stuk
ken komen te staan met vlaggetjes, het 
oprijden, afspannen, het richten, de 
commando's, die kort afgebeten worden 
doorgegeven, en dan de lagen vuur, met 
tusschenruimten van ¾ seconde, later 
met langer tusschenruimten. 

De kanonnen donderen. Felle vuur
schichten verlaten den loop. De lucht
verplaatsingen golven tegen ons op .... 

Maar de oorlogstoestand is spoedig 
voorbij. In minder dan geen tijd is de 
batterij weer gereed om te defileeren, 
en langs het geheele veld volgt dezen 
dapperen dankbaar applaus. 

Rede Mr. G. A. Diepenhorst. 

Mr. Diepenhorst heeft gaarne gehoor 
gegeven, om op dezen schoonen land-

dag iets over den B.V.L. te zeggen. De 
omstandigheden in de geheele wereld 
zijn verre van opwekkend. Overal bruist 
en kookt het in de wereld en te midden 
daarvan hebben wij de taak de groote 
geestelijke goederen, die wij van ons 
voorgeslacht ontvangen hebben, onge
rept voor ons nageslacht te bewaren. 
We leven in een geweldigen tijd, en wij 
- · ieder persoonlijk - hebben in ons 
menschenleven al meer meegemaakt dan 
onze ouders en grootouders in wel hon
derd jaar. Juist door de tallooze ver-

. anderingen en verschuivingen is 't zoo 
moeilijk alles in de juiste perspectief te 
zien. Wat vroeger als onwrikbaar stond 
- spr. denkt o.m. aan de krachtige so
cialistische organisatie vroeger in 
Duitschland - wat is er van overgeble
ven? Spr. gaf voorbeelden uit Duitsch
land, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk om 
te doen zien, hoe het wereldgebeuren 
ieder oogenblik verandert, soms zeer 
plotseling, en in dezen tijd is 't zelfs 
mogelijk, dat je 's avonds naar bed gaat, 
terwijl het overal democratie is, en als 
je 's morgens opstaat, dan is er de dic
tatuur .... (vroolijkheid). 

Dan wees spr. op de revolutionnaire 
invloeden in ons eigen land, waar dich
ters, kunstenaars, wijsgeeren en zelfs 
predikanten aan meewerken. 

Tegen al deze invloeden stelt spr. den 
mystieken band tusschen het Huis van 
Oranje en Nederland, speurend hierbij 
Gods gangen in de geschiedenis. Die 
band tusschen Oranje en Nederland is 
eigenlijk niet te verklaren, want de ve
lerlei feiten, waarbij telkens die merk
waardige een-wording van het Huis van 
Oranje met Nederland tot openbaring 
kwam, getuigen van dien merkwaardi
gen band. Die band is niet te verklaren, 
maar dankbaar te aanvaarden als een 
geschenk van God. 

Spr. eindigde zijn met groote aan
dacht aangehoorde rede met den uit
roep: Voor God, Nederland en Oranje, 
voor recht, gezag en vrijheid! . . . . (Ap
plaus). 

Tijdens de rede van Mr. Diepenhorst 
betrad Z.Exc. Minister de Wilde het 
terrein, die door Generaal Duymaer van 
Twist en de heeren Lavaleije en Kolo
nel Rozendaal, ontvangen werd. Bij zijn 
komst klonk hartelijk applaus ter ver
welkoming. 

Folkloristische demonstratie. 

Vooraf gegaan door een Olst er har
monicaspeler trokken de Olster boertjes 
en boerinnetjes naar het plankier in het 
midden van het veld, waar de landdag
vlag vroolijk wapperde. 

Deze demonstratie stond onder lei
ding van mevrouw A. Bakhuis-Bras
camp. De petten gingen af, en begonnen 
werd met een couplet van het Wilhelmus. 

Dan volgden de boerendansen elkaar 
in vroolijke afwisseling op, in vroolijk 
beweeg en in eeuwenoude eenvoudige 
figuren. De speulman was onvermoei
baar, en een hartelijk applaus beloonde 
alle meespelenden van dit speelsche 
spel. 

Rede Prof. Felix Otten O.P. 

Professor Otten begon met de opmer
king, dat de B.V.L. ongeveer 20 jaar 
oud is, maar toch steeds jong en ener
giek. . . . Nieuws is er over den B.V.L. 
niet veel te vertellen, máár. . . . als men 
den Landstorm kent, dan geeft men 
zijn liefde aan dit Instituut, dan herzegt 
men de dingen, die in het hart leven, 
zonder dat dit aangeduid mag worden 
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met het woord: herhalen. De B.V.L. is 
jong, evenals zijn geestelijke vader, 
Generaal Duymaer van Twist. (Ap
plaus). En de Landstorm is jong, omdat 
hij leeft uit gezond nationalisme. Juist 
in een tijd van veel ongezond nationa
lisme, en ongezond internationalisme is 
dit zoo opvallend. Daarom groeit de 
B.V.L., en we zijn reeds over de 85.000 
vrijwilligers, Wat is eigenlijk nationalis
me? vroeg spr. Dit begrip valt niet samen 
met het begrip 11land", of het begrip 
,,ras". Hoe zou het samen kunnen val
len met het begrip "land". Bij hoeveel 
vredesconferenties werden landen bij 
elkaar gevoegd, of uit elkaar geknipt. 
Spr. verzet zich er ook tegen, dat het 
begrip natie samen zou vallen met het 
begrip "ras". Vele rassen kunnen mede
werken een natie te vormen, en 't woord 
"ras" wordt in het algemeen meer in de 
dierenwereld dan in de menschenwereld 
gebruikt. Willen we het begrip "natie" 
benaderen, dan moeten we zoeken naar 
het nationaal-eigene, het "volksche", al 
vindt spr. dit nu niet zoo'n mooi woord. 
En juist in dit nationaal eigene vindt 
de B.V.L. zijn oorsprong, in 1918, toen 
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een valsch internationalisme een greep 
wou doen naar onze hoogste nationale 
goederen. . . . Als reactie daarop werd 
de B.V.L. geboren, en deze stelt zich 
zoowel tegen ongezond nationalisme, als 
tegen ongezond internationalisme, zoo
wel tegen den fascist, als tegen den 
marxist, en spr. brerigt hulde aan de 
leiding van den B.V.L., dat in zijn ge
lederen positief stelling werd genomen 
tegen de fascisten. Naast deze hulde wil 
spr. - in tegenstelling met de N.S.B., 
wier beginselen tot staatsabsolutisme 
voeren - met waardeering getuigen van 
ons Nederlandsche parlement, dat kern
gezond is, en hard werkt. (Applaus). 

Vervolgens memoreerde spr. Schaep
man's woord, dat de Kroon in Neder
land geen ornament is maar fundament. 
Hierbij wees spr. op de eminente figuur 
van H. M. de Koningin, gestamd uit een 
puur nationaal vorstenhuis, de sluitsteen 
van de hechtheid van ons staatsge
bouw .... Spr. besloot zijn rede met den 
nationalen roep: Oranje in het hart en 
niemands knecht . . . . noch van rechts, 
noch van links .... (applaus). 

Na een springconcours van de onder
officieren van 2 R.V.A., dat groote be
langstelling - en terecht! - trok, volg
de een slotwoord van burgemeester 
Bakker. 

GEVONDEN. 
Op den landdag te Oldebroek een 

paar witte militaire handschoenen. 
Terug te bekomen: Nationale Land

storm Commissie, Koninginnegracht 50, 
's-Gravenhage. 

Uit de afdeelingen 

Amsterdam-West, 14 Mei. Vaandeluitreiking, 
onder leiding van ds. Van der Zee, waarbij 
- naast de autoriteiten - ongeveer 600 1and
stormers met hun vrouwen aanwezig waren. 

Na een welkom van den voorzitter, hield mr. 
A. J . . de Wolff, burgemeester van Diemen, een 
rede, waarin hij hulde bracht aan de lan1storm· 
vrouwen van West, die hun mannen dit sym
bool van saamhoorigheid aanboden. 

In een keurige speech bood hierna mevrouw 
Van Zijl namens ,de landstormvrouwen van West 
den voorzitter het vaandel aan. 

De voorzitter aanvaardde met grooten dank 
dit kostbaar en prachtig uitgevoerde geschenk. 

Nadat nog de voorzitter der Oranjevereeni
ging Juliana met enkele sympathieke woorden 
een vaandelstoel had aangeboden, droeg ds. Van 
der Zee het vaandel over aan de plaatselijke 
leiders, die bij monde van reserve-kapitein H. 
G. Smit, dit voor hun mannen aanvaarden, 
daanbij de verzekering gevende, dat meer dan 
te voren de landstormers van West, onder deze 
banier vereenigd hun trouw aan den B.V.L. zou
den toonen. 

Gezamenlijk werd daarop het Wilhelmus ge
zongen. 

Nog sprak de nieuw opgetreden korpscom
mandant, overste v. d. Drift, enkele welgeko
zen woorden van gelukwenschen. 

Na de pauze werden de aanwezigen vergast 
op een programma van ernst en luim. 

Met het zingen van het 6e couplet van het 
Wilhelmus werd daarop deze zeer bijzondere 
avond besloten. 

Arnemuiden, 18 Mei. Schietwedstrijd, die 
zeer druk bezocht was. De voorzitter, comman
dant en secretaris van het Gewest gaven blijk 
van hun belangstelling. 

De le prijs werd behaald door J. C. Cop
poolse met 140 p.; 2e pr. J. Sierveld 139 p.; 3e 
pr. C. Siereveld 135 p. 

Na afloop heeft ,de eere-voorzitter der plaat
selijke af.deeling, de heer B. Franse, een slui
tingswoord gesproken, waarna de aanwezigen 
het Wilhelmus zongen. 

Arnhem, 5 Mei. De "Arn. Crt." maakt melding 
van het nieuwe bureau van den aangewezen 
commandant van "De Veluwzoom", overste 

Buurman, Van Pallandtstraat 22, een mooi ruim 
pand. 

Op de eerste verdieping is de korpsstaf ge
vestigd. Hier heeft overste Buurman met den 
korps-administrateur, den heer A. Assies, zijn 
bureau. Voorts is er een verga.derzaaltje en een 
tweede bureau-kamer. In een ge,deelte van de 
gelijkvloersche verdieping heeft bovendi,m de 
af.deeling Arnhem een zaaltje ingericht, waar 
kleinere bijeenkomsten kunnen worden gehou
den. Een en ander is eenvoudig, doch smaakvol 
ingericht. 

Asten, 5 Mei. Op de vergadering van de bur
gerwacht en ,den B.V.L. wer,d door den voor
zitter, den heer J. van Goch, een waardeerend 
woord gewijd aan den heer Jac. Bax, in leven 
plaatselijk leider van den Landstorm en secre
taris van de burgerwacht. 

Bilthoven, 8 Mei. Alhier werd in het schiet
lokaal van hotel v.h. Brands de laatste ronde 
van een schietwedstrijd gehouden (over 6 X 
schieten; 2 X per maand). 

Enkele uitslagen: le prijs G. Boot met 276 
punten; 2e pr. G. Toes met 270 p.; 3e pr. J. van 
Reenen met 263 p. 

Aanwezig waren reserve-luitenant-kolonel 
Y. Baan, commandant landstormkorps Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie die opwekte tot een ge
regeld bezoek der schietbijeenkomsten. 

Res.-maj. C. Keg i:eikte de prijzen uit en 
schetste nog met een enkel woord het doel van 
den B.V.L. 

Daar het winterseizoen beëindigd is, zal 
voortaan geschoten wol"den op het fort aan de 
Biltstraat te Utrecht iederen len en 3en Za

. ter.dag in de maand. 

Borsselen, 3 Mei. Alhier werd de nieuwe 
plaatselijke landstormcommissie door den secre
taris van het gewest, luitenant Eckhar,dt, ge
installeero. 

De commissie is als volgt samengesteld: G. A. 
Bax, voorzitt-er; M. F. Boogert. secretaris; L. 
Maas, penningmeester. Leden: M. De Meij, A. 
van Ovenbeeke en J. C. Vermue. 

Breda, 5 Mei. De afd. Breda doet mee aan 
de vierdaagsche afstandsmarschen te Nijmegen. 
Het detachement bestaat uit plm. 13 onderoffi-
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eieren, 8 korporaals en 11 manschappen. Het 
geheel onder leiding van den res. len lt. Sp,zek. 

Cadzand, Mei. Overste Bierman installeerde 
den voorzitter der plaatselijke commissie, bur
gemeester C. Ie Nobel. 

Clinge (Z.). - Alhier wor,den pogingen in het 
werk gesteld om de afdeeling tot meerderen 
bloei te brengen. 

Delfstrahuizen, 12 Mei. Hedenavond kwamen 
de leden van den B.V.L. te Delfstrahuizen en 
Echtenerbrug alsmede genoodig.den in de con
sistoriekamer ,der Ned. Herv. Kerk te Delfstra
huizen bijeen. Na opening der vergadering door 
den voorzitter, ,den heer Bosma, hield de heer 
L. Heukels te Hardegarijp een treffende propa
gandarede. Overgegaan werd tot oprichting van 
een af.deeling lJelfstrahuizen-Echtenerbrug. 

De plaatselijke commissie wordt gevormd 
door de heeren: Bosma te Delfstrahuizen, voor
zitter; Ham te Echtenerbrug, 2e voorzitter; Van 
der Zee te Echtenerbrug, secretaris; J. Wind te 
Delfstrahuizen, penningmeester. 

Tot plaatselijk leider werd aangewezen de 
heer J. Q. G. Dijkstra. 

Tijdens de vergadering werden eenige nieuwe 
leden ingeschreven. 

Deventer, 18 Mei. In de vergadering van de 
plaatselijke commissie heeft de voorzitter ond,zr 
hartelijke bewoordingen afscheid genomen van 
den heer Evers, die zijn taak als plaatselijk lei
der had neergelegd. Spr. stelde -den heer Evers 
tot voorbeeld aan zijn opvolger, ,den heer 
Wijma, dien hij in zijn nieuwe functie instal
leerde. 

Van den heer R. de Haas was bericht ontvan
gen, dat hij wegens vertrek naar Indië ontslag 
nam als lid der commissie. 
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Driebergen-Rijsenburg, 13 Mei. Utile Dulci, 
van voor tot achter bezet met belangstellenden, 
aldus het "Centr.", bood een feestelijk gezicht. 
Res.-kapitein G. F. Boulogne, secretaris der 
Nat. Landstormcommissie, hield een pittige 
rede om doel en streven van ,den B.V.L. uiteen 
te zetten, wekte de nog niet toegetredenen op 
zich te scharen achter 't gezag, om dit in tijden 
van gevaar te schragen. 

De film De Landstorm rond Oranje en 't His
torisch spel, door J. Stroomenbergh samenge
steld, gaven een symbolische opwekking voor 
a.llen. 

Geleen, Maakten we onlangs melding van de 
gehouden verga,dering van den plaatselijken 
Bijz. Vrijw. Landstorm, waarop besloten wero 
binnenkort een _propagandavergadering te hou
den, thans kunnen we mededeelen, dat tot 
nieuwen leider der afd. Geleen definitief be
noemd is dhr. J. K. M. H. Haanen, res. le luite
nant, Eindstraat 73, Geleen. Onder de afd. Ge
leen van den Bijz. Vrijw. Landstorm ressortee
ren naast Geleen eveneens Lutterade, Krawin
kel, Kerensheide en Lindenheuvel. 

Gemert, 10 ivlei. Plechtige vaandeloverdracht. 
Onder de aanwezigen waren de heeren Van 
Beek en Van Agt, voorzitter en secretaris der 
gewestelijke commissie, overste Hafkemeijer, 
burgemeester Phaf en kapelaan J. v. d. Vleuten. 

HET VAANDEL VAN DE AFD. EMPEL. 

Empel. De gemeente Empel gaat een jubi
leum tegemoet. In het voorjaar van 1938 wordt 
in -de gemeente Empel het 4e lustrum gevierd 
van den B.V.L. 

Om bij die gelegenheid aan de vereeniging 
den luister te geven, die haiar ten volle toe
komt, wordt haar dezer dagen door de leden 
en ingezetenen ,der gemeente een vaandel aan
geboden. 

De schepper van dit kunststuk, de nog jeug
dige kunstschilder de heer C. J. C. Lucas uit 
Den Bosch, heeft door dit werk getoond dat 
hem als kunstenaar een schitterende toekomst 
is weggelegd. 

Het bijzonder kenmerk van dit doP.k is de 
kleur waarin het geheel is uitgevoerd, het is 
eene voldoening voor het oog van den toe
schouwer. Als symboliek stellen de twee leeu
wen voor het Nederlandsche volk. Dit symbool 
wor-dt gedragen op de Empelsche kleuren geel 
en blauw. Op de beide hoeken links vindt men 
het jaartal van oprichting en het Empe.\sch wa
pen, dat verbonden is met den naam B.V.L., ge
dragen op de Nederlandsche kleuren rood, wit 
en blauw . 

Het middenvak stelt voor de opkomende zon 
(symbool van vrede en welvaart), waarin als 
hoofdfiguur geplaatst is de landman, symbool 
van den B.V.L. 

Het geheel is ingesloten in een rand van 
rood, wit, blauw en oranje-blokjes, dat aan het 
geheel een aangenaam effect geeft. 

De uitvoering is geschied op zijde door een 
;peciale batiktechniek. 

Onze fotograaf trof bij zijn bezoek den jon
gen kunstenaar op het oogenblik dat hij de 
laatste hand aan het werk zette, ter voltooiing 
van zijn inspiraties. 

Namens de vaandelcommissie droeg de bur
gemeester net nieuwe vaandel over aan den 
voorzitter van de gewestelijke landstormcom
missie "De Meijerij", die het op zijn beurt weer 
overdroeg aan den korpscommandant en deze 
laatste, overste Hafkemeijer, droeg het weer 
over aan de af.deeling Gemert in den persoon 
van den plaatselijken leider, den heer Joh. v. 
Lieshout, die het in dank aanvaardde. Hierna 
verkreeg ,de burgemeester van Clinge 't woor,d 
en hield een duidelijke uiteenzetting over het 
bestaansrecht en het doel van den B.V.L. 

Een viertal nieuwe leden gaf zich op. 

Gouda, 1 Mei. Op de laatst gehouden verga
dering van de plaatselijke landstormcommissie 
is de heer L. A. Boot benoemd tot secretaris 
dezer commissie, zulks in verband met het be
danken als secretaris van den heer H. M. Derck
sen W.Jzn. 

Gouda, Bij de op 29 Mei ~n 2 Juni j.l. ge
houden onderlinge wedstrijden van de afdeeling 
Gouda van den B.V.L. werden de navolgende 
resultaten verkregen: 

Koningsschutters: 1. T. C. Boot T.Czn., 98 pt.; 
2. B. Blotkamp, 98 pt.; 3. A. Ruij,grok, 97 pt. 

Scherpschutters: 1. M. Gebuis, 94 pt.; 2. J. 
v. Die, 93 pt.; 3. W. F. Blok, 92 pt. 

Schutters le en 2e klasse: 1. M. Straub, 94 pt.; 
2. C. Jansen, 93 pt.; 3. Chr. v. Hofwegen, 92 pt. 

De prijsuitreiking zal op een nader te be
palen datum ,geschieden. 

's-Gravenhage, 22 Mei. Aanvang van de 
schietoefeningen op scherp te Waals.dorp, zoo
wel voor de Haagsche afdeeling (geweer), als 
voor de reserve-officieren van Zuid-Holland
West (pistool). 

Na een bespreking onder leiding van overste 

HE -Uiü 

GE.::i 

Boo 
een 
zon, 
en 
vele 

A 
ovei 
hee 
waa 
offo 

K 
ond 

D 
IJ si 
daa 
op 
hee 
oef, 
pla, 
Oei 

V 
en 

D 
682 
3. I 

t-, 
fs' -( 
red, 
Ora 
B.V 

D 
spn 

L 
ten 
een 
tein 
ven 
kap 
woc 
prij 
-de : 
sie. 
-den 
krij 
sch: 

M 
zaa 
<lee 
hou 
zaa 
led, 
mei 
bez 
zijn 
sec: 
Cor 
kor 
Ha, 
zon 

I 
ope 
gez 
kor 
gen 

I 
Ge, 
sch 

I 
F 

Del 
4e 

2 
Bai 
H. 

F 
J01 
Del 

2 
G. 

I 
bel 

1' 
tot 
der 
me 
-de 
Zeil 

1 
die 
:le 
mo 

l 
voc 
geè 
pel 
en 

de 



23.-

25.-

25.-

mg 
ort 
lge 

lei, 
en, 
,ht. 
der 
ige 
?en 
op 

len 

lis
ge
oor 

de 
:een 
erd 
ou
tot 
be
ite-

e
ee
rin-

:ht. 
ITan 
der 
jer, 
:en. 

ur
ien 
>m
eer 
eze 
eer 
)On 

v. 
rna 
ord 
het 

ga
·sie 
iris 
be
ek-

ge
ing 
1de 

pt.; 
pt. 
J. 

pt.; 
pt. 

be-

d.e 
oo
als 
nd-

·ste 

Uitstekende Keuken Billijke Prijzen 

GEZELSCHAPPEN GENIETEN REDUCTIE! 

Boots vereenigden de res.-officieren zich aan 
een maaltijd, waarbij enkele telegrammen ver
zonden werden, o.m. aan den minister-president 
en aan den afgetreden commandant van het 
veldleger, luitenant-generaal Jhr. W. Röell. 

Aan ,de tafel, die onder voorzitterschap van 
overste Van Hooj!enhuyze gehouden werd, 
heeft generaal Ch. Kiès een reäe uitgesproken, 
waaruit groote waardeering voor den reserve
officier bleek. 

Kampen, 13 Mei. Propagandasamenkomst, 
onder leiding van den heer W. de Vries. 

De commandant van het landstormkorps "De 
IJssel-Vollenhove", res.-kolonel K. L. Rozen
daal, hield een korte toespraak, waarin hij er 
op wees, dat de B.V.L. geen oefeningstaak 
heeft, wel consolidatietaak, waartoe de schiet
oefeningen behooren. Spr. brengt dank aan -den 
plaatselijken leider res. 1e luit. G. van den 
Oever. 

Vervolgens vindt de uitreiking der brevetten 
en schietprijzen plaats. 

De eerste drie prijswinnaars: 1. B. v. d. Kolk 
682 pnt.; 2. J. Riesebos, IJsselmuiden, 671 pnt.; 
3. P. van Regteren, IJsselmuiden, 670 p. 

Na de pauze sprak de heer H. de Boer uit 
's'-Gravenhage, die een krachtige propaganda
rede hield, wijzende op de beteekenis van het 
Oranjehuis voor ons lan'.d en op de taak van den 
B.V.L. 

De burgemeester, de heer H. M. Oldenhof, 
sprak een geestig slotwoord. 

Lisse, 13 Mei. Prijsuitreiking, onder voorzit
terschap van den heer J. A. M. Pinxteren, die 
een keurige inleidende rede hield. Nadat kapi
tein Karres persoonlijke herinneringen uit No
vember 1918 naar voren gebracht ha-d, reikte 
kapitein Mr. Bakhuisen Schuld, als vertegen
woordiger van den korpscommandant, de schiet
prijzen uit. Nog voerde het woord de heer J. C. 
-de Haan, lid der gewestelijke landstormcommis
sie. Onder leiding van den heer J. C. van Woer
-den worden pogingen voorbereid tot het ver
krijgen van een eigen vaandel en van een 
schietgebouw. 

Maastricht, De vorige maand had in de boven
zaal van den "Prins van Oranje" de prijsuit
deeling plaats van de in het afgeloopen jaar ge
houden schietwedstrijden. In de goed gevulde 
zaal waren aanwezig, buiten een flink aantal 
leden der afdeeling, reserve-majoor Kroll, na
mens den korpscommandant, die door ambts
bezigheden verhinderd was tegenwoordig te 
zijn, de heeren Merkus en Lucass,,m, resp. 
secretaris en penningmeester ,der Gewestelijke 
Commissie, alsmede de administrateur van het 
korps, de heer Van Kruchten. Reserve-kolonel 
Haenecour ha,d bericht van verhindering ge
zonden. 

De leider der afdeeling, de heer P. Boerma, 
opende de bijeenkomst, nadat het Wilhelmus 
gezongen was. Hij heette a'llen hartelijk wel
kom en hoopte, dat deze avond den onderlin
gen band van kameraaidschap mocht versterken. 

Daarna had de prijsuitreiking plaats. Door de 
Gew. Commissie waren schitterende prijzen be
schikbaar gesteid. 

De namen der prijswinnaars zijn: 
Plaatselijke wedstrijd 1e klasse: 1e prijs L. 

Delissen, 2e prijs P. Crijns, 3e prijs J. Nafzger, 
4e prijs A. H. H. Alberts, Se prijs L. Jongen. 

2e klasse: 1e prijs P. Boerma, 2e prijs M. H. 
Bastian, 3e prijs F. J. W. H. Derks, 4e prijs G. 
H. Huntjens, Se prijs J. M. M. Heynen. 

Personeele wedstrijd: 1e klasse: te prijs L. 
Jongen, 2e prijs A. H. H. Alberts, 3e pt:ijs L. 
Delissen. 

2e klasse: te prijs F. J. W. H. Derks, 2e prijs 
G. H. Huntjens, 3e prijs J. M. M. Heynen. 

De heer Derks, die het hoogst aantal punten 
behaalde, namelijk 88, ontving den wissetbeker. 

Na een toepasselijk woord van den heer Kroll 
tot de schutters en niet het minst tot den lei
der der akleeling, den heer Boerma, waarin hij 
memoreer-de dat deze reeds vanaf 1915 behoor
de tot de Limburgsche Jagers, werden de prij
zen uitgereikt. 

Toen verkreeg de heer Geraets het woord, 
die het zich tot een groote eer rekende, namens 
:Ie schutters der afoeeling, den heer Boerma te 
mo)!en huldigen. 

Hij dankte den leider voor alle wat deze 
voor de afdeeling zoo geheel belangeloos had 
gedaan, voor den prettigen en kameraa,dschap
pelijken geest, die er steeds op de oefeningen 
en wedstrijden heerschte en bood hem namens 

de schutters een prachtige pastelteekening in 
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lijst aan, voorstellende den kor,psvaandeldrager 
met het korpsvaandel op de Groote Heide te 
Venlo. 

De heer Boerma dankte hartelijk voor dit 
mooie blijk van waardeering, vooral waar dit 
kwam uit de kern van de af,deeling. 

Nadat de secretaris der Gewestelijke Com
missie nog gesproken had, allen er op wijzende 
vooral propaganda te voeren voor het aanwer
ven van nieuwe vrijwilligers, wijzende op het 
resultaat dat andere af.deelingen hebben gehad, 
wer,d verder de avond onder muziek en zang 
gezellig doorgebracht. 

Makkum, 29 Mei. Aan de schietwedstrijden 
van den B.V.L. te Makkum werd door 150 schut
ters meegedaan, allen uit Wonseradeel. 

De persoonlijke prijzen werden gewonnen 
door: 

lste klasse: W. S. Anema te ldsegahuizen 1e 
prijs, K. Meekma te Witmarsum 2e, R. A. 
Bergsma te Makkum 3e, R. Cuperus te Wit
marsum 4e, W. Dijkstra te Arum Se, Jac. Zuier
vel-d te Lollum 6e, G. Damsma te Tjerkwerd 7e, 
P. Hartog te Witmarsum Se, A. Penninga te 
Makkum 9e. 

2e klasse: G. Draaisma te Piaam 1e prijs, H. 
de Vogel te Makkum 2e, Jetze Dijkstra te Wit
marsum 3e, P. Feitsma te Lollum 4e, Steffen de 
Jong te Schraard Se, Oege Miedema te Makkum 
6e, T. Westra te Wons 7e, J. van der Goot te 
Wons Se, H. Piersma te Schettens 9e. 

De prijzen bestonden alle uit luxe voor
werpen. 

Aan de korpswedstrijden werd deelgenomen 
door de korpsen van Arum, Witmarsum, Burg
werd, Schraard, Lollum, Tjerkwerd, Ferwoude, 
Gaast, Piaam, Makkum, Pingjum, Idsegahuizen 
en Schettens. 

Om den eersten prijs moest worden gestre
den door de korpsen van Witmarsum, Tjerk
werd en Makkum, welke alle drie een even 
hoog aantal punten hadden. De eerste prijs, ~en 
fraaie wisselbeker met nog een korpsmeda1lle, 
wer,d tenslotte gewonnen door Witmarsum en 
de twee,de prijs, een korpsmedaille, door Tjerk
werd. 

Het bijzonder mooie zilveren eerekruis, ge
schonken door den burgemeester van Wonsera
deel, voor ,de hoogste serie in de korpswedstrij
den, werd gewonnen door den heer R. A. 
Bergsma van Makkum, met het hoogste aantal 
punten, dat kon worden gehaald. 

De wedstrijden stonden onder leiding van den 
commandant U. de Jong van Witmarsum, en 
mogen, ook al dank zij het prachtige weder, als 
zeer geslaagd worden beschouwd. 

GEBR. VAN OORD, WERKENDAM 
Telef. Nr. 23 door!. 
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Rletmattenfabriek 
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hun afdeelingskamera,den geestdriftig aanmoe
digden. De uitslag van den wedstrijd was als 
volgt: 1. Oosterhout met 467 punten; 2. Oost
eind met 423 punten; 3. Den Hout met 407 pun
ten. Het was voor allen een uiterst genoeglijke 
dag en voor de plaatselijke leiders en instruc
teurs een voldoening gevende gebeurtenis. 

Poortvliet. Door de gewestelijke landstorm
commissie zijn de volgende heeren benoemd tot 
lid van de plaatselijke commissie Poortvliet: 
J. Looyenga, M. C. van Ast en L. Blaar. 

Tungelroy. Alhier vergaderde de plaatselijke 
Landstormcommissie met den !sten luit. Mer
kus, secr. der Gew. Landst. Commissie Lim
burg ter oespreking a.s. schietseizoen en om 
nog meer als voorheen ijver en medewerking te 
verzekeren van Ie-den en ingezetenen voor het 
onmisbare Instituut van den B.V.L. Ofschoon 
toch reeds bijna ieder militair lid is van de afd., 
zal er toch nog naar gestreefd wor,den, ie,dereen 
de noodzakelijkheid van den B.V.L. te doen 
begrijpen en waar-deeren. Om dit ten volle te 
kunnen bereiken, zal op eene binnenkort te 
houden vergadering, waarop de heer Merkus 
het woord zal voeren, gesproken worden over 
het nut en doel van en het verschil tusschen 
Landstorm en Burgerwacht. 

Uithuizermeeden, 7 Mei. Onder leiding van 
den commandant, ,den heer G. 0. van Hoorn, 
ha,d in hotel Van Dijk een schietwedstrijd . plaats 
onder de leden van den B.V.L. in deze ge
meente. Het hoogst aantal punten behaalden 
de heeren F. J. Slager (93), J. Visscher (91), 
J. Bulthuis (90), J. M. J. Bouwman (89) en M. 
van ,der Molen (88). 

Soest, 17 Mei. Bij het begin der schietoefe
ningen op de banen van "Oranjehof", Prins 
Bernhar,dlaan 40, onder leiding van den heer 
W. Hogeboom, schoot reeds dadelijk een der 
leden op zijn eerste kaart 100 punten. Een goed 
begin. 

Sint Johannesga, 12 Mei. De heeren Bosma 
en J. Wind zijn deel gaan uitmaken van de 
plaatselijke commissie van de thans opgerichte 
aMeeling Delfstrahuizen. Tot penningmeester 
der afdeeling Sint-Johannesga wer,d thans be
noemd de heer E. W ouds tra aldaar. 

Sluis, Op Zaterda,g 5 Juni ,droegen de land
stormers van Sluis hun trouwen makker Borro
meus van Gassen naar zijn laatste rustplaats. 
In de kerk en bij het graf waren ook aanwezig 
de burgemeester van Sluis en de secretaris der 
gewestelijke landstormcommissie "Zeeland". 

Een goede raad aan de Penningmeesters der plaatselijke B. V .L.-afdeelingen ! ! 
Oldehove. In het café Thedinga alhier hield 

de plaatselijke aMeeling van den Bijz. Vrijwilli
gen Landstorm haar gewone, maandelijksche 
schietoefening onder leiding van den heer J. A. 
Siccama te Niehove. Van de plaatselijke com
missie was tegenwoordig burgemeester Slager. 

De vijf schutters, die het hoogst aantal pun
ten behaalden, waren: 1. P. Bosch 87 p.; 2. R. 
Korsaan 86 p.; 3, F. Wiersma 85 p.; 4. A. Omta 
81 p. en 5. K. Rietsema 80 p. 

Na afloop der schietoefening werd nog om 
prijzen geschoten, waarvan de uitslag luidde: 

te klasse: 1. F. Wiersma 42 p.; 2. J. Spriens
ma 40 p.; 3. E. Sikma 40 p. 

2e klasse: 1. P. Bosch 39 p.; 2. H. Agema 38 
p.; 3. R. Korsaan 37 p.; 4. T. v. d. Horn 37 p.; 
5. J. A. Siccama 35 p. 

De volgende schietoefening werd vastgesteld 
op 21 Juni a.s. 

Oosterhout, Op Zondag 30 Mei heeft de afd. 
Oosterhout in samenwerking met de afdeelin
gen Oosteind en Den Hout haar Korpswedstrijd 
gehouden. Aangemoedig,d door het fraaie weer 
was de opkomst van alle ,drie de afdeelingen 
schitterend. Er waren van de deelnemende af
deelingen circa 90 vrijwilligers aanwezig, die 
den wedstrijd met belangstelling volgden en 

FRANS VAN CAMP - GOUDA 
KLEIWEG No. 6 

HEERENMODEMAGAZijN 

De Zeeuwsche landstorm verliest in hem een 
van zijn beste landstormers. 

Varsseveld, 10 Mei. De •heer J. A. Blaak, 
plaatselijk leider, heette allen welkom, in het 
bijzonder kolonel Van Ingen Schouten, kapt. 
Goedhart, bm,gemeester Boot, ds. Knottnerus 
en ,de raa,dsleden G. J. Klanderman en G. 
Janssen. 

De heer Jalink van Apeldoorn gaf hierna 
eenige lichtbeelden te zien, betrekking heb
bende op de bewapening in den loop der tijden. 

Kapitein Goedhart sprak een propaganda
woord voor den B.V.L., zich verheugende dat 
ook Varsseveld sedert 19 jaar een mooie afdee
ling heeft, onder de bedachtzame leiding van 
den heer Blaak. 

Kolonel v. Ingen Schouten reikte vervolgens 
met een toepasselijk woord aan de winnaars 
van den gehouden schietwedstrijd de prijzen 
uit. Enkele uitslagen: 

Klasse 1: 1e prijs H. J. Wieberdink; 2e prijs 
C. G. Heersink; 3e prijs Jo•h. Klanderman. 

Burgemeester Boot, die ten slotte het woord 
verkreeg, zeide o.m.: Wanneer men ziet naar 
Spanje, waar zulke met afschuw vervullende 
dingen gebeuren, ,dan geniet ons land in het 
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bezit van het instituut van den B.V.L. een ont
zaglijk voorrecht. 

Venray. Door den commandant van het Land
stormkorps Limburgsche Jagers werd het ko
ningschutterskruis met brevet toegekend aan 
de heeren P. Coenen, C. P. Kuenen en W. Hen
driks van de afdeeling Leunen. 

Voorschoten, 18 Mei. In een daarvoor be
legde samenkomst werd hartelijk afscheid ge
nomen van ,den heer J. Maas, ,den afgetreden 
plaaiselijken leider, en mevrouw Maas, en werd 
hun gaarne dank gebracht voor de groote trouw 
en toewijding, die zij steeds voor de vrijwilli
gers van de afdeeling Voorschoten betoond 
hebben. Een fraai geschenk en mooie bloemen 
vertolkten de gevoelens der vrijwilligers. Het 
woord hebben o.m. gevoerd overste Boots, de 
heer Royaards, voorzitter der gewestelijke com
missie, en burgemeester Berkhout. Op verzoek 
van overste Boots reikte ,de heer Maas de 
schietprijzen uit, die mede zoo'n treffend ge
tuigenis inhielden van de sympathie van de 
burgerij van Voorschoten voor het instituut van 
den B.V.L. - een sympathie, ,die in zoo groote 
mate onder het plaatselijk leiderschap van den 
heer Maas gegroeid is. Reserve tweede luite
nant J. Aten werd in deze samenkomst tot 
plaatselijk leider geïnstalleerd. 

Vorden, 29 April. Samenkomst van B.V.L. en 
burgerwacht, onder leiding van den heer Ar
riëns, waarbij door kapitein Goedhart uit Arn
hem de door de le,den op de gehouden schiet
oefeningen behaalde prijzen werden uitgereikt. 
Vervolgens hield ,de heer Petit uit Amsterdam 
een lezing met lichtbeelden over Bali. 

Vijfhuizen, 21 Mei. De heer C. A. de Koning 
sprak een openingswoord uit, waarna hij het 
woor,d gaf aan den heer Smit, reserve-kapitein, 
adj. secretaris van de gewestelijke landstorm
commissie. Op de vraag: waarom zijt gij Land
stormer, gaf de spreker een duidelijk antwoord. 
Ten eerste door spontane bereidwilligheid, ten 
tweede door eendrachtige saamhoorigheid en 
ten derde uit liefde voor het Oranjehuis. 

Enkele films werden vertoond, o.m. de film 
van de beëe,diging van Prins Bernhard. 

Waddinxveen, 7 Mei. Vergadering - onder 
voorzitterschap van burgemeester P. A. Troost 
- in hotel "De Unie" van de plaatselijke af
deeling van den B.V.L. 

Mede tegenwoordig waren de leden van de 
gewestelijke landstormcomm. ,,Gouda", Derck
sen, Pot en kapitein mr. Van Mechelen. Alle 
vier genoemde heeren hebben de landstormers 
met een kort, kernachtig woord toegesproken. 
Verschillende interne aangelegenheden wer,den 
onder het genot van een kop koffie en een 
sigaar besproken. 

Wij vernamen dat het in de bedoeling ligt in 
het najaar D.V. een openbaren propaganda
avond met b.v. een filmver-tooning te organi
seeren. 

Kapitein Van Mechelen reikte aan 12 prijs
winners der schietwedstrijden een mooien prijs 
uit; de eerste 3 prijswinners waren: J. Schreu
der 97 p.; A. de Jong 96 p.; H. Gerts 95 p. 

Den pl. leider C. Kroon werd dank gebracht 
voor zijn toegewijd werk. 

Wassenaar, 13 Mei. Heden werd op het R.K. 
kerkhof alhier ter aarde besteld het stoffelijk 
overschot van den heer W. J. P. Bakker, kor
por,aal van den V.L.S.K.-Motor-dienst. De be
langstelling bij deze begrafenis was zéér groot, 
omdat Willem Bakker veler sympathie genoot, 
niet alleen om zijn persoon, maar ook voor het 
vele werk, dat hij bij wedstrijden van den mo
tordienst presteerde. In herinnering moge hier 
gebracht worden zijn voorbereidend werk voor 
de wedstrijden van den Motordienst bij den 
landdag van •den B.V.L. te Alphen aan den 
Rijn; zelden heeft men een beter nummer hin
dernisrijden van den motordienst gezien. Na 
een plechtigen uitvaartdienst in het vriende
lijke kerkje op Deileroor,d, sloten bij het be
kende café op den Rijksstraatweg vele vrijwil
ligers van den motordienst zic'h bij den 1,toet 
aan, die met on1'bloot hoofd te voet volgden. 

Op de begraafpilaats, waar zeker 300 à 400 
belangstellenden aanwezig waren, vertegen
woordigde de heer Karres den B.V.L., de heer 
Bontje den motordienst. 

Weesp, De voorzitter der Gew. Landstorm
Comm. Stelling van Amsterdam, dr. I. H. J. Vos, 
installeerde op 1 Juni de pl. commissie ten ge
meentehuize te Weesp. Deze is als volgt samen
gesteld: burgemeester M. Dotinga, voorzitter, 
P. Stichter secretaris, F. A. Wagenaar penning
meester, F. Brandsma pl. leider, E. W. Raads
heer, J. Ruarus, W. Liscaljet, J. de Vos, L. 
Hansma, C. Stork, L. A. Houtman, A. H. J. 
Wissing, H. J. J. Sertons, J. Rombout. 

H.O.Z.O. 
HOMOEOPATHISCH 
ONDERLING FONDS 

\ voor ziekenhuisverple-
ging en operatiekosten. Uitgaande van de V er~eniglng G 

tot bevordering der Homoeo- Vrije keuze van enees
pathie in Nederland. heer en Ziekenhuis, 

[nl. verstrekt de Adm., Zuiddijk 70, Zaandam, 



Fa. H. J. PHAFF - Winschoten 

Na een geanimeerd gesprek besloot men de 
propaganda krachtig ter hand te nemen. 

Well, 21 Mei. Het is de plaatselijke afdeeling 
gelukt, een nieuwe schietbaan te bemachtigen 
voor K.S.O. Het terrein is schitterend gelegen 
in het lommerrijke Sterrenbosch, voor dit doel 
welwillend afgestaan door den heer Eug. Her
mans. 

Zevenhoven, 13 Mei. De wisselbeker werd 
dit jaar gewonnen door A. Nieuwenhuizen, met 
190 punten. Deze beker werd uitgereikt in een 
samenkomst, waarbij burgemeester W. J. Boxce 
en de plaatselijk leider het woord hebben ge
voerd. 

Zuidhorn, 11 Mei. Op den he-den gehouden 
schietwedstrijd van den B.V.L. werden prijzen 
gewonnen door de scherpschutters D. Rozema 
en L. Oostenbrug. le kl.: W. de Groot, Hs. v. d. 
Molen en in de 2e klasse: J. Stoit en Hs. de 
Jong. 

Burgemeester Cleveringa en de heer Brouwer 
waren als voorzitter en lid der pl. comm. aan
wezig. De pl. leider bracht de zeer teleurstel
lende mededeeling van het aftreden van kapt. 
De Jonge als len secr. der gew. landstormcom
missie. Was onze kapitein op de schietavonden 
aanwezig, dan was de avond pas goed, aldus 
spr. Hij was de beminde persoonlijkheid en de 
stuwende kracht in ons geweest. Zeer noode 
zien allen hem van ons scheiden. 

STAD GRONINGEN. 

Benoemd tot voorzitter van de plaat
selijke landstormcommissie in de vaca
ture Dr. H. Turkstra, de heer A. Brug
mans, lid van de plaatselijke landstorm
commissie. Tot lid is benoemd de heer 
J. M. v. d. Zee, Reserve Eerste Luite
nant bij den B.V.L.; tot Secretaris werd 
nog benoemd de heer J. G. Minnema, 
lid van de plaatselijke landstormcom
missie. 

VALKENBURG 
HOTEL 

,,ORANJE NASSAU" 
Eerste klas gelegenheid ter plaatse 

Ontwerp Statuette van den beeldhouwer 
Aug. Falise. 

Aan H.H. Leden van Gewestelijke en 
Plaatselijke Commissiën en Landstor

mers van het Twentsch Verband. 

Bij mijn aftreden 
als voorzitter der 
G e w e s t e I ij k e 
Landstorm Com
missie T w e n t e, 
hebben verschillen
de leden van ge
westelijke, zoowel 
als plaatselijke 
commissiën, hun 
verlangen te ken
nen gegeven, in de 

gelegenheid te worden gesteld per
soonlijk afscheid te kunnen nemen. 

Tot mijn leedwezen heeft mijn ziekte
toestand mij tot nu toe verhinderd aan 
dien wensch gevolg te geven. 

Op het punt staande een ernstige 
operatie te ondergaan, acht ik het 
oogenblik gekomen, om door middel 
van ons Orgaan afscheid te nemen van 
U allen. 

Ik dank U voor Uwe gewaardeerde 
medewerking en grooten steun, onder
vonden bij het vervullen van mijn taak 
en verzoek U met dezelfde lief de en 
toewijding werkzaam te willen zijn 
onder mijn opvolger. 

Ik wensch U en de Uwen het beste in 
de toekomst. 

De oud-Voorzitter 
Twensch Verband, 
J. TUCKER. 

Vergeet niet 

h 
van elke Landstormvergade

ring of -schietwedstrijd de 

vruchten te plukken: nieuwe 

vrijwilligers aan te werven 

èn abonné' s op Het Landstormblad. 

LIDMAATSCHAP BURGERWACHT 
ONVEREENIGBAAR MET DAT VAN 
DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN 

LANDSTORM. 
Kennisgeving Inspecteur vrijwilligen 
landstorm d.d. 25 Augustus 1922 

R. No. 139. 

Men vestigt mijn aandacht op het feit, 
dat leden van Burgerwachten tevens 

VERKRIJGBAAR! 
Béelden: 

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

AUGUST F ALI SE 

Zeer geschikt voor schietprijzen 

NORMAAL FORMAAT, f 15 00 
40 c.M. hoog, prijs . . . . ■ 

(bij 10 stuks f 4.- per stuk) 

GROOT FORMAAT, 
60 c.M. hoog, prijs .... f 4.50 

Levering, tegen bcschaidging verpakt, na 
ontvangst van postwissel of storting op 
onze postrekening no. 7656, Administratie 
van "Het Landstormblad", Koninginne
gracht 50, Den Haag. 

opwekkend en 
verkwikkend 

staan aangegeven als bijzonder vrijwil
liger van den Landstorm. 

Dit geeft aanleiding tot moeilijkheden 
en is niet goed te keuren. 

Ik verzoek U, in gevallen van twijfel 
de betrokkenen voor de keuze te stel
len voor welk instituut zij zich willen 
blijven beschikbaar stellen en hiervan 
o.a. aan den Commandant der betrok
ken Burgerwacht kennis te geven. 

Vr ijwi 11 i gers, geeft 
van Uw verhuizing 
ook kennis aan Uw 
plaatselijken leider. 

. V. 

GROEP A. 

(Onder de 10 jaar.) 

SCHUIFRAADSEL. 

lS een meisjesnaam. 
o ...... lS een viervoetig dier. 

... e ..... is een land. 
. t ... lS een zetel. 

.... b .. lS een vrucht. 
.. a .. 1s ,een kleur. 

1. lS een groente. 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar.) 

SCHUIFRAADSEL. 

. 1 .. lS een eiland . 
... a .. lS een rookartikel. 

n ... is een lichaamsdeel. 
. . . . . d .. is een ambachtsman . 

. . . s ..... is een klein re1s1e. 
t ... lS een waterdier. 

.. 0 .. lS een vaartuig. 
..... r ... lS een groote stad 

.m ..... lS een hondje. 

PRIKKELDRAAD-DUIVELSDRAAD. 

,,Ziezoo! - ik zal dat tuig ontvangen!" 
Sprak Tijmen, lachend in z'n baard; 
,,'t Gespuis dat zal als kraaien hangen, 
Als 't weer een voet zet in m'n gaard; 
Tijm voegde bij z'n woord de daad, 
En spand' een dubb'len prikkeldraad. 
De dorpsjeugd zag de vruchten glimmen 
Met wangetjes, verlokkend rood; 
Zij bleef nochtans, hoe rap in 't klimmen, 
Vóór 't dreigend draad, dat weerstand 

bood. 
Tijm streek glimlachend langs z'n baard: 

Wegens plaatsgebrek moet het ver
slag van den Landdag te Medemblik 
overstaan. 

BOEKEN EN BROCHURES. 

Wij ontvingen uit de Blauw-Wit-Serie 
(uitgave · La Rivière & Voorhoeve, 
Zwolle): 

Luchtbescherming door Dr. M. f. v.d. 
Stempel. 

De Vlaamsche Volksziel door W. 
Laatsman. 

Bij de Uitgeverij N. Samson N.V. te 
Alphen a/d Rijn verscheen het Tweede 
Supplement op Dienstplichtvoorschrif
ten, door E. H. Schmidt, Referendaris bij 
het Departement van Defensie. 

,,Dat prikkeldraad is goudgeld waard!" 

't Werd Sabbath; - Tijm ging zich 
vertreden; 

't Woei in den hof met fellen ruk; 
Tijm liep langs 't draad; z'n voeten 

gleden, 
En ... jas met broek reet hoop'loos stuk; 
Toen schold hij, als ,een stier zoo kwaad: 
,,0, dat verwenschte duivelsdraad!" 

DE HARING. 

In 't hoekje van de kelderplank 
Daar lag een haring, slank en blank, 

~ ~. 
's-Gravenhage. Tel. 117505 * 
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In 't donker stil verscholen. 
Toen Moeder in den kelder kwam, 
Was 't bordje leeg! -Wat keek ze gram! 
Wie had haar visch gestolen? 
,,Kom jij eens hier, jou deugeniet!" 
Zoo riep ze vinnig tot haar Piet; 
,,Waar is de visch gebleven?" 
Zij trok hem stevig aan z'n oor: 
,,Je zult het eerlijk biechten, hoor!" 
Piet stond van schrik te beven. 
Ten laatste kwam 't er stotterend uit: 
,J)e kat - hi, hi! - stond met haar 

snuit 
Hi, hi! - zoo raar te ruiken; 
'k Gaf haar - hi, hi! - toen kop en 

steert; 
En 'k dacht: de rest is niks meer weerd! 
En 'k ging die zelf gebruiken!" 

DE TRAMCONDUCTEUR. 

,,Bennen jullie allemaal klaar, kinder
tjes?" vroegen Vader en Moeder Wol
ters; ,,dan stappen we op!" 

"Ja, ja, ja!" juichte het volle koor der 
W oltertjes, die al een half uur hadden 
staan popelen om met hun Ouders de 
stad in te gaan. 

Dat was een heele optocht: acht stuks, 
groot en klein bij elkaar, waaronder 
Bertus, die nog in z'n kleuterkoetsje 
reed. 

Met zoo'n groote schaar was het ter
dege uitkijken, wanneer ze op een druk 
punt moesten oversteken. Maar de 
meeste Woltertjes waren al goed met de 
verkeersregelen bekend. En daarom ver
liep het uitstapje vlot en zonder onge
lukken. Daar viel voor de jonge gasten, 
die aan den buitenkant van Amsterdam 
woonden, heel wat in de Kalverstraat 
te zien. Op 't laatst kregen ze toch 
zware beenen én droge kelen. 

"Daar weet ik wel raad op!" sprak 
Vader Wolters. En hij geleidde z'n afge
mat troepje naar een melksalon, waar 
ze weldra lekker zaten te smullen van 
een fijn glas ranja. Keesje zei, dat het 
haast net zoo lekker smaakte als water. 
En Guusje wou wel om een lief dingetje, 
dat haar glas zoo groot was als Moeders 
waschkuip. 

Bij het afrekenen gaf Vader Wolters 
den kellner een dubbeltje extra als 
fooi. 

Deze was daarmee erg in z'n nopjes, 
en bedankte met een beleef de buiging 

den gullen huisvader, dien hij heelemaal 
niet kende. 

Toen de Wolter~jes opgestapt waren, 
ging de kellner voort met het bedienen 
der andere gasten, die af en aan liepen. 
Onder z'n werk moest hij al maar den
ken aan dien royalen tramconducteur, 
want dit moest de gever ongetwijfeld 
wezen .... 

En nu de vraag: hoe wist de kellner, 
dat hij met een tramconducteur te doen 
had? Die twee waren toch totaal vreemd 
voor elkaar? 

,,Wel! Wolters zal 't verteld hebben, 
dat hij bij de tram was!" 

"Mis hoor! Vader W olters had het 
hem niet meegedeeld." 

"Dan zal hij 't afgeleid hebben uit de 
fooi, die hij kreeg. Want tramconduc
teurs krijgen nog al eens een fooitje van 
de reizigers en daarom willen zij zelf 
ook niet krenterig zijn tegenover 
anderen." 

,,Maar dat is heel onwaarschijnlijk, 
want andere menschen geven aan een 
kellner ook wel eens een fooitje." 

"Dan zal de kellner het maar op goed 
geluk af geraden hebben, denk ik." 

"Neen, ook niet! Er zijn wel honderd 

en meer andere beroepen, waaruit hij 
kiezen moest. En het zou toch wel heel 
toevallig zijn, dat hij den spijker zoo in
eens op den kop tikte. 

,, .... Nou dan weet ik 't niet! Ik geef 
het op!" 

"Wel! 't was toch heel eenvoudig: de 
kellner zag het aan Vader Wolters' 
uniform!" 

KRINGEN BLAZEN. 

Teun doet niets dan kringen blazen 
Uit z'n pijpjen of sigaar, 
Ik aanschouw dat vol verbazen: 
Teun lijkt mij van zessen klaar! 
Eerst wat groote, die in staatsie 
Opwaarts stevenen één voor één; 
Dan weer kleine, die vol gratie 
Kringelend zweven daar omheen. 
Zou dat Teun toch nooit vervelen? 
't Lijkt m' een werkje voor een sul; 
Alsmaar blazen nul na nul. 
't Spel past goed; waartoe 't verheeld? 
Teun ziet graag z'n evenbeeld! 

OOM BERTUS. 

WIE HELPT JONGEMAN, 
lid van den B.V.L., oud 26 j., 
aan betrekking als bosch
wachter, bediende of huis
knecht? Is geslaagd voor 
examen Mil. Pol. en kan goed 
met wapens omgaan. Brieven 
onder no. 90 bur. v. d. blad. 

1~ 1 G. H O R D IJ K BERICHT !f°~ed~;~~~:~~ 
K• R 1•• Geachte Dames 1 ISlen- en aam IJSlen- Wilt U tot aller tevredenheid 

N.V. Houthandel "ALBLAS" 
WADDINXVEEN 

DE 

KONINKLUKE= BEGEER 

1 
!'"VO'!'"O"'!!R"'!!5CHO~ TD1 

MEDAILLES 
INSIGNES 
SPORTPRIJZEN 

LEVERANCIERS VAN DE OFFICIEELE LANDSTORMMEDAILLES 

lohriek. Annex Houthandel rakteeren, neemt dan onze 
fflne Di-Di-Wafela 

Beleefd aanbevelend, 

t 

TELEFOON 19 

BERKEL EN RODENRIJS R. DIJKSTRA'• BAKKERIJ 
DOKKUII B 2' 

DAGELIJKSCHE EXPEDITIE Stoomwasscberij "De Maas" 

OPSLAGPLAATSEN 
's-GRAVENHAGE: 
Fahrenheitstr. 343 
ROTTERDAM: 
Zwaanshals 119-121 

Vraagt prtJs van TRIPLEX 
In diverse soorten en dikte■ 

H. J. VAN DER HORST 
PRACTIS.CHE 
HUISVROUW HET aangewezen adres voor W. VAN S,TAM 
KOOPT ~f'!!e~!1fe!1!J!~ BERGAMBACHT 

- op -
Medemblik-Zaanstreek-A'dam 
Alkmaar - Hoorn - Enkhuizen 
Bestelhuis Medemblik. Hoorn: 
,,'t Onvolmaakte schip", Breed 
no. 2, tel. 82; Amsterdam: N.Z. 
Voorburgwal 45-57, tel. 46805. 
H. KLOOSTERHOF & ZONEN 

FIRMA 
SCHREUDERS EN TROUW 

IJsselmonde 

UTRECHT 
VOORSTRAAT 27bis 

Telefoon 14915 - Postgiro 291 

BIJ bekers, kranzen enz. is TE~- 37 Verzending door het geh. land MILITAIRE EN 
TARIEVEN OP AANVRAAG 

BURGERKLEERMAKERIJ 
VROOM & FIRMA CORN. PLAS 

(E. C. BILARS) 
MACH. HOUT BEWERKING Kool' s Wapen-en K.inobandel 
IEPEN-, ESSCHEN-, EIKEN• 
EN ACACIA-HOUTHANDEL 

BILLIJKE PRIJZEN 

DREES MAN N LANGESTR. '6 · ALKMAAR 
Levert tevens wielen, naven, 
spaken, alle soort. stelen enz. 

Groote voorraad concours-, 
buks- en bosquette-patronen 

SMALFILMCAMERA'S 
EN PROJECTOREN 

J. J. KOOL - ROTTERDAM 

NIEUWLANDSINGEL 69 Stoom-, Wasch- en Strijkinr. 

TELEFOON No.3220 ,,JOHANNA" 
ALK,MAAR MELKPRODUCTENF ABRIEK s i g a r e n m a g a z ij n 

GROOT WAGENPARK Firma Wed. H. van Slagmaat DE EENDRACHT "CAAN VAN NECK" VOOR: 
Médailles, insignes, 
kransen, bekers, enz., 
't oude bekende adres: 

Rodenrijschelaan no.27 
Telefoon 41617 

WOERDEN Buitenritten 5 et. p. K.M. 
BARNEVELD • TeL ,6 
Directeur: T.Wiersma 

Levert alle melkproducten, 
met goud bekroond, uiterst 
concurreerend. - SPECIAAL 
VERPAKTE ROOMBOTER 

GEURTS' CONSERVEN 
MUNTEN UIT 

,,Beter en Goedkooper" 
Conservenfabriek 
,,DE BATAVIER" 

D. GEURTS - DODEWAARD 

HET ADRES voor uw Was
scherij voor Den 
Haag en om
streken is .... 

Firma T. Kaptein en Zonen 

Caan van Necklaan 9 
bij den Haagweg 

Rijswijk (Z.H.), tel. 119590 T. FABERr DE JONGE 
Hotel-Café-Rest. P. Mulders GARAGE "B00 IJ" 

Opgericht 1770 - Telefoon 169 
Speciaal adres voor wasschen 
van gekl. en wollen goederen 

Juweher - Horloger 
GOES 

Tilburg 
TeL 2385 (2 lijnen) 
• 

FRANSCHE KERKSTR. 20 A. NAGTEGAAL Mzn. 
TELEFOON No. 778274 

,,DE STAD MAASTRICHT" 
Steeds een schitterende keuze 
in glas, porselein, aardewerk 
en alle bijkomende huishou
delijke artikelen. 

GEBRS. WELKERS 
HOORN • BEVERWIJK 

IN ALKMAAR 

SINGER-TAX 
HET BESTE EN GOED-
KOOPSTE ADRES VOOR 
UW LUNCH EN DINER! 

VOORBURG 
• 

HET ADRES VOOR 
LUXE VERHUUR EN 'l'AUS 

Voor geschenken en prijz~n NV SLUIS, & GROOTS 
slaagt men zeker 1n • • 

FORD VS WAGENS 'TSIERHUIS" -ALKMAAR Kon.ZaadteeltenZaadbandel 
TE LEF. 2.2.3.2. " ENKHUIZEN 

F J KAKES LANGESTRAAT 86 

irmBOaUWK.UNDIGE N.V. C. W. PANNEVIS Iemand van smaak 
TUIN-, BLOEII- EN 
LANDBOUWZADE!I 

' koopt in ,,'t Bierhuis' 
ZAADTEELT-ZAADHANDEL ----------- Levering uitsluit. a. d. handel 

ZAANDAM 
Taxatie Expertise 

Aarkade 58 - Telefoon 187 
Alphen a. d. Rijn 

Geregelde llotorboot- en Auto
sneldienst Alphen a. d. Rijn, 
Bodegraven, Beverwijk, Uit
geest, Zaanstreek, Alkmaar 
en tusschengelegen plaatsen. 

Fa. Chr. Schotanus & Zn 
Rijks gedipl. Mr. Kleermaker 
Telefoon 29 Minnertsga 
Heerenkleeding naar maat 
Pracht sorteering stoffen. 
te klas coupe en afwerking. 

Lage prijzen. 
OVERAL TE ONTBIEDEN TUl~-~~~EM- UNI ~n~a~~!c~d LANDSTORM ERS! 

BN LANDBOUWZADBN f 55 _ VOOR A 8 
Vraagt prijacrt. of reizigerabezoek • MAISON GERMAN KLAVERRUITERS • ten ruggencate 

Haagweg no. 603 
• 's-Gravenhage TELEFOON No. 3251-4984 
Telefoon 337729 

Voor schitterende buurtenten 
in e 1 k e a f m e t i n g 
is 't voordeeligst adres 

Firma Gebrs. Florusse 
Telefoon 8, Wemeldinge 
Franco plaatsing 
door geheel Nederland 

AUTOGARAGE 
GEBR. VAN ZEVENHOVEN 
SPOORSTRAAT 2 • GOUDA 

TELEFOON 3352 
1ste klas reparatie-inrichting 

voor alle merken 

LANDSTORMERS 
ROOKEN SIGAREN 

VAN 

L.DUVEKOT, GOES 
GROOTE MARKT No. 9 

GEBRS RUYTER DEN BOSCH JE ADRES· 
, • · Hinthamerstraat 153 · Broek op Langendijk 
OOSTER-BLOKKER Jb. HOGENBOOM EN ZN. 

GARAGE ''FRANX
" Spijkenisse - Telefoon no. 3 Geschikt adres voor 

tste kwaliteit KAAS 
wit zoowel als kruid 

Op de boerderij zelf gemaakt 
van melk van T.B.C.-vrij vee 

ZOETERMEER 
TELEFOON No. 38 

tste klas reparatie-inrichting 

h voor auto's 
Zendt uw wasc naar Autogen. en electr. laHeh•• 
Apeldoornsche Wasch-industrie 

"Ast ra" 
Gebr .Bo'lsenbroek,Apeldoom 
Speciaal ingericht voor militaire 
wasschen. - Vraagt prijsopgaaf. 

BERENP AK REINIGEN f Z. . 
STOMEN ELS 

J H01EV 
• VERVEN 

ROTTERDAM • TEL. '5981 

ALLES VAN EEN ANDER Coöp. Melkproductenfabriek Neem een FOTAX 
MAAR ...... ,,OP HOOP VAN ZEGEN" BEL OP 1S4 

KOLEN van SCHAAP DEDEMSVAART 
levert steeds eerste klas 
--- BOTER en KAAS ... 

SPOORSTRAAT 3 
DOELESTRAAT 4 

ALKMAAR - TEL 4052 
tegen concurreerende prijzen 

TELEFOON 506 LUXE 

T. FOLKERTS 
Meppeierweg 
STEENWIJK 

AUTOVERHUUR 

Smit, Bottenberg en Co 
O.d-Beierland 
Telefoon no. 38 

• 
CEMENTSTEENF ABRIEK 

en HANDEL in 
BOUWMATERIALEN 

Telefoon 48 

Petroleu mpro du eten 
GRAAFSTROOM's 

MELK 
EN ZUIVELPRODUCTEN 
Verkrijgbaar: 
Filiaal DORDRECHT 

Voorstraat no. 119' 
Filiaal ROTTERDAM 

Oranjeboomstr. 133 

ALKMAAR 
DINEERT IN 

't GULDEN VLIES 
EN GE ZULT 

TEVREDEN ZIJN 
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Het Adres voor eerste kwaliteit VERPAKTE 

ROOMBOTER 
Coöperatieve 

Roomboterfabriek "De Hoop" 
WANNEPERVEEN (Ov.) 
Levering in elke hoeveelheid 

WAT DACHT U VAN ONZE NIEUWE PRIJZEN? 
HEBT U ZE NOG NIET? 

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF 

ZANEN VERSTOEP N. v. 
GROOT HERTOGINNELAAN 39 - 's-GRAVENHAGE 
(hoek Stadhouderslaan) Telefoon no. 336230 

Vraagt ze dan nog heden aan uw rijwielhandelaar Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal 
Tour-, Sport-, Race•, Transport- en Dienstrijwieh Aannemers van grond-, spoor-, hei- en betonwerken 
Ook epeciaal voor tandems 

N.V. PRIMARIUS - RIJWIELFABRIEK - MEPPEL 

Burgerwachters en Land
stormers, vraagt bij ons 
prijs voor uw toertochten 
per LUXE-REISWAGEN. 

Autobusbedrijf 

Stoomwasscherij J. ff. SPITZEN Steenwijk 
Telefoon 166 Opgericht 1904 

HET MEEST VERTROUWDE ADRES VOOR UW WASCH 
Door ons geregeld contact met den Rijksvezeldienst te Delft 
garandeeren wij een e e r s t e k 1 a s a f 1 e v e r i n g 

Van Bergen Henegouw 
Zoetermeer • Telefoon 36 ;::========::::;=========::::::; 

W.L.D. VRAAGT PRIJSOPGAAF VOOR UW 
De man van standing 

draagt 

Wat kan de oorzaak zijn 
van RIEKENDEN ADEM, 

BESLAGEN TONG ? 

Het kan de verrotting zijn 
van het afval van het 
voedsel, dat door te on
regelmatige ontlasting te 
lang in de ingewanden 
vertoeft. Om aan den adem 
dien onverdraaglijken reuk 
te ontnemen, moet men 
den dagelijkschen stoel
gang verzekeren. 
De Purgeer- en Bloed• 
zuiverende p i 11 e n van 
Apotheker B. VAN AKEN, 
specialist te Selzaete, zijn 
het aangewezen middel. 
Apotheker VAN AKEN's 
Purgeer- en Bloedzuive
rende pillen veroorzaken 
geen buikpijn, zij zuiveren 
het bloed en geven het 
nieuwe kracht. 
Eischt om elk doosje de 
handteekening B. v. Aken. 
Verkrijgbaar bij apothekers 
en drogisten in doosjes 
van 60 cent. 

Importeur 
SCHUL TE & THIEME 
Middelburg. Postbus 55 

TIMMERWERKEN 
W. L D Sc,u ,r 'E.'N ANDIJKER TAFELKOEKEN 

bl.J. de • • • nO.c.'N. 1 Het neusje van de zalm J 

N.V. Timmerfabriek "DE CONCURRENT" lmn•--•illlllllll■En Ve;::!n~':::ea::;e:lle Prijs 25ctperbus 

1 1 

VLAGGEN-VAANDELS 
INSIGNES 

Borduuratelier 
C. Don c k er 

LEIDEN 
BREESTRAAT 159 - TEL. 851 

Auto m obi e Jen bedrijf 

Spécial Chevrolet 
D. VAN VLIET 

Kerkstraat 63, Bodegraven 
TEL. No. 1 BERGAM,BACHT ================================== Firma FAUST & DE VRIES Andijk~ 0 os t ..._ _________ _. 

Concurreerende prijzen Vlugge levering H. DE VINK DEVENTER 
WALSTRAAT 67 

Spe c ia a l a dr es v o o r Won in g b o u w 
OVERAL TE ONTBIEDEN 

Specialiteit: UNIFORMEN 
STOOMWASSCBERIJ EN RIJSWIJK z. H. CREIL WASSCBERIJ 

1 Vraagt GOEDEWAAGEN'S 
Doorrookers 

,,VECHT EN DIJK" 
Fa. C. HAGEMAN & ZN. LORENTZ GARAGE 
TEL. 11 

NEDERHORST DEN BERG ALLES VOOR UW WAGEN 
Vraagt onze prijscourant D 

met Gouden Koets Lichtbeeld 
LAAT 

UNIFORMEN OP UW RIJWIEL EEN 

G. J. RHEBERGEN WOERD Kettingkast 
(voorh. JULIUS HUF) MONTEEREN 1 

J. F. KLUIJTMANS-v. d. LAAK - EINDHOVEN A M S T ER D A M Kwaliteit AA is de beste 
KERKSTRAAT 18 · TELEFOON 2183 

Keizersgracht 433 - Tel. 30433 
Uniform• en Civiele kleedtng naar maat - Volledige garantie 

DRINKERS' ROOMBOTERFABRIEKEN N.V. J. c. KRIJGER 
FORDBEDRIJF "WILLGO" - AMERSFOORT ZOETERMEER Tel 82 GOES 

OFFICIAL FORD-DEALER Autobus 

'T IS NU KUIKENTIJD! 
J. s. B. - OPFOKVOEn No. 1 
voor kuikens tot vijf weken: 
f 4.25 per 25 K.G., f 2.15 per 
12½ KG., f 0.90 per 5 K.G., f 0.50 
per 2} K.G., f 0.20 per 1 K.G. 
W ederverkoopers en winkeliers, 

vraagt prijs 
J. SUIJKER, BERKENWOUDE BARCHMAN WUYTIERSLAAN 196 - TELEFOON 780 HET ADRES VOOR ~0 

EERSTE KWALITEIT 

0
~ .P en Touringcarbedrijf 

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING tA°' ~ \ Schoenen KOLEN VAN DE 

CONCORDIA" o .~ L ORANJE-NASSAU-MIJNEN 

~'ooFDKANTOOR , ARNHEM f\ 0 =~:e: ;e;::~ W. A ..... ,!~t::!'!:! ~-R~-s~?,.~t~~ 
DageliJ"ksche Boot- en Autodiensten Leveringen uitsluitend aan de handel Groene Bllledljk 218 ROTTERDAM· TELEF.12202 

TELEFOONNUM,MER. ZOETERMEER 4 Telefoon no. 56U5 ;;;;;;; 

v. Arnhem n. Rotterdam, Schiedam, ----------------
Delft, Den Haag, Amsterdam, NU IS HET FOKTIJD VOOR KUIKENS! flRMAH.MOOl&Zn. 
Zaandam, Nijmegen en omgekeerd Een belangrijke factor hierbij is: ASSEN 

• 

# ,, 

HAPrs PUDDINGEN :.;: 
staan aan de spits ''. 

UNIFORM- EN BURGERKLEERMAKERIJ J. WALTER DE JUISTE VOEDING TOE TE DIENEN 
ALKMAAR UTRECHT _ Telef. l9300 Vraagt daarom steeds onze opfokvoeders en kuikenzaden. MILITAIRE KLEERMAKERIJ •• 

Coupeur overal te ontbieden B 10 e menmagaZIJR Appelsteeg, hoek Fnidsen Kromme Nieuwegracht 40 U zult daarmede succes hebben. 
OVERAL TE ONTBIEDEN 

FIRMA W. H. H. v. d. BORN en Co., Terschuur 

GEBRS. VAN MAANEN GEBRS. DE JONG 
L BO,O·MSMA FIRMA 

Bo~wkundlge - Makelaar H. J. BARMENJLOO K. A. HAVELAAR 
MOERKAPELLE (Z.H.) 

Specialiteit in: 
SCBOFFELMESSEN - STALEN ZWINGEN 
WIEDMACBINES . BOERENWAGENS OP 
LUCHTBANDEN - STALEN WINDMOLENS 
voor waterbemaling, stormzeker. Vraagt prijs. 

N.V. MIDDELBUR,G BOLT - AMSTERDAM 

v.h. J. van Maanen en Zonen Motorboot- en autodiensten Expert 
Telefoon 306 . BEERDE Administratie en onderhoud 

FREDERIKSTRAAT van vaste goederen. 
hk. Prinses Mariestr. 5 x weke!. dienSt op R'dam- Hypotheken - Assurantiën 
's-GRAVENBAGE Den Haag-Leiden; 2 x wekel. Nassaukade 118-119, A'dam W. 
TELEFOON 113 3 9 2 dienst op Gron.-Maas•richt; Gem. Giro B 749 

2 x · wekel. dienst op 1,·eda. p t hè G" d" t 2870 UNIFORM- EN BURGER- os c que- en iro iens 
KLEED IN G NAAR MAAT _D_A_G_E_LI_J_K_s_n_a_a_r _u_T_R_:r._r_T ___ T_e_l._8_2_52_1_-8_54_2_1 __ 

GARAGE DEIJS" G. M. A. STEIJLEN 
" DONKERSTRAAT 50 

N.V. NEDERL. BASALT llt 
ZAANDAM 

Vraagt ons prijs van 
1e Oosterparkstraat 238, Tel. 55842 ~rit:io~: E20N0 HARDE RW JJ K BASALTINE 
\Villemsparkweg 1, Tel. 20029 

Onze zaken zijn gevestigd: I<oninginneweg 139, Tel. 21805 VRAAGT PRIJS Tel.141 - Giro 119428 • 
LET OP~ 

HET ADRES voor prima kwaliteit sigaren en sigaretten Verhuur· 
8t

a!l~~:e~ R~p;::~~: UNIFORM-KLEERMAKERIJ TROTTOIRTEGELS 
ALSMEDE ALLE ROOKERSBE>JOODIGDIIEDEN ~ Lage tarieven Coupeur steeds te ontbieden Levering op strengste keur 

JA V ASTRAAT 43 
DEN HAAG - TEL.111561 

De Auto-Onderlinge, Gronin
gen, vraagt vertegenw. (persp. 
[nsp.). Meeste autoverzek. in 
ons land. Premiën All-Risks 
v.af f 90.-, W.A. v.af f 22.50. 

RUBBER 
LIES-, DIJ- EN KNIE-

LAARZEN 
Kwantums speciale prijzen 1 

J. MONSTER, 
Gorinchem - Telef. 841 
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□ □ 

□ □ 
Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA 
SPECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. - Reizigersbezoek op aanvraag. 

N.V. M.E.G.G.A. - CAPELLE a.d. IJSSEL Wed. Boo::;:;pel & Zn. 
TELEFOON ROTTERDAM No. 53009 Waddinxveen 

• 

DRINK: 

ZOETE MOST 
(Î\ J~OO%~) 
'f)e~ ~ lxj' ~ 

DE DRANK DIE U STEEDS FIT DOET ZIJN 
VINK'S CONSERVENFABRIEKEN NV., AFD. MOSTERIJ 

HIEN - DODEWAARD, BETUWE. KAREL I 
APELDOORN I HOTEL "LUINGE" GEBRS. BIJLOO 
HOTEL BLOEMINK A. H. FREDERIKS Dagelijksche motorbootdienst 

HOOGEVEEN Schiedam-Amsterdam 
Rotterdam - Vlaardingen v.v . 

GEVESTIGD SEDERT 1847 

TOURINGCARBEDRIJF Lak- en Vernisfabriek bijhetKon.Palelsenbosschen 
Fraai gelegen aan de Loolaan Het beste hotel ter plaatse 

TELEFOON No. 5 
SCHIEDAM, Tel. 686'6 
AMSTERDAM, Tel. 3067' • 

Levering 
VRAAGT PRIJS VOOR GEZELSCHAPSREIZEN uitsluitend aan den handel 

•I 

• 

KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER 
Bij het Koninklijk Nederlandsch-lndisch Leger kurnnen 

FLINKE, HANDIG.E JONGELUI 

geplaatst worden bij de wapens der 

INFANTERIE, ARTILLERIE EN GENIE 
Leeftijd 18 tot en met 29 jaar, ongehuwd. Zij moeten 

Nederlander en van ZEEiR GOED 1GE1DRAG zijn. 

Zij, die middelbaar of uitgebreid lager onderwijs, dan 

wel vakonderwijs genoten hebben (radio, zoeklicht

bediening, telefonisten, enz.) hebben de voorkeur voor 

plaatsing bij de Genie. 

*Dienstneming geschiedt in den rang van 

soldaat, onder wederzijds proefverband. 

Vera.ere inlichtingen worden gaarne ver

strekt door den COM1MAN.D.ANT van de 

KOLONIALE R.ESE.RVE 
TE NIJMEGEN 

• 

• 
DAMES f f SIGAREN MAGAZIJN 

•• s100MWAssERIJ "NEDERHORST" A. Drüghorn 

Hotel "ATLANTA" LEEUWARDEN VLAGGEN 
APELDOORN. Stationsplein Hotel De Kroon" AAN DE LS 

Indische Rijsttafel " BEKERS - MEDAILLES 
L. P. BOSMAN · DEN HAAG 

Modernste ter plaatse Ve r ga d e r z a I e n WESTEINDE 36 
TEL. 2614 Dir.: F. LüBRS Vervaardiger van Regiments-

BOTEL "WELGELEGEN" U ITST. KEUKEN vlaggen, Uniformborduursels 
Café-Rest., Pension ----------

EDE . Telefoon 46 MUNSTER HOTEL Stationstraat 94-96 
(bij het station en in de on
middell. nabijh. der kazernes) 
Modern comfort Sinds jaren 
,,Het Hotel v. H.H. Officieren". 
Garage met ruime stalling en 
1ste klas reparatie-inrichting. 
LUXE AUTO-VERHUUR 
Aanbevelend, 
JOB. v. .d BERG, eigenaar 

Hotel-Rest. ,,NEUF" 
Meppel - Tel. 2600 

ROERMOND 

• 
Logies m. ontbijt v.af f 2.50 
Restaurant den geheelen dag 

HET AANGEWEZEN ADRES 
voor uw excursies voor 
Arnhem en omgeving is 

VELP 
Café- Restaurant 
,,DE VEREENIGING" 
Telef. no. 3190 Uitstekende keuken 

Speciaal ingericht Reist per AA A Busdienst 
Pied à terre voor Giethoorn, voor groote gezelschappen 

naar 
Staphorst, Havelte, etc. etc. 

Hotel Café Restaurant 
,,'t Wapen van Medemblik" 

Medemblik ---
Hèt établissement ter plaatse 

Apeldoorn, Arnhem en Ede 
Ook uw adres Speciale L u X e Touringcars 

Café-Restaurant voor Gezelschappen. 
Gebrs. ROBART . Apeldoorn . 

"PAVILJOEN KINH[IM" Marktstraat 8 - Telefoon 2871 

Stroom end 
warm en koud water 

STATIONSWEG 60. Tel. 2524 

ALKMAAR C.B.RAS 
FIRMA 

BOUW-
NEDERLANoscHE MATERIALEN 1 

BANKZAKEN EFFECTENZAKEN 

HANDEL-M,AATSCHAPPIJ,N.v. 's-B,OSCH 
HOOFDKANT.OOR AMSTERDAM 

AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM, 's-GRAVENHAGE 
EN IN 40 ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND 

FIRMA A. ZWAAN Jr. N.V. 
ZAADTEELT - ZAADHANDEL 

ENKHUIZEN 

• 
We zijn reeds 50 jaar paraat Waar niet vertegenwoordigd, -

CCIHl~\V/~©>ILEî ---- JAN SNEL - NEDERHORST DEN BERG Javastr. 57_ Haas. Tel.113290 

levert U een beslist heldere was lR KLOOSTRA -H-. V-. -V-EE-N--K-1S_T_E_N-FA_B_R_IE-K 
Billijke tarieven, zowel p. stuk als p. k.g. en p. abonnement B • d ff h d l IJSSELMUIDEN - T elef. 246 KAMPEN 

Tot 't leveren van goed zaad! wederverkoopers gevraagd 1 ___ 11 ____ _ -LUX - TRUCK 

ran sto en an e 

BERGEIJK & Buiten Dams~:~~6::~ 

STU.FKENS FIRMA P. S. ANES 
TE GORCUM, 
DE BESTE KLEERMAKERIJ IN NEDERLAND! 
..... ONTBIEDT HARE REIZIGERS MET DE STALEN
COLLECTIE. - ZIJ BEZOEKEN HET GEBEELE LAND. 

BRANDSTOFFENHANDEL 

LEIDEN 
OUDE HEERENGRACHT 19 

TELEFOON No. 587 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE - PETROLEUM - OLil!N EN VETTEN 

MACHINEKAMER BEHOEFTEN 
MOTORBOOTDIENST DELFT-ROTTERDAM v. v. 

TRANSPORT naar alle plaatsen 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G. 
DELFT - BOOIKADE 31 TELEFOON '57 

Voor snel en zuinig vervoer. 
Kracht neemt toe. 
Kosten dalen. 

J. DE JONG - GOUDA 
Fluw. Singel 59 - Telef. 2~ 

P. DE VOGEL Pzn. 
TELEFOON No. 53 

BER,KEL EN RODENRIJS 
Huisbrand-

en Industriekolen 

No. 
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No. 7 - JULI 1937 

HET 

BIJ DE FOTO'S. 

Uit den aard van zijne bestemming 
staat de Bijzondere Vrijwillige Land
storm sympathiek en vol vertrouwen 
tegenover al de door H.M. de Koningin 
benoemde dragers van gezag en verant
woordelijkheid. 

Inzonderheid de Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken, Z.Exc. 
Dr. H. Colijn, die sinds 1919 Eere-Voor
zitter is der Nationale Landstorm Com
missie, neemt in den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm een vooraanstaande 
plaats in. 

De Minister van Defensie, Z.Exc. J. J. 
C. van Dijk, die in 1922 voor het ,eerst en 
thans opnieuw met het Departement van 
Defensie werd belast, is een goede be
kende van den Landstorm en staat tot 
dit instituut in nauwe relatie. Alle werk
zaamheden, welke door de militaire 
autoriteiten voor den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm worden verricht -
o.a. de geheele militaire voorbereiding 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 14E JAARGANG 

LANDSTOR~ INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRUS fl"50 PER JAAR· LOSSE N_UMMERS 15CENT. 

door de Inspectie van den V rijwilligen 
Landstorm - vallen onder zijn gezag. 
Als zoodanig kan men zeggen, dat de 
Minister van Defensie de hoogste mili
taire chef is van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm. 

Met hetzelfde recht kan men den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken be
schouwen als den hoogsten civielen chef 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm. 

De Nationale Landstorm Commissie 
met hare organen ressorteert onder 
Minister Van Boeijen, terwijl bovendien 
de gelden, van rijkswege beschikbaar 
gesteld voor den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm, op de begrooting van 
dezen bewindsman zijn terug te vinden. 

Van den Minister van Justitie is be
kend, dat deze reeds lang vóór zijn aan -
vaarding van het hooge staatsambt, zit
ting had in de Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Stelling van Amsterdam". 
Als Reserve-Officier der Artillerie is 
ook het militaire leven Mr. Goseling niet 
vreemd gebleven, reden te meer om aan 

te nemen, dat voor zoover Z.Exc. bij zijn 
departementalen arbeid met den Bijzon
deren V rijwilligen Landstorm opnieuw 
in aanraking zal komen, zijne beslissin
gen vol vertrouwen mogen worden tege
moetgezien. 

Erkentelijk is de Bijzondere Vrijwilli
ge Landstorm voor den sterken steun en 
de spontane medewerking, welke voor
heen steeds van den nieuwen Minister 
van Financiën, Mr, J. A. de Wilde, wer
den ondervonden. Ook voor zijne groote 
belangstelling in onze landdagen. 

Van de afgetreden Ministers mogen 
wij Mr. Dr. L. N. Deckers zeker niet 
voorbijgaan. 

Deze, die een der oprichters is ge
weest van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm en tot aan zijn Ministerschap 
lid van de Nationale Landstorm Com
missie, heeft aan dit instituut een groot 
stuk arbeid ten koste gelegd, dat in de 
waardeerende herinnering dient te blij
ven van al degenen, die het wel meenen 
met de zaak van Vorstenhuis en Vader
land. 

SuPER!~~iLITEIT ! 
BLAUW BAND= VOL AROMA 

~ WIT BAND= EXTRA LICHT 

Z.Exc. J. J . C. VAN DIJK, Minister van Defensie. Z.Exc. H. VAN BOEIJEN, Minister van Binnenlandsche Zaken. Z.Exc. Mr. C. M. J. F. GOSELING, Minister van Justitie. 

INSTALLATIE PLAATSELIJKE 
LANDSTORMCOMMISSIE 

NIJMEGEN. 

Plechtigheid ten stadhuize. 
Een uiteenzetting van Generaal 

Duymaer van Twist. 

In het bijzijn van verscheidene autori
teiten heeft op 2 Juli in de Raadzaal 
ten stadhuize te Nijmegen de installatie 
plaats gehad van een plaatselijke land
stormcommissie. Aanwezig waren o.a. 
Z.E. Generaal Duymaer van Twist, voor-

zitter van de Nationale Landstorm-
. commissie, Res. Kapitein Boulogne, se
cretaris dezer commissie, de heeren F. 
W. van Beek, Burgemeester van Boxtel, 
voorzitter van de gewestelijke Land
stormcommissie de Meijerij, Ds. J.A. van 
Selms, lid van deze . Commissie, de heer 
W. M. C. J. Hafkemeyer, Commandant 
van het landstormkorps de Meyerij, Ko
lonel Mr. Camman, plaatsvervangend 
Commandant van dit korps, de heer J. 
A. Vermeulen, Districtscommandant van 
het Vrij willig Landstormkorps Motor
dienst, de heer Sliepenbeek, plaatselijk 

leider van den B.V.L. en Res. Majoor v. 
~chelven, toegevoegd aan Generaal 
Duymaer van Twist. 

Openingswoord 
Notaris Nieuwenhuis. 

Notaris B. Nieuwenhuis, lid van het 
eere-comité, dat ter vorming van de 
plaatselijke landstormcommissie was in
gesteld, sprak het welkomstwoord, in 
het bijzonder tot Z.E. Generaal Duymaer 
van Twist. Spr. deelde mede, dat de 
burgemeester ondanks zijn vacantie, 
gaarne aanwezig was geweest, doch dat 

FOTOPERSBUREAU "COMPERS" 
Fotografeert op alle Landstormbijeenkomsten. 

D·EN HAAG Foto's hiervan verkrijgbaar tegen billijke prijzen. 

VAN LIMBURG STIRU,MSTRAAT 32 - TELEFOON No. 110419 

hij door omstandigheden verhinderd 
was. 

Spr. betoogde dan, dat er in deze 
tijden door allerlei organisaties diverse 
doeleinden worden nagestreefd. Het kan 
niet anders of vele van deze richtlijnen, 
die worden nagestreefd, kruisen elkaar. 
Daarom moeten er vaste lijnen zijn, die 
het geheel bijeen houden en deze lijnen 
bewandelt het gezag, dat daarbij ver
schillende middelen aanwendt. Een 
daarvan is het keurkorps van den B.V.L. 
Een af deeling daarvan bestond reeds 
hier ter stede, maar om haar te doen 
groeien is de medewerking van de bur
gerij onontbeerlijk. Vandaar de vorming 
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'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. 

van de plaatselijke landstormcommissie, 
die bevorderen wil handhaving van het 
gezag in een ordelijken staat. Spr. ver
zocht vervolgens den voorzitter der 
nationale landstormcommissie tot de in
stallatie van de plaatselijke commissie 
over te gaan. 

Generaal 
Duymaer van Twist spreekt. 

Generaal Duymaer van Twist schetste 
daarop hoe een plaatselijke commiss~e 
een belangrijke schakel is in het mo01e 
instituut van den B.V.L. Spr. stelde ver
volgens in het licht, hoe de B.V.L. zijn 
ontstaan vond door de roerige Novem
berdagen van 1918. Want e~ wa;en to~!1 
duizenden landgenooten, die zich vnJ
willig beschikbaar stelden om de regee
ring te helpen de orde te handhaven. 
Uit deze kleine kern is de B.V.L. ont
staan. De regeering stelde het n.l. op 
prijs, dat de spontaan begonnen b~we
ging, voortgezet zou worden. Zoo _is ~e 
B.V.L. gegroeid tot de groote orgamsahe 
van thans, die weer verschillende z.g. 
verbanden telt, als b.v. het verband Gel
derland, het verband Groningen, enz., in 
totaal een twintigtali deze zijn geweste
lijke commissies, die de nationale land
stormcommissie bijstaan in haar taak. 
Het is het streven van den B.V.L. om alle 
goedwillende groepen der bevolking bij 
den B.V.L. te betrekken en in dit opzicht 
kunnen de plaatselijke comité's zeer 
nuttig werk verrichten. Daarom ver
heugde het spr. ten zeerste dat hier ter 
stede thans zulk een plaatselijke com
missie was gevormd. Deze zal er voor 
hebben te zorgen, dat de hier bestaande 
afdeeling van den B.V.L. gehandhaafd 
blijft niet alleen, maar ook in groei toe
neemt en dat er een band van saamhoo
righeid gelegd wordt tusschen de leden. 
De groote beteekenis van het instituut 
van den B.V.L. ligt in zijn preventief 
karakter. De wetenschap, dat de regee
ring op elk oogenblik 88.000 tot 90.000 
man kan oproepen, maant oproerige 
elementen zich rustig te houden. 

Na deze uiteenzetting verklaarde spr. 
de plaatselijke commissie voor geïnstal
leerd, daarbij de hoop uitsprekende, dat 
zij met God's hulp mooi werk zou kun
nen doen. 

De Voorzitter Mr. Dr. Sens 
aan het woord. 

Het woord was vervolgens aan den 
-voorzitter der plaatselijke landstorm
commissie, Mr. Dr. J. B. Sens, die zeide, 
dat dit eerste persoonlijk contact het de 
commissie gemakkelijker zal maken om 
voor het verrichten van haar taak den 
weg naar de Nationale Commissie te 
vinden. 

Het tijdperk, dat Nijmegen geen plaat
selijke commissie bezit, is thans afgeslo
ten en wij spreken, aldus spr., gaarne 
den wensch uit, dat - naar we hopen 
- spoedig ook uit de toename van het 
aantal vrijwillige landstormers zal mo
gen blijken, dat men ook hier te Nijme
gen meer en meer van het nut van den 
B.V.L. overtuigd wordt. 

Er zijn tijden geweest, dat de B.V.L. 
veel noodzakelijker bleek dan thans. 
Men behoeft slechts de laatste verkie
zingsuitslagen te memoreeren om in te 
zien, dat het Nederlandsche volk zich 
volkomen toevertrouwt aan de huidige 
staatkundige instellingen. Men lette op 
de in het laatste jaar zoo uitbundig en 
duidelijk uitgesproken liefde voor ons 
Oranjehuis, waaruit gelukkig mag wor
den geconcludeerd, dat onmiddellijk en 
dreigend gevaar voor onze monarchie 
niet aanwezig is. 

C. M. VAN D1-E,MEN 
DORDRECHT 

VAANDELS 
BEKERS 
MEDA,ILLES 
VLAGGEN 

Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 

Niettemin zal het geboden zijn steeds 
waakzaam te blijven, opdat nooit of te 
nimmer de weg der evolutie wordt ver
laten en die der revolutie wordt betre
den. Mede waakzaam blijven zal onze 
taak moeten zijn en gaarne willen wij, 
zoo vervolgde spr., voor zoover zulks 
in ons vermogen ligt, daartoe onze me
dewerking verleenen. Onze commissie 
wil medewerken aan de uitbreiding van 
het onder alle omstandigheden betrouw
baar korps tot steun en versteviging van 
het wettige gezag, tot handhaving van 
orde en rust en tot verhooging der vei
ligheid voor alle burgers. 

"Trouw aan het wettig gezag" zal ons 
devies en ons richtsnoer zijn bij de 
werkzaamhe-den, welke ons staan te 
wachten. De staatkundige beroeringen, 
welke in eenige landen van ons conti
nent thans vallen waar te nemen, toonen 
ons maar al te duidelijk, dat de instel
ling van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm als een sterk en betrouwbaar 
korps voor ons volk -een niet te over
schatten weldaad is. De burgers en de 
goedgezinde dienstplichtigen hiervan 
overtuigen en tot medewerking en be
langstelling aansporen, zal ons doel zijn. 

Moge het de Commissie gegeven zijn 
in een vrij korte spanne tijds het thans 
in Nijmegen bestaande korps van den 
B.V.L., bestaande uit 219 leden en 51 
officieren, op te voeren tot een getal van 
pl.m. 500, opdat ook op deze wijze de 
aanhankelijkheid van de garnizoens
plaats Nijmegen aan Koningin en Regee
ring moge blijken. 

Spreker besloot met den wensch, dat 
God den arbeid der Commissie moge 
zegenen. 

Notaris Nieuwenhuis heeft daarop de 
bijeenkomst gesloten. 

Samenstelling der Comtnissie. 

De plaatselijke landstormcommissie te 
Nijmegen bestaat uit de heeren: J. A. H. 
Steinweg, eere-voorzitter, J. L. van 
Mulukom, Deken van Nijmegen en B. 
Nieuwenhuis, president kerkvoogd, eere
leden j Mr. Dr. J. B. Sens, voorzitter, 
Dr. J. J. A. Bakker, A. v. d. Bergh, 
pater J. de Boer O.P., P.J. Brouwer, H. 
M. T. Bury, H. de Goede, Mr. F. C. J. M. 
Meylink, G. W. Moonen, Jhr. Dr. J. L. 
A. A. M. van Rijckevorsel, A. Salomons, 
N. J. G. Brand, C. Varkevisser, H. W. A. 
baron van Westerveld Sandberg en F. 
H. G. J. Wolters, leden. 

LANDSTORMKORPS ROTTERDAM. 

Op Zaterdag 5 Juni werd op de 
schietbanen aan den Kralingschenweg 
een aanvang gemaakt met de jaarlijk
sche schietwedstrijden, waarvoor groote 
belangstelling bestond uit de kringen 
der landstormers en genoodigden. 

De voorzitter, Res. Luit. Kolonel A. 
C. de Neeve, heeft de bijeenkomst ge
opend. Hij wees op de aangename ver
standhouding, welke gedurende de wed
strijden pl1eegt te heerschen, hoopte, dat 
ook deze wedstrijden goede resultaten 
zouden opleveren en deelde mede, dat 
er plannen bestaan om het volgende 
jaar een landdag voor het Gewest te 
organiseeren. 

De voorzitter der Regelingscommissie, 
Prof. Mr. J. A. Eigeman, heeft daarna de 

verzamelde deelnemers toegesproken 
en de gedachten van den B.V.L. ver
klaard, welke tot devies heeft "Als 't 
moet". Spreker hoopte, dat het nooit 
~oo ver zou komen, dat de B.V.L. met
terdaad zou moeten optreden. Niette
min diene men paraat te blijven. 

Prof. Mr. J. A. Eigeman. 

Spreker verzocht aan 2 leden van den 
B.V.L. het eerste schot te lossen, n.l. 
aan Overste de Neeve en den landstor
mer Sluijmer. 

De schietwedstrijden, welke 8 dagen 
geduurd hebben en onder leiding ston
den van den ten Luitenant D. Coumou, 
waren een groot succes en werd vooral 
een dankbaar gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om met scherp te schieten. 

De afdeeling Rozenburg kwam weder
om in het bezit van den wisselbeker, uit
geloofd door den Korpscommandant 

Ovérste Mr. W. A. C. van Dam. 
Maandagavond 14 Juni werden door 

den secretaris van 't Gewest de schiet
wedstrijden gesloten. Spreker bracht 
namens de Regelingscommissie dank aan 
alle medewerkers van dezen omvang
rijken schietwedstrijd, in het bijzonder 
aan de Luitenants Coumou, Lammers, 
Ten back en den heer Heijstek. 

Op Woensdag 8 September a.s. zal de 
prijsuitreiking plaats hebben in het ge
bouw "Odeon" te Rotterdam. 

DE LANDDAG TE MEDE.MBLIK 
De oude Friesche Koningsstad in stralend 
zomerweer - Schietwedstrijden - Demon
straties - Burgemeester Peters vol waar
deering voor den B.V.L. - De hellebaardiers 
herleven in Radboud's oude veste. 

Landdag te Medemblik 9 Juni. 
Door heerlijk zomerweer begunstigd, 

heeft het Verband Alkmaar van den 
B.V.L. een landdag gehouden in de oude 
Friesche koningsstad. Er blies een heer
lijk windje uit het Noorden, dat de vlag
gen vroolijk wapperen deed. Ook Me
demblik - aldus een der prov. bladen 
- droeg er veel toe bij, dat het een 
mooie landdag werd. De heele stad stond 
in het teek en van het Landstormf eest en 
vierde het mee. In de haven lagen voorts 
een paar kanonneerbooten der Marine, 
en de kragen der matrozen zoomede 
verscheidene uniformen van officieren en 
soldaten van de landmacht gaven een 
militaire noot aan het stadsbeeld, het
welk oude Medemblikkers met heimwee 
deed terugdenken aan den tijd dat in 
hun stad een deel van de adelborst
opleiding der marine gevestigd was. 

Het landdagterrein met zijn fraaie 
omlijsting van dicht struikgewas en op
gaand geboomte, waarboven de fijne ge
veltjes van de oude huizen aan de Nieu
we Haven uitstaken, was ideaal. In de 
verte zag men de forsche contouren van 
Radboud's burcht ... 

Op dat terrein - smaakvol met keu
rige vlaggen versierd - is 's morgens 
druk geschoten en tegen één uur begon 
hier de opstelling voor het défilé. 

Op den Dam. 

Reeds om 10 uur heerschte op den 
Dam een gezellige drukte ... Apollo" uit 
Hoorn had de stad met een rondgang in 
feeststemming gebracht, zoom ede het 
muziekkorps van het te Regiment Infan
terie uit Assen, onder leiding van kapel
meester S. P. van Leeuwen. 

In het mooie Emmapark concerteerde 
"Apollo", waarvoor veel belangstelling 
bestond. In de Westerhaven lagen twee 
torpedobooten uit Den Helder, welke 
van 10-12 voor het publiek toegankelijk 

werden gesteld en waarvan een druk 
gebruik werd gemaakt. 

Ontvangst ten stadhuize. 

Bij de ontvangst ten stadhuize waren 
tal van autoriteiten aanwezigi echter was 
het aan Ministers en Kamerleden niet 
mogelijk den Landdag te Medemblik 
mede te maken wegens de beëediging 
der nieuwe Kamer. Z.elfs Generaal Duy
maer van Twist was niet aanwezig, de 
voorzitter van de Nationale Landstorm
commissie, hetgeen inderdaad als een 
groot gemis gevoeld werd. Des te dank
baarder was men echter voor de aanwe
zigheid van tal van andere autoriteiten, 
van wie we in de eerste plaats noemen 
den burgemeester van Medemblik, den 
heer P. Ch. Peters, Vice-admiraal T. L. 
Kruys, uit Den Helder, den voorzitter 
der gewestelijke commissie, burgemees
ter S. M. Middelhoff, uit Hoogkarspel, 
den secretaris dezer commissie, den heer 
J. Ottenbros, uit Alkmaar en den aan
gewezen commandant van het Verband 
Alkmaar, res. Luit.-Kolonel J. C. van 
Houten, uit Heilo. Van de Nationale 
Landstorm Commissie waren aanwezig 
de Secretaris, Res. Kapt. G. F. Boulogne, 
benevens de Administrateur, Kolonel 
b.d. H. Eggink en de Res. Majoor b.d. K. 
A. van Schelven. Voorts de commandee
rende officieren van de oorlogsbodems 
Braga en Hefrig, resp. de Luitenants ter 
zee Smit en De Boesterd, de burgemees
ter van Alkmaar, Jhr. Mr. F. H. van 
Kinschot, de burgemeester van Schoorl 
S. G. L. F. Baron van Fridagh, de heer 
P. Kikkert, burgemeester van Beemster, 
Mr. H. C. Leemhorst, burgemeester van 
Hoorn, Haspels van Enkhuizen en Com
mandeur van Wognum. Nog merkten we 
op den res.-Kapitein Mr. H. Judell. 

Begroetingsrede, 

Burgemeester Peters hield een be
groetingsrede, waarin hij o.m, zeide: 
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Het gemeentebestuur van Medemblik 
heeft er prijs op gesteld U ten stadhuize 
officieel te ontvangen, omdat het daar
door in de gelegenheid zou komen om 
den organisatoren van den landdag van 
den B.V.L. hartelijk dank te zeggen voor 
hun besluit om dien landdag in Medem
blik te houden, een bescheiden stadje, 
dat het zich tot een groote eer rekent 
als gastvrouwe van een instelling van 
zoo groote beteekenis te kunnen op
treden. 

Over den B.V.L. zeide spr., dat 't ge
meentebestuur diep doordrongen is van 
de belangrijkheid van het feit, dat zoo
vele duizenden kloeke Nederlanders, 
die eerbied hebben voor de Wet, wien 
orde en rust dierbaar zijn, geheel vrij
willig op de bres staan voor het behoud 
van die onschatbare groote geestelijke 
goederen ... , dat zij zich onbaatzuchtig 
bereid verklaarden om op te treden "als 
het moet" tot bescherming van het wet
tig gezag, tot behoud van de orde, vrij
heid en vrede in ons goede vaderland. 

Natuurlijk sprak de burgemeester ook 
van de "doode steden" aan de Zuiderzee. 

De doode steden aan de Zuiderzee ... 
inderdaad - aldus de burgemeester -
zij vertoonen een niet zóó sterk leven als 
het geval zal zijn geweest in de dagen, 
toen scheepvaart, handel en visscherij 
er bloeiden, maar zij zijn daarom niet 
dood, zeker niet "dooder" dan verreweg 
de meeste Nederlandsche steden van 
gelijke grootte en bevolking. En weinige 
zal men er vinden, in welke de geest en 
de schoonheid van het Holland der Gou
den Eeuw zoo sterk nog leven als juist 
in deze fijne stadjes, die zooals een dich
terlijk schrijver zich uitdrukte, als zacht 
glanzende parelen gevat zijn in den 
diadeem der oude Zuiderzeedijken. Deze 
doode steden zijn vol van levende, on
vergankelijke schoonheid. De aanleg der 
stadjes, hunne woon- en pakhuizen, hun
ne kerken en openbare gebouwen, hun 
stratenplan en grachtenstelsel, de over
blijfselen hunner vestingwerken, het is 
een wonder van harmonische eenheid, 
bestaande uit tallooze onderdeelen, die 
elk op zichzelf "things of beauty" zijn. 

Spr. wenschte ten slotte allen een aan
genaam verblijf in Radboud's oude veste. 

Nadat de voorzitter der gewestelijke 
landstormcommissie, burgemeester Mid
delhoff, in een korte toespraak voor 
deze vriendelijke ontvangst gedankt had, 
werd de eerewijn rondgediend door een 
viertal dames in laat-middeleeuwsch 
costuum. 

Na een bezoek aan den schietwedstrijd 
werd in besloten gezelschap een noen
maal gebruikt in kasteel Radboud. 

In kasteel Radboud. 

Een fijn doosje •• • 
maar een fijner 

sigaartje. 
Steek dat eens bij 111 

10 stuks 30 cf:. 

Gewestelijke Landstormcommissie "Alkmaar", 

De autoriteiten stelden zich op het 
bordes op om de defileerenden voorbij 
te zien trekken. Hellebaardiers in oranje 
costuums en met blinkende helmen op 
stonden als decoratief element op de 
trappen, zoodat de vele fotografen en 
filmoperateurs een dankbaar object had
den met als achtergrond het Raadhuis. 

Tegen twee uur arriveerde de optocht, 
de militaire kapel uit Assen voorop, ge
volgd door de landstormers uit geheel 
het verband Alkmaar, verschillende af
deelingen met mooie vlaggen of vaan
dels. 

VOOR ELKE BEURS 'N 

BROCHES 

luiden, dat dit allernoodzakelijkst is en 
vooral in den tijd, waarin wij leven. De 
B.V.L. bestaat thans ongeveer 20 jaar 
en haar bestaansrecht wordt met den dag 
grooter ... 

Spr. teekende hoe ons land op velerlei 
wijze gezegend is, dat onze volksvrijhe
den onder de regeering van het Huis 
van Oranje bewaard bleven en dat Ne
derland allerminst voor het dilemma 
staat: of uiterst links of uiterst rechts. 
Wij hebben gelukkig geen keuze daaruit 
te doen, want wij hebben gekozen: een 
gezonde regeering onder eminente lei
ding van een Vorstinne bij de gratie 
Gods. (Applaus). Daarna werd op en
thousiaste wijze het Wilhelmus gezon
gen. 

Een bijzondere attractie was het op
treden van de 

Gorsselsche boerendansers, 

die in hun typische van vader op zoon 
stammende boerenkleeding, de jongens 
met een zwart zijden petje met oranje-
cocarde op en een "jas met staldeuren" 

Op het Landdagterrein. aan, de meisjes met de leuke Gorssel
sche muts en de blauwe boezelaar voor 

Burgemeester Middelhoff hield op onder leiding van den boeren generaal 
het landdagterrein een openingsrede, H. J. de Rooy, hun beroemde dansen op 
waarin hij o.m. zeide: hun witte klompen ten beste, begeleid 

Allen zijn wij weer tezamen gekomen door een Gorsselaar met een harmonica 
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In ransel of knapzak 
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"OLBA"I 
LEVERPASTEI 
GEBRADEN GEBAKT 
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klaar voor den pic-nlcl 
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verre van dat, aldus 't uitmuntende ver
slag van de Nw. Hoornsche Crt. De dik
wijls moeilijke figuren getuigden van 
doorgetraind oefenen en waren perfect 
van uitvoering, zoodat er ondanks klom
pen, stijve kleeding en een tamelijke 
broeihitte dikwijls gesproken kon wor
den van een verrassende elegance. Het 
groote succes was dan ook zeker meer 
dan verdiend. 

Baron Mackay, 

burgemeester van Meppel, oud-burge
meester van Enkhuizen, voerde daarna 
het woord. 

Zij, die eenige jaren geleden Medem
blik bezocfiten, aldus spr., konden er 
kennis van nemen, dat Medemblik in
derdaad een der oudste en vriendelijk
ste steden van West-Friesland was. 
Maar de laatste vijf jaren is er in Me
demblik veel veranderd. Veel aan 
schoonheid en aantrekkelijkheid is er bij 
gekomen. Door het streven van den raad 
van Medemblik, maar in de eerste en 
voornaamste instantie door burgemees
ter Peters. Spr. brengt hem hulde voor al 
het goede en vele voortreffelijke wat hij 
voor deze veste heeft gedaan. (Applaus). 

De dag van heden, vervolgt spr., doet 
ons wederom tezamen komen. Niet al
leen om elkander weer te zien, maar ook 
om elkaar te steunen. Want wij beleven 
en hebben beleefd een tijd van revolu
tionneering van den geest en daarom 
moet daartegenover een andere geest ge
plaatst worden. Dit toont aan het nood
zakelijke van den landstorm, deze geest 
moet levendig gehouden worden. Want 
elk jaar worden de landstormers ouder 
en vloeien er velen af, dus elk jaar op
nieuw is er een vernieuwing noodig. Ook 
de jongeren zullen moeten weten wat 
hun plicht is tegenover Oranje en Ne
derland ... 

De Gorsselsche boerendansers gaven 
na deze rede opnieuw eenige staaltjes 
van hun kranig kunnen en oogstten we
derom een enthousiast applaus. 

Een achttal motorrijders van het Vrij
willig Landstormkorps Motordienst gaf 
een demonstratie. Aardige blijken van 
het beheerschen der motoren werden te 
zien gegeven. 

om massaal ons te scharen onder onze en het stampen der maat door den boe- Rede Pater Peters. 
banieren, onze vaandels voor het wetti~ ren-generaal, die behalve met een hoo-
gezag, om nogmaals te vernieuwen de gen hoed uitgemonsterd was met een Pater Ed. Peters O.E.S.A. noemde het 
eed van trouw aan Koningin en vader- langen staf, met linten en bonte papie- een verheugend verschijnsel, dat Neder
land. Er wordt wel eens de vraag ge- ren bloemen versierd. land niet stil is gaan zitten na den ver-

De officieele gasten werden in het steld of het noodig is landdagen te or- Het waren niet zoo maar een paar kiezingsuitslag van voor 14 dagen. Het 
meer dan duizend jaar oude kasteel ganiseeren. Het antwoord zal moeten dansjes, die ten beste gegeven werden, revolutionaire element in ons land 
Radboud ter noenmaal genoodigd. Ze:_,!_ _________________ ....!... __________________ schijnt verslagen, doch er is geen reden 
gingen hierbij langs een wacht van helle-- om op de lauweren te gaan rusten, want 
baardiers, gewapend met de eerste oud het gevaar is lang niet afwezig, doch in 
hellebaarden van Medemblik. Na deze onze onmiddellijke nabijheid. Het eer-
snorrebaarden vonden ze achter de Totaal Verzekerd Kapitaal ste, grootste en meest algemeene gevaar 
zware muren van het oude kasteel min- ruim 92 MILLIOEN GULDEN blijft het communisme, waarvoor de Paus 
der schrikwekkende figuren, n.l. aardige telkens opnieuw zijn waarschuwende 
Westfriesche boerinnen in ouderwetsche stem laat hooren. Het is stellig waar, al-
kleederdracht, aan wie de zorg van den Wiskundige Netto Reserve dus verzekerde spr., dat het revolutie-
inwendigen mensch was opgedragen. ruim 14 MILLIOEN GULDEN gevaar in 1937 veel grooter is dan in 

Het defilé 

Tegen tweeën concentreerde aller be
langstelling zich naar het Raadhuis. 

MEPPEL 

Extro Waarborgen 

ruim 4 MILLIOEN GULDEN Firma G. en P. Boekestein 
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1918. Spr. zeide voorts, dat er tusschen 
Moscou en Mussert niet zoo heel veel 
verschil is. In Moscou is er het bolsje
wisme, in Duitschland een meer be
schaafd communisme, beiden mitsdien 
behoorende tot het extremisme. Hoe 
staan we daar tegenover? Spr. zag dit 
uit dezen gezichtshoek, bij de beschou
wing van het extremisme, dat het ging 
voor of tegen God. Daarom is voor spr. 
de keuze zoo gemakkelijk. Wij hebben 
tegenover de volkssouvereiniteit de per
soonlijkheid van den mensch, zijn rech
ten en plichten te handhaven, aldus spr. 
en stellen tegenover den klassenstrijd 
onze Christelijke solidariteit. Alleen 
practisch christendom zal in staat zijn 
den heidenschen stroom over de wereld 
te keeren. Na een dringend beroep op 

het beoefenen van dit practisch christen
dom sluit spr. met de bede: God blijf 
bij ons en bij ons Nederland. 

De vendelzwaaiers. 

uit Huissen kwamen daarna het terrein 
opgemarcheerd in hun vroolijke pakjes: 
een lichtblauwe jas met gouden knoopen, 
witte broek en hoed met een lichtblau
wen rand. De zijden vaandels, donker
blauw en bruin-lila, wapperden vroolijk 
in den wind. Ze hadden veel succes met 
de schoone figuren, die ze met hun dun
doek te zien gaven. 

Het officieele sluitingsuur was reeds 
ver overschreden, toen burgemeester 
Middelhoff met een korte toespraak den 
landdag sloot. 

Grijpskerk, 28 Jun. De af.d. Grijpskerk van 
den B.V.L. hield in het hotel Gorter een schiet
wedstrijd. Nimmer werd er te Grijpskerk zoo 
goed geschoten. Schoten de leden H. R. Kalk 
en B. Boersma elk 90, spoedig verbeterden 
S. Haalstra en A. Wiersma dit en brachten het 
op 92; verder A. Nicolai 93 en H. Berghuis 94. 
De spanning steeg, toen W. Datema met een 
serie van 95 bovenaan kwam. Nog was het 
zeker niet mooi genoeg, want het Hd H. Pen
ninga nam met 97 de leiding, wat voor den heer 
H. P. de Jong een aansporing was om te ein
digen met 8 x 10 en 2 x 9 is 98 pt. 

Haelen, 14 Juni. Bij ,de opening van het schiet
seizoen heeft kolonel J. R. L. Jans, commandant 
V.L.S.K. Limburgsche Jagers, het eerste schot 
gelost. 

Uit de afdeelingen 
Halsteren, 18 Juni. Bij den gehouden onder

lingen schietwedstrijd verkregen Adr. v. Eekelen 
en C. Rampart ieder 94 pt. 

Haren, 7 Juni. De eerste prijzen werden als 
volgt behaald: personeele baan, scherpschutters: 
E. Berends; le klasse: J. Werkman; 2e klasse: 

Amersfoort, 16 Juni. Halfjaarlijksche verga
dering, waarbij scherpschuttersbrevetten en 
prijzen uitgereikt werden. De voorzitter der 
plaatselijke commissie, de res. luit. kolonel der 
cavalerie, Blussé-van Oud-Alblas, opende de 
vergadering en heette in het bijzonder welkom 
den korpscommandant, de res. luit. kolonel Y. 
Baan en den overste Fischer, lid van de plaat
selijke commissie. 

Ook de nieuwbenoemde commandant van de 
sectie Amersfoort van het V.L.S.K. 11 Motor
dienst", res. eerste luitenant Vermeys, wer,d 
door ,den voorzitter hartelijk toegesproken, ter
wijl laatstgenoemde in zijn -dankwoord ge
waagde van de prettige samenwerking, die er 
steeds in Amersfoort bestaat tusschen B.V.L. 
en Motordienst. 

Bij de prijsuitreiking, waarbij bleek, dat ook 
de leden van het V.L.S.K. 11 Motordienst" een 
zeer goed figuur maakten, werd in de scherp
schuttersklasse de eerste prijs behaald met 329 
punten door ,den vrijwilliger van Nieuwenhui
zen en in ,de le en 2e klasse door Bakker met 
325 punten. De tweede en ,derde prijz-en wer
den respectievelijk behaald door de vrijwilli
gers K. Leene en van Oostrom (scherpschut
terklasse) en Hollander en Hoogenhout (1e en 
2e klasse). 

Nadat door den plaatselijk leider, res. kapi
tein K. M. D. van Dam. was gewezen op het 
belang der aanstaande zomerschietoefeningen, 
werd het samenzijn door den voorzitter ge
sloten. 

Beesel. Door de plaatselijke afdeeling van den 
B.V.L. worden wederom in de zaal van Lomm 
schietoefeningen gehouden. Hieraan zullen ook 
prijzen verbonden worden. 

Bodegraven, 17 Juni. Prijsuitreiking, waarbij 
door den voorzitter, dr. Beye, een openings
woord gesproken werd, waarbij de schutters 
gelukgewenscht werden met het behaalde suc
ces. Tevens sprak de voorzitter een waardee
rend woor-d tot het commissielid, de heer L. 
Hortensius, in verband met zijn benoeming tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Door 
den leider, res. eerste luitenant D. Visser, wer
den hierna de prijzen uitgereikt. 

Eerste prijzen: le klasse J . J. Hoogendoorn; 
2e kl. W. Poot; 3e kl. A. Hoogendoorn. 

Aan den heer J . J. Hoogendoom werd ver
volgens den wisselbeker overhandigd, welke 
thans in zijn bezit blijft, omdat deze op 3 ach
tereenvolgende wedstrijden het hoogste aantal 
punten heeft behaald. Tegelijkertijd werd hem 
een korpsmedaille overhandigd. 

Burgh. W. G. Boot, voorzitter, oud-burge
meester van Burgh. Jhr. R. J. H. Q. Roëll, vice
voorzitter, burgemeester van Haamstede. Jhr. 
A. van Citters, penningmeester, burgemeester 
van Burgh. W. J. van ,der Maas, secretari ;, 
Haamstede. L. C. van de Velde, plaatselijk 
leider. 

Delden, 26 Juni. Bij een schietoefening K.S.O. 
op de buitenbaan, met door den wind beweeg
bare schijf, verkreeg J. P . ,de Haas 134 pt. 
(max. 150). 

Doesburg, 26 Juni. Wedstrijd op scherp, af
stand 100 M. Eerste prijzen: scherpschutters W. 
Wijnen, 89 pt.; 1e kl. J. Jansen, 89 pt.; 2e kl. 
van Ree, 83 pt. 

Enkhuizen, 8 Juni, Vaandeluitreiking, waar
bij o.m. aanwezig burgemeester Haspels, overste 
v. Houten, burgemeester Middelhoff, voorzitter 
~ewestelijke commissie B.V.L., het lid der ge
westelijke commissie de heer Jac. Sluis, oud
burgemeester baron Mackay en de voorzitter 
der Burgerwacht, de heer Fluitman. 

Aanwezig waren ook de heer W assink en 
mej. Stam, leerares van de Huishoudschool, 
resp. ontwerper en vervaar,digster van 't vaan
del, evenals de directrice, mej. Kingma, en 
eenige bestuursleden der school. 

Burgemeester Haspels, voorzitter der plaat
selijke commissie, heet allen ha ·telijk welkom 
en noodigde den plaatselijk leider, den heer 
Kooiman, uit, het vaandel te onthullen. 

Een forsche vijfhoek van blauw fluweel, om
geven door franje en kwasten van goud, draagt 
het gouden opschrift B.V.L. Afd. Enkhuizen en 
daaronder op een breed gouden vlak het blauw 
en zilveren wapen van Enkhuizen. 

Een zeer fraai vaandel, aldus de beoordee
ling van de 11 Enkh. Crt.", dat een schoon ge
tuigenis aflegt van de artistieke kwaliteiten 
van ontwerper en vervaardigster. 

Nadat overste Van Houten op de beteeke
nis van het vaandel gewezen had, overhandig
de burgemeester Haspels, aL blijk van waar
deering aan mej. Stam een smyrna kleedje, ter
wijl de heer Wassink met een acte-tasch werd 
bedacht. 

De voorzitter van de gewestelijke commissie, 
burgemeester Middelhoff, sprak zijn vreugde 
uit over dit schoone vaandel, symbool van 
eenheid, trouw en saamhoorigheid. 

Nog voerden het woord de heeren Sluis, 
baron Mackay, Norel en Leuters. De voorzitter 
van -de burgerwacht, de heer Fluitman, wees 
er op, dat de burgerwacht nog geen vaandel 
had, maar dat hij in de letters B.V.L. de hoop
volle woorden las: Burgerwacht Volgt Later! .... 
met een vaandel! 

Van de verdere sprekers noemen we nog 
reserve-kapitein De Boer, uit Enkhuizen, die 
op de verdiensten wees, die de burgemeesters 
Bosma, Zimmerman, Mackay en Haspels aan 
,den B.V.L., afd. Enkhuizen hebben bewezen. 

Tot vaandeldrager wer-d aangewezen de 
heer P. v. Kol!. 

's-Gravenhage, 29 Juni. Viering van den ge
boortedag van Z. K. H. Prins Bernhard in het 
Chr. Militair Tehuis in de Heemskerckstraat, 
onder leiding van den heer Jonker, waarbij de 
heer Hendrik ,de Boer een rede heeft gehouden, 
waarin hij er op wees, hoe het Oranjehuis en 
het Ne,derlandsche volk een historisch ge
groeide eenheid vormt, welke eenheid recht 
heeft op -den eerbied en steun van iederen 
Nederlander. 

E. Bakker; vrije baan, scherpschutters: J. E. 
Vroom; le klasse: H. Ritsema; 2e klasse, 
E. Bakker. 

Kerkrade, 4 Juni. Propagandasamenkomst 
onder leiding van dr. V. Winters, waarbij het 
woord is gevoerd door luit.-kolonel J. P. Boots, 
commandant van het V.L.S.K. Zuid-Holland: 
West, en door len luitenant J. Th. Merkus, 
secretaris van de gewestelijke landstormcom
missie Limburg. 

Overste Boots heeft een schets gegeven van 
den ontwikkelingsgang van het korps Limburg
sche Jagers, aan welk korps hij gaarne zijn 
medewerking heeft gegeven. Spr. roemde de 
militaire capaciteiten van de Limburgers, hun 
offervaardigheid en enthousiasme, om met een 
krachtig pleidooi voor toetreding tot den B.V.L. 
te besluiten. 

Luitenant Merkus wees op den goeden geest 
van den landstorm; in 8 maanden tijds traden 
in Limburg niet minder dan 860 nieuwe vrij
willigers toe. 

Na een kort woord van aanmoediging van 
burgemeester G. H. A. Habets, wiens toespraak 
eveneens met hartelijk applaus werd ontvangen, 
gaven zich reeds aanstonds weder 20 nieuwe 
vrijwilligers op. 

Koudekerke, Benoemd tot lid van de plaat
selijke commissie te Koudekerke: A. J. Stop
pels, wethouder; J. Lorier, raadslid. 

Leiden, 23 Juni. De plaatselijke landstorm
commissie heeft uit haar midden tot voorzitter 
benoemd ,ds. J. de Wit, Hervormd predikant te 
dezer stede. De plaatselijke commissie wordt 
thans ,door de volgende heeren gevormd: ds. J. 
de Wit, voorzitter; res. 1en luitenant J. J. van 
Seventer, secretaris, Tiboel Siegenbeekstraat 9; 
A. Parmentier, penningmeester; res. le luitenant 
Th. W. Zouteriks, plaatselijk leider, Jan van 
Houtkade 27; res. kapitein prof. mr. J. M. van 
Bemmelen, C. A. de Bruyn, deken A. Hommulle, 
B. -de Koning, P. C. G. A. Wijkmans en prof. dr. 
J. de Z:waan. 

Losser, 26 Juni. Hedenmiddag werden in den 
tuin van Hotel Smit schietwedstrijden gehouden 
door de afdeelingen Losser en Overdinkel. Uit
slag: Losser 887 pt., Overdinkel 884 pt. Hoogste 
schutter was J. v. d. Horst met 97 pt. Na afloop 
had er een tuinfeest plaats voor leden en be
gunstigers. 

Lochem, Een der weinige plaatselijke leiders, 
die vanaf de oprichting hunner af,deeling deze 
functie hebben waargenomen, jhr. W. C. Th. 
van Nahuys, plaatselijk leider der af.d. Lochem, 
moest wegens vertrek naar het buitenland als 
zoodanig aftreden. 

Op 1 Juli kwam daarom de af.deeling Lochem 
met enkele leden der afd. Barchem en Laren 
in den tuin van Hotel Schoonoord bijeen. Na 
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een openingswoord van den voorzitter der 
plaatselijke commissie, burgemeester R. van 
Luttervelt, bracht de voorzitter der gewestelijke 
commissie, kolonel b.d. N. J. Lavaleije, den heer 
Van Nahuys hulde voor de wijze, waarop hij 
achttien jaar lang de belangen van ,den B.V.L. 
te Lochem heeft behartigd en bood hem, na
mens de gewestelijke commissie, als aandenken 
'n keurige necessaire aan. De voorzitter voegde 
hieraan, namens de leden, met woor-den van 
waardeering een vulpen toe. 

Vervolgens voerden nog het woord de plaat
selijke leider van de afdeelingen Barch,em en 
Laren, de heer E. Poste!, en de propagandist 
de heer F. Jalink. 

De heer jhr. 1/an Nahuys ,dankte sprekers en 
leden voor de ondervonden medewerking en 
de hem aangeboden stoffelijke blijken van 
waard2ering, en sprak de hoop uit, d -enzelfden 
kameraa,dschappelijken omgang weer te mogen 
aantreffen, wanneer hij in de toekomst zijn oude 
woonplaats zal bezoeken. 

Als opvolger van ,den heer Van Nahuys werd 
geïnstalleerd de heer S. J. van der Neer, 
Boschweg 16. 

De Lutte, 1 Juni. Propagandasamenkomst, 
waarbij de heeren Van Heek en Banning het 
woord gevoerd hebben. Kapelaan Veldhuizen 
was mede aanwezig. Eerste prijzen werden 
uitgereikt in de scherpschuttersklasse aan Olde 
Riekerink, in de eerste klasse aan Kortman. 

Melick-Herkenbosch, 15 Juni. Opening schiet
seizoen, begunstigd door prachtig zomerweer. 

De plaatselijke commissie, alsmede de secre
taris van ,de gewestelijke landstormcommissie, 
le luitenant Merkus, waren aanwezig, Verder 
gaven door hun aanwezigheid blijk van belang
stelling de zeereerw. heer pastoor te Melick en 
de wethouder van Herkenbosch, de heer Bon
gers. Na de aanwezigen een woord van welkom 
te hebben toegesproken, werd door den voor
zitter der plaatselijke commissie, burgemeester 
Douven, van Melick-Herkenbosch, het eerste 
schot gelost. De heer Hansen verkreeg met 97 
pt. den eersten prijs. De prijzen wer-den d.oor 
,den heer Merkus uitgereikt. Een twintigtal 
nieuwe vrijwilligers meldde zich aan, hetgeen 
,de heer Merkus een voldoening noemde vooc 
den energieken lei.der der afdeeling. 

Merkelbeek. Men heeft besloten om de schiet
oefeningen van den B.V.L. voortaan te doen 
plaats hebben op twee verschillende dagen in 
de week, n.l. op Zaterdag en Zondag. Aanvang 
respectievelijk om 7 uur en 1 uur n.m. 

Montfort. De eerste schietoefeningen van het 
seizoen werden gehouden. Er was een goede 
opkomst. Ruim 20 Limburgsche Jagers namen 
aan de oefeningen deel en al spoedig bleek, 
dat ze de kunst nog niet verleerd ha-dden. 

Nederweert, 11 Juni. Binnenkort - zoo ligt 
in de bedoeling - wordt een schietwedstrijd 
gehouden tusschen ,de afdeelingen Ne-derweert 
en Ospel, burgerwacht en politietroepen. 

Nieuw-Weerdinge, 29 Mei. Afscheid van den 
plaatselijken lei,der, den heer H. van Bergen, 
wegens zijn vertrek naar Zuidlaren. De heer 
J. H. Meijer sprak hem toe en bood hem namens 
de afdeeling een bureaustoel aan. De heer L. 
Idema memoreer-de enkele landdagen, die onder 
leiding van Van Bergen werden bezocht. 

Tot voorzitter van de afdeeling werd aan
gewezen ,de heer K. Bakker en tot secretaris
penningmeester de heer Van der Heide. 

Nieuweschans, 4 Juni. De afd. Nieuweschans 
hield een schie-twedstrijd in hotel Koning. De 
belangstelling was goed en er werd met animo 
geschoten. De prijzen, door de gewestelijke 
commissie beschikbaar gesteld, vielen ten deel: 
voor de scherpschutters aan G. v. d. Linde en 
C. Gotlieb en voor de le klas schutters aan 
K. Visscher. 

De heer Ploos van Amstel, lid van de plaat
selijke commissie, deelde de prijzen met een 
toepasselijk woor,d uit. 

Noordwijkerhout, 25 Mei. Eerste prijzen: 
scherpschutters: v. d. Berg, 89 pt.; schutters 
le kl.: Bergman, 90 pt., die tevens den zilveren 
wisselbeker won; schutters 2e kl.: Balk, 75 pt.; 
niet geklasseer,de schutters: Persoon met 85 pt. 

Oirlo. Onder groote belangstelling had alhier 
op 6 Juni de opening plaats van het schiet
seizoen 1937, van de afdeeling van den B.V.L., 
alsmede uitreiking van een brevet scherpschut
ter over 1936 aan het Hd P. A. Dircks, dat hem 
onder een toepasselijk woord werd overhandigd. 

Uit onderstaande lijst moge blijken, dat in 
onze afdeeling goede en, naar we hopen, ook 
steeds trouwe schutters zijn. Moge deze eerste 
zoo goed geslaagde schietoefening een aanspo
ring zijn voor de leden, die aan de schiet
oefeningen hebben deelgenomen, om ook weer 
den volgenden keer trouw op te komen en voor 
hen, die nog achterbleven, een aansporing om 
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Fa. H. J. PHAFF - Winschoten 

bij den eerstvolgenden wedstrijd tegenwoordig 
te zijn. 

Hier volgt het lijstje van de schutters met 
de door hen behaalde punten. Geschoten zijn 
twee series met een maximum van 50 punten 
per serie. 

F. H. Verstappen, 97 pt.; P. J. H, v. d. Ven, 
97 pt.; Th, A. Geurts, 97 pt.; P. J. Janssen, 
97 pt.; M. J, Duif, 96 pt.; H. Voermans, 94 pt,; 
G. Kusters, 93 pt.; P. A. Dircks, 92 pt.; M. H. 
Heiligers, 92 pt.; C. H. Thijssen, 90 pt.; P. 
Nooijen, 85 pt.; M. H. v. d. Sterren, 85 pt.; 
P. Wolters, 85 pt.; P. J. H. Nuisers, 78 pt.; J. J, 
Steeghs, 74 pt.; J. H. Nelissen, 72 pt. 

Oeffelt, 9 Juni. Alhie::- wor,den pogingen in 
het werk gesteld om een eigen vaandel te ver
krijgen. 

Olst, 18 Juni. De wedstrijdcommissie voor de 
alhier op 30 en 31 Juli te houden wedstrijden 
van den B.V.L., in de zalen van den heer 
Dalhuisen, is als volgt samengesteld: mr. A. G. 
A. Ridder van Rappard, burgemeester der ge
meente Olst, voorzitter; N, J. Lavaleije, kolonel 
b.d, voorzitter der gewestelijke commissie "De 
IJssel"; K. L. Rozendaal, reserve-kolonel van 
den generalen staf, aangewezen commandant 
landstormkorps "De IJssel-Vollenhove"; mr. 
J. W. des Tombes; A. L. Bakhuis; R. Bakhuis 
Mzn.; dr. H. H. Scholten; pastoor M. W. Olthof; 
L. H. P,ott, reserve-kapitein; H. G. Th. Kruis
sink, res. le luitenant, tevens plaatselijk leider. 

Oud-Vossemeer, 25 Juni. Vaandeloverdracht. 
Nadat de burgemeester een welkomstwoord had 
gesproken, verkreeg de heer De Rijke als voor
zitter van het bazarcomité het woord, er op 
wijzende, dat de leuze: ,,Oud-Vossemeer met 
een vaandel naar den Landdag te Goes", wer
kelijkheid is geworden. ,,Houdt het hoog en 
rein", was het advies van den heer De Rijke. 
Toen het doek werd weggenomen, zag men, op 
blauw fluweel fraai geborduurd, het gemeente
lijke wapen met lauwertak, daarboven de letters 
,,B.V.L.", er onder "Oud-Vossemeer". De bur
gemeester vertolkte hierop gevoelens van dank
baarheid namens alle B.V.L.-ers jegens het 
vaandel-comité. 

Poortugaal. Zaterdagmiddag 3 Juli, plaatse
lijke wedstrijd. Deelname 26 schutters. Enkele 
uitslagen: le pr. P. de Zeeuw, 48-41 pt.; 2e pr. 
P. L. Groeneweg, 47-46 pt.; 3e pr. A. de Keyser, 
47-42 pt. 

Roermond, Juni. Jaarvergadering m "De 
Prins", onder voorzitterschap van ir. Ruyten, 
die o.m. · welkom heette den hoogeerw. heer 
deken, -den gewestelijken secretaris, luitenant 
Merkus, en den commissaris van politie. 
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digheid geen gevolg aan de oproeping te kun
nen geven. Wegens drukke werkzaamheden van 
den voorzitter, kapelaan Loo , presideerde de 
plaatselijke leider, de heer Conraads. Na een 
korte inleiding gaf de plaatsvervangende voor
zitter een duidelijke uiteenzetting der toe te 
passen regeling voor de a.s. schietwedstrijden. 
Voor de beste schutters zullen geregeld enkele 
kistjes sigaren wor-den disponibel gesteld. Be
sloten werd om de schietoefeningen voortaan 
te houden in de Brikettenfabriek alhier. 

Sittard. Onder vrij groote belangstelling vond 
in de vergaderzaal van hotel "D-2 Prins" te 
Sittard een alJ!emeene vergadering plaats der 
plaatselijke leiders van den B.V.L. in Limburg, 
onder leiding van kolonel Jans, commandant 
van het korps "De Limburgsche Jagers". Vele 
leiders uit alle deelen van Limburg waren aan
wezig, toen kolonel Jans met een woord van 
welkom de vergadering opende. Tot zijn groote 
voJ.doening constateerde spr., dat de B.V.L. zich 
in Limburg verheugen mag in een buitengewoon 
grooten bloei en gestadigen vooruitgang. Dit 
wordt wel op de meest frappante wijze bewezen 
door het feit, dat alleen gedurende de laatste 
acht maanden zich meer dan 850 vrijwilligers 
aanmeldden. Voor het grootste deel is dit te 
danken aan de onvermoeide werkkracht van 
den ijverigen secretaris, luitenant J. Merkus. 

Hierna was het woord aan den administra
teur van het algemeen korpsbureau, die een 
korte, grootendeels technische uiteenzetting gaf 
van munitie- en schietkwesties, welke met 
groote aandacht gevolgd werd. De secretaris 
der gewestelijke commissie, luitenant J. Mer
kus, richtte zich ten slotte tot de aanwezigen 
met een beschouwing over "registratie, con
solidatie en propaganda". Spr. gaf den l,2iders 
een blijvende en hechte samenwerking in over
weging met het secretariaat, dat te allen tijde 
bereid is om te stimuleeren, te steunen en mee 
te werken in alle mogelijke vormen. 

Als besluit der bijeenkomst werd onder 
presidium van luitenant Merkus een Limburg
sche koffietafel aangeboden. 

Uitstekende Keuken Blllljke Prijzen 
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den een scherpschuttersprijs door: 1. L. Vol
lenberg; 2. P. Rambags; 3. M. Jansen; 4. G. M. 
Gooren. 

Nadat de voorzitter der afdeeling, ,de heer 
Quicken, de talrijk opgekomen vrijwilligers had 
toegesproken, nam het schieten een aanvang. 

Weesp, 18 Juni. De in den tuin van hotel "De 
Roskam" gehouden schietwedstrijden voor leden 
van de afdeelingen Muiden, Nigtevecht, Ab
coude, Ankeveen, De Nes, Nederhorst den 
Berg, Vreeland, Waver Amstel, Weesp en 
Weesperkarspel, werden geopend door den 
commandant van het landstormkorps Stelling 
van Amsterdam, overste v. -d. Drift, waarna 
burgemeester Dotinga van Weesp het eerste 
schot loste. 

Voor de klasse ,der scherpschutters en voor 
die der schutters le klasse was een wisselbeker 
beschikbaar, welke was aangeboden door dr. I. 
H. J. Vos, voorzitter der gewestelijke land
stormcommissie. De deelnemers van elk win
nend 5-tal ontvingen een medaille. 

De prijzen werden 's avonds na afloop der 
we,dstrijden uitgereikt door den commandant 
overste v. d. Drift. 

De uitslagen waren als volgt: Scherpschut
ters: Weesp 208 pt.; Baambrugge 201 pt.; Wa
ver-Amstel 198 pt.; Abcoude-Proos,dij 197 pt.; 
Nigtevecht 180 pt.; Vreeland 161 pt. 

Schutters le klasse: Weesp 198 pt.; Muiden 
197 pt.; Nederhorst den Berg 178 pt.; Waver
Amstel 172 pt. 

Weesp kwam dus in het bezit van beide 
wisselbekers. 

Zeist, 1 Juni. Op het landgoed "Hoog Beek 
en Royen" van douairière Mr. W. F. F. P. 
graaf van Bylandt, heeft de afd. Zeist heden
avond haar nieuwe schietbaan in gebruik ge
nomen. 

De baan, welke alleen des zomers ,dienst zal 
doen, is geheel door de landstormers zelve 
aangelegd op een beschut gedeelte van dit 
prachtige landgoed. 

Namens -de Plaatselijke Landstormcommissie 
verrichtte de heer J. W. Koning, secretaris, de 
opening, waarbij o.a. aanwezig waren gravin 

Het verslag van den secretaris, den heer M. 
Stevens, waaruit o.m. bleek, dat het ledental 
gestegen was tot 169 en ,dat de opkomst bij de 
schietoefeningen tot tevre-denheid stemde en 
waarin aan het slot dank wer-d gebracht aan den 
voorzitter, de commissieleden en den plaatse
lijken leider, den heer J. Opveld, werd onder 
dank aan den secretaris goedgekeurd. 

Een goede raad aan de penningmeesters der plaatselijke B.V.L.-afdeelingen ! ! 

De heer J. Opveld, plaatselijk leider en pen
ningmeester, bracht hierna verslag uit, hetgeen 
eveneens, onder dank voor -de keurige verzor
ging van dit verslag, goedgekeurd werd. 

Luitenant Merkus schetste ,den B.V.L. als 
anti-revolutie-instituut. Het doel van den B.V.L., 
zoo zeide spr., is te zorgen, dat ,de regeering 
bij revolutionaire woelingen in het land, in den 
B.V.L., die mannetje voor mannetje betrouw
baar is, mede een belangrijke mogelijkheid heeft 
orde en rust te handhaven. Hel bestaan van 
een dergelijke macht, die uitsluitend ter be
schikking staat van het wettig gezag, zal het 
gevaar voor revolutionaire bewegingen in 
sterke mate verminderen. 

Bij den bekerwedstrijd, op K.S.O., op 19 en 
27 April j.l., werd de beker gewonnen door 
den heer J. Teeuwen, met 96 pt. De deken 
reikte onder gelukwenschen den beker uit aan 
den winnaar. 

Bij de rondvraag hield de hoogeerw. heer 
Rhoen een toespraak, waarin spr. zeide, dat, 
indien de greep van de "staatsg.reeppartij", die 
men niet bij ons maar aan ,de andere zijde 
moest zoeken, zou J!elukken, verloren zou 
worden, waarvoor een heel geslacht heeft moe
ten kampen. 

Schinnen. De afdeeling Schinnen hield haar 
eerste schietoefening. In totaal werd door 20 
leden geschoten. Besloten werd om de eerste 
drie schietoefeningen als een wedstrijd te be
schouwen. Prijzen hiervoor zullen door het 
secretariaat beschikbaar worden gesteld. De 
nieuwe commissie, de heeren Canisius uit Na
gelbeek en Geurts te Wolfhagen, gaven door 
hun tegenwoordigheid blijk van belangstelling 
en stelden ,den leider in de gelegenheid om nog 
een paar prijzen te koopen en de leden eens 
te tracteeren. 

Simpelveld. De plaatselijke afdeeling van den 
B.V.L. hield 6 Juni in de zaallokaliteit van den 
heer Jorissen een algemeene verga,dering. Niet 
minder dan 32 leden teekenden ,de presentielijst, 
terwijl 12 landstormers berichtten door uitste-

Strijp, 7 Juni. Tot hulpleider werd aange
wezen de heer F. E. Tuininga, Meidoornstr. 16. 

St. Willebrord, 31 Mei. Oprichtingssamen
komst. Kapelaan Weemaes opende met een kort 
woord, waarna hij het woord gaf aan pastoor 
Van Genk, secretaris der gewestelijke land
stormcommissie. Deze zette op duidelijke wijze 
het doel en de werking van ,den B.V.L. uiteen. 

Uithuizermeeden, 29 Juni. Onder leiding van 
reserve-luitenant Britzel van Usquert werd ibij 
den watermolen "Goliath" in den polder ach
ter ons dorp een schietwedstrijd gehouden 
door de leden van den B.V.L. in deze ge
meente. Het hoogst aantal punten werd be
haald door de heeren K. Bruins, Tj. Zuidema, 
W. T. Oosterhuis, H. van Warners en M. van 
der Molen, n.l. resp. 91, 89, 73, 72 en 71. Tot 
na-dere aankondiging zullen voorloopig geen 
wedstrijden ,dezen zomer meer worden gehou
den. 

Venlo. De afdeeling Venlo van het Bijz. Vrijw. 
Landstormkorps "Limburgsche Jagers" organi
seerde op 27 Juni j.I. groote schietwedstrijden 
op het militaire schietterrein "Groote Heide" 
te Venlo. 

Er werd met scherpe en K.S.O.-patronen 
geschoten. 

De korpswedstrijd was in twee groepen ver
deeld en wel bestaande elk uit vijftallen, die 
met scherpe en met K.S.O.-patronen schoten. 

Elke afdeeling van het korps kon met meer 
,dan één vijftal uitkomen. 

Voorts wer,den personeele wedstrijden, vrije 
baan, gehouden. Aan deze wedstrijden konden 
alle leden van het landstormkorps deelnemen. 

Bovendien was 'n aparte wedstrijd ingelascht 
voor pistoolschutters, terwijl ook een kam
pioenskruiswedstrijd voor K. S. 0. werd ge
houden. 

Aan de verschillende wedstrijden waren div. 
prijzen verbonden. 

Venray. 6 Juni had te Venray de opening 
plaats van het nieuwe schietseizoen van den 
Bijz. Vrijw. Landst., afd. Venray, waarbij 
tevens de in 1936 behaalde prijzen wer,den uit
gereikt en wel door ,den heer V. Pijls, lid van 
de Gewest. Landstormcommissie. Behaald wer-
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van Bylandt, res. luit. kolonel H. A. Modder
man, lid der plaatselijke commissie en res. 
kapt. K. J. van Klaversteyn, plaatselijk leider 
der afd. Zeist. 

De heer Koning bracht gravin van Bylandt 
hartelijk dank voor het feit, dat zij bij het be
gin der eerste oefening aanwezig wilde zijn. 
Het is een langgekoesterde wensch geweest der 
plaatselijke commissie, ook 'szomers oefeningen 
met de afdeeling te kunnen houden. Deze toch 
halen -den band, welke de landstormers te 
zamen bindt, nauwer aan, terwijl ook de schiet
vaardigheid der manschappen er door verhoogd 
wordt. Tenslotte gaf ,de heer Koning mevrouw 
Bylandt de verzekering, dat al haar aanwijzin
gen stipt zouden worden opgevolg,d. 

Tenslotte bracht spr. dank aan den heer 
Hölscher, tuinbaas van "Hoog Beek en Royen", 
die ·den landstormers vele aanwijzingen heeft 
gegeven tijdens het aanleggen der baan. Nadat 
mevrouw Van Bylandt had verklaard, ,dat het 
haar een genoegen was geweest de af.deeling 
van dienst te kunnen zijn, en Kapt. Van Klaver
steyn den heer Koning dank had gebracht 
namens de afdeeling, dat hij de opening had 
willen verrichten, loste laatstgenoemde het 
eerste schot op ,de nieuwe baan, waarna de 
oefeningen een aanvang namen. Later op den 
avond bracht res. luit. kolonel Y. Baan, com
mandant van het landstormkorps "Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie" een bezoek aan de 
nieuwe schietbaan. 

LANDDAG B.V.L. TE JOURE. 
Op 19 Augustus a.s. zal op de IJs

baan te Joure (Fr.) een landdag worden 
gehouden van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm. Als sprekers hopen op 
te treden Mr. H. Bijleveld van Amster
dam en Pater Felix Otten te Huissen. 
Voorts zal 'n Friesch openluchtspel wor
den opgevoerd, getiteld "lt Andert" van 
S. van Romsicht. Met een muziekcorps 
van de Mariniers worden nog onderhan
delingen voor deelname aan den land
dag gevoerd. 
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B.V.L. IN WEST-BRABANT. 

Korpswedstrijden. 
De Gewestelijke Commissie van den 

Bijzonderen Vrijw. Landstorm heeft in 
haar j.l. gehouden vergadering besloten 
om gedurende het schietseizoen 1937 
korpswedstrijden te houden. 

De wedstrijden worden in verschillen
de West-Brabantsche plaatsen gehou
den, waarbij de omliggende afdeelingen 
uitgenoodigd worden. 

De afdeelingen kunnen door 5 schut
ters vertegenwoordigd worden. 

De tusschen () geplaatste cijfers geven 
het aantal beschikbare medailles aan, 
dat voor iedere groep is gesteld. 

De ontvangende afdeelingen zijn: 
(2) Steenbergen, met Kruisland, Din

teloord en Nieuw-Vosmeer. 
(3) Hoeven met Oudenbosch, Oud

Gastel, Standdaarbuiten, Zegge, Bos
schenhoofd en Etten-Leur. 

(2) Het Schijf, met Rucphen, Roosen
daal, St. Willebord en Sprundel. 

(3) Ulvenhout met Breda, Princenha
ge, Ginneken, Bavel, Teteringen en 
Beek. 

(1) Oosterhout met Den Hout en 
Oosteind. 

(2) Klundert met Zevenbergen, Stam
persgat, Fijnaart en Willemstad. 

Al deze banen voor oefeningen met 
Engelsche patronen. 

(3) Vrederust met Bergen op Zoom, 
Halsteren, Lepelstraat, Wouw, Heerle 
en Hoogerheide. 

(1) Zundert met Rijsbergen en Agt
maal. 

(2) Zevenbergschen Hoek met Moer
dijk, Hooge- en Lage-Zwaluwe. 

(2) Made met Wagenberg, Geertrui
denberg, Raamsdonk en Raamsdonks-
veer. 

Op deze laatste banen 
K.S.O.-patronen voor de 
oefeningen. 

gelden de 
wedstrija-

BUNSCHOTEN EN SPAKENBURG. 
Afscheid van den heer J. Sjaardema. 

De plaatselijke commissie in verga·de
ring bijeen, stond in het teeken van af
scheid, immers onze geachte voorzitter, 
de heer J. Sjaardema, moest wegens ver
trek uit ,de gemeente afscheid nemen 
als voorzitter der plaatselijke commis
sie der afd. B.V.L. Met hartelijke woor
den nam hij dan ook afscheid van onze 
commissie, en onze afd. ziet hem dan ook 
noode vertrekken. 

In zijn plaats werd als voorzitter ge
kozen de WelEerw. heer Ds. M. Post, 
Geref. predikant te Bunschoten. Als 
penningmeester de heer J. Koelewijn te 
Spakenburg en als nieuw commissielid 
de heer H. van Dijk te Spakenburg. 

De nieuwbenoemde voorzitter bracht 
aan den afgetre-den voorzitter hartelijk 
dank voor al datgene, wat hij gedaan 
heeft in het belang van den B.V.L., 
den wensch daarbij voegende, dat hij 
altijd met voldoening terug mag zien op 
dezen arbeid door hem met liefde ver
richt. 

De plaatselijke commissie is nu als 
volgt samengesteld: Burgemeester Jac. 
de Vries Jr., ,eere-voorzitter te Bunscho
ten; Ds. M. Post·, Geref. predikant, voor
zitter te Bunschoten; W. Vedder, secre
taris te Spakenburg; J. Koelewijn, pen
ningmeester te Spakenburg (dagelijksch 
bestuur). Leden der commissie: Ds. P. de 
Jong; A. Roos; Tj. Hoogkamp; W. v. d. 
Kolk Jr.; T. Visser; H. van Dijk en 
plaatselijk leider B. Hartog. 



VLIEGFEEST OP YPENBURG 
15000 bezoekers, o.w. tal van burgelijke 
en militaire autoriteiten - Minister Van Dijk 
voert het woord - Velen ondergaan den lucht
doop - Een zee van zakdoeken. 

Ter gelegenheid van den verjaardag 
van Z. K. H. Prins Bernhard, op Don
derdag 29 Juni, heeft de plaatselijke 
commissie van 's-Gravenhage het initia
tief genomen om een vliegfeest te orga
niseeren op het vliegveld "Ypenburg" te 
Rijswijk, waarvoor uit de afdeelingen 
van Zuid-Holland-West groote belang
stelling bestond. Naar schatting zullen 
er pl.m. 15.000 bezoekers geweest zijn. 

Een afdeeling Rijksveldwacht regelde 
het verkeer in de omgeving van het 
vliegveld. 

Het weer hield zich uitstekend en 
werd zelfs later in den middag bijzon
der mooi, toen het wolkendek verdween 
en uit een helder blauwe lucht een fees
telijk zomerzonnetje het vliegveld be
scheen. 

Tal van genoodigden, 

Aan de uitnoodiging het vliegfeest op 
Y pen burg mede te maken, was gaarne 
gevolg gegeven. Het was een rijke schit
tering van uniformen en de zomertoilet
ten der dames gaven het zonovergoten 
terras van het vliegveld een feestelijken 
aanblik. 

Onder de aanwezigen merkten we op 
Luitenant-Generaal J. J. G. Baron van 
Voorst tot Voorst, Gouverneur der Re
sidentie, Commandant van het Veldleger; 
Luitenant-Generaal Jhr. W. Röell, oud
Commandant van het Veldleger; de Chef 
van den Gen. Staf, Luit.-Generaal I. 
H. Reijnders; Luitenant-Generaal P. J. 
van Munnekrede, lid Hoog Militair Ge-

rechtshof; Generaal-Majoor Jhr. J. T. 
Alting von Geusau, Commandant van de 
1e Divisie; Luitenant-Generaal L. F. 
Duymaer van Twist, Voorzitter van de 
N.L.C.; Mevr. Duymaer van Twist; res.
Generaal-Majoor H. de longh, Inspec
teur V rijw. Landstorm; Mevr. de longh; 
de Generaals Hackstroh, Kiès en Zee
man; de Garnizoenscommandant van 
Den Haag, Kolonel A. R. van der Bent; 
de Burgemeester van Rijswijk, Mr. J. A: 
G. M. van Hellenberg Hubar; de Burge
meester van 's-Gravenhage, Mr. S. J. R. 
de Monchy; de Burgemeester van Delft, 
Mr. G. van Baren; res.-Kapitein der Art. 
G. F. Boulogne, Secretaris N.L.C.; res.
Majoor K. A. van Schelven; voorts 
tal van Burgemeesters uit Zuid-Hol
land-West, o.w. de Burgemeesters van 
Naaldwijk, Voorhout, Nootdorp, enz. 
Voorts de Commandant van Soester
berg, Luit.-Kol. van Heyst; de Com
man'aant van de Kooy, Kapitein ter Zee 
van Aller; tal van leden van de gewes
telijke landstormcommissie Zuid-Hol
land-West, van wie wij noemen de he e
ren L. G. Royaards, voorzitter en res. 
Luit.-Kolonel J. P. Boots, Commandant 
van het V.L.S.K. Zuid-Holland-West; 
tal van leden van de plaatselijke land
storm-commissie van 's-Gravenhage, van 
wie wij noemen de heeren Ir. M. C. E. 
Bongaerts, oud-Minister van Watet"staat, 
voorzitter; res.-Majoor J. Kruls, twee
de voorzitter; J. Zandberg, secretaris. 
Voorts oud-Minister J. T erpstra, de 
Deken van 's-Gravenhage, Mgr. J. M. 

van der Tuyn, de Hoofdcommissaris van 
politie van 's-Gravenhage, de heer N. 
G. van der Mey, Ritmeester F. H.A. H. 
Tielens, Districtscommandant van de 
Rijksveldwacht, de heer C. Kolff, voor
zitter van de Nat. Luchtvaartschool, de 
heer D. H. Reinders uit Wassenaar, tal 
van leden van plaatselijke landstorm
commissies uit het gewest, zoomede 
plaatselijke leiders, o.w. res. Luit.-KoL 
G. F. van Hoogenhuyze, tal van hoofd
en subalterne officieren. 

Even voor den aanvang verscheen ook 
de nieuw opgetreden Minister van De
fensie, Z.Exc. J. J. C. van Dijk, verge
zeld van zijn adjudant, Kapitein van den 
Generalen Staf P. M. H. Tielens. 

Openingsrede, 

Ir. M. C. E. Bongaerts, Oud-Minister 
van Waterstaat, voorzitter van de plaat
selijke landstormcommissie van 's-Gra
venhage, hield een openingsrede, waarin 
hij zijn dankbaarheid uitsprak over de 
aanwezigheid van den Minister van De
fensie. Hij heette voorts alle burgerlijke 
en militaire autoriteiten welkom, van 
wie hij in het bijzonder noemde de bur
gemeesters van Rijswijk en Den Haag, 
zoomede de Commandant van het Veld
leger, de voorzitter van de Nationale 
Landstormcommissie, Generaal Duymaer 
van Twist en Generaal De longh, Inspec
teur van den Vrijw. Landstorm. 

Spr. sprak woorden van dank tot per
sonen en instanties, die een aandeel heb
ben gehad in de voorbereiding van deze 
reunie van Zuid-Holland-West en zei
de, dat deze dag zou medewerken om 
een stimulans te zijn voor vele jongeren 
om tot den B.V.L. toe te treden. 

Na een woord van hartelijk welkom 
tot de landstormers gewaagde de heer 
Bongaerts van den band, die er tusschen 
den B.V.L. en het Huis van Oranje is, 
een band die zoo bij uitstek ook op na
tionale feestdagen gevoeld wordt. Spr. 

memoreerde den verjaardag van Z.K.H. 
Prins Bernhard der Nederlanden in har
telijke bewoordingen en deelde mede, 
dat aan H.M. de Koningin, zoomede aan 
Prinses Juliana en Prins Bernhard tele
grammen van gelukwensch verzonden 
waren. 

Van H. M. de Koningin mocht onder
staand telegram als antwoord worden 
ontvangen: 

"H. M. de Koningin draagt mij op U 
te verzoeken zoo mogelijk Harer Majes
teits welgemeenden dank over te bren
gen voor betuiging van aanhankelijkheid 
op 29 Juni ontvangen van de Landstor
mers op Ypenburg. 

Van Heemstra, Secretaris. 

Nadat het Wilhelmus gespeeld was, 
stemden allen hartelijk in met een "Leve 
Z. K. H. Prins Bernhard!", waarmede 
lr. Bongaerts besloot. 

Toespraak Minister Van Dijk, 

In den loop van den middag heeft ook 
de nieuwbenoemde Minister van Defen
sie Mr. J. J. C. v. Dijk het woord ge
voerd. 

Z.Exc., die hiermede voor het eerst 
als zoodanig optrad, gaf uiting aan zijn 
groote vreugde en die van het geheele 
Nederlandsche volk, dat het steeds klei
ner wordende aantal feestdagen in ons 
Vorstenhuis, thans door den verjaardag 
van den Prins weer met één was ver
meerderd. In dit verband, aldus spr., 
was het een goede gedachte van de 
Landstorm-Commissie 's-Gravenhage om 
een luchtfestijn te organiseeren, waar 
burgerlijke en militaire luchtvaart elkaar 
den zegepalm konden betwisten. 

Wij leven, zoo vervolgde Z.Exc., in 
een rustig land en willen ook voor de 
toekomst rust en vrede bewaren. Daar
voor is noodig een apparaat oin de over
heid te helpen bij het handhaven van de 
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orde. En zulk een apparaat is de B.V.L. 
Moge deze, aldus besloot Min. Van Dijk, 
bezield zijn door de onwrikbare gedachte 
van trouw aan Oranje en Nederland. 

Demonstraties. 

Na de opening steeg weldra het esca
drille Ja.V.A. van Schiphol op. 

Onder commando van Kapitein v. 
Weerden Poelman voerden de vijf jacht
vliegtuigen op waarlijk voorbeeldige 
wijze hun oefeningen uit. Vol bewonde
ring volgden de toeschouwers deze be
wegingen. 

Ook het escadrille van het Vliegkamp 
"de Kooy" had groot succes met haar 
demonstraties. 
, Opgetogen gaf de heer D. Asjes zijn 

explicaties voor de microfoon over deze 
pijnlijk-nauwkeurig uitgevoerde oefenin
gen. 

Een welverdiend applaus voor de kra
nige vliegers was ... een zee van zak
doeken. Want dit is dé manier om te 
toonen dat het gebodene gewaardeerd 
wordt. Handgeklap is voor den vlieger 
niet te hooren, maar zakdoeken, en ze
ker zooveel als er nu waren, kan hij uit
stekend zien. 

De instructeur der Luchtvaartschool, 
Schmidt Crans gaf een openbare les te 
zien van een leerling-vlieger, die met 
zijn machine rare sprongen over 't veld 
en in de lucht maakte. Een ander ko
misch nummer was het ballonrammen, 

,,Windekind" en de nieuwe "Condor", 
twee ranke modelletjes van zweefvlieg
tuigen, trokken eveneens de belangstel
ling der toeschouwers. 

Het auto-girovliegtuig was echter fa
voriet. Na de demonstratie, toonden ver
verschillende heeren zich geneigd een 
tochtje met dit vliegtuig te maken, zoo
dat men Ir. Bongaerts, Overste Boots e.a. 
op deze wijze hooger sferen zag op
zoeken. 

En het bleef niet alleen tot de heeren 
beperkt. 

In den loop van den middag werd 
meegedeeld, dat Mevr. v. Dijk, echtge
noote van den Minister, en Baronesse v. 
Voorst tot Voorst, echtgenoote van den 
Commandant Veldleger, met het K.L.M.
vliegtuig den luchtdoop zouden onder
gaan. 

Zij waren niet de eenige dames, die 
de K.L.M.-machine te vervoeren kreeg. 

Voortdurend steeg en daalde de blau
we vogel om weer nieuwe passagiers 
Den Haag in vogelvlucht te laten zien. 
Het was zóó druk, dat later op den mid
dag een tweede vliegtuîg kwam assis
teeren. 

Slotwoord. 

Een slotwoord werd gesproken door 
Z.Exc. Luit.-Generaal Duymaer van 
Twist, die een woord van hartelijken 
dank bracht aan de plaatselijke com
missie van 's-Gravenhage, van welke 
commissie hij in het bijzonder noemde 
de namen van de heeren Ir. Bongaerts 
en Zandberg. 

Spr. verheugde zich er over, dat deze 
Landstorm-reünie zoo uitnemend ge
slaagd is, om zich daarna tot de Land
stormers te richten, die zoo trouw uit 
geheel Zuid-Holland-West naar Ypen
burg opgetrokken waren. Spr. wees op 
de noodzakelijkheid van den B.V.L., ook 
in dezen tijd, en riep allen op om trouw 
te blijven aan de eens gegeven belofte .. 

Nauwelijks was de generaal uitgespro
ken, of de bekende stem van Overste 
Boots klonk door de luidsprekers, die 
een driewerf hoera inzette voor Gene
raal Duymaer van Twist. 

Om 6 uur was het vliegfeest afgeloo-

VALKENBURG 
HOTEL 

,,O-RANJE NASSAU" 
Eerste klas gelegenheid ter plaatse 

pen en 't is wel zeker dat geen enkel 
landstormer deze kennismaking met de 
militaire en civiele luchtvaart niet ge
waardeerd heeft. 

LANDSTORMKORPS 
LIMBURGSCHE JAGERS. 

Onder begunstiging van heerlijk zo
merweer heeft de plaatselijke afdeeling 
van het Landstormkorps Limburgsche 
Jagers op het militaire schietterrein 
Groote Heide een bij uitstek geslaagden 
schietwedstrijd voor Limburgsche Ja
gers en Limburgsche Burgerwachters ge
houden. 

Voor deze wedstrijden, waaraan onge
veer 600 schutters uit het geheele gewest 
deelnamen, was de belangstelling zeer 
groot. 

Tal van autoriteiten waren aanwezig, 
waaronder reserve-Kolonel J. R. L. Jans, 
Commandant van 't Landstormkorps 
Limburgsche Jagers, Kolonel M. Rutgers 
van der Loeff, Garnizoens-Commandant 
van Venlo en Commandant van de Ve 
Infanterie Brigade, reserve le Luit. Mer
kus, als secretaris van de Gewestelijke 
Commissie, voorts tal van officieren uit 
het garnizoen en Commandanten van ver
schillende burgerwachten uit de pro
vincie. 

De voornaamste uitslagen luiden: 
Korps K.S.O.: 1. Burgerwacht, Reu

ver, 241 punten. 
Korps scherp: 1. Burgerwacht, Reuver, 

231punten: 
Geluksbaan: 3. P. Hendrikx, Haelen, 

291 punten. 
Personeel scherp: 1. L. Peeters, Reu

ver, 49 punten. 
Personeel K.S.O.: 1. Custers, Reuver, 

50 punten. 
Pistool personeel: 1. Van der Ster, 

Roermond, 58 punten. 
Pistool officieren: 1. Luitenant Beau

mon, 58 punten. 
Het kampioenskruis werd gewonnen 

door den heer H. W. A. Vaessen, Maas
bree, met 49 punten, na loting met den 
heer In 't Zand, die eveneens 49 punten 
behaalde. 

DEN HAAG. 
Landstormkorps Motordienst. 

De Vereeniging van Vrijwilligers bij 
het Landstormkorps Motordienst hield 
9 Juni in De Galerij een propaganda
avond, waarvoor groote belangstelling 
bestond. Als steeds verleende de orkest
vereeniging De Oude Jagerband, diri
gent de heer A. W. Huguenin, welwil
lende medewerking. 

De voorzitter, de heer 0. van Dijk, 
sprak een woord van welkom, terwijl de 
heer H. M. Vintgens de prijzen voor den 
400 km-rit uitreikte. 

De reserve-Majoor J. G. J. van Loo 
hield een propagandarede, waaraan het 
volgende is ontleend: 

Spr. vertelde eerst iets van de organi
satie van den Vrijwilligen Landstorm in 
het algemeen, om vervolgens te komen 
tot één der onderdeelen: het Vrijwillig 
Landstormkorps Motordienst. De Vrij
willige Landstorm bestaat uit een staf, 
aan het hoofd waarvan de inspecteur 
Vrijwillige Landstorm, vervolgens uit de 
Vrijwillige Landstormkorpsen Motor
dienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst 
en Luchtwachtdienst en ten slotte uit 

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

den Bijzonderen Vrijw. Landstorm, be
kend als B.V.L. De motordienst vormt 
dus geen onderdeel van ·den B.V.L., zoo
als dikwijls ten onrechte wordt ver
meend. Beide bestaan uit vrijwilligers 
met een onkreukbare trouw aan het wet
tig gezag en die door een laaiend en
thousiasme vergoeden wat zij noodge
dwongen misschien te kort schieten aan 
militaire vorming. 

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

Bij bovengenoemd korps zijn geslaagd 
voor Ad.-O.O. Instr. de Serg.-Majoor 
T. Dijkstra te Groningen; 

voor Sergeant: de Korporaal H. F. 
Koster te Beerta; 

voor Korporaal: de vrijwilligers 0. 
Knottnerus te Midwolda, H. R. Leemhuis 
te N. Beerta, T. Oberman te Delfzijl, K. 
Postema te Veendam, C. T. Veenkamp 
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te Delfzijl, J. B. Waterborg te Gronin
gen, A. Wiersma te Grijpskerk, L. van 
Dijk te Zuidlaren, A. de Groot te Zuid
laren, S. v. d. Laan te Zuidlaren, H. Ti
gelaar te Assen. 

MOTORDIENST. 

Te Waalwijk werd een propaganda
vergadering gehouden voor het Land
stormkorps Motordienst. 

De opkomst was goed en de spreker 
adjudant Theiry uit 's Bosch gaf een 
duidelijke uiteenzetting van het ontstaan 
en het doel van dit korps. Hij deed dit 
op zulk een vlotte en aangename wijze, 
dat ieder der aanwezigen aanstonds 
sympathiek kwam te staan tegenover 
den Landstorm met 't gevolg, dat alle 
aanwezigen zich opgaven en Drunen wel
licht een groep zal vormen. 

Vertegenwoordigers waren er van de 
groep Waalwijk en Motorclub Drunen. 

LANDDAGEN. 
19 Aug. te JOURE voor het Vrijwillige Landstorm

korps "FRl,ESCH V,ERBAN,D". 
4 Sept. te ALMELO voor het Vrijwillige Landstorm

korps "TW,ENTSCH V,ERBAND". 
7 Sept. STRE,EKDAG te G:ROOT-AM,MERS voor het 

Vrijw. Landstormkorps "V.E,RBAND ,DORD,RECHT". 

LANDDAG TE GOES. 
Het geografische hart van Zeeland klopt 
warm voor den B.V.L. - Hooge bezoekers -
Het Zeeuwsch Verband defileert onder leiding 
van Overste Bruins - Rede Commissaris der 
Koningin - De landstormer ,Kant, uit Kloetinge, 
ontvangt een fijne sigaar. 

Zaterdag, 26 Juni, Landdag te Goes. 
Het geografische hart van Zeeland, 

zooals burgemeester van Dusseldorp het 
uitdrukte, was Zaterdag 26 Juni getuige 
van een goede demonstratie van den 
Bijzonderen V rijwilligen Landstorm. De 
Zeeuwsche landstormdag bracht er niet 
alleen honderden landstormers uit alle 
hoeken der provincie bijeen, maar ook 
tal van burgerlijke en militaire autori
teiten uit het geheele land, terwijl dui
zenden buitenstaanders - aldus de 
"Avondster" - door hun aanwezigheid 
van hun belangstelling blijk gaven. 

Vroolijk wapperden tal van vlaggen 
in Goes en reeds in den vroegen morgen, 
was er te bemerken, dat er iets zeer bij
zonders aan de hand was. Zelfs uit de 
verste deelen van Zeeland - speciale 
booten waren ingelegd - kwam men 
naar Goes toe, zelfs de landstormers van 
Schouwen en Duiveland voor wie een 
extra-Provinciale boot was ingelegd. 

In de morgenuren gaven militaire mu
ziekkorpsen concerten en maakten mu
zikale wandelingen door de stad. 

De muziekkorpsen van het 3e en het 
14e Regiment Infanterie gaven om half 9 
voor de woning van burgemeester van 
Dusseldorp een reveille ten beste. 

Naast de Walchersche en Beveland
sche drachten zag men de schoudervleu
geltjes van de Axelschen en de schoot
jakjes der dames uit het land van 
Cadzand. 

Tegen half 11 concentreerde zich aller 
belangstelling op de groote markt, waar 
de militaire muziek zich in de tent ge
nesteld had. 

-Dan volgde de ontvangst der officieele 
gasten op het gemeentehuis. 

Wie er waren. 

De bijzondere gasten werden op het 
Gemeentehuis van Goes ontvangen. Van 
hen noemen we den Commissaris van de 
Koningin in de provincie Zeeland, Jhr. J. 
W. Quarles van Ufford, de voorzitter 
van de N.L.C., Generaal Duymaer van 
Twist, zoomede Mevr. de Wilde, echtge
noote van den Minister van Financiën 
en Mevr. Duymaer van Twist. In gezel
schap van Generaal Duymaer van Twist 
waren meegekomen Kolonel b.d. H. Eg
gink, Res. Kapitein G. F. Boulogne en 
Majoor b.d. K. A. van Schelven. Voorts 
Generaal-Majoor H. de longh, Inspec
teur Vrijwillige Landstorm, vergezeld 
van eersten Luitenant-Adjudant H. J. 
Koning, den Ondercommandant van de 
Marine te Vlissingen, Kapitein ter zee, 
H. J. v.d. Stad, met zijn adjudant, Gene
raal-Majoor J. F. v. d. Vijver, militair 
bevelhebber in Zeeland, Kolonel C. P. 
Brückel, Commandant van de 6e Infan
terie-Brigade, Luit.-Kolonel Th. Boeree, 
Garnizoenscommandant te Bergen op 
Zoom, Luit.-Kolonel G. Berghuys, Gar
nizoenscommandant te Middelburg, Res. 
Luit.-Kolonel J. H. W. Bruins, aangew. 
Commandant van 't V.L.S.K. ,,Zeeuwsch 
Verband", vele Reserve Officieren, Bur
gemeesters, o.w. Burgemeester M. Fern
hout, uit Middelburg, leden van de ge
westelijke en de plaatselijke commissies, 
zoomede de heeren Stieger en v. d. 
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N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN 
BLOEM EN M A,G AZIJN 

LANGE HOUTSTRAAT 17, 's-GRAVENHAGE 

Wart, leden Gedeputeerde Staten van 
Zeeland. 

Officieele ontvangst. 

De Burgemeester, Mr. van Dusseldorp, 
verwelkomde de vele burgerlijke en 
militaire autoriteiten, leden van het 
Eere-Comité, van de Nationale Land
stormcommissie, van het College van 
Ged. Staten en van de Gewestelijke 
Landstormcommissie. 

In zijn rede wees spr. op de zegenin
gen van een krachtig, stabiel en met 
vaste hand geleid landsbestuur. Daarom 
is hij van oordeel dat ieder gouverne
menteel gezind burger en ieder aan een 
bestendig en krachtig overheidsgezag 
toegewijd vaderlander den B.V.L. dank 
verschuldigd moet zijn voor zijn dien
sten aan Koningin en Vaderland gege
ven, vrijwillig en zonder eenig materiieel 
voordeel, slechts volgend den drang van 
hart en geweten. 

Wij bidden God - zoo besloot de 
Burgemeester - dat Hij zijn zegen wil 
bestendigen aan Vorstin en vaderland. 

Na een driewerf hoera voor H.M. de 
Koningin werd de rede van den Burge
meester beantwoord door den voorzit
ter van de Nationale Landstormcomm.is
sie, Luitenant-Generaal Duymaer van 
Twist, die dankte voor de prettige ont
vangst in het vriendelijke Goes en het 
mooie Goesche land. Moge Goes, waar 
zooveel Oranje lief de wordt gevonden, 
blijven ,een centraal punt van bloei, 
waarin het gezag wordt hoog gehouden. 

Hierna werd de eerewijn rondgediend. 

Het defilé. 

Klokslag half 2 ving het defilé aan. 
Voor het Stadhuis stonden de burger
lijke en militaire autoriteiten. Vóór hen 
trokken - terwijl een tweetal militaire 
muziekkorpsen en Hosanna terzijde op 
het marktplein waren opgesteld - de 
landstormafdeelingen, de meeste voor
zien van vaandels, uit de verschillende 
deelen van de provincie voorbij. We 
zagen ze van allerlei leeftijd, jonge man
nen en ook wel oud-gedienden, maar 
allen den B.V.L. getrouw. 

Het was een schoon gezicht, waarbij 
wel treffend tot uiting kwam, door de 
tientallen vaandels - waaronder zéér 
fraaie! - en door de verschillende klee
derdrachten, dat geheel Zeeland aan
wezig was. 

Een keurige indruk maakten ook de 
matrozen, die in kwieken pas voorbij 
marcheerden, en de onder-officieren van 
,,de veld" uit Bergen op Zoom te paard. 
Ongezadeld reden ook de Zeeuwsche 
boeren op hun stevige paarden in den 
stoet mee. 

In totaal werd, naar schatting van 
"De Ned." door ongeveer 2000 personen 
aan het defilé deelgenomen. 

Nadat het defilé aan den Parallelweg 
opgesteld was, werd de volgende route 
genomen: Stationsweg, B. de Witte
straat, Kreukelmarkt, Singelstraat, Kor
te Kerkstraat, Groote Markt, Opril, 
Koningstraat, Groote Kade, Brug, J. A. 
v. d. Goeskade, Westhavendijk, Schen
geweide. 

De Landdag. 

Om ongeveer 2 uur arriveerde het 
hoofd van den stoet op het fraaie land
dagterrein aan den Polderschenweg, dat 
geheel voor de ontvangst der gasten en 
de demonstraties was ingericht. Voor de 
hooge gasten was zelfs ,een speciale 
overdekte tribune gebouwd. Verder was 
er een groote consumptietent en zorg
den luidsprekers er voor dat het gespro
k en woord voor de duizenden - want 
de belangstelling was ook hier zeer 
groot - verstaanbaar was. 

-De voorzitter van de gewestelijke 
landstormcommissie Zeeland, Overste 
Bierman, verwelkomde de autoriteiten, 

HOMOEOPATHISCH 
ONDERLING FONDS ·.H.O.Z.O. 

1. voor ziekenhuisverple
Uitgaande van de Vereeniging ging en operatiekosten. 
tot bevordering der Homoeo- Vrije keuze van Genees
pathie in Nederland. heer en Ziekenhuis. 

Inl. verstrekt de Adm., Zuiddijk 70, Zaandam, 

maar richtte zich daarna speciaal tot de 
Zeeuwsche landstormers. De oproep tot 
U, aldus spr., is niet tevergeefs geweest. 
Denk aan 1918, toen de Zeeuwen en 
Friezen naar Den Haag trokken, om re
geering en vorstenhuis te verdedigen. 
Ook later waart ge steeds paraat. In 
regeeringskringen kan men gerust zeg
gen: ,,Dat zijn de mannen, waarop we 
kunnen rekenen." 

De B.V.L. is nog steeds noodig. In ge
heel Europa is er onrust. Het zou niet 
te verwonderen zijn als dat beroep op U 
eens werkelijkheid werd. Maar ik ben 
er van overtuigd, dat dan allen zullen 
opkomen, voor de volle 100 pCt. (Ap
plaus en instemming.) 

Met een opwekking tot trouw en steun 
aan den B.V.L. eindigde spr. Een der 
militaire muziekkorpsen zette daarop 
het Wilhelmus in. 

Rede Commissaris der Koningin. 

Vervolgens werd het woord gevoerd 
door den Commissaris der Koningin in 
de provincie Zeeland, Jhr. Mr. J. W. 
Quarles van Ufford. Spr. zeide, helaas 
den landdag te Vlissingen niet te hebben 
kunnen bijwonen, doch de uitnoodiging 
van dezen landdag gaarne aanvaard te 
hebben. Hij is getroffen door de zoo 
groote schare, die hier getuigenis af 
komt leggen van haar liefde en eerbied 
voor H.M. de Koningin en haar trouw 
aan het gezag. De B.V.L. heeft zich in 
Zeeland tot een krachtig instituut ont
wikkeld, waarop men, als het noodig 
mocht zijn, niet tevergeefs een beroep 
zal doen. Men leest in de bladen zooveel 
over de aantasting der vrijheden, doch 
als men naar vele andere landen ziet, 
hoe daar elke vrijheid geknot is, vooral 
op geestelijk gebied, dan krijgt men te 
meer oog voor de cultureele waarde en 
vrijheden van ons eigen land. Men heeft 
echter te bedenken, dat er naast vrijheid 
een sterk gezag moet zijn en spr. wijst 
in deze op de waarborgen die ons Vor
stenhuis ons biedt. De Vader des Vader
lands gaf in dezen 't voorbeeld, en door 
de vorsten en vorstinnen die na hem 
kwamen is dat voorbeeld treffend nage
volgd. Spr. wees met nadruk op de vrij
heden, vooral op geestelijk gebied, die 
ons volk geniet, en hoe het in velerlei 
opzicht een voorrecht is, hier te mogen 
leven. 

Na een woord van hulde voor het 
Instituut van den B.V.L., besloot spr. 
met de uitnoodiging het zesde couplet 
van het Wilhelmus te zingen. 

Rede voorzitter N.L.C. 

Zijne Excellentie Luitenant-Generaal 
L. F. Duymaer van Twist, voorzitter 
van de Nationale Landstormcommissie 
dankte allen, die dezen dag hebben 
voorbereid, in het bijzonder Overste 
Bierman en eerste Luitenant J. G. Eck
hardt. Vandaag blijkt wederom, dat de 
B.V.L. ook in Zeeland paraat is. 

Onze B.V.L. is noodig. Men zie 
maar naar Spanje, Frankrijk, Rusland, 
Duitschland, e.a. Hier, in ons land, kun
nen we in alle rust en stilte samenkomen. 
Dat danken we naast God aan een sterk 
gezag. 

Toch dreigt ook in ons land gevaar. 
De grondslagen worden ondermijnd door 
revolutionaire bewegingen, al maken ze 
- dit is op 26 Mei wel gebleken - geen 
kans. (Applaus.) 

Van den B.V.L. met zijn 88.000 mannen 
gaat •een groote preventieve kracht uit. 
Wij gaan voort onze beste krachten te 
geven aan den B.V.L. 

Gij, mannen, wilt U vrijwillig geven, 
tot verdediging van de vrijheden van 
ons volk en om den troon van Oranje 
te schragen. Ook de Zeeuwsche vrijwil-

lig ers zeggen: ,,Handen af van ons land, 
van ons Oranjehuis, trouw aan Koningin 
en Vaderland tot in den dood." (Krach
tig applaus.) 

Demonstraties. 

Hierna vingen de - we volgen hier 
het verslag uit de "Avondster" - de
monstra ties aan met het figuurrijden van 
de motorrijders van het V.L.S.K. ,,Mo
tordienst Zeeland", gevolgd door ca
rousselrijden door de onderofficieren 
van het 7e reg. veld-artillerie te Bergen 
op Zoom, die keurige en door het pu
bliek hoog op prijs gestelde springdemon
stra ties gaven. Het "stoeltjerijden" door 
de Bevelandsche boeren op zware 
Zeeuwsche paarden en in Zeeuwsch cos
tuum vormde een humoristisch, de "Hon
gaarsche Post", door wachtmeester van 
Luyk uit Bergen op Zoom met 12 paar
den gereden, een sensationeel nummer 
van het programma. De demonstraties 
van Vlissingsche matrozen ten slotte wer
den met aandacht en waardeering ge
volgd. 

De eeuwenoude Koninklijke Hand
boogschutterij "Jacoba van Beieren" gaf 
tijdens den landdag demonstraties in het 
,,gaai-steken" en het pleit voor de goe
de stemming, die alles overheerschte, 
dat een der aanwezige generaals en vele 
van zijn hoogere ondergeschikten niet 

GARAGE "CITAX", GOUDA 
IS en IlLIJFT het adres voor 
TAXI's en LUXE AUTO's 1 

PRIJZEN BILLIJK TELEFOON 3000 

schroomden om daadwerkelijk aan te 
toonen, dat zij deze kunst allerminst 
meester waren. 

Het was een prachtige dag, die vele 
hoogtepunten bood. Memoreeren wij nog, 
dat de landstormer Kant, uit Kloetingé, 
oudgediende van het Ned.-lndisch leger 
en drager van de Militaire Willemsorde, 
een van de hoogtepunten van zijn leven 
beleefde, toen hij aan de militaire auto
riteiten werd voorgesteld en van Luit.
Generaal Duymaer van Twist een fijne 
sigaar mocht opsteken. 

ADRESVERANDERING. 

Het bureau van de Administratie van 
"Het Landstormblad" is verplaatst naar 
van Lidth de Jeudestraat 26, Utrecht, 
Tel. 14828. 

GEWESTELIJKE COMMISSIE 
,,GRONINGEN". 

Met ingang van 1 Juli 1937 is opge
treden als Secretaris der Gewestelijke 
Landstorm Commissie "Groningen" de 
Res.-Kapitein der Militaire Administra
tie N. J. van der Wal, Kraneweg 14, 
Groningen. 

Res. Kapt. N. J . van der Wal. 
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GROEP A. 

(Onder de 10 jaar.) 

VOGELRAADSEL. 
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Zet op de plaats der puntjes telkens 
een letter, zoodat ge •een vogelnaam 
krijgt. 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar.) 

VOGELRAADSEL. 
V 

1 
a 
a 
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Zet op de plaats der puntjes telkens 
een letter, zoodat ge een vogelnaam 
krijgt. 

JUFFROUW SNOEK EN DE 
SCHATTERS. 

Juffrouw Snoek had hooren vertellen: 
,,de schatters zijn in de buurt bezig!" 

Op het hooren van dit bericht werd 
ze eerst een beetje verlegen en toen ge
weldig boos. 

De schatters! 
Ja, ja! ze kende maar al te goed die 

brutale heeren! Die worden door het ge
meentebestuur uitgezonden, om te zien, 
welke mooie dingen je zoo al in je huis 
hebt. En hoe deftiger zij het vinden, hoe 
meer belasting je moet opbrengen. 

De schatters! 
Ja, ja! die zijn zoo brutaal als de beul 

van Haarlem! Ze vallen zoo maar als 
Noormannen je huis binnen. Ze steken 
nieuwsgierig overal hun neus in; zelfs in 
de W.C. Alsof je de grootste schavuit 
bent, kijken ze haast dwars door je huid 
heen, omdat ze meenen, om den tuin ge
leid te worden. 

De schatters! 
Ja, ja! die akelige dwarskijkers! Ze 

snuffelen heel je huishouding door. Met 
een ijskoud gezicht halen ze de heele 
boel onderst boven, zoodat het een 
groote uitverkoop lijkt. Maar ik zal ze 
krijgen die wijsneuzen, die spionnen! 
Dat beloof ik ze! 

Ik moet toch al zooveel aan belasting 
opbrengen; dus zet ik gauw m'n kost
baarheden achter slot en grendel! Ik zal 
die speurhonden wel een rad voor de 
oogen draaien; anders heet ik geen 
Juffrouw Snoek meer! 

Ik stop m'n fijnste spulletjes op zolder 
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Schitterend helder en frisch, 
Wat door "De Ruiter" gewasschen is! 

STOOMW ASSCHERIJ "DE RUITER" 
Tulpenburg 30-30a, Leeuwarden, tel. 5707 

in m'n oude kabinet! De heeren zullen al 
erg glad moeten wezen, om ze daar te 
vinden! ... 

Juffrouw Snoek voegt de daad bij 't 
woord. En weldra is al haar goud en 
zilver, haar kristal en porcelein en 
andere dingen van waarde op den don
keren zolder in de geheime bergplaats 
gestopt. 

't Was een heele opruiming uit de 
salon en de huiskamer. Wat was het nu 
akelig ongezellig en leeg op schoorsteen, 
buffet en pianokast! En dan die kale 
wanden, alsof het schoonmaaktijd was! 

Juffrouw Snoek is over haar list zeer 
voldaan. Met een hoogroode kleur van 
inspanning zakt ze zuchtend op den 
divan neer, om eens lekkertjes uit te 
blazen. 

Nauw'lijks zit ze echter, of daar 
rinkelt de bel in 't portaal. Haastig tript 
ze door de gang en opent de voordeur 
met groote oogen. 

"De schatters, Juffrouw!" zegt één der 
twee heeren met een beleefde buiging. 

"Dag heeren! Kom binnen!" luidt de 
poeslieve uitnoodiging, waaraan zij on
middellijk gevolg geven. 

11 We zullen met de opname maar 
direct beginnen", spreekt nummer twee. 

De één zet z'n bril op den neus, en de 

Hotel "HOBBEL" 
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 

ander neemt z'n vulpen ter hand. Zoo 
gewapend, nemen de schatters de meubi
leering nauwkeurig op, terwijl Juffrouw 
Snoek om hen heen blijft drentelen. 

Zij scherpen hun oogen in de scheme
rige pronkkamer. Aan hun gezicht kon 
men wel merken, dat die povere om
geving hun verbazing opwekt. 

Ondertusschen maakt de heer met de 
vulpen ijverig aanteekeningen. 

Na de mooie kamer nemen ze het 

De Auto-Onderlinge, Gronin
gen, vraagt vertegenw. (persp. 
Insp.). Meeste autoverzek. in 
ons land. Premiën All-Risks 
vanaf f80.-, W.A. vanaf f22.50. 

, ,, 

HAPE's PUDDINGEN 
staan aan de spits 

F. G. TIEMAN 

woonvertrek en de keuken op. Vervol
gens gaan de schatters de trap op, om 
de slaapkamers te inspecteeren. 

Met een kloppend hart staat Juffrouw 
Snoek aan den voet van de trap te 
luisteren. 

Is het verbeelding of niet? Daar hoort 
ze de dreunende voetstappen weer 
kraken! Och lieve m'n tijdje: op de 
zoldertrap! Van schrik krijgt ze een 
krop in de keel. Wat zal haar nu toch 
overkomen? 

,,Juffrouw! wil u even deze kast open
doen?" roept plotseling één der schat
ters naar beneden. 

Juffrouw Snoek krijgt haast een stuip 
van ontsteltenis. Beurtelings wordt ze 
lijkbleek en pioenrood. Ze houdt zich 
aan de trapleuning vast en zwijmelt met 
groote moeite naar boven. Bevend over 
haar gansche lichaam, en hijgend als een 
sleeperspaard bereikt ze den zolder, 
waar ze de schatters voor het oude 
kabinet ziet staan. 

Vriendelijk wordt het verzoek her
haald: 

"Och, juffro~~! maak dit kabinet 
eens even open! 

,,Och, Heeren!" is het stotterend ant
woord; ,,'t is - 't is maar 'n ouwe rom
rommelkast, en de si-sleutel is zoek!" 

"Een ouwe rommelkast zegt u?" En 
de schatters kijken haar met een ge
heimzinnig lachje aan. 

De een geeft een stevigen duw, de 
ander doet een forschen ruk .... krak
krak! en daar breekt één der paneelen 
knetterend stuk. 

.,KNAL" 
·sMAAKT ALS CHAMPY 

' ' ' . ' ' 
::_ . . . ~ , . . . , ' ) 

"° '' 1 1 i 1 1 1 1 

Op dit hach'lijk oogenblik druipt Juf
frouw Snoek meer dood dan levend 
naar beneden. 

Hoe kijken de schatters hun oogen 
uit! Die oude rommelkast bevat een uit
stalling van allerlei kostbare artikelen. 
Sommige open en bloot; andere in doo
zen, étui's en papieren gewikkeld. Alsof 
het ,een kleine, maar fijne galanterie
winkel was! 

De schatters proesten het uit van 
lachen, terwijl ze den buit nauwkeurig 
aanteekenen. Als ze klaar zijn, gaan ze 
naar beneden. Ze roepen Juffrouw 
Snoek; doch deze is onvindbaar. Maar 
de ontvanger der belastingen kan haar 
wel vinden. Hij zendt haar een biljet met 
zulk een hoog bedrag, dat ze een week 
lang zit te huilen. Haar berouw komt 
evenwel een beetje te laat. Want be
talen tot den laatsten stuiver toe, is de 
boodschap. 

OOMBERTUS. 

BIJLOO'8 

MOTORBOOTDIENST N.~ 
ROTTERDAM 
SCHIEDAM -
ZAANSTREEK 

Firma G. SIETSMA Sigarenmagazijn 

Adres Rotterdam: 
Nieuwehaven no. 49, tel. 13558 
Adres Schiedam: 
Overschiescbestr. 78, tel. 68114 

Buick- en 
Cheorolet Dealer 

,, CAAN VAN NECK" 
Caan van Necklaan 9 

. bij den Haagweg 
Luxe Verhuurinrichting 

Rijswijk (Z.H.), tel. 119590 
TEL. 3451 · ZWOLLE 

WIE HELPT B.V.L.-er, 25 j., 
gediend hebb. bij R.W., aan 
werk of betrekking, als met
selaar, bij een N.V. of bij een 
heer die boerderijen bezit, 
waar soms een metselaar 
noodig is voor nieuw of rep.
werk, of iets dergelijks? Is in 
het bezit van diploma metse
laar en v.g.g.v. Brieven onder 
no. 91 aan bureau v. d. blad. 

WIE HELPT 

HELLEVOETSLUIS 
NIEUW HEL VOET 
OOSTVOORNE 

ZENTRA-HORLOGES 

Sigaren-Tabak-Sigaretten 
H. G. J. WOLF 't Is d~:D:}:!~~:~:nkast 
- LEIDEN - zorgt, als een moeder 

GEBRS. DE . JONG 
Motorboot- en autodiensten 
Telefoon 306 • HEERDE 

5 x wekel. dienst op R'dam
Den Haag-Leiden; 2 x wekel. 
dienst op Gron.-Maastricht; 
2 x wekel. dienst op Breda. 
DAGELIJKS naar UTRECHT 

ANDIJKER TAFELKOEKEN 
Het neus je van de zalm I 

Prijs 25 et. per bus Verzending door geheel Ned. 

J. v. HOOGEN 
ORANJESTRAAT 25 • ASSEN 

948 TELEFOON 948 

88 ,BRiEESTRAAT 88 
P.J. HECKER, DORDRECHT 

voor haar kind. 
Stoom en Chem. Wasscherlj 
en Ververij "DE LELIE" 
BERGEN OP ZOOM __ _ 

Firma FAUST & DE VRIES 
Andijk-Oost 

een jongen Landstormer, 23 j., 
aan een vaste betrekking? In 
bezit van diploma marechaus
see, lengte 1.80 M., van g. get. 
voorz.; godsd. Geref. Brieven 
onder no. 92 bur. v. d. blad. 

DE 
,Militaire- en 
Burgerkleermakerij 

Voorstraat 257 - Telef. 4796 
Sinds ruim 25 jaar 
het adres voor prijzen 

Groninger Koekbakkerij NV C W PANNEVIS LITHO 
SIMON BOLT • • • • " 

Nieuwe Boteringerstraat 23 ZAADTEELT-ZAADHANDEL "ZAANLANDJA PRACTISCH E Speciaal adres voor op luxe en huishoude-
R I J B R O E K E N lijk gebied. 

TELEF. 5306 DELFT ZAANDIJK 
Stort op Giro 263417 f 1.- of 
f 1.50, enz., en U ontvangt HU I SV ROUW ---------- Verzending naar alle plaatsen 

KO·OPT 
BIJ 

Automobielbedrijf POT PURGEER- EN BLOED
van zuyle~tr"a~~ ~t~5 ZUIVERENDE PILLEN 

e e n f ij n e k o e k ! 

VOOR SCHIETPRIJZEN 
naar VR,OOM & 

DRE1ESMANN 

H. FRIS 

Telefoon 716429 
WASSENAAR 
• • 

Luxe verhuur - Reparatie-inr. 
Stalling, benzine, olie, banden 

TELEFOON 261 J FABERY .DE JONGE 
MIDDELHARNIS . JUWELIE,R 

van H. VAN AKEN, 
Apotheker Specialist 

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

Prijs f 0.60 per doos 

ALEX DE WIND's 
,,PORCELEIN HUIS" 

Groote Marktstraat no. 18 
Den Haag (naast Hema) 1 
Vereenigingen extra korting/ 

W .I.B.A. Winkel-Exploitatie 
Verkrijgbaar bij Apo- GROOTE SORTEERING 
thekers en Drogisten. IN BETERE KWALITEIT 

LUXE AUTO VERHUUR 

Uitsluitend nieuwe wagens! 
SEDERT 1895 Importeur: Hoofdkantoor: MEPPEL 

HOOFDSTRAAT 133 S.CHULTE & THIEME Speciaal adres voor: Naai-

KOOPT 

' 

Garage "VITESSE" 
BIJ ONZE A. A. DE ZEEUW 

ADVERTEERDERS ■ Scbeldekafü~5~ ~ ~~f~o; ~~ 

~ 

Luxe verhuur-inricht. Prima 
materiaal. Ervaren personeel. 

KONINKLUKE = BEGEER MEDAILLES 
INSIGNES 
SPORTPRIJZEN 1 ~VOOR....,""!50t0""!!'!" T!N 

LEVERANCIERS VAN DE OFFICIEELE LANDSTORMMEDAILLES 

Postbox 55 Middelburg machines, electra waschmach. 

TUIN-, BLOEM- STEE,N- EN OFFSETDRUK, 

EN LANDBOUWZADEN R E C L A M E, 
Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek VERPAKKINGEN, ETIKETTEN 

~~ ~ ~ ~ ~ 1 Wielrijder, ~ 
~ ~ ~ voelt ~ 

1 :i 1 
~ volkomen ~ 
~ ~ 
~ veilig? 

Zich veilig voelen in het drukke verkeer, is voor den 
wielrijder van onschatbare waarde. De Fongers-berijder kent 
dat gevoel van veilig rijden Het voorkomt onnoodige 
nervositeit, rijfouten en ongelukken ~ 

~ Thans beslaat voor dat gevoel nog meer grond. Vanof ~ 
~ t:fli;h;idsto~lr~:J~ngers de geoctrooieerde Fongers- ~ 

~ RIJDT VEILIG •.. RIJDT ~ 
~ ~ 1 FONGERS 1 
~ NEERLAND'S FRAAISTE EN VEILIGSTE ~ 
~ RIJWIEL VOOR DEN LAAGSTEN PRIJS! ~ 

~ ~ 
/41: 
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SIGAREN ,MAGAZU N 

A. Drüghorn Firma C. en S. VALKENBURG & Co. 
SCH E:RPENZE1E,L (Geld.) Javastr.57. Haag.Tel.113290 

Tel.7-Telegrammen H. DE VINK - DEVENTER BloemenmagaziJ"n 
siMoN-VALKENBURG wALsTRAAT 67 Specialiteit: UNIFORMEN FIRMA 

Fabrikanten van: 
Diverse soorten Singelband, Touw- ;~;~T;;;;•~; ,,WILLGO" _ AMERSFOORT H. J. BARM[NTLOO 
werk en Techn. Banden en Weefsels 0FF1c1AL FORD-DEALER JAVASTRAAT 43 

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF 

ZANEN VERSTOEP N.V. 

GROOT HERTOGINNELAAN 39 - 's-GRAVENHAGE 
(hoek Stadhouderslaan) Telefoon no, 336230 

Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal 
Aannemers van grond-, spoor-, hei- en betonwerken 

FIRMA A. ZWAAN Jr. N.V. 
ZAADTEELT • ZAADHANDEL 

ENKHUIZEN 

We zijn reeds 50 jaar paraat 

Tot 't leveren van goed zaad! 

• 
Waar niet vertegenwoordigd, 
wederverkoopers gevraagd 1 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE • PETROLEUM • OLIIIN EN VETTEN 

MACHINEKAMER BEHOEFTEN 

MOTORBOOTDIENST DELFT-ROTTERDAM v.v. 

TRANSPORT naar alle plaatsen 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G. 
DELFT - HOOIKADE 31 - TELEFOON ,s7 

BARCHMAN WUYTIERSLAAN 196 . TELEFOON 781 DEN HAAG - TEL.111561 

H. v. VEEN - KISTENFABRIEK 
IJSSELMUIDEN Telef. 246 KAMPEN 

K. A. HAVELAAR 
MOERKAPELLE (Z.H.) 

Specialiteit in: 
SCHOFFELMESSEN. STALEN ZWINGEN 
WIEDMACBINES • BOERENWAGENS OP 
LUCHTBANDEN • STALEN WINDMOLENS 
voor waterbemaling, stormzeker. Vraagt prtls. 

LANDSTORMERS! RUBBE1R 
VOOR 

KLAVERRUITERS 
JE ADRES : 

Jb. HOGENBOOM EN ZN. 
Spijkenisse • Telefoon no. 3 

LIES-, DIJ- EN KNIE-

LAARZEN 
Kwantums speciale prl)zea 1 

J. MONSTER, 
Gorinchem - Telef. Si1 

Firma J. KAKES FIRMA P. S. ANES 
BOUWKUNDIGE 

ZAANDAM 
Taxatie - Expertise 

BRANDSTOFFENHANDEL 
LEIDEN 

OUDE HEERENGRACHT 19 
TELEFOON No. 3251-4984 TELEFOON . No. 587 

ZWIERS' 
UNIFORM
KLEERMAKERIJ 

Hertogstraat 2 7 
ARNHEM 
·------

Gediplomeerd Coupeur 
der Europeesche Mode
Academie 

·------

Zendt uw wasch naar 
Apeldoornsche W asch-industrie 

,,Astra" 
Gebr .Bofsenbroek,Apeldoom 
Speciaal ingericht voor militaire 
wasschen. - Vraagt prijsopgaaf. 

GARAGE "FRANX" 
ZOETERMEER 
TELEFOON No. 38 

l ste klas reparatie-inrichting 
voor auto's 

Autogen. en electr. lasschen 

Oorkonden, Huldeblijken, Eere-dlploma's, Pracht-albums, Firma 
Fam.-wapens, Naamlijsten, Menu's Reclamekaarten enz. Wed. Boonstoppel & Zn GARAGE "BOOIJ" 

Levert Un iformen voor 
alle W apens en Dienst
vakken ·------
Vraagt prijscourant of 
coupeursbezoek § GEB,R. GREVENSTUK § Waddinxveen F RANSCHE KERKSTR. 20 

TELEFOON No. 778274 
VOOR BU R G 

·------
Hof-Calligrafen en Teekenaars, Rokln 98, bij het Spui, A'dam • 

Lak~ en Vernisfabriek Prijzen zeer billijk • 
• HET ADRES VOOR 

1 
BANKZAKEN EFFECTENZAKEN 

NEDERLANDSCHE 
HANDEL-M.AATSCHAPPIJ,N.V. 

1 
Levering 

ui_tsluitend aan den handel VLAGGEN-VAANDELS 
N.V. SLUIS & GROOT's INSIGNES 
Kon.Zaadteelt en Zaadhandel 

LUXE VERHUUR EN TAXI'S 

Borduuratelier 
C. Don c k er 

Fa. Chr. Schotanus & Zn --------
Rijks gedip l. Mr. Kleermaker 
Telefoon 29 Minnertsga 
Heerenkleeding naar maat 
Pracht sorteering stoffen. 
le k las coupe en afwerking. 

VLAGGEN 
AANDELS 

HOOFDKANTOOR AMSTERDAM 
AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM, 's-GRAVENHAGE 

EN IN 40 ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND 

VRAAGT PRIJSOPGAAF VOOR UW 

TIMMERWERKEN 
bij de 

N.V. Timmerfabriek "DE CONCURRENT" 

TEL. No. 1 

Concurreerende prijzen 

·BERGAM,BACHT 

Vlugge levering 

Spe c ia a l a dr es v o o r Won in g b o u w 

ENKHUIZEN 

TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

L E IDEN 
BREESTRAAT 159 - TEL. 851 

Lage prijzen. 
OVERAL TE ONTBIEDEN 

Levering uitsluit. a. d. h andel ---------- Coöp. Melkproductenfabriek 

BEKERS - MEDAILLES 
L. P. BOSMAN · DEN HAAG 

WESTEINDE 36 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen, Uniformborduursels ----------

LAAT 
OP UW RIJWIEL EEN 

WOERD Kettingkast 

Stoomwasscherij "De Maas" 
FIRMA 

SCHREUDERS EN TROUW 

IJsselmonde 
MONTEEREN ! Verzen ding door het geh. land 

,,OP HOOP VAN ZEGEN" 
DEDEMSVAART 

levert steeds eerste klas 
--- BOTER en KAAS --W 
tegen concurreerende prijzen 

TELEFOON 5 0 6 

RIJSWIJK Z.H. 
LORENTZ
GARAGE Kwaliteit AA is de beste TARIEVEN OP AANVRAAG ---------KOOI J - T AX ALLES VOOR uw WAGEN 

'T IS NU KUIKENTIJD! A. NAGTEGAAL Mzn. 
J. s. B. _ OPFOKVOER No. 1 Aarkade 58 - Tele!?on 187 

k "k t t "f weken· Alphen a. d. RiJn 
voor m ens O VIJ · Geregelde Motorboot- en Auto-
f 4.25 per 25 K.G., f 2.15 per Id' t Al h d R"' 
12½ K.G., f 0.90 per 5 K.G., f 0.50 sne iens P en a ... · 1J_n, 
per 2½ K.G., f 0.20 per 1 K.G. Bodegraven, Beverw1Jk, U1t
Wederverkoopers en winkeliers, geestt, Zhaanstil·eek, Allkmt aar 

vraagt prijs en ussc enge egen p aa sen. 
J. SUIJKER, BERKENWOUDE 

NIEUWLANDSINGEL 69 
TE L EFOON No. 3220 DAGELIJKSCHE EXPEDITIE 

- op -
ALKMAAR Medemblik-Zaanstreek-A'dam 

GTI OOT WAGENPARK Alkmaar· Hoorn· Enkhuizen 
Bestelhuis Medemblik. Hoorn: 

Buitenritten 5 et. p. K.M. ,,'t Onvolmaakte schip", Breed 
no. 2, tel. 82; Amsterdam: N.Z. 

G M A STEIJLEN Voorburgwal 45-57, tel. 46805. 
• • • H. KLOOSTERHOF & ZONEN 

--------------------- ---------- STOOMWASSCHERIJ EN DOl't°.KERSTRAAT50 

KOLEN CHEM. WASSCHERIJ HARDERWIJK GRAAFSTROOM's W.L.D. 
De man van standing 

draagt 

W.L.D.scHoENEN 

1 
Verkrijgbaar in alle 

[ lllfflllllllmllUDlmtalDIIIDDII voorname zake,_n ___ 

MELK VAN DE "VECHT EN DIJK" 
ORANJE-NASSAU -MIJNEN Fa. C. HAGEMAN & ZN. Tel. l 4l - Giro 119428 

TEL. 11 UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
EN ZUIVELPRODUCTEN 
Ver k r ijg b aar: 

P. G. LODDER NEDERHORST DEN BERG Coupeur steeds te ontbieden 
2e ROSESTRAAT 7 Vraagt onze prijscourant D _________ _ 

Filiaal DORDRECHT 
Voorstraat no. 119 

Filiaal ROTTERDAM 
Oranjeboomstr. 133 

Smit, Bottenberg en Co ---------ROTTERDAM . TELEF.12202 ----------

R.KLOOSTRA UNIFORMEN Oud-Beierland 
Telefoon no. 38 

BERICHT 
voor de dames van 
al de B. V.L.-ers 1 --Geachte Dames ! 

Brandstoffen handel 
.J. F. KLUIJTMANS-v. d. LAAK - EINDHOVEN 

G. J. RHEBERGEN • 
(voorh. JULIUS HUF) CEMENTSTEENF ABRIEK 

Wilt U tot aller tevredenheid 
trakteeren, neemt dan on ze 

fijne Dê-Dê-Wafels 
Beleefd aanbevelend, KERKSTRAAT 18 - TELEFOON 2183 Buiten Damsterdiep 36--36a 

Uniform- en Civiele kleeding naar maat. Volledige garantie GRONINGEN 
A M STER D A M en HANDEL in 

Keizersgracht 433 - Tel. 30433 B O UW MA Î ER IA LE N 
R. DIJKSTRA'S BAKKERIJ 
DOKKUM B~ 
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DE DRANK DIE U STEEDS FIT DOET ZIJN 

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA 
SPECIALITEIT UNIFORMEN. • Prima Coupe. - Reizigersbezoek op aanvraag. 

VINK'S CONSERVENFABRIEKEN N.V., AFD. MOSTERIJ 
HIEN· DODEWAARD, BETUWE. 

BRINKERS' ROOMBOTERFABRIEKEN N.V. 
ZOETERMEER 
HET ADRES VOOR ~o 
_EERSTE KWALITEIT ort 1--P 
- •1\6 

0 iQO \~ 1 Zowel verpakt 
p als In fust. 

Leveringen uitsluitend aan de handel 
TELEFOONNUMMER ZOETERMEER 4 

DE MOTOR VAN UW WAGEN GE

MELKPRODUCTENFABRIEK AMSTERDAM 
DE EENDRACHT Hotel 
BARNEVELD - TeL '6 
Directeur: T."\Viersma 

Levert alle melkproducten, 
met goud bekroond, uiterst 
concurreercnd. - SPECIAAL 

KRASNAPOLSKY 
Centraal gelegen - elk 
confort -matige prijzen 

Café-Restaurant Suisse 
Heerestraat no. 26 

Groningen TELEFOON No. 53 

't M tb k d R BERKEL EN RODENRIJS ees e en e estaurant 
en Café ter plaatse __ Huisbrand-

en lndustriekolen 
VERPAKTE ROOMBOTER APELDOORN Prima consumptie 

Prijzen billijk - N.V. Houthandel "ALBLAS" HET ADRES voor uw Was
scherij voor Den 
Haag en om
streken is .... 

Firma T. Kaptein en Zonen 

HOTEL BLOEMINK BEZOEKT 
GEVESTIGD SEDERT 1847 TIJDENS UW LANDDAG 

bij het Kon. Paleis en bosschen HOTEL TERWISGA Baagweg no. 603 
• 's-Gravenhage Fraai gelegen aan de Loolaan naast het Postkantoor 

JOURE - TELEF. 46 Telefoon 337729 

AUTOGARAGE Hotel "ATLANTA" 

WADDINXVEEN 
OPSLAGPLAATSEN 

's-GRAVENBAGE: 
Fahrenheitstr. 3,U 
ROTTERDAM: 
Zwaanshals 119-121 

Vraagt prtJs van TRIPLEX 
In diverse soorten en dikte■ 

BRUIKT VEEL TE VEEL OLIE EN Er is maar één afdoend 
DE TREKKRACHT IS BELANG- middel; laat hem revi
RIJK MINDER DAN VROEGER ! seeren door . . . . . . GEBR. VAN ZEVENHOVEN APELDOORN • Stationsplein 

N.V. SJM HOLLAND • GOUDA SPOORSTRAAT 2 - GOUDA Indische Rijsttafel 
LEEUWARDEN DE POPUI.AIRE HOED 

THE 
CLOCK 
HAT 

HOTEL 
MOTORENFABRIEK TELEFOON 3362 TELEFOON 3352 Modernste ter plaatse 

• • • REVISIES VAN BENZINE- EN OLIEMOTOREN lste klas reparatie-inrichting TEL. 261' Dir.: F. LüBRS_ ,,DE KROON" 
~7'77'~ •tr · 
1 ; ' 
' 

\7 

' .. 
-~ 

, 

- ~ 

HET VOORDEELIGSTE ADRES: 

VERSCHENEN: • 

HANDLEIDING 
TEN BEHOEVE VAN 

DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN 
LANDSTORM 

4e, GEHEEL BIJGEWERKTE DRUK 

Door G. F. Boulogne 
Secr. der Nationale 
Landstorm commissie 

Uitgevers-Mij. N.V. S.W.G., Koninginne
gracht 50, Den Haag. Postrekening 7656. 

voor alle merken 

GEBRS VAN MAANEN PARKHOTEL ASSEN 
• 124 BEDDEN 

Vergaderzalen 
UITST. KEUKEN 

v.h. J. van Maanen en Zonen 
FREDERIKSTRAAT KOUD EN 
hk. Prinses Mariestr. WARM ST,ROOMEN,D WATER 
's-GRAVENHAGE OP ALLE KAMERS 
TELEFOON 113 3 9 2 Pension f 2.50 en f 3.- p. dag 

Hotel Café Restaurant 

,,'t Wapen van Medemblik" 
Medemblik --

Hèt établissement ter plaatse UNIFORM- EN BURGER
KLEEDING NAAR MAAT 

L. B-O·OM-S,MA 
Bouwkundige - Makelaar 

Expert 
Administratie en onderhoud 
van vaste goederen. 
Hypotheken - Assurantiën 
Nassaukade 118-119, A'dam W. 

Gem. Giro B 749 
Postchèque- en Girodienst 2870 

Tel. 82521 - 85421 

FIRMA H. MOOI & Zn. 
ASSEN 

• 
MILITAIRE KLEERMAKERIJ 

Hotel-Café
Restaurant 

"HET WAPEN 
Stroom end 
warm en koud water 

MARKT 10vAN DRENTHE" Hotel-Rest. ,,NEUF" 
;ts· S 1· J I Meppel - Tel. 2600 

Uitstekende keuken 
BOTEL "WELGELEGEN" 

Café-Rest., Pension Pied à terre voor Giethoorn, 
EDE - Telefoon 46 Staphorst, Havelte, etc. etc. 
Stationstraat 94-96 . 

(bij het station en in de on- ----------
middel!. nabijh. der kazernes) MUNSTER HOTEL 
Modern comfort. Sinds jaren 
,,Het Hotel v. H.H. Officieren". 
Garage met ruime stalling en 
lste klas reparatie-inrichting. 

ROERMOND 

• 
LUXE AUTO-VERHUUR Logies m. ontbiit v.af f 2.50 
Aanbevelend, :1 

JOB. v .. d BERG, eigenaar Restaurant den geheelen dag 

--/6.~ 

GEBRS. BIJLOO 
Dagelijksche motorbootdienst 
Schiedam-Amsterdam 
Rotterdam-Vlaardingen v.v. 

SCHIEDAM, Tel. &8648 
AMSTERDAM, Tel. 3867, 

-Coupeur overal te ontbieden HOTEL "LUINGE" N.V. Hotel des Pays Bas IPDJIEvB~RIE,rl 
Reist per A A A Busdienst Te rn e u z en "- D11 l!=i R \l::91!:i 11 

A. H. FREDERIKS 
naar -i'. Apeldoorn, Arnhem en Ede 

1 

HOOGEVEEN Telefoon no. 18 

TELEFOON No. 5 Restaurant eerste rang LUX - TRUCK 
Speciale Luxe Touringcars 
voor Gezelschappen. Het b h 

Stroom. water - Boxengarage Voor snel en zuinig vervoer. 
este otel ter plaatsev _ergaderzalen - Centr. verw. Kracht neemt toe. 

Gebrs. ROBART • Apeldoorn 
llarktstraat 8 • Telefoon 2871 

Hotel "JULIANA" 
ZIERIKZEE 

Café-rest. ,,De Looiersbeurs" 
HUIZE REMMERS 

Kosten da 1 en. 
J. ,DE JONG - GOUDA 
Fluw. Singel 59 - Telef. 2B2' 

Telefoon 49 Tel. 567 - Heuvel 28 ---------

LUNTEREN 
TELEFOON 2H 

Stroomend water 
Centrale verwarming Holl. en Duitsche bieren 

TILBURG 

VERGADERZALEN Bezoekt Botel-café-restaurant 
VRAAGT PRIJS B. Remmers, Bergen op Zoom 

Verhuur. Stalling - Reparatie Botel "Van Oppen" • Telef. 25 Stationsplein - Telefoon 55 
Bussen - Taxi's 
Lag e tarieven 

Uw wasch 
naar een goede wasscherij ? 

dan naar de 

Jousler Stoomwnsscherij 

Vraagt GOEDEWAAGEN'S 
DOORROOKERS 
met Gouden Koets 
Lichtbeeld - -

S. Wiersma • Joure - Tel. 96 •--------------------..11 ---------- --------------------
Schoenen 

L► Schoenenhuis 
W. A. v. d. JAGT, Rotterdam 
Groene Billedijk 218 

N.V. Ml,DDELBUBG B.OL T - AMSTER:DAM 

LET Qp ! le _Oosterparkstraat 238, Tel. 55842 
.. . W1llemsparkweg 1, Tel. 20029 

Onze zaken z1Jn gevestigd: Koninginneweg 139, Tel. 21805 

H.H. AANNEMERS! 
S p e c i a a 1 adres 
v. diverse soorten 

KRUIWAGENS 
Reizigersbezoek op aanvraag 

W. VAN STAM 
BERGAMBACHT 

TELEF. 37 
MACH. HOUTBEWERKING 

STOOMW .ASSCHERIJEN 
die uitsluitend 

ZEEPPOEDER 
van 

"DE BEL" - UTRECHT 
gebruiken, ontvangen vol ver
trouwen de wasch ter behan
deling van iedere huisvrouw. 

----------------••---.. Telefoon no. 56445 -

HET ADRES voor prima kwaliteit sigaren en sigaretten 
ALSMEDE ALLE ROOKERSBENOODIGDHEDEN -W 
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KEUR BLIJFT NOODIG. 
Vijf en twintig duizend welbewuste 

Landstormers zijn, naar menschelijke 
berekening, voldoende om aan het wet
tig gezag den noodigen steun te ver
leenen. 

Toch is het goed de sterkte van den 
Bij zonderen Vrij willigen Landstorm 
daarboven uit te breiden. 

Terwille van den preventieven in
vloed, die van het groote aantal uit
gaat. 

Met één voorbehoud echter. 
Het is namelijk beter, desnoods tot 

sterke inkrimping te komen, dan de kwa
liteit van den B.V.L. op te offeren aan 
de zucht om een groote sterkte te ver
krijgen. 

Vooral de Plaatselijke Landstorm 
Commissiën hebben op dit punt actief 
te zijn en zorg te dragen, dat slechts 
goed bekend staande mannen toetreden. 

De B.V.L. moet blijven wat hij tham, 
met recht mag worden genoemd: een 
elitekorps van hoogstaande vastbesloten 
vrijwilligers. 

EIGEN KARAKTER EN MITSDIEN 
EIGEN KOERS. 

Niemand, die eenigermate ernstig 
kennis heeft genomen van den aard en 
de samenstelling van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm, zal willen ont
kennen, dat dit overheidsinstituut in ons 
land een geheel eigen plaats inneemt. 

De militaire organisatie, de bijzondere 
verhouding en verantwoordelijkheid te
genover de Regeering, de samenstelling 
uit alle godsdienstige en politiek-natio
nale groepen der bevolking, alsmede het 
vrijwillig karakter der verbintenis ma
ken de leiding van dit instituut niet 
eenvoudig. 

Met grooten tact en niettemin met be
slistheid moet de koers van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm gericht 
worden op het ééne groote doel: on
voorwaardelijken steun aan het wettig 
Overheidsgezag. . 

Van den Dollard tot aan de Schelde 
moet één en dezflfde geest van saam
hoorigheid en opofferingsgezindheid alle 
onderdeelen van dit instituut en de vrij
willigers gelijkelijk bezielen. 

Erkend moet worden, dat dit doel 
bereikt is. 

De Bijzondere Vrij willige Landstorm 
staat te midden van ons volk als een 
welbewuste, vastbesloten éénheid ter 
beveiliging van onze volksvrijheid. Zon
der deze tegelijk te bedreigen. 

Naast den B.V.L. zijn nationaalgezin
de vereenigingen en bonden van allerlei 
aard uit den grond gerezen en talrijke 
vrijwilligers zijn ook als lid daarbij toe
getreden. Wat hun goed recht is. 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 14E JAARGANG 

LANDSTOR~ lNSTITUUT TOT STEU.N AAN H.ET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRUS fl,-5O PER JAAR - LOSSE N.UMMERS 15CENT 

KONINGINNEDAG l'J37 

Om de eigen positie als militair over
heidsorgaan zuiver te houden, heeft de 
leiding van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm echter steeds geweigerd, dit 
instituut op sleeptouw te laten nemen 
door particuliere vereenigingen. 

Anderszijds heeft zij ook steeds ge
weigerd den sleeptros uit te werpen en 
den B.V.L. als trekker dienst te laten 
doen. 

Het nationale leven te onzent is zeer 
rijk geschakeerd en biedt vele moge
lijkheden. 

Dat heeft ook z'n goede zijde. 
Men vergunne den B.V.L. evenwel 

zelfstandig eigen karakter en eigen 
koers te bewaren. Wederzijdsche waar
deering voor al hetgeen ten nutte van 
volk en vaderland geschiedt, kan daar
bij ongerept bestaan. 

Wat gelukkig ook het geval is. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE "LIMBURG". 

Onlangs werd tot ondervoorzitter 
van de Gewestelijke Landstormcommis
sie Limburg gekozen het lid dier com
missie Jhr. Mr. G. A. M. J. Ruijs de 
Beerenbrouck, wonend te Born, kasteel 
Wolfrath. 

VLAGGEN 
BINGHAM & Co. 

SCHIEDAM 

Voorzitter van genoemde commissie is 
Mgr. Dr. H. A. Poels; secretaris is de 
le Luitenant van de Veldartillerie J. Th. 
Merkus. 

,,LIMBURGSCHE JAGERS". 

De Commandant van het Landstorm
korps Limburgsche Jagers, de Kolonel 
J. R. L. Jans, heeft bepaald, dat de 
jaarlijksche groote korpsschietwedstrij
den voor geheel Limburg zullen gehou
den worden te Roermond, Melickerhei
de op Woensdag 8 Sept. a.s. 

Met de organisatie is belast de toe
gevoegd Officier, secretaris van de Ge
westelijke Commissie, Luitenant Mer
kus, die hierbij de volle medewerking 
geniet van de af deeling Roermond. 

De "Limburgsche Jagers" gaan weer 
een buitengewonen dag tegemoet. O.m. 
zal er gestreden worden om den schit
terenden Generaal Duymaer van Twist
wisselbeker, den niet minder fraaien 
wisselbeker van de Gewestelijke Land
stormcommissie Limburg en tal van 
fraaie prijzen. 

r_ 10 CT. / 
..JU PER-KWALITEIT. 

Meerdere autoriteiten zullen den 
wedstrijd en prijsuitreiking bezoeken. 
Moge het weer medewerken. 

VEILIGHEID OP DE SCHIETBANEN. 

Voorzichtige behandeling der stalen 
patroonhulzen is geboden. 

'De aangewezen Commandant van een 
der landstormkorpsen heeft aan zijn af
deelingen een schrijven gericht, waar
aan wij het volgende ontleenen: 

Bij een onlangs gebracht bezoek aan 
een schietoefening waarbij gebruik ge
maakt werd van K.S.0. en Engelsche 
patronen, bleek mij de onverantwoor
delijke wijze, waarop de stalen patronen 
van een Engelsche of K.S.0.-patroon 
werden voorzien. In stede van het vul
apparaat volgens voorschrift te gebrui
ken, werd de stalen patroon op den 
rand van het vulapparaat gezet, daarop 
van een patroon voorzien, en daarna 
met behulp van het vulapparaat aange
duwd. Volgens mededeeling werd aldus 
gehandeld, omdat de stalen patroon, in 
het vulapparaat gebracht, na aandruk
king van de patroon meerdere malen 
vastklemde, hetgeen oponthoud veroor
zaakte. 

Het behoeft geen betoog, dat deze 
handelwijze uiterst gevaarlijk is, omdat 
bij het aandrukken van het scherpe pa
troont'je het afgaan van het schot niet is 
buitengesloten; heeft dit in het boven
genoemde geval plaats. dan moet nood
wendig door versplintering van de 
huls en het alsdan naar boven uittreden 
der gassen verwonding van den met 
deze handeling belasten persoon en zelfs 
der omstanders plaats hebben, welke 
verwonding zelfs liet gezichtsverlies kan 
ten gevolge hebben. 

Ook bij de verwijdering van een in 
klem geraakte stalen patroon (na in
brenging scherpe patroon) moet de 
grootst mogelijke voorzichtigheid wor
den betracht, en moet vooral zorg wor-
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'S-GRAVENHAGE 
Grand Hótel "Victoria" 

Café-Restaurant 
Nieuwe Directie - Sterk verlaagde prijzen 
TELEFOON 117707 - SPUISTRAAT No, 16 
Groote en kleine zalen voor vergaderingen 

en partijen. 

den gedragen, de achter- en voorzijde 
van de ingebrachte patroon niet te 
raken. 

Ten overvloede deel ik u mede, dat 
de bedrijvers aansprakelijk zijn voor de 
ongevallen, voortspruitende uit het niet 
naleven der voorgeschreven bepalingen. 

Voorts schrijft deze Commandant: 

Onderhoud stalen patronen 
en vulapparaat voor het 
schieten met K.S.O. en 
Engelsche patronen. 

Teneinde na het inbrengen van een 
scherpe patroon (K.S.O. of Engelsche 
patroon) het klemmen van de stalen 
patroon (huls) te voorkomen, is het 
noodzakelijk, dat de ligplaats voor de 
stalen patroon in het vulapparaat zui
ver en roestvrij zij; inwendig behoort 
verdikt vet met petroleum te worden 
verwijderd, terwijl de bovenrand van de 
inlating eveneens geheel zuiver moet 
worden gehouden. 

De ligplaats voor de stalen patroon 
en doorgang moeten bij herhaling met 
een loopborstel met petroleum worden 
doorgehaald, teneinde tevens achterge
bleven looddeelen te verwijderen. 

Na het schieten moet het apparaat na 
te zijn schoongemaakt, inwendig met ge
weervet worden ingevet. 

Ook de stalen patroon moet steeds 
zuiver en roestvrij worden gehouden, 
terwijl de bovenrand geen bramen mag 
vertoonen. 

Wanneer deze voorzorgsmaatregelen 
worden genomen en ook op het terrein 
toegepast, komt het klemmen van de 
stalen patroon niet voor; dit is alleen te 
verwachten bij onvoldoende zuiver hou
den van patroon en apparaat. 

Mocht niettegenstaande de aangege
ven wijze van handelen klemmen toch 
voorkomen, dan verzoek ik u het vul
apparaat en de stalen patronen waar
mede dit voorkwam, aan mij te willen 
toezenden, waarna u van mij ander 
materiaal ontvangt. 

Uit een oogpunt van veiligheid is de 
strengste toepassing noodzakelijk, opdat 
de schutters niet in de verleiding komen 
op andere wijze de patroontjes in te 
brengen, niet beseffende het groote ge
vaar waaraan zij zijn blootgesteld met 
deze schijnbaar kleine en weinig ge
vaar, doch in werkelijkheid echter groot 
gevaar opleverende patroon. 

DE NATIONALE VIJFKAMP. 

Huldiging Luitenant De Jong. 
Op wel geheel onverwachte wijze 

heeft een dezer dagen op de schietba
nen van het kampement Waalsdorp 
een intieme plechtigheid plaats gehad, 
waarbij de winnaar van de af deeling 
handgranaatwerpen van den nationalen 
vijfkamp voor officieren, de Res.-Luite
nant der Mariniers, C. de Jong, op 
spontane wijze gehuldigd werd. De 
heer De Jong heeft niet alleen beslag 
gelegd op den eersten prijs, maar 
tevens den korpsprijs gewonnen voor 
het korps Mariniers. Luit. De Jong 
maakt deel uit van het Officierskorps 
van het district Zuid-Holland:West van 
'den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, en de aangewezen Commandant 
van dit district, de Res.-Luit.-Kolonel 
J. P. Boots, had de schietoefeningen van 
de Haagsche Landstormers aangegrepen 
om deze huldiging te doen plaats vinden. 

HERINNERINGSPLAAT. 
Het jaar 1938 staat nog wel niet voor de deur, doch komt in de verte al 
eenigermate in zicht, - in dubbelen zin een herdenkingsjaar. 
Allereerst voor ons Oranje-Huis. In dit jaar immers zal het 40 jaar geleden 
zijn, dat Hare Majesteit de Koningin den troon besteeg. 

Voorts zal er in 1938 een tijdperk van twintig jaren verstreken zijn, sinds de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm werd opgericht. 

De Nationale Landstorm Commissie heeft daarom in overweging genomen, 
om in dat jaar aan de vrijwilligers een herinnering uit te reiken, welke zal 
bestaan in: 

een reproductie van het schilderij, dat door den Bijzonderen Vrijw. 

Landstorm aan H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard 

is aangeboden ter gelegenheid van Hoogstderzelver Huwelijk. 

Zooals bekend is, stelt dit schilderij voor: H. M. de Koningin op den 
Landstormdag te Barneveld. 

De ervaring heeft ons geleerd, dat er een zeer lange tijd mede gemoeid 
is, eer de uitreiking in àlle afdeelingen van den Bijzonderen Vrijw. 
Landstorm is geschied en eer àlle vrijwilligers - ook die van de Vrijwillige 
Landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigendienst en Spoorwegdienst - in het 
bezit der reproductie zijn gesteld. 
De Nationale Landstorm Commissie heeft daarom besloten, voor de afdeelingen, 
die haar bijeenkomst reeds in het a.s. najaar zullen houden, de reproductie 
zóó tijdig ter beschikking te stellen, dat deze reeds in de najaarsbijeenkomst 
kan worden uitgereikt. 

Huldiging Luitenant De Jong. 

Temidden van een groot aantal Re
serve-Officieren en Landstormers heeft 
Luitenant-Kolonel Boots den Luitenant 
De Jong toegesproken en hem geluk ge
wenscht met het behaalde resultaat. 
Spr. legde er den nadruk op, dat hier 
de eer van het korps Mariniers, doch 
feitelijk ook van de Infanterie, waartoe 
hij vroeger behoorde, is hooggehouden 
door een Reserve-Officier. Het feit, dat 
deze Reserve-Officier bovendien Land
stormer is, heeft niet aUeen spr. met 
groote vreugde vervuld, maar stellig ook 
den voorzitter, den Luit.-Generaal Duy
maer van Twist. 

Luit.-Kolonel Boots bood den winnaar 
van den vijfkamp ten slotte een fraaien 

krans aan, met •een rood-wit-blauw lint, 
waarop geschreven stond: Officieren 
van het Landstormkorps Zuid-Holland: 
West, aan den prijswinnaar van den 
Vijfkamp voor Officieren 1937. 

Luitenant De Jong dankte voor de 
hem gebrachte hulde en gaf daarbij een 
deel van den hem toegebrachten lof door 
aan Vaandrig Groote, die hem voor het 
loopen had getraind, en Res.-Luit. De 
Boer, zijn zwemtrainer. 

Luit.-Kolonel Boots bood den vijf
kampwinnaar persoonlijk de revolver 
aan, waarmede deze zijn fraaie resulta
ten bij het schieten had behaald, en be
sloot de plechtigheid met een driewerf 
hoera voor Luitenant De Jong. 

FOTOPERSBUREAU "GOMPERS" 
Fotografeert op alle Landstormbijeenkomsten. 

DEN HAAG Foto's hiervan verkrijgbaar tegen billijke prijzen. 
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DE VIERDAAGSCHE. 
Enschedé. 

Zeer velen waren op het Stationsplein 
bijeen gekomen om het detachement 
Enschedé van den B,V.L,, dat voor het 
Twentsch Verband van den B.V.L. aan 
de Vierdaagsche afstandsmarschen had 
deelgenomen en er in geslaagd was be
slag te leggen op den korpsprijs, bij zijn 
thuiskomst te begroeten . . 

Onder commando van den plaatselijk 
leider Mr. J. M. J. Baak, stonden de 
vrijwilligers van de afd. Ens~hedé, _in 
secties opgesteld op het Stahonsplem. 
En wat door allen ten zeerste werd ge
waardeerd: de Enschedesche Politie
muziekvereeniging had zich bereid ver
klaard mede ter begroeting aanwezig te 
zijn en den marsch door de stad mede 
te maken. Een extra woord van dank 
aan de politie-autoriteiten en het kranige 
muziekkorps, waardoor zeer zeker deze 
ontvangst in alle opzichten zoo bijzonder 
goed geslaagd is. 

Toen het detachement, onder aanvoe
ring van den res. 2e luitenant H. B. 
Sanders, zich had opgesteld, sprak de 
aangewezen commandant van het L.S.K. 

Twentsch Verband", de res. kolonel 
ë. E. W. baron van Voorst tot Voorst 
hen met woorden van dank en hulde toe. 

Vervolgens werd gemarcheerd naar 
de woning van den pl. leider in de 
Minister Loudonlaan, ' waar de heer G. 
H. P. Bloemen, lid van de gewestelijke 
commissie van het Twentsch Verband, 
een korte toespraak hield en het gansche 
detachement huldigde door den com
mandant een prachtige lauwerkrans aan 
te bieden. De pl. leider, Mr. J. M. J. 
Baak, sprak vervolgens nog een woord 
van dank voor alle moeite en opoffe
ringen, welke de deelnemers aan de 
"Vierdaagsche" zich hadden getroost en 
wendde zich daarop in enkele woorden 
speciaal tot de res. 2e luitenants H. B. 
Sanders en H. Hofstee, die deze deel
name hadden voorbereid en zich met de 
training hadden belast. 

Vervolgens werd gedefileerd voorbij 
de aanwezige autoriteiten, waarop nog 
een korte marsch door de stad volgde 
en de colonne ontbonden werd op het 
De Ruyterplein. 

FRANS VAN CAMP - GOUDA 
KLEIWEG No. 6 

HOEDEN EN PETTEN 
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FIRMA J. M. J. VAN WIELIK 
HOF- EN RIJKSLEVERANCIERS 

Leveranciers van de Kanselarij der Neder!. 

RIDDERORD,EN 
Opgericht 1840 

DEN HAAG NOORDEINDE 9 
Telefoon 112246 Giro 13992 

DE VIERDAAGSCHE. 

Breda. 
Door de af deeling Breda werd weder

om met 19 B.V.L.-ers deelgenomen aan 
de Int. vierdaagsche afstandsmarschen te 
Nijmegen. 

Op Maandag 26 Juli werd na een 
marsch door Breda de tocht naar Nijme
gen per autobus aanvaard. De regen viel 
bij stroomen uit een dikke egaal grijze 
lucht en beloofde weinig goeds voor de 
komende dagen. De stemming was er niet 
te minder om. Tegen dat we Nijmegen 
naderden klaarde de lucht op. In de 
tentenstad was al spoedig onderdak ge
vonden en werden de Bredasche jon
gens hartelijk verwelkomd door het 
Detachement Z.-H. West, waarmee zij 
broederlijk de tent zouden deelen deze 
vier dagen. 

De toegewezen ruimte is niet groot en 
, vooral het ontbreken van kribben is even 
een tegenvaller. De volgende dagen zul
len bewijzen dat de ligging op stroo
zakken op den grond in ons klimaat niet 
erg gunstig is voor de spieren; de mas
seurs hebben ten minste druk werk ge
had. 

Den eersten morgen wordt vroeg ge
start. Het weer is goed en het parcours 
schitterend. De jongens loopen best en 
voor we er aan denken komt Nijmegen 
in zicht. 

Ook de volgende dagen houdt het 
weer zich goed. De stemming is uitste
kend. De hartelijkheid der bevolking 
niet te beschrijven. Vooral het onthaal 
bij den Z.E. Heer Pastoor te Beers valt 
in goede aarde en als we den laatsten 
dag de pontonbrug passeeren en we 
eenige autobussen met familie en vrien
den ontmoeten wordt de stemming bij-
na uitgelaten. · 

Met een flink tempo worden de laat
ste K.M.ers "onder handen" genomen 
en mooi op tijd wordt, onder de tonen 
van de muziek der mariniers, de kazerne 
binnen gemarcheerd, waar Overste Beets 
en de Kap. Somers hun mannen opwach
ten. 

Nadat Overste Beets de belooningen 
heeft uitgereikt en de deelnemers heeft 
toegesproken dankt de leider van het 
Detachement de mannen hartelijk voor 
de mooie prestatie, waardoor hij het 
groote genoegen gehad heeft de "vier
daagsche" zonder uitvallers te hebben 
geloopen; in 't bijzonder dankt hij den 
luitenant Serré, aan wien allen in deze 
dagen een grooten steun gehad hebben, 
alsmede den verzorger sergeant Smits, 
die onvermoeid de fourageering ter hand 
genomen heeft en spreekt tot slot den 
wensch uit, dat allen 't volgend jaar 
weer op 't appèl zullen verschijnen te 
Nijmegen. 

BIJZ. VRIJW. LANDSTORM 

B.o. Zoom 
Dat de schietvaardigheid van de Bijz. 

Vrijw. Landstormers der afd. B.o.Z. op 
een steeds hooger plan komt te staan, is 
Zaterdagmiddag gebleken. In een kring
schietwedstrijd van het Landstormkorps 
,,West-Brabant" gehouden te Heerle, 
behaalde de af deeling den eersten korps
prijs in de eerste afdeeling met 481 pun
ten, alsmede den eersten prijs in de 2e 
afd. De heeren Leenders, Talboom, de . 
Moor, behaalden resp. den len, 3en en 
7en prijs vrije baan. 

Heerle 

Prijsverschieting. Onlangs had onze 
afdeeling van den B.V.L. de taak om de 
jaarlijksche meeting van alle burger-

DAVO-HAARDEN 
zyn ZUINIG en KOLENDAMPVRIJ 

FABRIEK TE DEVENTER 
VRAAGT PRIJSCOURANT 

wachten van Bergen op Zoom en om
geving te organiseeren. ~n ze zijn da~r
in geslaagd: 't was gezellig en genoegh1k, 
er werd desondanks 'n flink tempo vol
gehouden en prachtig geschote~. De 
strijd was spannend in alle rubrieken, 
getuigde overste Beets in z'n dankwoord 
tot de afd. Heerle. 

Circa twee uur opende kapelaan v. d. 
Riet den prijskamp met 'n algemeen 
welkomstwoord en wenschte allen 
schutters 'n prettigen middag toe. We za
gen toen reeds vertegenwoordigers van 
alle afd. a.d.z. Halsteren, Bergen op 
Zoom, Lepelstraat, Hoogerheide, Vrede
rust en de organiseerende afd., met 
twee vijftallen. Ook was toen reeds aan
wezig luitenant Marchand, terwijl later 
overste Beets ook van z'n belangstelling 
deed blijken. 

Eerst kregen we den korpswedstrijd. 

VOOR ELKE BEURS 'N 

BROCHES 
25ët: 

De resultaten voor de eerste vijftallen 
waren als volgt: 

1. Bergen op Zoom, met totaal 481 pt.; 
2. Heerle, 464 pt.; 3. Vrederust, 463 pt.; 
4. Halsteren, 457 pt.; 5. Lepelstraat, 
448 pt.; 6. Hoogerheide, 440 pt. 

Lepelstraat had daarbij 'n schutter, 
Ant. de Wit, die geen enkel punt ver
speelde: schoot 11 rozen achter elkaar. 

De tweede vijftallen classificeerden 
zich als volgt: 

Halsteren, met totaal 456 pt.; Bergen 
op Zoom, 458 pt.; Lepelstraat, 389 pt.; 
Heerle, 452 pt. 

De prijskamp op de vrije baan deed 
't volgende lijstje voor den dag komen: 

1. H. Leenders, afd. Bergen op Zoom, 
3 X 50, 4 X 49; 2. A. Daverveldt, afd. 
Heerle, 3 X 50, 1 X 49; 3. Talboom, afd. 
Bergen op Z., 2 X 50, 2 X 49, 4 X 48; 
4. A. Bartelen, afd. Heerle, 2 X 50, 
2 X 49, 1 X 48; 5. P. v. Eeken, afd. Hal
steren, 2 X 50, 46, 44; 6. Jan v. Meer, 
afd. Heerle, 1 X 50, 4 X 49, 2 X 48; 
7. F. de Moor, afd. Bergen op Zoom, 
1 X 50, 4 X 49, 1 X 46. 

't · Laatste schot viel klokslag 8 uur. 
Spoedig daarop begon overste Beets 
met de prijsuitreiking onder toepasse
lijke woorden. Tot slot sprak de eerw. 
heer Van der Riet nog een woord van 
dank. 

Uit de afdeelingen 

Amsterdam, Juli. Uitslagen gewestel. schiet
wedstrijden L.S.K. ,,Stelling van Amsterdam". 

Rayon Weesp: 
Korpsbaan. 1e pr. scherpschutters: afd. Weesp, 

208 pt.; 1e pr. schutters 1e kl.: af<l. Weesp, 
198 pt. 

Personeele baan. 1e pr. scherpschutters: R. 
de Vries, Nigtevecht, 49 pt.; 1e pr. schutters 
1e kl.: F. J. Kraan, Muiden, 48 pt.; 1e pr. 
schutters 2e kl.: P. W. Dijkstra, Nederhorst 
den Berg, 41 pt.; 1e pr. commissieleden: A. For
tuin, Abcoude, 40 pt. 

Eerebaan. 1e pr. scherpschutters: D. Water
man, Weesp, 47 pt.; 1e pr. sc•hutters 1e kl.: J. 
Barendsma, Weesp, 42 pt. 

Vrije baan: 1e pr. scherpschutters: F. v. Of
freins, Weesp; 1e pr. schutters 1e kl.: F. J. 
Kraan, Muiden. 

Rayon Leimuiden: 
Korpsbaan. 1e pr. scherpscihutters: af.d. Lei

muiden, 205 pt.; 1e pr. schutters 1e kl.: afd. 
Rijnsaterwoude, 193 pt. 

Personeele baan. 1e pr. scherpschutters: J. 
v. 't Wout, Leimuiden, 48 pt.; 1e pr. schutters 
1e kl.: F. Gortemulder, Uithoorn, 43 pt.; 1e pr. 
schutters 2e kl.: N. Dekker, Rijnsaterwoude, 
44 pt. 

Eerebaan. 1e pr. scherpschutters: J. v. 't Wout, 
Leimuiden, 43 pt.; 1e pr. schutters 1e kl. : M. 
Witte, Leimuiden, 43 pt. 

Vrije baan. 1e pr. scherpschutters: J. v. 't 
Wout, Leimuiden; 1e pr. schutters 1e kl.: D. 
Ham, Leimuiden. 

Rayon Purmerend: 
Korpsbaan. 1e pr. scherpschutters: afd. Pur

merend, 199 pt.; 1e pr. schutters 1e kl.: afd. 
Monnikendam, 182 pt. 

Personeele baan. 1e pr. sciherpschutters: H. 
Overeem, Monnikendam, 49 pt.; 1e pr. schut
ters 1e kl.: P. J. Kieft, Purmerend, 45 pt.; 1e pr . 
schutters 2e kl.: N. Nooij, Purmerend, 40 pt. 

Eerebaan: 1e pr. scherpschutters: A. J. Fran
coys, Purmerend, 46 pt.; 1e pr. schutters 1e kl.: 
H. J. ten Bruggencate, Purmerend, 33 pt. 

Vrije baan. 1e pr. scherpschutters: A. J. 
Francoys, Purmerend; 1e pr. schutters 1e kl.: 
H. J. ten Bruggencate, Purmerend. 

Rayon Hoofddorp: 
Korpsbaan. 1e pr. scherpschutters: afd. Nieuw

Vennep, 205 pt.; 1e pr. schutters 1e kl.: afd. 
Aalsmeer-Dorp, 193 pt. 

Personeele baan. 1e pr. scherpschutters: J. 
A. Kramer, Aalsmeer-Dorp, 49 pt.; 1e pr. 
schutters 1e kl.: B. Biemond, Abbenes, 44 pt.; 
1e pr. schutters 2e kl.: S. Stuurman, N.-Ven
nep, 43 pt. 

Vrije baan. 1e pr. scherpschutters: A . v . Leeu
wen, Nieuw-Vennep; 1e pr. schutters 1e kl.: S. 
Stuurman, Nieuw-Vennep. 

Rayon Zaandam: 
Korpsbaan. 1e pr. scherpschutters: afd. Wor

mer, 193 pt.; 1e pr. schutters 1e kl.: afd. Wor
merveer, 199 pt. 

Personeele baan. 1e pr. scherpschutters: C. 
v. Kleef, Zaandam, 48 pt.; 1e pr. schutters 1e 
kl.: A. J. Klous, Krommenie, 44 pt.; 1e pr. 
schutters 2e kl.: F. H. Dupon, Koog a.d. Zaan, 
42 pt. 
Eerebaan. 1e pr. scherpschutters: H. J. v. Ingen 
Schenau, Zaandam, 46 pt.; 1e pr. schutters 1,e 
kl.: J. Stevens, Wormerveer, 47 pt. 

Vrije baan, 1e pr. scherpschutters: C. Schenk, 
Westzaan; 1e pr. schutters 1e kl.: J. Stevens, 
Wormerveer. 

Rayon A m ster dam: 
Korpsbaan. 1e pr. scherpschutters: afd. Am

sterdam-West, 214 pt.; 1e pr. schutters 1e kl.: 
afd. Amsterdam-Noor-cl III, 204 pt. 

Personeele baan. 1e pr. koningschutters: W. 
Rot, Amster-dam-Oost, 48 pt.; 1e pr. scherp
schutters: A. Kloosterman, Amsterdam-West, 
50 pt.; 1e pr. schutters 1e kl.: F. Hiddinga, Am-
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sterdam-Oost, 48 pt.; 1e pr. schutters 2e kl.: J. 
Eissens, Amsterdam-West, 49 pt. 

Eerebaan: 1e pr. scherpschutters: A. Kloos
terman, Amsterdam-West, 50 pt. ; 1e pr. schut
ters 1e kl. : J. Durivou, Amsterdam-West, 45 pt. 

Vrije baan. 1e pr. scherpschutters: J. J. Raat
scheller, Amstelveen; 1e pr. schutters 1e kl.: J. 
Hunze, Amsterdam-Zuid. 

Bijzondere prijzen: 
Zilveren wisselbeker voor scherpschutters 

afd. Amsterdam-West (aangeboden .door dr. I. 
H. J. Vos, voorzitter der gew. comm.). 

Zilveren wisselbeker voor schutters 1e kl. 
afd. Amsterdam-Noord III (aangeboden door de 
gewestelijke commissie). 

Zilveren medaille voor den besten personeel
schutter uit de afd. Aalsmeer-Dorp, Aalsmeer
Oost en Kudelstaart, A. Zethof, Kudelstaart, 
(aangeboden door den heer J. Wesselius, lid 
van -de pl. comm.) . 

Zilveren medaille voor den besten personeel
schutter van Aalsmeer-Dorp, J . A. Kramer, 
Aalsmeer-Dorp, (aangeboden door den heer A. 
Ronner, pl. leider). 

Amsterdam-West, 12 Juli. Uitreiking wissel
beker -door den voorzitter der gewest. land
stormcommissie "Stelling van Amsterdam", dr. 
I. H. J. Vos, die dezen beker ter beschikking 
had gesteld. Dr. Vos wenschte Amsterdam
West, speciaal de scherpschutters, met het be
haalde succes geluk en sprak d.en wensch uit, 
dat deze beker moge bijdragen tot de verhoo
)!ing van de schietvaardigheid in de verschil
lende af,deelingen. De heer H. van Zijl, waarn. 
secr. der plaatselijke commissie, <lankte dr. 
Vos voor de beschikbaarstellin)! en voor de 
hartelijke gelukwenschen, terwijl hij de leden 
wees op de symboliek, die uit den beker 
spreekt. 

Bakel, 20 Juli. Prijsuitreiking, waarbij een 
inleidend woord gesproken werd door den heer 
Soeterbeek. 

Achtereenvolgens werd hierna het woord ge
voerd door den heer Pijnenburg, overste Haf
kemeijer en burgemeester W. Wijtvliet van Ba
kel, waarna werd overgegaan tot uitreiking van 
de prijzen. 

Enkele uitslagen: 
Scherpschutters: 1e pr. J . van d.en Heuvel, 

Deurne ; 2e pr. J. Martens, idem; 3e pr. J. 
Klaassen, Gemert. 

1e kl. schutters : 1e pr. J. Verhoeven, Bakel; 
2e pr. R. Dekkers, Beek; 3e pr. J. Munsters, 
Deurne. 

2e kl. schutters: 1e pr. J. Prinsen, Deurne; 
2e pr. A. v. d. Ker~hof, Gemert; 3e pr. A. v. d. 
Schans, Deurne. 

Korpswedstrijd: 1e pr. afd. Deurne 243 pt.; 
2e pr. afd. Gemert 240 pt.; 3e pr. afd. Bakel 
237 pt.; 4e pr. afd. Nederwetten 234 pt.; 5e pr. 
afd. Aarle-Rixtel 233 pt.; 6e pr. afd. Helmond 
230 pt. 

Balkbrug, 6 Juli. In het Heuveltjesbosch zijn 
schietwedstrijden gehouden, die werden bijge
woond door burgemeester mr. Visser en wet-

Eerebaan. 1e pr. scherpschutters: J. Schou
ten, Badhoevedorp; 1e pr.: schutters 1e kl.: P. 
v. d. Lugt, Huygsloot. Vaandeluitreiking Amster-dam-W. 
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houder Huizinga. Hoogste schutters w _ren de 
leden J. Schipper en R. Kisteman aie samen 
in aanmerking kwamen voor eer doos sigaren, 
die door den burgemeester oeschikbaar was 
!festeld. 

Benthuizen, 19 Juli, J. Blijleven, 98 pt. 

Bierum, 22 Juli. Schietwedstrijd met scherp 
aan den zeedijk, bij de boerderij van den heer 
0. P. Elema, onder leiding van lt. Boerema van 
Appingedam. 34 leden namen aan den wed
strijd deel, t.w. 19 scherpschutters, 9 eerste en 
6 tweede klas schutters. Van het gewestelijk 
verband waren aanwezig de heeren: kapitein 
van der Wal en Bontkes Gosselaar van Gro
ningen. 

Na afloop was een verg<!!dering belegd in 't 
café Kraak, welke door den plaatse!. leider 
met een woord van welkom tot de aanwezigen 
werd geopend, in 't bijzonder gericht tot den 
op 1 Juli l.i. in functie getreden secretaris van 
de gewestelijke commissie Groningen, kapitein 
v. d. Wal, alsmede tot den heer Bontkes Gos
selaar. Hierna nam kap. v. d. Wal het woor,d, 
waarbij deze zijn voldoening te kennen gaf, 
met de afd. Bierum te mogen kennis maken. 

Daarna werd een negental prijzen uitgereikt. 
Eersteprijswinnaar in de scherpschuttersklasse 
was de ,heer G. Medema, met 83 pt. 

ten Boer, 12 Juli. Enkele uitslagen wedstrijd 
op de schietbanen bij de kazerne te Groningen. 

Koningschutter: H. A. Veldman, 91 pt.; 
scherpschutter: W. Sliep, 86 pt.; te kl.: B. Rid
der, 82 pt.; 2e kl.: J . G. R. vau Mourik, 77 pt. 

Boxmeer, 24 Juli. Enkele uitslagen schiet
wedstrijd. 

Scherp: korpsprijzen te pr. afd. Oeffelt, 228 
pt.; 2e pr. Rijkevoort, 225 pt.; 3e pr. Wanroy, 
224 pt.; 4e pr. Sambeek, 224 pt. 

Hoogste schutter: J. Coenen, Oeffelt, 49 pt.; 
1e kampioenschutter: M. Graat, Oeffelt, 49 pt. ; 
2e kampioenschutter: H. Maassen, Wanroy, 
47 pt. 

Personeele prijzen. te pr. M. Graat, Oeffelt; 
2e pr. J. Jacobs, Sambeek; 3e pr. Th. Logtens, 
Oploo; 4e pr. H. Logtens, Sambeek; Se pr. J. 
Coenen, Oeffelt. 

K.S.O. korpsprijzen: te pr. afd. Haps, 279 pt.; 
2e pr. Oploo, 263 pt.; 3e pr. Rijkevoort, 257 pt. ; 
4e pr. Sambeek, 256 pt. 

Hoogste korpsschutter: M. Kersten, Hap,, 58 
pt.; te kampioen: J. Ermes, Boxmeer, 55 pt.; 
2e kampioen: C. van Gaal, Sambeek, 54 pt. 

Personeele prijzen: te pr. L. v. Dijk, Haps; 
2e pr. K. Thijssen, Haps; 3e pr. A. v. d. Oever, 
Oploo; 4e pr. Cöp, Haps; Se pr. Van Maris, 
Haps. 

Brunssum, De uitslag van den onderlingen 
wedstrijd van de af.deeling Brunssum, Limiburg
sche Jagers, voor de klasse scherpschutters en 
schutters 1e klas is als volgt: te prijs B. Dolstra, 
93 punten; 2e pr. Ch. M. Stakenborg 90 punten; 
3e pr. S. A. Snelleman, 90 punten; 4e prijs Th. 
J. van Oppen, 88 punten. De afstand bedroeg 
100 m en het totaal aantal te behalen pun
ten 100. 

Voor de schutters in d,e andere klassen wordt 
de wedstrijd besloten op Dinsdag a.s. van 
6.30--8.30 uur. 

Bussum, 20 Juli. Met ingang van 1 Augustus 
1937 is ,door de gewestelijke commissie be
noemd tot plaatselijk leider de heer G. A. H. 
Schaftenaar, Batterijlaan 25a, Bussum. 

Cadzand, De landstormers van de afdeeling 
Cadzand droe~en op 6 Augustus j.1. hun kame
raad Jacob v astenhout naar zijn laatste rust
plaats. Ds. Van Wijk sohilderde Jacob Vasten
hout als een trouw en braaf mensch, die als een 
geloovig Christen zijn weg door dit leven ging. 

iDe Zeeuwsche landstorm werd vertegenwoor
digd door zijn secretaris J. G. Eckhardt uit Goes. 

Dedemsvaart, 17 Juli. Eerste prijs J. Schip
pers met 48 pt. 

De plaatselijke leider maakte bekend, dat 
ook Dedemsvaart aan den op 4 Sept. a.s. te 
Almelo te houden landdag zal deelnemen. Men 
denkt met autobussen te gaan. 

Diepenveen, 22 Juli. Op voorstel van de 
plaatselijke commissie van Diepenveen-Lettele, 
is in plaats van den heer J.C. Korving de heer 
J. van Oosten door de gewestelijke commissie 
benoemd tot plaatselijk leider. 

Dordrecht. 13 Juli kwam de heer J. J. Slij
kerman, hoofdconducteur bij de Neder!. Spoor
wegen en wonende in de Koningin Wilhelmina
straat alhier, op gewonen tijd en welgemoed in 
dienst op een naar Gorinchem vertrekkenden 
trein. In de na•bijheid van genoemde plaats ge
komen, voelde de heer Slijkerman zic·h plotse
ling onwel worden en gaf hij na enkele oogen
blikken den geest. 

Vanzelfsprekend heerschte onder het spoor
wegpersoneel groote ontroering over dit plotse
ling en onverwacht verscheiden van dezen 
collega. 

De heer Slijkerman was 48 jaar oud. 

0. A.G. KAUFFM.ANN 
BLOEMIST 
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Het stoffelijk overschot werd van Gorcum 
naar ,de echtelijke woning overgebracht. 

's-Gravenhage, 31 Juli. Bij de uitreiking van 
de medailles te Nijmegen als slot van de vier
daagsche afstandsmarschen, die geschiedde 
voor de militaire detachementen door den com
mandant van het veldleger luitenant-generaal 
J . J. G. baron van Voorst tot Voorst, voor de 
individueel loopenden door kapitein Breunese, 
en voor de burgervere,migingen door Jhr. von 
Weiler, heeft de Minister van Binnenlandsche 
Zaken Z. Exc. H. van Boeijen deze willen uit
reiken aan het uit 30 man bestaande detache
ment van het V.L.S.K. Zuid-Holland:West. dat 
onder leiding stond van reserve-kapitein H. A. 
C. van Lent. 

kleinere kringen de vriendschappelijke banden 
tusschen de aangesloten afdeelingen en hare le
den nauwer aaneen worden gehaald en zal er 
veel meer uitgaan van het contact dat tusschen 
de diverse afdeelingen verkregen wordt. Spre
ker wees er op, dat ,de we,dstrijden die thans 
een aanvang zouden gaan nemen, een experi
ment waren, waarvan het al dan niet slagen 
beslissend zou zijn voor de toekomst. Hij ver
trouwde echter op ,de leden van ,de aangeschre
ven afdeelingen en twijfelde er niet aan, of 
door dezen wedstrijd zouden de kringwedstrij
den voor goed zijn ingeluid. Hij verzocht hier
na den wethouder en den raadsleden, de banen 
door een schot te willen op,znen. 

Uitreiking medailles der Vierdaagsche door Minister van Boeijen. 

Nadat reserve-luitenant-kolonel J. P. Boots, 
commandant van het V.L.S.K. Zuid-Holland: 
West, op verzoek van den commandant van 
het veldleger, dit detachement op hartelijke 
wijze toegesproken had, hie11bij een dankwoord 
richtende tot den minister van binnenlandsche 
zaken, heeft Minist.zr Van Boeijen in het kort 
op de 'belangrijkheid van den B.V.L. gewezen, 
een belangrijkheid, die te meer gewaardeerd 
mag worden als vo1komen vrijwillig aan een 
zoo belangrijk sportgebeuren als de vier,daag
sche afstandsmarschen met zulk een groot suc
ces deelgenomen wordt. 

De zilveren medaille reikte de minister daar
na uit aan de heeren reserve-kapitein H. A. C. 
van Lent, sergeant H. J. 1:'. Phillips en korpo
raal H. Blik, de gouden medaille aan sergeant 
K. F. Hennemen, die voor de 10e maal den tocht 
volbracht. Aan deze heeren werden door den 
minister ook de van bevriende zijde ontvangen 
kleine draagme,dailles uitgereikt. 

Van de gewestelijke landstormcommissie wa
ren bij deze uitreiking aanwezig naast overste 
Boots, reserve-kapitein D. J. Karres, en de 
heer C. Wildenberg, als leden van het dage
lijksch bestuur. 

DE GESLAAGDE KRINGWEDSTRIJDEN 
VAN DEN B.V.L. 

Dezer dagen opende de afd. Gestel van den 
B.V.L. haar banen voor den Kringwedstrijd in 
den tuin van de Harmoniezaal aan de Hoog
straat te Gestel. 

Wekenlang was de propaganda-commissie 
reeds in de weer geweest met de voorbereiding 
en het is daarom alleen ree,ds jammer, dat het 
zeer slechte weer oorzaak is geworden, dat de 
wedstrijden nu niet direct dat succes hebben 
gebracht, dat redelijkerwijze toch behoorde te 
worden behaald. 

De tuin ha,d een heele verandering ondergaan 
en de schietbanen waren op keurige wijz,z aan
gelegd, waarbij op de eerste plaats aan de vei
ligheid was gedacht, terwijl anderszijds den 
schutters een ruime plaats was toegedacht, zoo
dat elk kalm en ongestoord zijn schoten kon 
lossen. 

Om 3 uur dan was een 60-tal schutters aan
wezig, die getuige wilden zijn van de opening 
der 1banen. 

De plaatselijke leider luit. Verbaken richtte 
allereerst een welkomstwoord tot de aanwezige 
autoriteiten, o.a. Weth. Buskens, en de raads
leden Derks, Van 't Hof en Schenkels, plaat~e
lijke leiders van B.V.L.-af.deelingen in Eindho
ven enz. en memoreerde voorts wat de bedoe
lin1g was van ,deze wedstrijden: het vormen van 
kleiner kringen, die elkander geregeld bekam
pen, niet met zestallen, doch te zamen met alle 
geregelde schutters van de af.deelingen, waar
door voorkomen wordt, dat alleen de goede 
schutters naar de we,dstrijden gaan en voorts 
waardoor voorkomen wor,dt dat men genood
zaakt is om groote afstanden af te leggen, ten 
einde aan sohietwedstrijden te kunnen deel-

nemen. Ten slotte zullen door de vorming van 
Wethouder F. K. Buskens voer,de hierna het 

woord. Spreker wees met een enkel woord op 
de onmisbaarheid van het instituut van den 
B.V.L., vooral in dezen tijd. Hij gewaagde van 
de belangstelling, die allerwege, maar vooral in 
deze stad, voor den B.V.L. groeiende is en hij 
sprak de hoop uit, dat deze eerste wedstrijd 
voor den kring Eindhoven een waar succes zou 
mogen worden. Hij deed daarbij een beroep op 
alle landstormers om te zamen te zorgen op de 
eerste plaats voor den uitbouw v•an het insti
tuut en daarnevens voor het krachtige hulp
middel daarbij: de volle medewerking tot het 
houden van deze en de volgende kringwed
strijden. 

Hierna openden de wethouder en de raads
leden de korps- en personeele banen met enkele 
schoten, die "welgemikt" hun doel al dan niet 
troffen. 

Onmiddellijk na het officieele gedeelte namen 
de wedstrijden ree,ds een aanvang. 

Des avonds maakte de plaatselijke leider der 
afd. Gestel, lt. Ve11baken, allereerst den korps
wedstrijdenuitslag bekend, daarbij nogmaals wij
zende op de beteekenis en bedoeling hiervan. 

De uitslag was als volgt: 1. afd. Woensel met 
42 punten gemiddeld per deelgenomen schutter; 
2. afd. Acht; 3. Waalre; 4. Strijp; 5. Tongelre; 
6. Veldhoven; 7. Son en 8. Gestel. Dat niet alle 
afdeelingen een korpsprijs konden behalen, 
kwam doordat het reglement bepaalde, dat 
minstens 20 procent van het aantal leden der 
afdeelingen aan den wedstrijd moest deelnemen. 

Hierna had de verloting plaats van ,de geluks
baan, terwijl daarna werd aangevangen met den 
uitslag van den personeelen kamp, waarvoor een 
700 schietkaarten waren ingeleverd. Aan een 
50-tal schutters werd een prijs uitgereikt. No. 1 
was hier de heer van Rooij te Tongelre; 2. de 
heer Schreurs, eveneens van de afd. Tongelre 
en no. 3 de heer Weijers van de af.d. Gestel. 

Ginneken, Op 8 Augustus j.l. had een schiet
we,dstrijd plaats op ,de Galdersche ·heide te 
Breda, onder leiding van den pl. leider der 
afd. Ginneken, Ulvenhout en Bavel. 

Hieraan namen deel ± 130 schutters der 
afdeelingen Breda, Beek, Bavel, Ginneken, 
Princenhage, Teteringen en Ulvenhout. 

De wedstrijd werd bijgewoond door den 
commandant van het Verband luit.-kol. T. 
Beets, den burgemeester van Ginneken, kapi
tein Adriaanse, res.-kapt. Somers en meerdere 
reserve-officieren uit de verschillende afdee
lingen. 

Het geheel droeg een gezellig karakter. Een 
orkestje van Je,den <ler afd. Ginneken verzorgde 
het muzikale ge,deelte. 

De res.-luitenants Verpalen en Vermeulen 
hadden zich met het algemeen toezicht en met 
de ontvangst der genoodigden belast. 

Het wedstrijdbureau stond onder leiding van 
de ,heeren Ruygh en Dado. 

Om 15.30 uur deeJ.de overste Beets <le prij
zen uit. In een korte, krachtige rede werd dank 
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ge1bracht aan allen, die tot het welslagen van 
dezen wedstrijd hadden medegewerkt. 

Opgewekt werd tot saamhoorigheid en 
trouwe kamer;,.adschap, terwijl tevens nu reeds 
de aandacht werd gevestigd op den landdag 
in 1938 te Bergen op Zoom. 

Uitslag van den wedstrijd: 
te prijs afd. Breda met 459 pnt.; 2e prijs afd. 

Ginneken met 444 pnt., laagste schot 6; 3e prijs 
afd. Prinsenihage met 444 :pnt., laagste schot 5. 
De hoogste korpsschutter G. Govaerts uit Gin
neken met 99 pnt. 

Vrije baan. te prijs W. Naber, Breda, 50, 50, 
50; 2e prijs A. Haas, Breda, 50, 49, 46; 3e prijs 
W. Hilt, Breda, 49, 47, 47; 4e prijs C. Willemse, 
Prinsenhage, 48, 47, 45. 

Personeele prijzen. te prijs J . Schuurmans, 
Ginneken, 92 pnt.; 2. J. v. Hal, Teteringen, 
90 pnt.; 3. P. Wils, Teteringen, 90 pnt; 4. J. v. 
Riel, Bavel, 89 pnt. 

Grijpskerk (Gron.), De afd. Grijpskerk organi
seert voor de afdeelingen in de <lrie noordelijke 
provinciën groote schietwedstrijden op 28, 30 en 
31 Augustus en 1 t/m 4 September, De banen 
zijn op het terrein hotel Vogelzang geopend van 
4 tot 10 uur, terwijl op verzoek ook gelegenheid 
zal zijn op andere uren te schieten. De Natio
na1e Landstormcommissie en de Gewestelijke 
Commissie Groningen hebben medewerking toe
gezegd, zoodat verwacht mag worden, dat deze 
wedstrijden zeer belangrijk zullen worden. Ver
schillende medailles en fraaie kunstvoorwerpen 
zijn beschikbaar gesteld. Uitgekomen kan wor
den voor korps-, personeele-, vaste-, vrije- en 
geluksbaan. Een bijzondere attractie is het klei
duiven schieten op Zaterdag 4 September a.s., 
,des namiddags 4 uur. Deze wedstrijd is niet be
doeld als plaatselijk, maar is opengesteld voor 
alle af<leelingen. Voor de verstwegkomende af
deeling is een beker beschikbaar gesteld. 

Hoogezand-Sappemeer, 3 Juli. P. Feenstra, 
93 punten. 

Klundert, 5 Juli. Schietwedstrijd tusschen 
aangewezen vijftallen der af.deelingen Klundert, 
Willemstad, Zevenbergen, Fijnaart en Stampers
gat. Onder leiding van den heer Dekker, plaat
selijk leider van de afd. Klundert, had deze 
wedstrijd een zeer prettig verloop. De plaatse
lijke commissie liet van haar belangstelling 
blijken. De commandant van het verband, over
ste Beets, reikte onder 'n aanmoedigend woord 
de prijzen uit. 

De volgorde der afdeelingen was: 1. Fijnaart, 
422 pt.; 2. Klundert, 413 pt.; 3. Zevenbergen, 
399 pt.; 4. Stampersgat, 379 pt.; 5. Willemstad, 
376 pt. 

Lage Zwaluwe. Het ledental vermeerderde 
dit jaar met 9 en de afdeeling kwam tot een 
getalsterkte van 25 leden. 31 Juli en 1 Aug. 
werd de jaarlijksche prijsverschieting gehouden. 
De uitslag :hiervan was als volgt: 1. B. Visseren, 
91 pt.; 2. Ant. Tabak, 90 pt.; 3. Jan Maas, 87 pt.; 
4. H. v. Geel, 87 pt. 

Lith, 4 Juli. Hedenmiddag had in het patro
naat een bijeenkomst plaats van de plaatselijke 
afdeeling. Aanwezig waren 24 leden, alsmede 
burgemeester Smits en pastoor v. d. Linden. 
Na een opwekkend woord reikte de burge
meester de prijzen uit. Van de 300 punten, die 
konden worden behaald, werd de te prijs toe
gekend aan den heer Joh. v. d. Meijden met 
289 pt. Deze prijs bestond uit een electrische 
fietslantaarn. 

Ook pastoor v. d. Linden heeft nog gespro
ken, waarna de voorzitter der plaatselijke 
commissie, de heer R. M. de Jong, het samen
zijn sloot. 

Nuland, 5 Juli. Geanimeerde onderlinge 
schietwe-dstrijd tusschen ,de afdeelingen Ros
malen, Geffen, Vinkel, Berlicum en Nuland, 
onder leiding van res. te luitenant v. d. Bosch. 

Oeffelt, 7 Juli. Resultaat van den wedstrijd 
tusschen B.V.L. en .burgerwacht: te vijftallen: 
B.W. 861 pt., B.V.L. 860 pt.; 2e vijftallen: B.W. 
839 pt., B.V.L. 811 pt.; 3e vijftallen: B.V.L. 830 
pt., B.W. 800 pt. 

Wedstrij,d over het geheel: B.V.L. 2501 pt., 
B.W. 2500 pt. 

Roermond, Op den op 7 September a.s. des 
avonds in Theater Royal te ·houden Nationalen 
Landstormavond, bij gelegenhei,d van het 10-
jarig bestaan der afdeeling Roermond van dit 
korps, zal de feestrede gehouden worden door 

· <len zeereerw. pater Borromeus de Greeve 
O.F.M., die als onderwerp gekozen heeft: ,,De 
hoogste goe,deren van ons volk". Moge pater 
Borromeus de Greeve velen onder zijn gehoor 
hebben, ook niet-landstormers. 

Waar tevens de bij uitstek nationale film 
"Sluit de gelederen" vertoond wordt, zijn alle 
waarborgen voor een genotvollen avond wel 
aanwezig. 
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Plaatselijke Commissiën ! 

De NATIONALE LANDSTORM-COMMISSIE laat 
wederom een groote 

KLANKFILM 
vervaardigen. 
Denk er vooral aan deze film voor den propaganda-avond 
in de a.s. winter-campagne, tijdig aan te vragen 1 
Vertoonig geschiedt met een Philips geluidsfilm-apparaat, 
helder beeld, mooi geluid en volkomen veilig. 
Aanvragen te richten tot de Secretarissen der Geweste
lijke Commissiën. 

Daags daarna, n.l. op 8 September, hebben 
de groote gewestelijke schietwedstrijden plaats. 

Oisterwijk, 6 Juli. A . Puts, 1e prijs, met 46 pt. 

Oldehove, 20 Juli. K. Sminia, 1e prijs, met 
46 pt. 

Oosterhout, 10 Juli. Wedstrijd tusschen de 
afdeelingen Dongen en Oosterhout. Een BO-tal 
landstormers nam aan dezen we-dstrijd deel, 
welke, begunstigd door goed weer, een zeer 
prettig en kameraadschappelijk verloop had. 
Uitslag: 1e prijs: Oosterhout, 859 pt.; 2e prijs : 
Dongen, 770 pt. Eenige leden van de plaatselijke 
commissie van Dongen en van Oosterhout 
waren aanwezig. 

Schinveld, 4 Juli. Feestelijke samenkomst der 
afdeeling in de zaal van den heer W. van der 
Zanden, waarbij de plaatselijk leider, de heer 
W. Nelissen, gelukgewenscht werd met zijn 
huwelijk met mej. Bosca. De heer Th. Peters 
voerde hierbij namens de landstormers 't woord, 
die de verdiensten van den heer Nelissen naar 
voren bracht, waarbij hij zeide, dat aan hem 
te danken was, dat Schinveld zoo'n flinke af
deeling is geworden. 

Aan den leider werd het beeld van den 
Landstormer "Als 't moet!" aangeboden; aan 
zijn echtgenoote een ruiker roz,:m. 

Bij zijn antwoord zeide de heer Nelissen o .m., 
dat het niet zijn werk was, ,dat de afdeeling 
een flinke afdeeling was geworden .... dàt is 
te danken aan het werk van de leden onder
ling, aan den echt kameraadschappelijken geest 
en aan de liefde voor Koningin en Vorstenhuis. 

Schinveld, 12 Juli. Prijsuitreiking. 1e prijzen, 
s.s.-klasse, Sturtz, 99 pt. (welk punten-aantal 
ook door W. Benders, 2e prijs, gehaald werd); 
le klas: J. Joosten, 93 pt. 

Schinveld, 15 Juli. Het landstorm-echtpaar 
J. Jansen-Theunissen werd veriblijd met de ge
boorte van een drieling, twee meisjes en een 
jongen. 

Sevenum, 16 Juli. Uitreiking van brevetten 
door burgemeester Everts. De heer P. J. Rögels 
ontving het brevet en het insigne van koning
schutter. 

Schipluiden. Op 17 en 18 Aug. hielden de 
afd. Schipluiden (Dorp) en Schipluiden (den 
Hoorn) van den B.V.L. met ,de B.W. van 1bei,de 
dorpsgedeelten hun jaarlijkschen wisselbeker
wedstrijd. Winnaar werd voor de 3e maal de 
afd. B.V.L. Schipluiden (Dorp); hierdoor kwam 
de beker definitief in haar bezit. Voor dezen 
wedstrijd bestond veel belangstelling. Tevens 
was aan dezen we,dstrijd een geluksbaan verbon
den, waarvan 1de 7 prijswinnaars uit handen van 
den burgemeester de prijzen ontvingen. 

Half Sept. wordt wederom een wedstrijd ge
houden tusschen ,dezelfde afd. met de B.W. 
om den Roijaard&beker. 

Waar dhr. A. v. Santen, sinds 1931 Pl. Leider 
der af,d., heeft bedankt, is door de Gew. Landst. 
Comm. ,,Z.-H. West" als zoodanig benoemd dhr. 
A. v. d. Windt Johz., voordien hulpleider, E.g. 
is thans secr.-penn. der afd. Als hulpleider 
fungeert thans dhr. Jac. G. v. Dijk. 

Simpelveld, Reeds eerder kon er op gewezen 
worden, •dat het ledental van den B.V.L. hier 

Uitstekende Keuken BIiiijke Prijzen 

GEZELSCHAPPEN GENIETEN REDUCTIE! 

ter plaatse bestendig toeneemt; tot slot van het 
eerste halfjaar 1937 telde deze afdeeling hier 
reeds 63 leden; een 42-tal daarvan neemt ge
regeld aan de schietoefeningen deel. 

Tot dusver is ,de rangschikking dier leden al
dus samengesteld: 2 scherpschutters, 12 eerste 
klas en een tweede klas. 

De gelegenheid tot aanmelding van nieuwe 
vrijwilligers staat nog steeds open àf bij den 
leider - den heer Conraads - àf bij een der 
bestuursleden, 

Soest, 27 Juli. He-den werd het Christoffel
Pullmann-ge-denkteeken onthuld, in tegenwoor
digheid van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. 
Prins Bernhard. Door een gewaardeerde attentie 
van het dagelijksch bestuur van de Kon. Ned. 
Ver. ,,Ons Leger" waren ook de plaatselijke 
landstormcommissie en de plaatselijk leider van 
de afdeeling Soest van den B.V.L. uitgenoodigd 
aanwezig te zijn. Na afloop van ,de onthulling 
werd aan het ,défilé voor de vorstelijke per
sonen deelgenomen. 

Soest, Op 3 Augustus werd de burgemeester, 
mr. W. A. J. Visser, feestelijk ingehaald en op 
verschillende wijzen gehuldigd. Bij een bloemen
hulde heeft ook de Plaatselijke Commissie van 
haar belangstelling blijk gegeven door de aan
bieding van een bloemstuk. 

Bij de hierna gehouden receptie in de raads
zaal heeft de commissie, vergezeld van den 
plaatselijk leider, haar opwachting gemaakt. 

Hierbij heeft Z.E.Achtbare de Commissie in 
hartelijke en zeer waardeerende bewoordingen 
toegesproken en -de verzekering gegeven van 
zijn innige en blijvende belangstelling ten aan
zien van onze Landstormers en dat mede op 
zijn hulp in ieder opzicht kan worden gerekend. 

Someren, 4 Juli. Prijsuitreiking, waarbij het 
woord gevoerd werd door de heeren L. Sleegers 
en H. van Oorschot. De laatste her-dacht den 
heer Jac. Baks, uit Asten, en memoreerde het 
vele goede, dat de thans overledene voor den 
B.V.L. gedaan heeft. 

Vermeld mag in verband hiermede nog wor
den, dat, terwijl het de gewoonte is voor d,2n 
hoogsten korpsschutter een medaille beschik
baar te stellen, thans voor de zielerust van d ,2n 
overledene - aldus werd besloten - H.H. Mis
sen te laten opdragen. 

Hierna vond de prijsuitreiking plaats. 
Personeele prijzen, klasse A: 1. Ru van Oor

schot, Helmond, 3 x 30; 2. W. van Lieshout, 
Helmond, 30 5 x 29; 3. Aug. van Lieshout, H-21-
mond, 30 3 x 29; klasse B: 1. J. van Empel, 
Asten, 30, 27; 2. G. v. d. B-erken, Helmond, 30 
2 x 26; 3. G. Cuppens, Asten, 2 x 29, 28; klasse 
C: 1. J. Janssen, Neerkant, 29, 28; 2. W. v. Dalen, 
Asten, 29, 27; 3. H. Nous, Neerkant, 28, 3 x 27. 

Korpswedstnjd: Burgerwacht. Eerste vijftal
len: Helmond 225; Asten 208; Neerkant 202. 

Landstorm eerste vijftallen: Asten 219; So
meren 218; Geldrop 211; Neerkant 207; Liessel 
193; Vlierden 160. 

Burgerwacht, twee-de vijftallen: Helmond 217; 
Asten 197; Helmond 196; Neerkant 179; Hel
mond 160. 

De voorzitter van de Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Twente", de heer H. J . P. van Heek 

te Enschedé. 

Landstorm, tweede vijftallen: Liessen 195; 
Asten 164; Geldrop 160; Someren 150. 

Steenbergen, Van de door het West-Bra
bantsche Verband georganiseerde groepswed
strijden van den B.V.L., was die voor Steen
bergen e.o. vastgesteld op 25 Juli j.1. en 31 
Juli d.a.v. In een korpswedstrijd, alsmede op 
een personeele baan hebben elkander be
kampt de afdeelingen Steenbergen, Dinteloord, 
Kruisland en Nieuw-Vossemeer, alsmede de 
plaatselijke afdeeling van de burgerwacht te 
Steenbergen. De wedstrijd had plaats op de 
schietbaan van deze burgerwacht; er werd ge
schoten met Engelsche patronen op 100 meter. 

Susteren, 6 Juli. Eerste prijzen: afd. s.s.: Op
helders, 90 pt.; 1e klas: H. Busch. 

Tegelen, 6 Juli. Na 'n schietwedstrijd, waarbij 
,de eerste drie prijzen gewonnen werden door 
de heeren L. Huijs, P. Geraedts en W. Leenen, 
werd een propagandasamenkomst gehouden; 
waarbij luitenant .Merkus, secretaris der gewes
telijke landstormcommissie, de belangrijkheid 
van het instituut van den B.V.L. sch,2tste. 

Terborg, 30 Juni. Eerste prijs: T. Buizert, 
met 96 pt. 

Tilburg, 22 Juli. Pistoolwedstrijd voor offi-
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eieren en genoodigden op de prachtige banen 
van den heer Valkenburg aan den Dongensche
weg. Na afloop werden de prijzen uitgereikt 
door den commandant van het landstormkorps 
de Meijerij, overste W. M. C. J. Hafkemeijer; 
bovendien werd door res. 1e luit. B. van Boxtel 
en res. 2e luit. L. P. Heise een schermdemon
stratie ge,!;even, die keurig verzorgd was. 

Enkele uitslagen (max. 60 pt.): 1e pr. res. 
kapt. M. Kessels, 58 pt.; 2e pr. res. 1e luit. J. 
Wempe, 56 pt.; 3e pr. res. kapt. J. Hofland, 
56 pt.; 4e pr. res. 2e luit. Th. Grielis, 56 pt.; 
Se pr. res. 2e luit. C. Heerkens, 56 pt. 

Genoodigden: 1e pr. res. majoor Heimel, 54 
pt. ; 2e pr. de heer Valkenburg, 53 pt. 

Utrecht, 28 Juli. Door de gewestelijke land
stormcommissie "Nieuwe Hollandsche Water• 
linie" is thans als datum voor den korpsschiet
wedstrijd vastgesteld: Zater,dag 4 September a.s. 
De wedstrijden zullen worden gehouden op de 
schietbanen van het fort aan de Biltstraat te 
Utrecht. 

V,mray, 12 Juni 1937. Te Venray had de 
opening plaats van het nieuwe schietseizoen van 
den B.V.L., afd. Venray, waarbij tevens de in 
1936 behaalde prijzen werden uitgereikt en wel 
door den heer V. Pijls, lid van de Gewestelijke 
Landstorm commissie, 

Behaald werd een scherpschuttersprijs door: 
1. L. Volleberg; 2. P. Rambaghs; 3. M. Janssen; 
4. G. M. Gooren, terwijl de Se, 6e en 7e prijs 
behaald werden door de schutters 1e klas: A. 
Vermeulen, W. Huisman en A. Stevens. 

Nadat de voorzitter -der afdeeling, de heer 
Quicken, de talrijk opgekomen vrijwilligers had 
toegesproken, nam het schieten een aanvang. 

Vlaardingen, 25 Juni. De afd. Vlaardingen
Vlaardinger-Ambacht heeft een wedstrijd ge
houden op de scherpe baan te Delft op de 
Vrijdagen 11, 18 en 25 Juni. De eerste vier 
prijswinnaars werden: T. v. d. Caay, 170 pt., 
57 steun, 1e pr.; E. v. Ekelenburg 169, 71, 2e 
pr.; W. P. de Wutigen, 166, 71, 3e pr.; B. Bobbel 
166, 68, 4e pr. 

De plaatselijke landstormcommissie van de 
afd. Vlaardingen-Vlaardinger-Ambacht wordt 
thans gevormd door de heeren: A. van Walsum, 
burgemeester van Vlaardingen, voorzitter; A. 
de Zeeuw, plaatselijk leider, tevens secretaris
penningmeester, Hoogstraat 69; P. van den Berg, 
T. van ,der Caay, E. van Ekelenburg, ds. D. B. 
Hagenbeek, jhr. L. G. Just de la Paisières, J. 
Luyerink, burgemeester van Vlaardinger-Am
bacht, B. Maat, J. Post, J. van Roon, pastoor 
Van der Sman, ds. Tonnon, A. Vermeulen. 

Wassenaar, 15 Juli. In verband met het be
danken als zoodanig van res. kapitein J. Schol 
heeft ,de gewestelijke landstormcommissie Zuid
Holland: West tot plaatselijk leider van de af.tl. 
Wassenaar benoemd res. majoor J. P. de Borst, 
Papegaaienlaan 6 te Wassenaar, tel. 716944. 

Het dag. bestuur van de af.tl. Wassenaar 
wordt thans gevormd door de heeren Th. H. 
Ruys, voorzitter, res. kapitein J. Schol, secre
taris, res. kapitein M. Houbolt, penningmeester, 
tevens commissaris voor het schietgebouw, en 
res. majoor de Borst, plaatselijk leider, 

Weert. De afd. Weert van den B.V.L. verga
derde onder voorzitterschap van den heer M. 
van de Bergh. Onder de aanwezigen merkten 
we o.m. op den heer Secretaris der gewestelijke 
landstormcommissie in Limburg, luitenant Mer
kus, en luitenant Hoogerheide. Deze laatste heeft 
thans ook zitting genomen in de plaatselijke 
landstormcommissie. 

Na opening heet de voorzitter allen welkom; 
een bijzonder woor,d van welkom richt hij tot 
den heer secretaris luitenant Merkus, die zoo 
bereidwillig is geweest de afdeeling met een 
bezoek te vereeren; ook een woord van welkom 
tot luitenant Hoogerheide, die zal helpen de af
deeling op hooger peil te brengen, 



Hierna werd overgegaan tot het uitdeelen van 
de prijzen, die door de schutters zeer gewaar
deerd werden. Hierop kr.eeg luitenant Merkus 
het woor,d , die een goed verzorgde uiteenzetting 
gaf over het doel van den B.V.L. Dat het ge
sprokene zeer in den smaak viel, bewees wel het 
daverend applaus dat spr. mocht ontvangen. 

Daarna werd in gezelligheid nog een tijdje 
doorgebracht. 

Tot slot we!'d in Hotel De Vesper aan ge
noodigden een Limburgsche koffietafel aangebo
den, welke niet minder in -den smaak viel, waar
na allen van dezen gezelligen middag voldaan 
huiswaarts keerden. 

Wolphaartsdijk, 20 Juli. Benoemd tot voor
zitter der plaatselijke landstormcommissie alhier 
de nieuwbenoemde burgemeester, de heer S. A. 
N. van Oeveren. 

't Zandt, 20 Juli. Schietwedstrijd. Vóór met 
den wedstrijd een aanvang werd gemaakt, werd 
door den heer Bontkes Gosselaar, uit Gronin
gen, waarn. secretaris der gewestelijke com
missie, aan de vrijwilligers ,de nieuwbenoemde 
secretaris ,der gewestelijke commissie, kapt. 
Van der Wal, uit Groningen, voorgesteld. 

Kapt. Van der Wal sprak den wensch uit, 
dat -de verhouding steeds vriendschappelijk zou 
zijn, met welken wensch de vrijwilligers vol-
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komen instemden en dit bekrachtigden met een 
hartelijk applaus. 

Enkele uitslagen: 
Scherp: A. Karsies 108¾ pt. (horloge); H. 

Mulder 108 pt. (portret); L. Smit 107¼ pt. (si
garen). 

le klas: A. Smit 992 / 3 pt. (sigaren); S. Hel
der 961/ 3 pt. (konijn) ; 0. Doorn 91 1 / a pt. (si
garen). 

Zundert. In tegenwoordigheid van den com
mandant en secretaris van het West-Brab. 
Verband vond onder vrij groote belangstelling 
op 1 Augustus de korpswedstrijd plaats tus
schen de afdeelingen Achtmaal, Rijsbergen en 
Zundert. 

Elke afdeeling kwam met één vijftal uit. 
Rijsbergen behaalde 449 pt., Zundert 441 en 
Achtmaal 415 pt. Overste Beets reikte met toe
passelijke woorden de beschikbaar gestelde 
medaille uit aan de af.deeling Rijsbergen, be
lichtte in 't kort het nut van een dergelijken 
schietwedstrijd en prees den goeden kameraad
schappelijken geest, dien hij ook hier vond. 

Onder het gebruik van een aangeboden con
sumptie volgde een personeele wedstrijd, waar
aan 23 schutters deelnamen. Eerste werd J. 
Theuns, Rijsbergen·, 2e A. Jurriëns, Zundert, 
3de A. de Bruin, Rijsbergen. 

Gewestelijke Landstormcommissie Zeeland. 

ACHT. 

2 Juli, 8 uur, vond in het Parochiehuis 
te Acht een goed bezochte propaganda
vergadering plaats van den B.V.L. On
der de aanwezigen werden opgemerkt: 
Pastoor Schepens, Pater Peters, 0.E. 
S.A,. spreker van dezen avond, Wethou
der Buskens, de Raadsleden P. Rom
bouts en A. Adang, enz. 

Door den plaatselijken leider, den 
heer J. v. Bavel, werd de bijeenkomst 
geopend met den Christelijken groet, 
waarna het "Wilhelmus" door allen 
staande gezongen werd. Hierna deelde 
Luitenant v. Bavel mede, dat de heeren 
van de Gewestelijke Landstormcommis
sie verhinderd waren hier tegenwoordig 
te zijn, daar zij reeds eerder elders hun 
toezegging gedaan hadden. Daarom rust
te op hem de taak de plaatselijke com
missie, welke in Acht nog niet bestond, 
te installeeren. De commissie is samen
gesteld uit de heeren J. v. Hees, voor
zitter, A. Adang, K. Arts, C. v. d. Hurk, 
G. Pas en J. Veraa. Spr. hoopt dat het 
contact met den B.V.L. en de burgerij 
hiermede tot stand zal komen en gaf 
hierna de leiding van den avond over aan 
den heer v. Hees, voorzitter van de 
plaatselijke commissie. 

De nieuwe voorzitter dankte voor het 
vertrouwen aan de plaatselijke commis
sie geschonken en hoopte dat er veel 
goeds uit geboren mag worden. 

Rede Pater Peters. 

Hierna verleende de voorzitter het 
woord aan Pater Peters, die als onder
werp kreeg te behandelen: ,,Gezagspro
blemen in huisgezin en maatschappij." 
De Eerw. spreker had zijn onderwerp 
opgekregen van den heer v. Bavel en 
zijn opdracht gaarne aanvaard. De 
B.V.L. is in 1937 harder noodig dan in 

1918, toen hij met de Novemberrevolutie 
werd opgericht. Het moge raar klinken, 
doch spr. zou dit aantoonen in zijn be
toog, hetgeen hij splitste in: le. Gezags
problemen in de maatschappij en 2e. Ge
zagsproblemen in 't huisgezin. 

Zoodra in een staat afgeweken wordt 
van de gezagsordening, zooals deze is 
tot stand gekomen naar de wetten 
van God, van wien alle gezag komt, 
krijgt men gezagsproblemen. Dit leert 
ons de geschiedenis. Het eerste gezags
probleem ontstond in de middeleeuwen 
,in de Kerk, toen de hervorming haar 
hoofd opstak en in opstand kwam tegen 
het Kerkelijk gezag. Zeer breedvoerig 
werd door den Eerw. spreker dit onder
werp behandeld en met voorbeelden 
verduidelijkt om vervolgens na ,een korte 
onderbreking het tweede deel van zijn 
onderwerp te behandelen: Gezagspro
blemen in het huisgezin. Op duidelijke 
wijze toonde Pater Peters in dit gedeel
te van zijn onderwerp aan, hoe juist in 
het huisgezin de kiem gelegd moet wor
den voor de gezagshandhaving in de 
maatschappij. 

Spr. wees op de ernstige waarschu
wing van den Paus tegen het communis
me, dat hij het grootste gevaar noemde 
van dezen tijd. 

Gij, B.V.L.-ers, hebt een taak te ver
vullen, maar het zal u niet mogelijk zijn 
deze tot een goed einde te brengen zon
der de vervulling van uw plicht, eerstens 
het gezag van God te erkennen als het 
opperste gezag, tweedens het gezinsge
zag hoog te houden door uwe waarach
tige beleving van den huwelijksplicht. 
Alleen door deze twee fundamenten zult 
gij uw plicht als goed vaderlander en 
B.V.L.-er ten volle kunnen volbrengen. 

De voorzitter dankte Pater Peters 
voor zijn begeesterend woord en hoopte 
nog eens een beroep op hem te mogen 
doen. 

Firma G. en P. Boekestein 
Telefoon no. 37 - 's--Gravenzande 
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DE DISTRICTSSCHIET
WEDSTRIJDEN VAN DEN 

B.V.L. TE OLST. 

De opening. 

30 Juli begonnen in de zalen van café 
Dalhuisen te Olst de groote districts
schietwedstrijden van den Bijzonderen 
V rijwilligen Landstorm. 

De zalen van den heer P. J. Dalhuisen 
zijn herschapen in -een model schiet
baan. 

Te 3 uur waren vele autoriteiten aan
wezig om de opening dezer wedstrijden 
mede te maken .. Hierbij waren Burge
meester Mr. A. G. A. Ridder van Rap
pard, Kolonel b.d. Lavaleye, voorzitter 
der gewestelijke commissie "de IJssel", 
K. L. Rozendaal, Reserve-Kolonel van 
den Generalen Staf, aangewezen Com
mandant L.S.K. ,,de IJssel" en Vollen
hove, de gemeentesecretaris, de heer L. 
H. Pott, Dr. H. H. Scholten, de Burge
meester van Diepenveen, de heer J. W. 
Arriëns en de Districtscommandant van 
de rijksveldwacht, de heer P. C. Schmidt 
Crans. Tevens waren aanwezig de hee
ren W. D. Olthof, Pastoor alhier en lid 
der plaatselijke commissie, en de plaat
selijke leider, Res. 1e Luit. H. G. Th. 
Kruissink. 

Het administratieve gedeelte was in 
handen van den heer F . Jalink uit Apel
doorn. 

Toen allen zich in de zalen vereenigd 
hadden, was eerst het woord aan den 
Burgemeester, Mr. A. G. A. Ridder van 
Rappard. Met buitengewone vreugde, 
aldus spr., zal ik deze wedstrijden met 
een enkel woord openen. U, mijnheer 

HOMOEOPATHISCH 
ONDERLING FONDS 

, voor ziekenhuisverple
Uitgaande van de Vereen1g10g ging en operatiekosten. 
tot bevordering der Homoeo- Vrije keuze van Genees
pathie in Nederland. heer en Ziekenhuis. 

Inl. verstrekt de Adm., Zuiddijk 70, Zaandam. 

den Commandant, betuig ik mijn harte
lijken dank, omdat u Olst waardig ge
keurd hebt tot het houden van deze 
wedstrijden. De B.V.L. is een prachtige 
organisatie, die stad en dorp verbindt. 
Na de afgeloopen verkiezingen is er wel 
eens gevraagd of de B.V.L. nog wel 
reden van bestaan had. Ik aarzel niet te 
verklaren van nu meer dan ooit. We be~ 
hoeven maar te zien naar de verdwazing 
in andere landen en het steeds driester 
optreden van het communisme. De 
B.V.L. is een organisatie, die elke pogin& 
van revolutie in de kiem zal smoren. Na 
de heuglijke mededeeling van Prinses 
Juliana voelen wij ons meer dan ooit ge
drongen om den troon van Oranje. Een 
bijzonder woord van dank bracht spr. 
aan Kolonel Lavaleye. Ook de tegen
woordigheid van den Districtscomman
dant der Rijksveldwacht verheugde spr. 
ten zeerste en tevens heette hij Burge
meester Arriëns welkom. Tenslotte 
dankte spr. allen, die hebben medege
werkt tot het welslagen van deze wed
strijden. Spr. hoopte met Kolonel Rozen
daal, dat de banden steeds hechter zul
len worden en de B.V.L. tot nog grooter 
bloei zal komen. 

Kolonel Rozendaal dankte den Bur
gemeester voor zijn woorden, waarbij 
hij liet uitkomen, dat de afdeeling Olst 
sinds de komst van den Burgemeester 
tot grooter bloei was gekomeri. 

Kolonel Lavaleye sloot zich aan bij 
de woorden van Kolonel Rozendaal en 
bracht den Burgemeester eveneens dank 
voor hetgeen hij te Olst voor den B.V.L. 
gedaan had. 

Hierna begonnen de wedstrijden, 
waarvoor Burgemeester A.G. A. Ridder 
van Rappard het eerste schot loste. 

Districtsschietwedstrijd te Olst. 

UITSLAG SCHIETWEDSTRIJDEN, 2e prijs: B. Brouwer, Warns, 50 pt. 

gehouden ter gelegenheid van den 3e " IJ. Jaarsma, Tjerkwerd, 50 pt. 

Landdag van den Bijzonderen Vrijwill:i- 4e " J. Benedictus, Garijp, 49 pt. 
gen Landstorm te Joure op 19 Aug. '37. Se " G. Terpstra, Welsrijp, 49 pt. 

Korpswedstrijd. 6e " F. Semplonius, Joure, 49 pt. 

1e prijs: Afd. Twijzel, 233 punten. 7e 
" H. Kielstra, Garijp, 49 pt. 

2e Afd. Garijp, 228 punten. Se " H. S. Dijkstra, Oosterbierum, 
" 

3e " Afd. Leeuwarden I, 227 ptn. 49 pt. 

4e Afd. Bergum, 227 punten. 9e " G. v. d. Veen, Giekerk, 49 pt. 
" 

Se Afd. Holwerd, 226 punten. 10e 
" J. Schippers, Nieuweschoot, 

Il 

6e " Afd. Workum, 226 punten. 49 pt. 

7e Afd. Driesum c.a., 225 ptn. 11e 
" K. T. Jansen, Wirdum, 49 pt. 

" 12e A. Wijmenga, Garijp, 49 pt. " Personeele wedstrijd. 
1e prijs: IJ. Wielinga, Workum, 50 pt. M. MOLENMAKER. 
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KRING WEDSTRIJD 
WEST-BRABANT. 

In de laatste week van Juli werd op 
de schietbaan van de Burgerwacht een 
kringwedstrijd van den Bijzonderen 
Vrijw. Landstorm gehouden, waaraan 
werd deelgenomen door de af deelingen 
Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord 
en Steenbergen, alsmede door de Steen
bergsche Burgerwacht. De regeling van 
den wedstrijd werd opgedragen aan 
~en wedstrijd-commissie bestaande uit 
de pl. leiders der deelnemende af dee
lingen en den Commandant van de Bur
gerwacht. 

Deze comm1ss1e organiseerde een 
korpswedstrijd voor vijftallen en een 
personeelen wedstrijd, aan welken laat
sten niet door de Burgerwacht werd 
deelgenomen. 

Voor den korpswedstrijd werden be
schikbaar gesteld vier medailles, waar
van er twee door het gewestelijk Ver
band werden geschonken, terwijl de 
beide andere beschikbaar werden ge
steld door den EdelAchtb. heer Burge
meester van Steenbergen en den Hoog
edelgestr. heer Overste T. Beets uit 
Bergen op Zoom. 

Voor den personeelen wedstrijd werd 
een twintigtal pers. prijzen aangekocht. 

Zaterdag 31 Juli, na afloop van den 
wedstrijd, had in hotel Concordia de 
prijsuitdeeling plaats. Vele schutters 
waren opgekomen, zoowel prijswinnaars 
als niet-prijswinnaars, om van deze 
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Werft abonné's op 
het Landstormblad! 

Probeer eens, jonge raadselvrinden! 
Wie kan de meeste woorden vinden? 

GROEP A. 

{Onder de 10 jaar.) 

Allerlei deuren. 
Voordeur, enz. 

Allerlei kamers. 
Slaapkamer, enz. 

VAANDELS VLAGGEN 
Fa. JANSSEN & Co., Stationstraat 4, Tilburg 
Tel. 813. Eigen atelier. 70-jarige reputatie. 

Hoogste tentoonstellingsbekroningen 
+ Prima werk en voordeelige prijzen + 

prijsuitdeeling getuige te zijn. Aan de 
bestuurstafel zaten naast de wedstrijd
commissie mede aan de Overste Beets, 
Commandant van het korps, die per
soonlijk de prijzen uitreikte, en de Edel
achtb. heeren Burgemeesters van Steen
bergen en Nieuw-Vossemeer, die op
nieuw weer blijk gaven van hun zeer ge
waardeerde belangstelling voor het werk 
van B.V.L. en Burgerwacht. Meerdere 
genoodigden hadden bericht van ver
hindering gezonden. 

Na een kort openingswoord door den 
voorzitter van de Pl. Commissie, den 
heer P. G. B. Quist, verkreeg Overste 
Beets het woord, die in hartelijke en 
sympathieke bewoordingen zijn groote 
voldaanheid uitsprak over den oprech
ten kameraadschappelijken geest, die er 
tijdens den wedstrijd onder de deelne· 
mers door hem was geconstateerd, en 
die er ook nu ter vergadering wee1 
heerschte. 

Vervolgens deelde hij de prijzen uit. 
Nog werd het woord gevoerd door Bur
gemeester van Etten en door Burge
meester Heereveld, die beiden daarvoor 
ook een hartelijk applaus oogstten. 

De volgende prijswinnaars wonnen on
derstaande prijzen: 

Korpswedstrijd: 

Steenbergsche Burgerwacht no. 1 mei 
441 p.; afd. Steenbergen B.V.L. no. 2 me1 
433 p.; afd. Kruisland B.V.L. no. 3 met 
354 p.; afd. Nieuw-Vossemeer B.V.L. 
no. 4 met 349 p. 

Personeele wedstrijd: 

Chr. Huybrechts, Dinteloord no. 1 met 
46 p.; S. Schillemans, Steenbergen, no. 2 
met 45 p.; D. Steenbergen, Steenbergen, 
no. 3 met 44 p.; A. v. d. Bergh, Kruis
land, no. 4 met 44 pt. 

De hoogste korpsserie's werden ge
schoten door: Jac. Goor, Steenbergen, 
no. 1 met 93 p.; D. Steenbergen, Steen
bergen, no. 2 met 91 p.; M. Heijnen, 
Steenbergen, no. 3 met 91 p. 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar.) 

Allerlei wagens. 
Kinderwagen, enz. 

Allerlei stoelen. 
Armstoel, enz. 

Nu voor de meesten de vacantie weer 
voorbij is, gaan we met nieuwen, fris
schen moed weer aan 't leeren en raad-

Hotel "HOBBEL" 
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 

sels oplossen. Probeer je krachten eens 
aan bovenstaande. Je hebt er veertien 
dagen tijd voor, nadat je Vader of broer 
de krant heeft gekregen. Elke maand 
ontvangen tien van de beste oplossers 
een prachtig boek tot prijs. 

Ik kijk ook naar goed verzorgd werk. 
Aan de knoeiers deel ik mee, dat ik ook 
een groote prullenmand er op nahoud! 

En nu, pak aan! 
Het adres voor oplossingen is: 

AAN OOM BERTUS, 

p 'a Bureau van Het Landstonnblad, 
Koninginnegracht 50, 

's-GRA VENHAGE. 

KONINGINNEDAG. 

1937. 

Gij, Koninklijk Drieklaverblad! 
Gij, Neerlands rijkste, liefste schat! 
's Lands Moeder, onze Koningin, 
Prijkt vol van gracie middenin; 
En naast Haar, aan de rechterhand, 
Daar lacht de Hoop van 't vaderland: 
Prinses Juliana, 't eenig Kind, 
Door heel ons volk om strijd bemind. 
Ter andere zij: de Prins-Gemaal, 
Prins Bernhard, kwiek en joviaal, 
Die, schoon hij nog slechts kort hier 

woont, -
Zich reeds een zoon van Holland toont. 
De Moeder met Haar dubbelen schat 
Voor ons het schoonst Drieklaverblad, 
Dat op een wijs, gansch ongedacht, 
Door 's Hoogsten hand is saamgebracht! 
0, laatste, liefste Augustusdag! 
Bij Hollands vrije driekleurvlag 
Dromt oud en jong in dankbetoon 
Zich feest'lijk om d'Oranjetroon, 
Dewijl weer 's Lands Vorstin verjaart, 
Waarbij zich 's harten heilwensch paart: 

,,God hoede bij den wereldbrand, 
Door Zijne sterke Vaderhand, 
ORANJE, ons zoo dierbaar pand, 
Nog lang, tot heil van 't Vaderland!" 

OOMBERTUS. 

ONDER HET NOORSCHE JUK. 

We nemen eens een kijkje in het 
schaarsch bevolkte gebied der Friesche 
meren, nu omstreeks duizend jaar ge
leden. 

Hilda, een jonge vrouw met loshan-
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gende, goudblonde haren, door een lin
nen band slechts ietwat bedwongen, 
kruipt door 'n opening uit haar houten, 
met riet gedekte hut. Die opening is op 
bevel der Noormannen, die 't land over
heerschen, zeer laag en naar 't Noorden 
gericht, zoodat de vrouw niet anders 
dan diep bukkend naar buiten kan 
treden. Zoo brengt zij dag aan dag haar 
afgeperste hulde aan de barbaarsche 
roovers, die de vrije Friezen onder hun 
ijzeren juk geknecht hebben. 

Zij legt een armvol grof vlas, dat ze 
bewerken wil, naast het spinnewiel bij 
haar huis. Haar helderblauwe oogen 
verdoffen, als ze terzij in 't gras kijkt. 
Ze werpt een verstoorden blik naar een 
halfnaakt jongske, dat daar kraaiend ligt 
te spelen, en vermaant hem op ernstigen 
toon: ,,Wilco! Laat het toch om dat arme 
beest telkens zoo te plagen!" 

't Ventje schijnt evenwel doof te zijn; 
althans luid lachend gaat hij met z'n 
spelletje voort. Telkens strijkt hij met 
een verdorden grashalm over den kalen 
knabbelsnuit van een oud schaap, dat 
daar loopt te grazen. Bij iedere kitteling 
schudt het beest heftig z'n kop en klep
pert met z'n verschrompelde ooren. 

"Zal ik jou zoo eens streelen ?" klinkt 
het na een poosje dreigend scherp uit 
den mond der moeder. 

Wilco gichelt van pret, maar verkiest 
niet het kwellen van het arme dier na 
te laten. 

,,'n Stijfkop, krek als z'n vader!" zucht 
de vrouw, die inmiddels bij haar spinne
wiel heeft plaats genomen op een aarden 
walletje als zitbank. En voor de zooveel
ste maal geeft de moeder een krachtig 
vermaan aan den bengel, die ook voor 
de zooveelste maal z'n ondeugend kopje 
volgt. 

Eensklaps roept de vrouw met voor
gewenden schrik: ,,Wilco, daar komen 
de Noormannen!" 

Met een rauwen gil vliegt de deugniet 
overeind, alsof hij door een wesp gesto
ken is; hij holt over 't grasveld, en ver
schuilt zich sidderend achter 't grauw 
linnen kleed zijner moeder. 

,,Ja, de Noormannen zijn al gekomen!" 
buldert plotseling een zware stem uit 
het dichte struikgewas van den over
kant. 

Ontsteld houdt Hilda haar spinnewiel 
stil, en staart met angstige vraagoogen 
naar Ulbo, haar echtgenoot. 

Met korte, driftige stappen komt deze 
over 't kronkelpaadje tusschen 't riet en 
de biezen, langs het meer naar z'n scha
mele woning. Het schuim staat op z'n 
ruw behaarde lippen; hij knerst op z'n 
glinsterende tanden. En terwijl hij af en 
toe stilstaat, dreigt hij luid mompelend 
met z'n gespierde vuist in de richting 
van den. plas, die thans achter 't welig 
oevergras aan z'n woest flikkerende 
oogen is onttrokken. 

Grimmig rukt hij van z'n ruigen, bron
zen hals den strop van boombast, dat 
smadelijk teeken van slavernij, waartoe 
de barbaarsche heerschers uit het ijzige 
Noorden de vrije, fiere Friezen hebben 
gedwongen. 

,,Ja, de Noormannen zijn al gekomen!" 
herhaalt Ulbo, terwijl hij zich hijgend bij 
de huisdeur in 't vertreden groen neer
werpt. 

"Die roovers ! Die moordenaars! Die 
brandstichters! Die sch .... " 

"Och, Ulbo! bedaar toch!" smeekt de 
vrouw, die haastig is opgestaan. Vlug 
kruipt ze in 't schemerig woonvertrek, 
dat slechts door een openstaand luikje 
spaarzaam verlicht is. 

Schitterend helder en frisch, 
Wat door "De Ruiter" gewasschen is! 

STOOMWASSCHERIJ "DE RUITER" 
Tulpenburg 30-30a, Leeuwarden, tel. 5707 
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,,Drink maar 'si" noodigt ze een oogen
blik later op vriendelijken toon, als ze 
in knielende houding met een groote 
kroes gerstebier naar buiten tr•eedt. 

In een paar gulzige teugen wordt het 
schuimend vocht door Ulbo verzwolgen. 
Nijdig smijt hij den ledigen kroes van 
zich af en begint daarna z'n overkropt 
gemoed weer licht te geven: . 

"Ja, ja, blijft er maar als een lammetJe 
onder, wanneer die vuile vreemdelingen 
ons, vrije Friezen, als slaven, als honden 
durven behandelen!" 

En met een van opwinding trillende 
stem begint hij te vertellen, wat hem zoo 
even is wedervaren. 

Een paar uur geleden was hij naar 
't meer gegaan, waar hij z'n netten had 
uitgezet. Daarna had hij langs den wa
terkant een hoog opgeschoten wilg uit
gezocht, om er een paar stevige takken 
van te kappen. Want zijn bouwvallige 
schuur had dringend enkele nieuwe dak
spanten noodig. 't Is waar: hij betrad 
deze verblijfplaats van z'n vee slechts 
met grooten weerzin, omdat de twee 
melkkoeien, die heel zijn vermogen uit
maakten, hem door die brutale zeeroo
vers waren ontstolen. Het was daar in 
die schemerruimte nu zoo akelig leeg 
en stil. Een afgeleefd schaap vormde 
thans zijn veestapel. 

Maar toch kon hij z'n armelijke have 
in moedeloosheid niet laten verwaar
loozen. 

Zoo klom hij dan daar straks behendig 
in een forschen wilg, en zette juist z'n 
flikkerend kapmes in een sappigen tak, 
toen z'n aandacht eensklaps getrokken 
werd door aanzwellend golvengeklots. 

Boven het wuivend oeverriet uit zag 
hij een vaartuig naderen waarvan de 
voorsteven met een grimmig monster 
versierd was, terwijl het gebolde zeil in 
ruwe trekken een raaf vertoonde. Een 
drakenschip van de Noormannen! 

Van die gezworen vijanden! 
Ulbo's ,eerste gedachte was: ,,Wat zal 

er van m'n netten terecht komen?" 
Want hij bemerkte, dat het vaartuig 
recht op z'n vischwant aanvoer. 

De netten gauw inhalen? 
Doch daartoe was het schip al veel te 

dicht bij! 
Daarom richtte hij zich in z'n volle 

lengte op. En zóó, staande op den uitge
stoelden wilgekop, begon hij uit alle 
,macht te schreeuwen, om de aandacht 
der bemanning te vestigen op z'n netten, 
waarvan d~ houten dobbers lustig op de 
golven dansten. 

Zijn waarschuwingsseinen schenen 
een goede uitwerking te hebben. Althans 
een paar in herenvellen gehulde kerels 
op de voorplecht keken nu met aandacht 
naar de lange slang van regelmatig rij
zende en duikende drijvers. 

Maar de stuurman op het hooge ach
terschip bleef met een boozen grijnslach 
op z'n verweerd gelaat het roer onver
biddelijk in dezelfde richting houden. 

'Daar schoot de draak dwars door de 
netten heen! 

Even later was het vaartuig in de ver
te verdwenen met het vischwant, dat 
door de kiel werd meegesleept. 

Dit alles had zich in een paar minuten 
af gespeeld. 

En nu nog zat Ulbo met zwoegende 
borst te bulderen, toen hij van z'n zwaar 
verlies met horten en stooten verslag 
uitbracht. Doch wat hem tot in z'n merg 
grief de, was het moedwillig tarten en 
tergen van die dwingelanden .... 

Met smartvolle deelneming had Hilda 
naar dat droevig verhaal geluisterd. Zij 
trachtte haar verbolgen echtgenoot 
eenigszins te troosten: Misschien zou 
Ulbo de meegesleurde netten ergens 
dicht in de buurt kunnen weervinden, 
als ze van 't kielhout losraakten. 

Maar de gesarde Fries was voor geen 
rede vatbaar. Wat z'n vrouw ook aan
voerde, om hem tot kalmte te brengen, 

Stoomwaschinr. ,,De Hoop" te Assen 
is DE Waschinrichting voor dezen tijd. 

Aanbevelend, H. v. d. WOUDE 
Telef. 541 - Groningerstr. 226 

scheen hem nog des te meer te prik
kelen. 

Ten laatste bleef zij pijnlijk zuchtend 
zwijgen, en streek met weemoedigen 
glimlach over het vlaskopje van haar 
jongen, die tegen haar knieën in slaap 
gevallen was. 

"Ja, ja!" barstte Ulbo na een poos van 
somber zwijgen weer met heftige geba
ren los: ,,we zouden al die schurkerijen 
maar gelaten moeten dragen! .... Wat 
heeft Waldfried, de jager van den over
kant, verleden jaar niet moeten onder
vinden! Hebben die zeeschuimers niet 
Brunehilde, z'n vrouw, met haar vier 
kinderen uit haar huis weggesleept, en 
meegevoerd naar hun eigen land? .... 
Maar zoover hoeven we niet eens te 
gaan! De vorige maand nog zou jou en 
onzen Wilco immers hetzelfde lot be
schoren zijn geweest. Maar gelukkig 
kwam ik nog juist bijtijds van de zwij
nenjacht thuis, om jullie uit de klauwen 
van die monsters te redden. Anders had 
ik hier nu als een eenzame kluizenaar 
moeten zitten. Maar Wodan zij geloofd, 
dat 'k .... 

,,Wat, Wodan!" kwam Hilda plotse
ling tusschenbeide, terwijl ze haar man 
verwijtend aanstaande. ,,Ulbo! Ulbo! 
Hoe durf je dien naam nog op je lippen 
te nemen! Zijt ge dan geen Christen ge
worden? Ge zijt toch ook gedoopt! En 
durft ge dan den naam nog aanroepen 
van onzen vroegeren god, die geen God 
. ?" lS. 

Blozend als een kind, boog Ulbo bij 
deze terechtwijzing zijn schuldig hoofd 
en stamelde: ,,Nou 1ja, Hilda! Ik vergat 
mezelf in een vlaag van opwinding. Ik 
geloof ook niet meer in Wodan. Maar ik 
zeg je, dat de beker bij me overloopt! 
De ,eerste de beste Noorman, die z'n pad 
met 't mijne kruist, is een kind des 
doods!" 

En krampachtig omklemde hij z'n 
kapmes, als stond hij reeds klaar, om de 
daad bij 't woord te voegen. 

Droevig schudde Hilda haar goudlok
kigen haardos en antwoordde op tee
ren, maar beslisten toon: ,,Ulbo! Ulbo! 
Is het ons als Christenen dan niet ge
leerd, om onszelven niet te wreken? Hoe 
durft ge dan nog zulke bloedgierige taal 
te spreken! We hebben toch immers ge
leerd, om bij het Onze Vader te bidden: 

,,Van de woede der Noormannen ver
los ons, o Heere!" .... 

Met een zwaren zucht stond Ulbo 
zwijgend op, om z'n schaap in den stal 
te brengen. Hij schaamde zich over z'n 
driftige uitvallen. Hij, de stoere, gespier
de man, voelde zich als een kind tegen
over z'n wijze, zachte vrouw, die den 
storm in zijn gemoed had doen stillen. 

OOM BERTUS. 

JE MOET JE OOGEN DEN KOST 
GEVEN. 

Frans was met een heele drukte thuis 
gekomen. Hij had na schooltijd met z'n 
vriendje Frits een straatje omgeloopen. 
En toen waren ze beland in de Emma
laan, waar het nieuwe Postkantoor werd 
gebouwd. . 

Tjonge, tjonge! wat een reuzekarwe1 
was dat! De beide makkers keken hun 
oogen uit. Polderwerkers met lange laar
zen aan groeven daar heel in de diepte, 
onder in een doolhof van planken en 
balken, den zwarten moddergrond uit. 
De opgegraven klonterige brij werd met 
kipkarretjes over rails weggevoerd. 

Naast het terrein stond een stoom
machine. En op eenigen afstand hiervan 
een hooge stelling van masten met dikke 
kabels, waaraan een ijzeren blok hing, 
dat in den drassigen bodem palen heide. 
De heele omtrek dreunde van het oor
verdoovend hameren. 

KUNSTVUURWERKF AB RIEKEN A. J. KAT 
LEIDEN - TELEF. 1475 

* VUURWERK VOOR ALLE FEESTEN * 
- W ASF AKKELS VOOR OPTOCHTEN -

Met een donkere blos van opwinding 
had Frans thuis z'n wedervaren verteld. 

Z'n zesjarig zusje Anneke had het 
heele verhaal aangehoord, ofschoon ze 
in haar poppenspel verdiept scheen. 

Den volgenden dag zat Moeder in de 
huiskamer en keek telkens op de klok. 

Hè! 't is toch al kwart vóór vier! Wat 
blï'/ft Anneke toch verschrikkelijk lang 
uit!" 

Moeder keek eens buiten de deur, of 
ze haar meiske in de verte nog niet zag 
aan komen. Maar in de heele straat was 
nog geen Anneke te zien. Wel een paar 
klassegenootjes van haar. Toen deze 
voorbijkwamen, vroeg juffrouw Elberts: 

"Meisjes! weet jullie ook, waar 
Anneke is?" 

,,Neen, juffrouw!" 
"Ik begrijp er niks van!" zuchtte de 

Moeder. ,,Als ze onderweg maar geen 
ongeluk gekregen heeft!" 

En met een bezorgd hart ging ze weer 
naar huis. 

Al vijf minuten vóór vieren! Nou is 
ze"al een kwartier te laat! 't Is toch àl 
te erg! Dat is nog nooit gebeurd! Och, 
och! m'n Anneke! 't Is toch wat te zeg
gen! Als ze maar niet onder een fiets of 
auto gekomen is!" 

Ting, ting, ting, ting! waarschuwt de 
pendule op den schoorsteen. 

Moeder krijgt een schok door heel 
haar lijf. 

Nou is 't al vier uur! 'k Heb geen 
ru~'t of duur meer. Als 't kind maar niet 
't een of ander ongeluk is overkomen! 
Waar zou 't toch zitten? Ik mag er niet 
aan denken! Ik kan 't niet langer uit
houden!" 

Zij nam den sleutel en wilde jui~t de 
deur sluiten, om op onderzoek mt te 
gaan, toen Anneke zingend kwam bin-
nentrippelen. . 

"Dag, Moe!" juichte het laatkomertJe 
met vuurroode wangetjes. 

,,Zoo nest! ben je daar eindelijk?" 
klonk de wedervraag. En Moeder schud
de haar kind driftig door elkaar. 

,Hi, hi, hi!" begon Anneke erbarmelijk 
te krijten. ,,Ik kon het heusch niet hel
pen, Moe! 'k Ben eventjes bij 't Post
kantoor wezen kijken! Hi, hi, hi! U zegt 
altijd: Je moet je oogen goed den kost 
geven! En dat heb 'k gedaan! En nou 
krijg ik nog klappen op den koop toe! 
Hi, hi, hi!" 

Ontwerp Statuette van den beeldhouwer 
Aug. Falise. 

Als "De Noordster" voor Uw wascht, 
schittert Uw linnen in de kast. 

ELECTR. WASCH- EN FIJNSTRIJKINRICHT. 

Zuidvliet 160 - Telef. 5909 - Leeuwarden 

TEGENWOORDIGHEID VAN GEEST. 
De Tzaar zat in zijn kabinet 
In diep gepeins verzonken, 
Toen uit een kamer van terzij 
Plots luide kreten klonken. 

Hij trad behoedzaam naderbij, 
En, spitsend bei z'n ooren, 
Kon hij der adjudanten jool 
Nauwkeurig, duidelijk hooren. 

Een officier stond in den kring 
Luid door z'n neus te spreken; 
Zóó bootste hij z'n Keizer na 
Met één van diens gebreken. 

De Tzaar ontsluit nu zacht de deur, 
En, voor zijn strenge blikken 
Ziet hij het vroolijk troepje plots 
Ten doode toe verschrikken. 

De held van al die geestigheên 
Poogt kloek zich te vermannen; 
Hij ziet zich naar Siberië reeds 
Tot straf voorgoed verbannen. 

De Heerscher, 't voorhoofd streng 
gefronst, 

Dreigt eensklaps te verpletteren 
Den man, die thans op hoog bevel 
Zijn spotlust voort moet zetten. 

De luit'nant hoort des Keizers wil 
Met doodelijk verbleeken; 
Toch mag de last, hoe pijnlijk zwaar, 
Hier niet het minst ontweken. 

Hij perst zijn lippen op elkaar, 
Om geestkracht te verzamelen, 
En spreekt dan, snerkend door z'n neus, 
Met streng en plechtig stamelen: 

"Gij onverlaat! Ik moest tot straf 
Je naar Siberië zenden; 
Daar kon jij, onbeschaamde vlerk! 
Als balling 't leven enden. 

Doch 'k zal in mijn lankmoedigheid, 
Die niemands ziel wil krenken, 
Uw leven sparen, en daarbij 
U ook in gunst gedenken. 

Ik, mikpunt van je geestigheên, 
'k Wil alles u vergeven: 
Gij wordt, o luit'nant! bij den staf 
Tot kapitein verheven!" .... 

De Keizer knikte hoogst voldaan: 
,,'k Wil u genà verleenen! 
Brutale vent, jij bent kap'tein!" 
En, lachend ging hij )lenen. 

OOM BERTUS. 

MA itî& 

VERKRIJGBAAR! 
Beelden: 

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

AUGUST F ALI SE 

Zeer geschikt voor schietprijzen 

NORMAAL FORMAAT, f 4 50 
40 c.M. hoog, prijs . . . . ■ 

(bij 10 stuks f 4.- per stuk) 

Levering, tegen beschadiging verpakt, na 
storting op onze postrekening no. 7656, 

Administratie van "Het Landstormblad", 

Koninginnegracht 50, Den Haag. 

di 
Bri 

B. 
lei 
ho 
a ls 
ho 
de 
we 
in 
hoi 
v. 
no. 

Wl 

AA 

Bri 

EE 
TE 

Af! 
hoc 
mil 
20 
fotl 
ZI J 
An: 
Ru 

D 

B 

C 

Vré 

L. 
B 

Adr 
van 
HYI 
Nas 

Pos 



1t, 

IT. 
en 

ur, 

:ng 

ar, 

us, 

taf 

JS. -
" 

E 

en 

0 

0 

na 

356, 

,d", 

-

Wie helpt een B. V.L.-er ~-a 1n een vaste betrekking als 
jachtopziener of bedrijfsleider 
op boerderij? Godsdienst R.K. 
Koningsschutter en in bezit 
diploma R.K L.W.S.; 31 jaar. 
Brieven no. 95 bur. v. d. blad. 

KONINKLUKE= BEGEER MEDAILLES 
INSIGNES 
SPO RTPRIJZEN -• B.V.L.-er en plaatsverv. afd.- 1 

leider, 23 jaar, G.G., thans in 
houtbranche werkz., z. z. g. g. 
als HANDELSREIZIGER voor 
hout- of triplexhandel of iets 
dergleijks. Onversch. waar of 
welk rayon. Ook gen.practisch 
in houth., zagerij of mach. 
houtbew. werkzaam te zijn; 

VOOR5CHOTl!N 

v. z. g. get. v. Brieven onder 
no. 94 aan bureau v. d. blad. 

WIE HELPT 
R.K B.V.L.-er, 26 j., 
actief en werklustig, 

AAN VASTE BETREKKING? 

LEVERANCIERS VAN DE OFFICIEELE LANDSTORMMEDAILLES 

J. F. KLUIJTMANS-v. d. LAAK - EINDHOVEN 
KERKSTRAAT 18 - TELEFOON 2183 

Uniform- en Civiele kleeding naar maat - Volledige garantie 

DAMES!! STOOMW ASSERIJ " N EDE RH O RS T" 
JAN SNEL - NEDERHORST DEN BERG 
levert U een beslist heldere was 

On vers chi 11 i g wat. Billijke tarieven, zowel p. stuk als p. k.g. en p. abonnement 
Zijn beroep is: 
behanger-stoffeerder. 

Brieven no. 93 bur. v. d. blad. 

EEN V AANDELKAST 
TE KOOP GEVRAAGD 

Afm. buitenw. minst. 118 cm 
hoog en 117 cm breed. Diepte 
minst. 16 cm binnenw., max. 
20 cm. Schr. aanb., liefst met 
foto en prijsopg., aan H. VAN 
ZIJL, Secr. Pl. Landst.-Comm. 
Amsterdam-\/Vest, Adm. de 
Ruyterweg 351. 
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OOSTWOUD-FABRIEKEN 
FRANEKER 

PRACTISCHE GEBRS. VAN MAANEN 

BIJ 

HUISVROUW 
KO·OPT 

v.h. J. van Maanen en Zonen 

FREDERIKSTRAAT 
hk. Prinses Mariestr. 
's-GRAVE N RAGE 
TELEFOON 113 3 9 2 

VROOM & UNIFORM- EN BURGER
KLEEDING NAAR MAAT 

DRE,E,SMA,NN 

# , 

HAPrs PUDDINGEN 

GEBRS. BIJLOO 
Dagelijksche motorbootdienst 
Schiedam-Amsterdam 
Rotterdam-Vlaardingen v.v. 

SCHIEDAM, Tel. 686'8 
AMSTERDAM, Tel. 3067( 

Kool's Wapen-en Kinohandel 
Groote voorraad concours-, 
buks- en bosquette-patronen 

S1IALFILMCAMERA'S 
EN PROJECTOREN 

J. J. KOOL • ROTTERDAM 
Rodenrijschelaan no.27 
Telefoon 41617 

HET aangewezen adres voor 

SCHIETPRIJZEN 
o.a. medailles, takken, 
bekers, kranzen enz. is 

FIRMA CORN. PLAS 
(E. C. BILARS) 
LANGESTR. '8 · ALKMAAR 

Sigarenmagazijn 

,, CAAN VAN NECK" 

9 

ANDIJKER TAFELKOEKEN s 1.GA REN ,MAG AZ.IJ N 
Het neusje van de zalm I 

Prijs 25 et. per bus 

Firma FAUST & DE VRIES 
Andijk-Oost 

Wat kan de oorzaak zijn 
van RIEKENDEN ADEM, 

BESLAGEN TONG ? 

Het kan de verrotting zijn 
van het afval van het 
voedsel, dat door te on
regelmatige ontlasting te 
lang in de ingewanden 
vertoeft. Om aan den adem 
:lien onverdraaglijken reuk 
te ontnemen, moet men 
den dagelijkschen stoel
gang verzekeren. 
De Purgeer- en Bloed
zuiverende p 111 e n van 
Apotheker B. VAN AKEN, 
specialist te Selzaete, zijn 
het aangewezen middel. 
Apotheker VAN AKEN's 
Purgeer- en Bloedzuive
rende pillen veroorzaken 
geen buikpijn, zij zuiveren 
het bloed en geven het 
nieuwe kracht. 
Eischt om elk doosje de 
handteekening B. v. Aken. 
Verkrijgbaar bij apothekers 
en drogisten in doosjes 
van 60 cent. 

Importeur 
SCHUL TE & THIEME 
Middelburg. Postbus 55 

A .. Drüghorn 
Javastr. 57. Haag. Tel. 113290 

Bloemenmagazijn 
FIRMA 

H. J. BARMENTLOO 
JAVASTRAAT 43 

DEN HAAG - TEL. 111561 

FIRMA H. MOOI & Zn. 
ASSEN 

• 
MILITAIRE KLEERMAKERIJ 
Coupeur overal te ontbieden 

AUTOGARAGE 
GEBR. VAN ZEVENHOVEN 
SPOORSTRAAT 2 • GOUDA 

TELEFOON 3352 
lste klas reparatie-inrichting 

voor alle merken 

MELKPRODUCTENFABRIEK 

DE EENDRACHT 
BARNEVELD • TeL '6 
Directeur: T.Wiersma 

Levert alle melkproducten, 
met goud bekroond, uiterst 
concurreerend. - SPECIAAL 
VERPAKTE ROOMBOTER 

ALLES V A'.'l' EEN ANDER 
l~:tri~~~:ï~~~~~t9td MAAR . . . . . . 

. KOLEN van SCHAAP 
Reist per A A A Busdienst s p O On STRAAT 3 

naar DOELESTRAAT 4 

Apeldoorn, Arnhem en Ede ALKMAAR . TEL. 4052 
Speciale L u x e Touringcars 
voor Gezelschappen. VOOR: 

NV S UIS & GROOT
'S Gebrs. ROBART • Apeldoorn Médailles, insignes, 

• • L Marktstraat 8 . Telefoon 2871 kransen, bekers, enz., 
't oude bekende adres: 

Kon.Zaadteelt en Zaadhandel U h T F ABERY DE JONGE 
ENKHUIZEN W WQSC • Juwelier _ Horloger 

TUIN•, BLOEM• EN naar een goede wasscherij ? GOES 
LANDBOUWZADEN -----------

UNIFORMEN Levering uitsluit. a. d. handel dan naar de 

Jouster Stoomwosscherij 

Firma J. KAKES 
BOUWKUNDIGE 

S. Wiersma - Joure - Tel. 96 

Schoenen 
G. J. RHEBERGEN 
(voorh. JULIUS HUF) 

ZAANDAM AMSTERDAM 
s~aan aan de spits Caan van Necklaan 9 Taxatie Expertise L Schoenenhuis Keizersgracht 433 - Tel. 30433 

N.V. C. W. PANNEVIS 
ZAADTEELT-ZAA..-:::>HANDEL 

DELFT 
TUIN-, BLOEM

EN LANDBOUWZADEN 

bij den Haagweg TELEF.OON No. 3251-4984 W. A. v. d. JAGT, Rotterdam 

Ri,swi,k (Z.H.), tel. 119590 ~---- Groene Hilledijk 218 
:1 :1 ... Telefoon no. 56445 -

Coöp. Melkproductenfabriek 

,,OP HOOP VAN ZEGEN" 
DEDEMSVAART 

A. 9uANT · couoA I A. ten Bruggencate 
CONTINENTAL 
SCHRIJFMACHINES 
• 

GRAAFSTROOM' s 
MELK 

EN ZUIVELPRODUCTEN 
Verkrijgbaar: 
Flllaal DORDRECHT 

Voorstraat no. 119 
Filiaal ROTTERDAM 

Oranjeboomstr. 133 

Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
levert steeds eerste klas 
... BOTER en KAAS .... 
tegen concurreerende prijzen 

Onderhoud - Reparatie 

Broek op Langendijk 
Telefoon 48 Voor geschenken en· prijzen 

slaagt men zeker in 

ZWIERS' 
UNIFORM
KLEERMAKERIJ 

Hertogstraat 2 7 
ARNHEM 
·------

Gediplomeerd Coupeur 
der Europeesche Mode
Academie 

·------
Levert Uniformen voor 
alle Wapens en Dienst
vakken 

·------
Vraagt prijscourant of 
coupeursbezoek 

·------
Prijzen zeer billijk 

L. 80,0M,SMA 
Bouwkundige - Makelaar 

Expert 
Administratie en onderhoud 
van vaste goederen. 
Hypotheken - Assurantiën 
Nassaukade 118-119, A'dam W. 

Gem. Giro B 749 
Postchèque- en Girodienst 2870 

Tel. 82521 - 85421 

KOLEN VAN DE 
TEI.;EFOON 5 0 6 

ORANJE-NASSAU -MIJNEN GEBRS. DE JONG 
Stoomwasscherij "De Maas" 

FIRMA 
SCHREUDERS EN TROUW P. G. LODDER 

2e ROSESTRAAT 7 
ROTTERDAM - TELEF. 12202 

Fa. Chr. Schotanus & Zn 
Rijks gedipl. Mr. Kleermaker 
Telefoon 29 Minnertsga 
Heerenkleeding naar maat 
Pracht sorteering stoffen. 
1e klas coupe en afwerking. 

Lage prijzen. 
OVERAL TE ONTBIEDEN 

FIRMA P. S. ANES 
BRANDSTOFFENHANDEL 

Motorboot- en autodiensten 
Telefoon 306 • HEERDE 

5 x weke!. dienst op R'dam
Den Haag-Leiden; 2 x weke!. 
dienst op Gron.-Maastricht; 
2 x weke!. dienst op Breda. 
DAGELIJKS naar UTRECHT 

IJsselmonde 
Verzending door het geh. land 
TARIEVEN OP AANVRAAG 

G . K kb kk .. A. NAGTEGAAL Mzn. ronmger oe a erIJ Aarkade 58 - Telefoon 187 
SIMON BOLT Alphen a. d. Rijn 

Nieuwe Boteringerstraat 23 Geregelde Motorboot- en Auto-
TELEF. 5306 sneldienst Alphen a. d. Rijn, 

Stort op Giro 263417 f 1.- of Bodegraven, Beverwijk, Uit
f 1.50, enz., en U ontvangt geest, Zaanstreek, Alkmaar 
e e n f ij n e k O e k ! en tusschengelegen plaatsen. 

Petroleum pro du eten 

Neem een FOTAX 
BEL OP 184 

T. FOLKERTS 
Meppelerweg 
STEENWIJK 

LUXE AUTOVERHUUR 

G. HORDIJK 
Kisten- en Roomlijsten
fobriek. Annex Houthondel 

,,'T SIERHUIS" - ALKMAAR 
LANGESTRAAT 86 

Iemand van smaak 
koopt in ,,'t Slerhuis" 

U BEZOEKT GOES? 
Bezichtigt dan ook 
,,HET HOEKJE VAN GOES" 
waar U een prachtsorteering 
souvenir-artikelen en aardige 
cadeautjes vindt. 
FITIMA IlROEKSTRA - GOES 
hoek Koning-Magdalenastraat -

TELEFOON 19 IPll(E"RIB\/R\DE,rl 
BERKEL EN RODENRIJS _"-__ w_~_O_l!:i __ u 

UNIFORMEN -
LEIDEN Zendt uw wasch naar 

Apeldoornsche Wasch-industrie 

STOOMWASSCHERIJ EN . 
CHEM. WASSCHERIJ vun kumg. wh1pcord 

LUX - TRUCK 
Voor snel en zuinig vervoer. 

OUDE HEERENGRACHT 19 
TELEFOON No. 587 

De Auto-Onderlinge, Gronin
gen, vraagt vertegenw. (persp. 
Insp.). Meeste autoverzek. in 
ons land. Premiën All-Risks 
vanaf f 80.-, W.A. vanaf f22.50. 

,,Astra" 
Gebr .Bo'lsenbroek,Apeldoorn 
Speciaal ingericht voor militaire 
wasschen. - Vraagt prijsopgaaf. 

"VECHT EN DIJK" f SS.-MAISON GERMAN 
Fa. C. HAGEMAN & ZN. DEN BOSCH 
TEL. 11 Hintbamerstraat 153 

NEDERHORST DEN BERG 

Kracht neemt toe. 
Kosten d a 1 e n. 

J. DE JONG - GOUDA 
Fluw. Singel 59 - Telef. 2ffl 

Vraagt onze prijscourant D 
K. A. HAVELAAR 

GEURTS' CONSERVEN GARAGE "BOOIJ" ,,DE STAD MAASTRICHT" 
Steeds een schitterende keuze 
in glas, porselein, aardewerk 
en alle bijkomende huishou
delijke artikelen. 

MOERKAPELLE (Z.H.) 

Specialiteit in: 
MUNTEN UIT 

,,Beter en Goedkooper" 
FRANSCHE KERKSTR. 20 

TELEFOON No. 778274 
VOORBURG 

Conservenfabriek • 
"DE BATAVIER" HET ADRES VOOR 

D. GEURTS - DODEWAARD LUXE VERHUUR EN TAXI'S 
GEBRS. WELKERS 
HOORN • BEVERWIJK 

SCBOFFELMESSEN - STALEN ZWINGEN 
WIEDMACBINES • BOERENWAGENS OP 
LUCHTBANDEN . STALEN WINDMOLENS 
voor waterbemaling, stormzeker. Vraagt prils, 
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□ □ Ook Uw adres G". M. A. STEIJLEN 
Café-Restaurant DONKERSTRAAT 50 

,,PAVILJOEN KINHEIM" HARDERWIJK 
STATIONSWEG 60. Tel. 2524 Tel. 141 - Giro 119428 

□ 
□ AL K MAAR UNIFORM-KLEERMAKERIJ 

__________ Coupeur steeds te ontbieden J'f~, -
APELDOORN 

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA HOTEL BLOEMINK 
SPECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. - Reizigel"9bezoek op aanvraag. 

DAGELIJKSCHE EXPEDITIE 
- op -

Medemblik-Zaanstreek-A'dam 
Alkmaar • Hoorn - Enkhuizen 
Bestelhuis Medemblik. Hoorn: 

-~,15MAAR~ 

KARELI 
GEVESTIGD SEDERT 1847 

BRINKERS' ROOMBOTERFABRIEKEN N.V. 
bij het Kon. Palels en bosschen ,,'t Onvolmaakte schip", Breed 

no. 2, tel. 82; Amsterdam: N.Z. 
Fraai gelegen aan de Loolaan Voorburgwal 45-57, tel. 46805. 

R. KLOOSTERHOF & ZONEN 

Firma 

Wed. Boonstoppel & Zn P. DE VOGEL Pzn. 
----------

ZOETERMEER w addinxveen 

~p~~~o~~~~~~~!~~ V'ï..:: DGEi.sN 

TELEFOON No. 53 

BERKEL EN RODENRIJS 

Huisbrand-NET ADRES VOOR 0 
~R&T&: KWALITEIT ao1'E-P • 

Lak- en Vernisfabriek 
• en Industriekolen 

a iQO tA Zo•el ... ,.,.Id 
p als In f11at. 

Levering 
uitsluitend aan den handel 

R. KLOOSTRA 

Indische R1Jsttafel 
Modernste ter plaatse BEKERS MEDAILLES 

TEL. 261' Dir.: F. LüHRS L. P. BOSMAN · DEN HAAG 

HOTEL "WELGELEGEN" 
Café-Rest., Pension 
EDE · Telefoon '6 

WESTEINDE 36 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen, Uniformborduursels 

N.V. Houthandel "ALBLAS'• 
WADDINXVEEN 

OPSLAGPLAATSEN 
11-GRAVENHAGE: 

Leveringen uitsluitend aaR de handel B 
TE.LEFOONNUM,MER ZOETERMEER 4 randstoffenhandel 

Stationstraat 9'-96 Sfoom-, Wasch- en Strijkinr. 
(bij het station en in de on- , ,J Q H A N N A" 
middel!. nabijh. der kazernes) 

Fahrenheitstr. 3H 
ROTTERDAM: 
Zwaanshals 119-121 

Vraagt prijs van TRIPLEX 
In diverse soorten en dikte■ 

lllllllllUII 

W.L.D. 
De man van standing 

draagt 

W.L.D.SCHOENEN 

Verkrijgbaar in alle 
voorname zaken 

Buiten Damsterdiep 36--36a 
GRONINGEN 

'T IS NU KUIKENTIJD! 
J. S. B. - OPFOKVOER No. l 
voor kuikens tot vijf weken: 
f 4.25 per 25 K.G., f 2.15 per 
12½ K.G., f 0.90 per 5 K.G., f 0.50 
per 2½ K.G., f 0.20 per 1 K.G. 
W ederverkoopers en winkeliers, 

vraagt prijs 
J. SUIJKER, BERKENWOUDE 

Modern comfort. Sinds jaren Firma Wed. H. van Slagmaat 
.,Het Hotel v. H.H. Officieren". 
Garage met ruime stalling en WOERDEN -----------
1ste klas reparatie-inrichting. Opgericht 1770 - Telefoon 169 
LUXE AUTO-VERHUUR Speciaal adres voor wasschen 
Aanbevelend, van gekl. en wollen goederen 

DE POPUI.Alfa: HOED 

JOH. v .. d BERG, eigenaar _________ _ 

A. H. FREDERIKS Vraagt ons prijs van 

HOOGEVEEN 

THE 
CLOCK 
HAT _,.. 
/6.~ 

FI 
GARAGE HAMRIK TELEFOON No. 5 RMA A. zw AAN Jr. N.V. OOSTERHAMRIKKA.DE 181 Het beste hotel ter plaatse 

BASALTINE
TROTTOIRTEGELS 
Levering op strengste keur 

ZAADTEELT. ZAADHANDEL G RON IN ,GEN H IC f' 
Ve h I W 

ote - a e-Rest. P. Mulders 
ENKHUIZEN r uur van uxe agens Tilburg .----------------HOLLAND se H AANNEMERSBEDRIJF 

• met en zonder chauffeur Tel 2385 (2 ltjnen) 
BILLIJKE TARIEVEN • ZANEN VERSTOEP N V 

Waar niet Yertegenwoordigd, --------- HET BESTE EN GOED- • • 

Tot 't leveren van goed zaad! wederverkoopers geYraagd I BERICHT voor de dames van KO Op S TE ADRES VOOR 

We zijn reeds 50 ;aar paraat 

al de B. V.L.-ers I UW LUNCH EN DINER ! 
GROOT HERTOGINNELAAN 39 - 's-GRAVENHAGE 
(hoek Stadhouderslaan) Telefoon no. 336230 --Geachte Dames 1 

Wilt U tot aller tevredenheid 

fijne Dê-Dê-Wafels 
BANKZAKEN EFFECTENZAKEN Beleefd aanbevelend, 

R. DIJKSTRA'S BAKKERIJ 

LEEUWARDEN 
HOTEL 

,,DE KROON" 
Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal 
Aannemers van grond-, spoor-, hei- en betonwerken 

UNIFORM- EN BURGERKLEERMAKERIJ J. WALTER 
ALKMAAR UTRECHT - Telef. 19300 1 

trakteeren, neemt dan onze 

NEDER LA 
DOKKUM B24 N.DSCHE ------ Vergaderzalen 

HANDEL-MAATSCHAPPIJ VLAGGEN-VAANDELS UITST. KEUKEN 
' ,N.V. INSIGNES , 

HOOFDKANTOOR AMSTERDAM Hotel Cafe Restaurant --------------------

1 Appelsteeg, hoek Fnidsen Kromme Nieuwegracht 40 
OVERAL TE ONTBIEDEN 

AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM, 's-GRAVENHAGE 
EN IN 40 ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND 

Borduuratelie1 , W N.V. Ml,DDELBURG BOLT - AMSTER,DA,M ,, t apen van Medemblik" 
C. Don c k er L E I D EN Medemblik---- LET QP ! 1e _oosterparkstraat 238, Tel. 55842 

BREESTRAAT 159 _ TEL. 851 Hèt établissement ter plaatse •· . Willemsparkweg 1, Tel. 20029 Onze zaken z1Jn gevestigd: K . . 139 Stroomend onmgmneweg ' Tel. 21805 

N.V. M.E.G.G.A. • CAPELLE a.d. IJSSEL GARAGE "FRANX" warm en koud water :~:M!~:E~~o;~ p~~iK:;;

1

!~:o~~~~;H~D;~ar; 

TELEFOON ROTTERDAM No. 53009 ZOETERMEER Hotel-Rest. ,,NEUF" .----------------
TELEFOON No. 38 

TOURINGCARBEDRIJF 
1ste klas reparatie-inrichting 

voor auto's 
Autogen. en electr. lasschen 

Meppel - Tel. 2600 
Uitstekende keuken 

Pied à terre voor Giethoorn, 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE • PETROLEUM • OLIIN EN VETTEN 

MACHINEKAMER BEHOEFTEN 
MOTORBOOTDIENST DELFT-ROTTERDAM .,._ v. 

VRAAGT PRIJS VOOR GEZELSCHAPSREIZEN Staphorst, Havelte, etc. etc. 
TRANSPORT naar alle plaatsen 

VERSCHENEN: 

HANDLEIDING 
TEN BEHOEVE VAN 

DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN 
LANDSTORM 

4e, GEHEEL BIJGEWERKTE DRUK 
Prijs: f 0.90 

Door G. F. Boulogne 
Secr. der Nationale 
Landstormcommissie 

Uitgevers-Mij. N.V. S.W.G., Koninginne
gracht 50, Den Haag. Postrekening 7656. 

.. 

De 

MUNSTER HOTEL 
ROERMOND 

• 
Logies m. ontbijt v.af f 2.50 
Restaurant den geheelen dag 

B.V. L. heeft 
eigen karakter en .... 
mitsdien eigen koers 

Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G. 
DELFT HOOIK.ADE 31 TELEFOON ,s1 

H. v. VEEN - KISTENFABRIEK 
IJSSELMUIDEN Telef. 246 KAMPEN 
VRAAGT PRIJSOPGAAF VOOR UW 

TIMMERWERKEN 
bij de 

N.V. Timmerfabriek "DE CONCURRENT'' 

TEL. No. 1 BERGAM,BACHT 

Concurreerende prijzen Vlugge levering 
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HET 

Wegens plaatsgebrek worden 
een aantal verslagen en berichten 
opgenomen in het volgende 
nummer. 

KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDINGEN. 

Bij K.B. is bevorderd: 
tot groot-officier in de orde van 

Oranje-Nassau: Mr. ,Dr. L. N. Deckers, 
oud-Minister van Landbouw en Vis
scherij; 

zijn benoemd tot commandeur in de 
orde van den Nederlandschen Leeuw: 
Mr. P. J. Oud, oud-Minister van Finan
ciën en Mr. J. R. H. van Schaik, oud
Minister van Justitie; 

is benoemd tot commandeur in de 
orde van Oranje-Nassau: Mr. M. 
Slingenberg, oud-Minister van Sociale 
Zaken; 

zijn benoemd tot ridder in de orde 
van den Nederlandschen Leeuw: Jhr. Ir. 
0. C. A. van Lidth de Jeude, oud
Minister van Waterstaat en Ir. Dr. H. 
C. J. H. Gelissen, oud-Minister van Han
del, Nijverlheid en Scheepvaart; 

zijn benoemd tot ridder în de orde 
van Oranje-Nassau: J. P. van Heijst, al
gemeen directeur van de firma J. B. van 
Heijst en Zonen; Ds. G. Renting, Em. 
Geref. Predikant; E. H. Tenckinck, 
Commissaris van Politie, Haarlem; 

is benoemd tot commandeur in de 
orde van Oranje~Nassau: Mr. P. Droog
leever Fortuyn, Burgemeester van Rot
terdam; 

zijn benoemd tot ridder in de orde 
van den Nederlandschen Leeuw: A. C. 
de Bruijn, Lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal; P. J. S. Serrarens, Lid 
van de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal; Dr. I. H. J. Vos, Lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
Mr. D. G. W. Spitzen, Administrateur 
bij het Departement van Binnenlandsche 
Zaken; 

is bevorderd tot officier in de orde 
van Oranje-Nassau: Mr. F. J. D. C. 
Egter van Wissekerke, Voorzitter Ge
westelijke Landstorm Commissie "Mon
den der Maas"; 

zijn benoemd tot ridder in de orde 
van Oranje~Nassau: K. Gerrits, Burge
meester van Smilde; J. A. A. Straman, 
Lid Gewestelijke Landstorm Commissie 
,,Stelling van Amsterdam"; Ds. A. Hoe
neveld, Voorzitter Gewestelijke Land
storm Commissie "Veluwe"; Mr. J. W. 
U. Doornbos, Lid Gewestelijke Land
storm Commissie "Veluwzoom"; 

is benoemd tot ridder in de orde van 
Oranje-Nassau met de zwaarden: J. C. 
Persant Snoep, Res. 1e Luitenant voor 
speciale diensten; 

zijn benoemd tot ridder in de orde van 

VERSCH IJNT ELKE MAAND 14E J AARGANG 

LANDSTOR~ INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRUS fl"50 PER JAAR-LOSSE NUMMERS 15CENT 

Oranje-Nassau: J. A. Vis, Secretaris 
van de Vereeniging "De Biesbosch"; A. 
Stapelkamp, Voorzitter Christelijk Na -
tionaal Vakvevbond; 

is toegekend de eere-medaille, ver
bonden aan de orde van Oranje-Nassau: 
C. Sluyter, Adj. Onderofficier van het 
2 R.V.A.; 

is verleend de titulaire rang van Lui
tenant-Generaal aan den eervol ontsla
gen Reserve-Generaal-Majoor der Infan
terie T. de Goeijen; 

de titulaire rang van Generaal-Ma
joor aan den eervol ontslagen Reserve
Kolonel van den Generalen Staf J. W. 
van Oorschot; 

de titulaire rang van Kolonel aan de 
eervol ontslagen Reserve-Luitenant
Kolonels J. Kooiman van den Generalen 
Staf; Mr. A. Baron van Heeckeren van 
Keil; en B. ten Broecke Hoekstra der 
Infanterie; 

de titulaire rang van Kapitein aan den 
,eervol ontslagen Reserve-Eerste-Luite
nant voor speciale diensten van den 
vrijwilligen landstorm J. Kleuver. 

MEDEWERKING VAN 
AMBTENAREN AAN DE 
LUCHTBESCHERMING. 

De Minister van Binnenlandsche 
Zaken heeft het volgende ter kennis 
gebracht van het Rijkspersoneel: 

Ik heb de eer het navolgende te Uwer kennis 
te brengen. 

Onder de werking van de huidige voorschriften 
ter zake van luchtbescherming zal in de ge
meenten een luchtbeschermingsorganisatie met 
behoorlijk opgeleid en geoefend personeel 
slechts kunnen worden verkregen, indien een 
voldoend aantal gemeentenaren zich daarvoor 
vrijwillig beschikbaar stelt. 

Het zou van groot belang zijn, dat ambte
naren van onder de Departementen van alge
meen bestuur ressorteerende Rijksdiensten zich, 
indien zij daarvoor in eenig opzicht in aan
merking komen, in verbinding zouden stellen 
met het gemeentebestuur dan wel de particuliere 
organisatie, die ter plaatse het belang der lucht
bescherming behartigt, en daaraan hunne dien
sten aanbieden. 

In de eerste plaats toch helpen die ambte
naren daarmede de wet uitvoeren in den geest, 
door den wetgever bedoeld, en voorts geven zij 
door toe te treden een voorbeeld aan hunne 
mede-gemeentenaren. 

Bij dezen moge op bovenbedoeld belang, voor 
wat Uwen Dienst betreft, worden gewezen. Dit 
ware aan de onderscheidene ambtenaren van 
Uwen Dienst onder het oog te brengen. 

K.S.0.-PATROONHULZEN. 

De Inspecteur van den Vrijwilligen 
Landstorm bracht het onderstaande ter 
kennis van de Korpscommandanten: 

Het is mij gebleken, dp.t bij het aan
brengen van K.S.O. patronen in stalen 
patronen geen of niet op de juiste wijze 
gebruik wordt gemaakt van het daartoe 
bestemde vulapparaat. 

Bij schietoefeningen heb ik waarge
nomen, dat het vulapparaat niet werd 
gebezigd. De stalen patronen werden, 
zoodra een K.S.O.patroon was inge-

bracht, met de hand tegen een kist of 
bank geduwd. 

Bij een korps is het voorgekomen, dat 
de stalen patroon niet in de daartoe be
stemde ligplaats van het vulapparaat 
werd geplaatst, doch op den rand van 
deze ligplaats werd gesteld. Door deze 
verhoogde opstelling van de stalen pa
troon komt bij het aanduwen van de 
K.S.O.patroon de hefboom van het vul
apparaat in schuinen stand tegen den 
rand van dezen patroon, waardoor ont
branding kan ontstaan met alle gevolgen 
van dien. 

Als reden tot het op deze wijze vullen 
van stalen patronen werd opgegeven, 
dat de ligplaats in het vulapparaat, zoo
danig was verontreinigd, dat de stalen 
patronen daarin beklemd raakten. 

Gelet op het vorenstaande verzoek ik 
U er de aandacht op te vestigen, dat 
ook het vulapparaat behoorlijk moet 
worden onderhouden en dat bij het vul
len van stalen patronen met scherpe 
patronen nr. 13 (K.S.O. patroon) het 
vu/apparaat steeds en op de juiste wijze 
moet worden aangewend. 

Het klemmen van stalen pa tronen kan 
worden voorkomen, indien de ligplaats 
voor de stalen patroon in het vulappa
raa t zuiver en roestvrij wordt gehouden. 
Inwendig behoort verdikt vet met pe
troleum te worden verwijderd, terwijl de 
bovenrand van die ligplaats eveneens 
geheel zuiver moet worden gehouden. 

De ligplaats voor de stalen patroon 
en doorgang moeten bij herhaling met 
een loopborstel met petroleum worden 
doorgehaald, teneinde tevens achterge
bleven looddeelen te verwijderen. 

Na de schietoefeningen moet het vul
aparaat, na te zijn schoongemaakt, in
wendig met geweervet worden ingevet. 

Ook de stalen patroon moet steeds 
zuiver en roestvrij worden gehouden, 
terwijl de bovenrand daarvan geen bra
men mag vertoon en. V oorwa t betreft het 
onderhoud van stalen patronen wordt 
overigens, wellicht ten overvloede, ver
wezen naar het gestelde in punt 36, op 
blz. 24, van het wapenvoorschrift voor 
het geweer enz., boekwerk Nr. 90h. 

De Reserve-Generaal-Majoor, 
Inspecteur van den Vrijw. Landstorm, 

w.g. H. DE IONGH. 

OVER LEGER EN VLOOT. 
,,Nederland en het oorlogs
gevaar", door Drs. A. J. M. 
van Dal, uitgegeven door 
de Vereeniging voor Na
tionale Veiligheid, bij N.V. 
Drukkerij Henri Bergmans, 
Tilburg. - Prijs 25 cent. 

In den B.V.L. hebben we de gewoon
te, om de goede eigenschappen van leger 
en vloot naar voren te brengen. Niet dat 
hierbij overdreven wordt, want zwakke 
plekken zijn ons natuurlijk ook bekend, 
zoowel aan ieder Nederlander, die zijn 
krant pleegt te lezen. Maar het lijkt ons 
toe, dat het vertrouwenwekkend woord 
- er zijn toch ook zeer goede dingen 
van leger en vloot te vertellen! - meer 
zal medewerken om het volk te door
trekken van den wil tot weerbaarheid, 
dan de methode om b.v. alle vlootmate-

~ 
GOLD 
STAR 
SHAG 

10ct. 

riaal in Indië systematisch af te kraken, 
behalve dan H.Ms. ,,De Ruyter", om het 
beoogde propagandistische doel, ver
sterking van de weermacht, des te beter 
naar voren te laten springen .... 

Dit is niet alleen een kwestie van 
accent, het heeft iets te maken met het 
aanvoelen van het Nederlandsche volks
karakter, waarbij zeker niet het minder
waardigheidscomplex versterkt moet 
worden, want hoe mooi van taal, en hoe 
soepel tal van bekende gegevens door 
Drs. A. J. M. van Dal bewerkt zijn, zijn 
aanklacht tegen den achterstand bij 
leger en vloot doet het nationale hart 
pijn, en doet de vraag rijzen, of zoowel 
de fascineerende titel van de brochure 
als de bewerking van de op propaganda 
toegespitste gegevens wel die sfeer ver
mogen te scheppen, voor ons volk zoo 
noodzakelijk, waarin met lief de het 
offer voor onze weermacht gebracht 
wordt. 

Wij meenen er goed aan te doen deze 
dingen te zeggen, juist omdat we met de 
algemeene strekking van dit werkje 
gaarne instemmen. 

Wij meenen ook, dat aan den schrij
ver deze gevoelens niet vreemd zijn. 
Hoe gevoelig - en hoe waar! - schrijft 
hij over den N ederlandschen soldaat en 
over den Nederlanèlschen matroos: 

Er is veel ach en wee geroepen over den 
Ne-derlandschen soldaat. Hij is, zegt men, on
gezeglijk en stug, hij is sloom, koppig en 
heeft nukkige dagen. Hij houdt niet van 
discipline en hij houdt niet van den dienst: 
dienst is voor hem vaak moeilijk te door
gronden en van twijfelachtig nut. Hij neemt 
zijn zaken niet ernstig. 

Wie maandenlang met den Ne-derlan-dschen 
soldaat geleefd heeft, wie uren en dagen met 
hem marcheerde, nachten lang met hem op 
natte heien lag, wie met hem ,bivakkeerde in 
tenten op de storm- en regendagen van ver
moeiende manoeuvres, wie hem meemaakte 
in zijn eenvoudige ontspanningen, weet, hoe 
oppervlakkig en onjuist dit oordeel is. 
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'S-GRA VENHAGE 
Grand Hótel "Victoria" 

Café-Restaurant 
Nieuwe Directie - Sterk verlaagde prijzen 
TELEFOON 117717 - SPUISTRAAT No. 18 
Groote en kleine zalen voor vergaderingen 

en partijen. 

Hij is soms moeilijk, toegegeven. Hij mist 
de "Kadaver-gehorsam" van den Duitscher 
en het Romaansche élan van den Fransch
man, hij is individualist en komt traag in 
beweging, naar oude eigenschappen van ons 
volkskarakter. 

Maar er is één ding, dat dit alles ruim
schoots goedmaakt, omdat het alles als bij 
tooverslag veranderen kan : hij is ongenaak
baar en tot alles in staat, wanneer men zijn 
"recht" te na komt en de dingen, die hem 
lief zijn. En hij is trouw; men kan - als hij 
ziet, dat het er op aankomt - ten volle op 
hem rekenen. Daarbij houdt hij, diep in zijn 
hart en vaak zonder het te weten, in ieder 
geval zonder het met zijn onhandige woorden 
te kunnen uitdrukken, van zijn land en zijn 
volle als ooit dat land wordt aangerand, zal 
het blijken, dat zijn onverschilligheid slechts 
schijn is en dat het agressieve bloed onzer 
vrijheidshelden en de taaie, koppige wil, die 
de Transvaalsche boeren in den strijd voor 
hun recht tegen een geweldige overmacht 
deed standhouden, in den Hollander van 
heden nog niet verloren zijn gegaan. Het was 
deze wil, die ons leger beheerschte in de 
angstige Augustusdagen van 1914, het zal 
diezelfde wil zijn, die het ook bij toekomstig 
oorlogsgevaar bezielt. 

Er is veel ach en wee geroepen over den 
Nederlandschen matroos. Men heeft gezegd, 
dat hij revolutionnair was aangedaan en dat 
er niet op hem te rekenen zou zijn ; dat zijn 
gage hem dierder was dan zijn plicht. 

Maar wie onze matrozen gezien heeft, 
terwijl zij in storm en ontij op de verschan
sing onzer oorlogsschepen klommen om met 
krabbers en broekmatten de sloepen vast te 
leggen, wie hun nauwgezette plichtsbetrach
ting en hun vrijwillige opofferingen op lange 
onderzeeboot-reizen heeft meegemaakt, wie 
heeft meegeleefd in hun ronde, ruwe oud
Hollandsche zeemanskameraadschap, weet, 
dat hier een degenereerend oordeel nog min
der op zijn plaats is dan ten opzichte van 
het landleger. Want de geest der oude Hol
landsche zeelieden, een geest, die hunkert 
naar verten en trouwe kameraadschap, een 
geest, die bang is voor veel woorden, maar 
niet voor veel werk, niet voor gevaar, leeft 
in den matroos van vandaag nog volop en 
als het - gelukkig reeds weer verscheidene 
jaren her - ooit anders geschenen heeft, 
dan was het, omdat die geest door vreemde 
smetten was geïnfecteerd. 

De conclusie van den schrijver t.o.v. 
de weermacht, te weten het landleger 
van het Rijk in Europa, het Kon. Ned.
Indische leger, de vloot en de lucht
strijdkrachten, zoowel hier te lande als 
in de beide lndiën, is: 

Deze weermacht moet versterkt worden 
in elk van haar geledingen en in ieder onder
deel. Deze weermacht zal aanzienlijk moeten 
worden uitgebreid en intensiever van ge
mechaniseerde strijdmiddelen moeten worden 
voorzien. 

Deze weermacht moet ten volle worden 
gereed gemaakt voor de hooge en verant
woordelijke taak, welke zij straks misschien 
ten aanzien van ons volk te vervullen krijgt, 
voor de hooge en verantwoordelijke taak, 
welke ons volk zich straks misschien ten 
aanzien van Europa ziet opgelegd, en die 
ibeide taken des vredes zijn. 

Want het zij uitdrukkelijk naar voren 
gebracht, dat onze weermacht geen andere 
doelstelling heeft dan de handhaving onzer 
onafhankelijkheid en van al onze rechten, 
maar tegelijk de handhaving van den vrede. 
Slechts wanneer Nederland sterk genoeg is 
om in een uitbrekend conflict, hetzij in 
Europa, hetzij in den Pacific, als doorslag
gevende factor door beide partijen te 
worden gevreesd, zal het van beide zijden 
worden ontzien. 

Maar er is meer. Bij de gewichtige sleutel
positie, die ons >land in West-Europa inneemt, 
is het volstrekt niet ondenkbaar, dat een 
sterk en weerbaar Nederland, de wip be
heerschend, waarop twee tegenstanders 
elkaar in evenwicht houden, door een con
sequente en vastbesloten neutraliteitspolitiek 
den vrede voor West-Europa weet te be
houden. Evenzeer als een militai.r vacuum 
in de zoo belangrijke delta der lage landen 
een voortdurende bedreiging voor den vrede 
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vormt, is een krachtige en parate Neder
landsche weermacht een vredesfactor van 
den hoogsten rang. 

Onze weermacht dient dus versterkt te 
worden en van beter materiaal voorzien, zij 
moet wor,den opgevoerd in mankracht en 
geoefendheid, zij worde parater. 

Hoe deze versterking technisch wordt 
doorgevoerd, op welke punten de achter
stand het eerst dient ingehaald, blijve hier 
onbesproken: het is een vraagstuk, dat door 
de regeering in nauwe samenwerking met de 
hoogste legerleiding moet worden opgelost 
en dat het volk aan de deskundige leiders 
moet toevertrouwen. 

Maar naast Regeering en deskundige 
leiding is bereidheid van het volk noo
dig, bereidheid tot off ers, die voor de 
weerkrachtverhooging van het land noo-

dig zijn. Die bereidheid is groeiende -
getuige mede het Luchtverdedigings
fonds, dat zulk een kerngezond nationaal 
doel nastreeft. 

Die bereidheid zal o.i., in den weg 
waarin God's doel met ons volk gezocht 
wordt, meer groeien in de sfeer van 
,,Nederland en het behoud van den vre
de", dan in de sfeer van "Nederland en 
het oorlogsgevaar", al blijft de conclusie 
dezelfde: .,dat wij alle partijschap, alle 
verschil van me.ening, alle kleinzielig 
getwist over detailkwesties op zij moe
ten zetten, om in eenheid en saamhoo
righeid te streven naar het behoud van 
Nederland". 

Ks. 

LANDDAG IN FRIESLAND 
De Vlecke Joure in het teeken van den B.V.L. - Zon, 
vlaggen en duizenden aanwezigen - Een toespraak in 
het Friesch - Een "communist" mag van Generaal 
Duymaer van Twist een fijne sigaar opsteken. 

iDonderdag 19 Augustus, landdag te 
Joure, in de "Vlecke Joure" ... 

Dat dit weer een echt ouderwets 
Friesche landdag zou worden, bleek wel 
uit de berichten van veler medewerking 
en veler medeleven, die vóór den land
dag in de Friesche Pers verschenen. We 
herinneren b.v. aan het flinke entrefilet 
in het "Fr. Dagbl.", dat na de aankon
diging o.m. schreef: 

,,De B.V.L.-er is wars van vertoon en bluf. 
Hij is geen praalhans die stoft op een mooie 
uniform, geen automaat die den arm heft 
tot een stereotiepen groet, geen slaven
natuur die buiten leidersverheerlijking het 
niet stellen kan. 

De propagandaplaat van den B.V.L. typeert 
hem zoo kernachtig en kostelijk juist als ze 
hem afbeeldt weliswaar met het geweer op 
den schouder, maar met den voet op de 
spade, ar,beidend op zijn akker. 

De B.V.L.-er is een man des vredes bij 
uitnemendheid. Geen zoeker van twist of 
ijdele eer, maar een eenvoudig burger waar 
de overheid op bouwen kan, als 't moet. 

Als het gezag, dat van God werd ingesteld, 
be,dreigd zou worden ,door revolutionaire 
machten, dan staat hij zijn man. 

Maar eenmaal in het jaar dan komen deze 
stoere mannen voor het voetlicht. Dan be
lijden en getuigen ze publiekelijk van het 
vaste voornemen waarmee ze zijn bezield, 
van de paraatheid, waarmee ze ieder uur 
van den dag ter beschikking staan van 
overheid en volk, van het geloof, dat hen 
in de ure des gevaars in staat stelt met 
onverschrokken kalmte de dingen onder het 
oog te zien en de bereidheid schenkt om 
hun leven te offeren. 

Hun Landdag dat is zooiets als een gene
raal appèl. 

Daar verschijnen ze uit alle hoeken van 
het gewest - als ze even kunnen - tot 
den laatsten man. 

Natuurlijk komen de vrouwen en verloof
den mee. 

Dat zijn de stille krachten van den B.V.L. 
Ook zij hooren bij de groote B.V.L.-familie. 

Van deze demonstratie gaat een groote 
preventieve werking uit. 

Dat de B.V.L. sinds ,haar opkomst nooit 
weer naar de residentie behoefde opgeroe
pen, is voor een groot deel gevolg van het 
feit, dat ze er altijd klaar voor staat .... " 

De animo voor een landdag was er -
als nu het weer maar meeviel ... En 't 
weer heeft meegewerkt. 

"De Banier" schreef: 's Morgens om 
half zeven zullen velen met zorg dezen 
dag tegemoet gezien hebben en tegen 
elkaar gezegd hebben: ,,Ik wit net as it 
hijoed wol goed komme scil mei it waer; 
it liket net sa bêst". Om half zeven viel 
de regen in stroomen neer. Gelukkig 
klaarde om 7 uur de lucht op en ging de 
wind "omheech". Zoo nu en dan begon, 
zooals de radioreporters plegen te zeg
gen: ,,het Oranjezonnetje" te blinken. 
Toen wij om ruim 9 uur op het landdag-

terrein arrivieerden was het 't mooiste 
weer geworden, dat wij konden be
geeren ... 

De landdag werd geopend met het 
houden van schietwedstrijden, waaraan 
alle aanwezige afdeelingen van het 
Friesch verband deelnamen. Vervolgens 
was er een estafetteloop met verschil
lende hindernissen. 

Ontvangst en defilé. 
Later volgde de officieele ontvangst 

ten gemeentehuize van Haskerland, 
waarbij burgemeester jhr. P. B. J. Vege
lin van Claerbergen een hartelijk be
groetingswoord sprak. Dames, gekleed 
in Friesch costuum, boden ververschin
gen aan. 

Om 12 uur volgde een defilé. De aan
wezige autoriteiten, o.a. Luitenant
Generaal L. F. Duymaer van Twist, 
Generaal-Majoor H. de Iongh, Majoor 
van Schelven, Kolonel Eggink, Baron 
Van Heeckeren van Kell, leden van de 
rechterlijke macht, o.a. Baron Van 
Harinxma t!hoe Slooten, rechter bij de 
rechtbank te Leeuwarden, Mr. Bredius, 
kantonrechter te Beetsterzwaag, Mr. 
Wolthers, kantonrechter te Heeren
veen, vele burgemeesters van Friesche 
gemeenten, en voorts de burgemeesters 
van Nieuwleusen en Hoogkarspel, be
vonden zich voor het gemeentehuis, 
waar de stafmuziek van het 1ste reg. 
infanterie uit Assen muziek ten gehoore 
bracht. 

De Landdag. 
Daarop ging het met muziek naar 

het landdagterrein, waar de voorzitter, 
burgemeester T. Nauta van iDantu
madeel de aanwezigen een hartelijk 
welkom toeriep, in het bijzonder de ge
noodigden, waaronder Luitenant-Gene
raal Duymaer van Twist en Generaal
Majoor de Iongh, Inspecteur van den 
vrijw. Landstorm. Na het zingen van 
"Mijn schild en mijn betrouwen" ging 
de heer Nauta voor in gebed. 

Na een begroetingswoord van Jhr. P. 
B. J. Vegelin van Claerbergen, eere
voorzitter van het Landdag-comité, trad 
als eerste spreker op de heer J. W. San
tema van Oosterend, die in de "Mem
metael" sprak. 

Toespraak Santema. 
Spreker stond daarbij achtereenvol

gens stil bij "dreaun troch it bigjinsel, 
dreaun troch ut bourgerplicht, dreaun 
troch de leafde for Oranje (gedreven 

door het beginsel, uit burgerplicht door 
de liefde tot Oranje). 

Spreker gaf vervolgens een overzicht 
van de politieke gesteldheid der ver
schillende landen, waaruit blijkt dat de 
revolutie nog geenszins van de politieke 
hemel is verdwenen en dat ook bij ons 
geen insluimeren mag zijn, al zijn we 
verblijd door een heerlijken uitslag bij 
de stembus, waar links en rechts revo
lutionair verliezen, of zelfs een débacle 
leed. 

Trouwens de B.V.L. ll'eeft te diep zijn 
wortels in ons volksleven geslagen, dan 
dat hij er gemakkelijk zou te verwijde
ren zijn. De historie heeft steeds be
wezen hoe ook de eenvoudigen in den 
lande de kracht van ons volk zijn ge
weest. Spreker eindigde met de aan
wezigen te vermanen de zedelijke en 
geestelijke krachten van het Friesche 
volk hoog te houden. (Applaus.) 

Toespraak Generaal 
Duymaer van Twist. 

De heer Duymaer van Twist, voor
zitter van de Nat. Landstorm-commissie, 
dankte allen, die hebben meegewerkt 
aan dezen Landdag in het schitterend 
Haskerland. Ook was spr. dankbaar 
voor het defilé waaruit bleek dat ook 
Friesland paraat is. Evenals in 1918 
dreigen ook nu gevaren voor ons volk. 
Spr. wees op verschillende andere lan
den, ons tot waarschuwing. Dank zij 
het sterke gezag hier dat op den B.V.L. 
ten volle kan vertrouwen, maken de 
revolutionairen hier geen kans, maar 
toch blijft waakzaamheid geboden. Het 
gaat om de vrij1heid en daarvoor staat 
Friesland in de eerste gelederen. Het 
gaat om Oranje en daarvoor staan onze 
Friesche vrijwilligers tot den laatsten 
man pal. Wij gaan voort ons instituut op 
te bouwen. Als fiere vrije Friezen zegt 
ge: Handen af van Oranje. Handen af 
van Nederland. (Applaus.) Friezen, Uw 
devies blijft: ,,Het vaderland getrouwe 
tot in den doet". (Langdurig applaus.) 

Generaal de longh spreekt. 

Reserve-Generaal-Majoor H.de Iongh, 
Inspecteur van den Vrijwilligen Land
storm, zeide, dat hij niet was de man 
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van het woord, maar de man van de 
daad. Uit de voortgaande propaganda 
voor den B.V.L. - en spr. brengt hier 
hulde aan de toewijding en energie van 
den voorzitter der Nationale Landstorm
comm1ss1e, Luitenant-Generaal Duy
maer van Twist - is een instituut ge
groeid, dat een belangrijke mogelijkheid 
aan de Regeering biedt om in tijden van 
revolutionaire woelingen als militair 
apparaat in werking te treden. De voor
bereiding hiervan is in sprekers handen 
gelegd, maar met alle B.V.L.-ers hoopt 
spreker dat de tijd "als 't moet!" niet 
aan zal breken. De Friesche B.V.L. heeft 
spr. als een uitnemend korps leeren ken
nen, en daarom eindigde hij met een: 
Fryslàn Boppe. (Applaus.) 

Rede Pater Felix Otten. 
Als laatste spr. verkreeg Pater Felix 

Otten van Huizen het woord. Veel 
wordt in den laatsten tijd gesproken en 
geschreven over nationalisme, dat veel
al gelijk wordt gesteld met het rasbe
grip. Spr. bestreed dat: nationaal en ras 
vallen niet samen. Ras is een biologisch 
begrip, nationaal is uit het hooger 11).en
schelijke. Spr. bepleitte gezond natio
nalisme, waarop ook de B.V.L. is ge
baseerd. Daarom verdient de B.V.L. de 
liefde van ons volk, hetgeen tot uiting 
komt in den groei van den B.V.L, terwijl 
de andere vereenigingen in crisistijd ver
liezen. B.V.L. is een middel in handen 
van het wettig gezag en geen stuk mili
tarisme, zooals soms beweerd wordt. 

Het gaat om heilige goederen als ons 
geloof, dat goddeloozen-actie tegenover 
zich vindt, het gaat om ons dierbaar 
vorstenhuis. Een hechte en sterke B.V.L. 
kan onze vrijheid en behoud van gees
telijke goederen waarborgen .... (Lang
durig applaus.) 

Openluchtspel. 

In den loop van den middag is een 
fleurig Openluchtspel opgevoerd, onder 
den titel van "lt andert", geschreven 
door S. van Romsicht (Santema), door 
de duizenden aanwezigen met groote 
belangstelling gevolgd. 

Onder de tonen van het Friesch 
Volkslied verscheen de N ederlandsche 
Maagd ten tooneele. Als ze vraagt wie 
haar het Friesche volk zal laten zien 
in zijn hart, verschijnt de Friesche 
Maagd, om enkele dingen te bespreken 
over de Friesche historie. Historie her
innert aan Radboud, Bonifacius, de strijd 
om de vrijheid en Uz Heit. Daarop laat 
de F riesche Maagd haar zien hoe van 
ouds het F riesche volk uiting gaf aan 
zijn plezier. 

Eenige paren voeren de Skotse Trije 
en It Skoenmakkerke uit. Dan komen 
Landdagbezoekers op het tooneel. De 
vrouwen met de "Friesche kap". Zij ge
wagen van de trouw van het F riesche 
volk aan den B.V.L. Dan worden de 
Nederlandsche Maagd achtereenvolgens 
getoond de bouwboeren, de hooiers, de 
melkers, de kaatsers, de schaatsen
rijders, de schippers, allen zoo uit ons 
Friesche volksleven gegrepen. De aan
voerders der verschillende groepen lich
ten telkens de groep toe, waarop deze 
zingend inviel. Nu verscheen een com
munist, met zijn opruiende taal, in de 
rede gevallen door een schipper en een 
vrouw uit het volk. Nu roept de Frie
sche Maagd groep '18 op. De commu
nist verdwijnt. De aanvoerder der 
groep, gevolgd door de anderen ver-

Firma G. en P. Boekestein 
Telefoon no. 3 7 ~ • s-Gravenzande 

HET adres voor 't exploiteeren 
van consumptie-inrichtingen 1 

TENTEN in ELKE afmeting VOORRADIG 
Meerdere tevredenheidsbetuigingen aanwezig 

halen van 1918 en declameeren tot slot 
een gebed voor de Koningin, gevolgd 
door het laatste couplet van het Land
stormlied. Het prettige stuk dat in de 
memmetael was gesteld en van propa
gandistische strekking was, werd met 
groote aandacht gevolgd. 

De auteur, de heer• Santema, kreeg 
een dankbaar applaus, evenals degenen 
die aan de opvoering meegewerkt 
hadden. 

De communist, die blijkbaar een goed 
lezer van het Landstormblad was, ging 
- van het tooneel verjaagd - zich 
melden bij Generaal Duymaer van 
Twist, om hem een sigaar te vragen, 
voor hem zelf en voor zijn maat .... 

Deze aanslag is hem tenminste ge
lukt. 

Nog werd door 32 meisjes onder lei
ding van de dames mej. v. d. Meulen 
en Paaschman een reidans vertoond, die 
eveneens bewonderd werd. 

Burgemeester Nauta sloot daarna 
met hartelijke woorden van dank voor 
medewerking en aanwezigheid. 

De prijzen voor de best marcheerende 
afdeelingen werden als volgt toege
wezen: 1. Leeuwarden; 2. Workum; 3. 
Franekeradeel; 4. Hennaarderadeel; 5. 
Gaasterland en Sloten en 6. Ooststel
lingwerf. 

* * • 
In het Fr. Dgbld. troffen we een uit

treksel van de toespraak van den heer 
Santema in het Friesch aan, dat wij 
hier gaarne laten volgen: 

Sprekker is tankber det hjir hûnder
ten B.V.L.-ers byinoar binne. It is in 
biwiis det de B.V.L. net lijt oan ber
nesyktmen mar libbet as in hert. De 
B.V.L. is hjoed de dei so soun as in fisk. 
De Jouwer had hjoed de dei syn namme 
krilgen yn'e B.V.L. wràld. Hjir komt 
hjoed de B.V.L. as in give ienheid nei 
foarren, dreaun troch boargerplicht en 
de ljeafde for oranje. Salang Nederlàn 
en Oranje elkoar fine kinne scil Gods 
seine bliuwe oer us folk en gea. Moat 
de B.V.L. foart om det se àld is? Dizze 
Làndei ropt it wer ut, det de B.V.L. net 
àld is en nea àld wirdt likemin as it 
hert fen generaal Duymaer van Twist 
àld is, mar jong is en jong bliuwt (Ap
plaus.) 

Is de B.V.L. noch nedich? Spr. wiist 
op de revolusjemachten yn it bûtenlàn 
bynammen yn Ruslàn. As wy dêrtsji
noer sjugge it eareplak det us làn ûnder 
Oranje hawwe den past it us yn tank
brens ut to roppen: Dy B.V.L. scil wy 
trou bliuwe salang as wy libje. Spr. 
bringt hjier ek hilde oan de B.V.L. 
frouljue (applaus). Pleatselike lieders 
forslapje nou 't de tiden hwet better 
wirde net yn jimme wirk. Us B.V.L. 
moat net allinnich by need klaer stean 
mar alle dagen syn ynfloed yn us folks
libben jilde litte: in sàltend sàlt wêze. 
Spr. herinnert er oan det Tacitus foar 
eeuwen de F ryske houlikstrou, de F rys
ke seden syn lànsljue to'n foarbyld 
stelde. Hij wiist op ynfloeden dy't dy 
goede seden ûnderwrotte, it houlikt en 
gesinslibben bidriigje. Ded wirdt spot
ten mei God en syn tsjinst. Elk lid fen 
de B.V.L. moat noed stean for syn folk, 
for de wiere frijdom. De àld Fryske trou 
en seden yn eare hàlde. Wy moatte 
yn soun nationalisme us skiednis, us 
foarteam earje. Wy meije greatsk wêze 
op it wirk fen de foaràlden, dy it làn 
oanmakken yn de Middelsé, hwêr't nou 
us prachtich stamboekfé rint. Hàld 
heech de neitins fen us àlden. 

Der is ek in falsk nasjonalisme. It 
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hoera nationalisme. Ir wirdt net dreaun 
fen it geaslike bigjinsel en Spr. wars
köget er tsjin. De jonge minsken, dy't 
ienris de lieding oernimme scille trunet 
Spr. oan to betinken hwet greate wear
den hja tabitroud binne. Hy winsket 
hjarren krêft fen hoppen. Y n dy krêft 
scille hja straks it wirk fen de àlderen 
oernimme kinne. 

B.V.L.-BIJEENKOMSTEN 
OP 30 SEPT. 

De Ministers v. Dijk en Romme spreken. 

In de vergadering van de Landstorm
commissie 's-Gravenhage op 30 Septem
ber a.s. in den Dierentuin, zullen het 
woord voeren de heer J. J. C. van Dijk, 
minister van Defensie en Prof. P. C. M. 
Romme, minister van Sociale Zaken. 

Tevens zullen in deze bijeenkomst de 
reproducties van het aan het Prinselijk 
paar aangeboden schilderij worden uit
gereikt, terwijl ook de film van het 
B.V.L.-luchtvaartfeest op Ypenburg ver
toond zal worden. 

R. BORDEWIJK t 
Door een droevig verkeersongeval is 

plotseling overleden de heer R. Borde
wijk, sinds 14 November 1930 lid- van 
de Gewestelijke Landstorm Commissie 
Zuid-Holland: West. 

De heer Bordewijk was reserve-kapi
tein van het Landstormkorps Vaartui
gendienst en een gevierd spreker op vele 
landstorm bijeenkomsten. 

LANDSTORMKORPS 
,,VELUWZOOM". 

Op de schietbanen van den Ziack
lenberg te Arnhem hebben Zaterdag 
28 Aug. de jaarlijksche korpsschietwed
strijden plaats gevonden van het Land
stormkorps Veluwzoom van den Bijz. 
Vrijw. Landstorm. 

De wedstrijden werden o.m. bijge
woond door den Korpscommandant, 
den Res. Luit.-Kol. J. W. Buurman, den 
voorzitter der Gewestelijke Landstorm
commissie, den Res. Luit.-Kol. Mr. A. 
Baron van Heeckeren van Kell, den 
secretaris dezer commissie, den Kolo
nel b. d. W. van Ingen Schouten, den 
voorzitter der plaatselijke Landstorm
commissie te Arnhem, Mr. J. W. U. 
Doornbos, leden van plaatselijke com
misies van elders e.a. 

Er was een groote opkomst van vrij
willigers uit verschillende deelen der 
provincie. De wedstrijden hadden een 
geanimeerd verloop. 

Op initiatief van den overste Buurman 
werden de korpswedstrijden ditmaal 
voor het eerst afgewisseld met een 
schietwedstrijd in pistoolschieten voor 
de officieren van het korps. Hiervoor 
bleek groote animo te bestaan. Pl.m. 30 
officieren namen aan dezen schietwed
strijd deel. 

In den loop van den avond werden in 
restaurant De Schelmsche Brug door 
den Kolonel Van Ingen Schouten de 
prijzen uitgereikt. Deze zette vooraf het 
doel van het organiseeren van deze 
schietwedstrijden door de Gew. Land
stormcommissie, n.l. het versterken van 
den onderlingen band en de verhooging 
der schietvaardigheid der vrijwilligers, 
uiteen. 

In ransel of knapzak 
EEN BLIKJE 

,,OLBA") LEVERPASTEI 
GEBRADEN GEHAKT 
LUNCHTONG 
WEENER WORSTJES 
en U is te allen tijde 
klaar voor den pic-nicl 

VRAAGT UW WINKELIER 

BAKHUIS' ,,0 L BA" 
PICNIC- EN LUNCHBLIKJES 

N.V. BAKHUIS' .,OLBA"-VLEESCHWAREN 
VLEESCH- EN GROENTENCONSERVEN

FABRIEKEN 

1832 0 L S T 1937 

Na afloop van de prijsuitreiking be
tuigde de Overste J. W. Buurman zijn 
dank aan de Gew. Landstormcommlssie 
voor het organiseeren van den wedstrijd, 
daarbij sprekende mede namens de offi
cieren van het korps. Spr. richtte een 
speciaal woord van dank tot den Kolo
nel Van Ingen Schouten voor zijn be
moeiingen in zake den zoo goed ge
slaagden schietwedstrijd voor Officieren. 

GOUDA. 

SCHIETWEDSTRIJDEN B.V.L. 

Op de banen van de afdeeling Gouda 
van den Bijzonderen V rijwilligen Land
storm zijn gedurende het tijdvak 25 Aug. 
t/m 11 Sept. de jaarlijksche schietwed
strijden gehouden van het Landstorm
verband Gouda. Alle afdeelingen, die tot 
dit verband behooren, 28 in getal, kwa
men te Gouda in vreedzamen kamp bij
een om elkaars krachten te meten. 

De prijsuitreiking zal op een nader te 
bepalen datum geschieden. Naast den 
personeelen wedstrijd, dat is die voor de 
klassen: koningschutter, scherpschut
ter, schutter 1e klasse en schutter 2e 
klasse, was er ook gelegenheid te schie
ten op de vrije-, vaste- en geluksbaan. 

De wedstrijden stonden onder de al
gemeene leiding van den heer L. A. 
Boot, plaatselijk leider van de afd~e
ling Gouda. 

NACHTOEFENING. 

Er is een gecombineerde oefening ge
houden van het 2e regiment Infanterie 
en het V.L.S.K. Motordienst, onder lei
ding van Kapitein J. Termaten, van uit 
Venlo. 

Het doel was - hetgeen ook gelukte 
- met pl.m. 140 man een bivak te be
trekken en te bewaken op het Markt
plein te Helden-Dorp. 

Maar er was ook een tegenpartij ... 
Van de nachtelijke aanraking met den 

vijand knippen we het oaderstaande 
stukje uit de "Nw. Venlosche Crt.": 

,,Om half twee tik-takten de eerste mitrail
leursalvo's. Aan de zijde Maasbreescheweg 
werd 't eerst een patrouille van vier wiel
rijders gesignaleerd en beschoten. 

Vanaf dat moment zaten de blauwen nu 
hier en dan daar. Overal zagen ze echter den 
weg versperd. De wachten deden hun plicht, 
zij kenden hun taak. Het verlichten van de 
toegangswegen geschiedde door de motor
rijders, die telkens hun motorkoplampen op 
contact stelden. Telkens op order van den 
wachtcommandant werd contact gemaakt, en 
er flitste dan de stralenbundel over de asfalt
wegen, zandwegen of smalle toegangspaadjes. 

Doordringen tot op het Marktplein was 
voor de kleine blauwe afdeeling dan ook een 
volstrekte onmogelijkheid. Hun taak, het 
verontrusten van de bivakkeerende afdeeling, 
hebben ze echter weten te bereiken in 
optima forma." 

Fa. H. J. PHAFF - Winschoten 
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C. M. VAN DIEMEN 

Uit de afdeelingen DORDRECHT 

VAANDELS 
BEKERS 

Aagtekerke, 24 Juli. Bij een onderlingen wed
strijd behaalde Aagtekerke 2380 pt. en Melis
kerke 2358 pt., zoodat de afd. Aagtekerke de 
voor dezen wedstrijd ter beschikking gestelde 
medaille won. 

Anna Paulowna, 2 Aug. A. Campagne, 92 pt. 

Arnhem, 3 Juli. De B.V.L.-marsch, georgani
seerd door de afd. Arnhem, had een vlot ver
loop. Er waren ditmaal 825 deefoemers, 'n getal 
dat weer 75 hooger was dan het vorig iaar, 
terwijl ook het weer medewerkte, al was het 
wel een beetje èrg warm, aldus de Nwb. v. 
Chr. Arnhem. 

Het parcours liep over: Velperweg, Rozen
daa,l, Beek-huizen, Velp, Schelmscheweg, Catt~
poelscheweg, Deelenscheweg en Schaarsbergen. 
Omstreeks 9 uur waren de groepen (al dan niet 
zonder uitvallers) weer op het fraaie uitgangs
punt, kasteel Zijpendaal, terug,gekeerd. De secre
taris der gewest. landstormcommissie "Veluw
zoom", kolonel b.d. W. van Ingen Schouten, 
heeft hier met een toepasselijk woord de prijzen 
uitgereikt. 

De volgende prijzen werden toe!!ekend: 
B.V.L.-afdeelingen in burger: 1e prijs af.tl. Velp; 
2e prijs afd. Schaarsbergen; 3e prijs afd. Schaars
bergen. Wandelsportvereenigingen: 1e prijs Ver. 
L.O.L., Bennekom; 2e prijs "Vesta", Arnhem; 
3e prijs "Drusia", Doesburg. 

Militaire afdeelingen zonder gevechtsbepak
king: 1e prijs Militaire Politie, Arnhem; 2e prijs 
Rijksveldwacht, Arnhem; 3e prijs Roode Kruis, 
Arnhem. Militaire afdeelingen: 1e prijs 8 R.V.A., 
Ede; 2e prijs B.V.L., afd. Nijmegen; 3e prijs 
8 R.I., Arnhem. 

iDe voorzitter, mr. J. W. U. Doornbos, heeft 
ten slotte woorden van ,dank gesproken aan 
het gemeentebestuur voor het beschikbaar 
stellen van Zijpendaal, aan de Am,hemsche 
politie en aan het Roode Kruis voor de mede
werking, 

Bovenkarspel, 14 Aug. De wisselbeker, die 
tweemaal door de B.V.L.-afdeeling werd ge
wonnen, werd ditmaal door de Burgerwacht 
veroverd. 

VOOR ELKE BEURS 'N 

BROCHES 
f>ER20 
$Tt11c~ 

Boxtel, 3 Aug. Aan den schietwedstrijd voor 
de afd. Boxtel en omliggende afdeeHngen heb
ben ruim 350 B.V.L.-ers deelgenomen. Alvorens 
tot de prijsuitreiking werd overgegaan, werden 
door burgemeester Van Beek de Landstorm ers 
nog eens aangespoord trouw te blijven aan hun 
eenmaal gegeven woord . 

Vervolgens werden door overste Hafkemeijer 
de prijzen uitgereikt. Enkele uitslagen: 

Personeele baan: 1. A. Seegers, Berkel-En
schot, 49 pt.; 2. L. van Esch, Boxtel, eveneens 
49 pt. (volgorde door loting); 3. G. van Liempd, 
Boxtel, en 4. J. van Bavel, Eindhoven, beiden 
47 pt.; 5. J. Straatman, Eindhoven-Woensel; 6. 
J. M. v.d. Ven, Vught, 7. J. F. van Rooij, Eind
hoven-Tongelre; 8. W. Timmers, Berkel-En
schot; 9. A. Swinkels, Vught, en 10. P. de Kort, 
Oirschot, allen 46 pt. 

Vrije baan K.S.O.: 1. J. v. d. Ven, Vught, 
119 pt.; 2. F. van Rossum, Den Bosch, 119 pt.; 
3. C. Buitenhuis, Vught, en 4. J. Klerks, Eind
hoven, beiden 118 pt.; 5. A. Louwers, Oirschot, 
en 6. G. Suurs, Eindhoven, beiden 116 pt. 

De medaille voor de afdeeling, die met het 
grootste aantal deelnemers op den wedstrijd 
gekomen is, werd gewonnen door St. Oeden
rode. 

Brunssum. 22 Aug. behaalde de afd. Brunssum 
van den B.V.L. (Limburgsche Jagers) op den 
kampioenswedstrijd te Ell 243 pt. en den Sen 
prijs in den korpswedstrijd met 229 pt. Een 
mooi succes. 

Bunde, 3 Aug. Res. 2e luit. E. H. C. Haupt 
is door de gewestelijke commissie aangewezen 
tot plaatselijk leider van deze af.deeling. 

Dedemsvaart, 29 Juli. In een bijeenkomst van 
leden der plaatselijke landstormcommissie werd 
de voorzitter der afdeeling, burgemeester mr. 
W. A. J. Visser, bij monde van den heer J. Visser 
hartelijk toegesproken. Spr. memoreerde het 
vele werk, dat de scheidende voorzitter voor de 
afd. Avereest heeft gedaan. Hij noemde in dit 
verband den zoo goed geslaagden Landdag in 
1936. Nog werd medegedeeld, dat de heeren 
ds. S. Dwarshuis en ds. A. W. J. Grolman 

hebben bedankt als lid van de plaatselijke com
missie. 

Ell, 9 Aug. Enkele uitslagen van den wed
strijd, die door kolonel Jans en luitenant Merkus 
bezocht werd: 

Korps B.V.L.: 1e pr. Blitterswijk I, 234 pt.; 
2e pr. Hom I, 234 pt.; 3e pr. Born I, 234 pt.; 
4e pr. Venlo I, 233 pt.; Se pr. Haelen I, 230 pt. 

Kampioen B.V.L.: 1e pr. Brunssum II, 237 pt.; 
2e pr. Blitterswijk I, 234 pt. 

Bekerwedstrijd B.V.L. en Burgerwacht: 1e pr. 
B.W. Budel I, 241 pt.; 2e pr. B.W. Grathem I, 
240 pt.; 3e pr. B.V.L. Grahem I, 239 pt.; 4e pr. 
B.V.L. Blitterswijk I, 237 pt.; Se pr. B.V.L. 
Stramproy III, 234 pt. 

Personeele wedstrijd: 1e pr. Th. Geraets, 
Broekhuizen. 

De opening van dezen wedstrijd geschiedde 
door burgemeester F. Scheymans, terwijl de 
fanfare 11Ellona" een geslaagd concert heeft 
gegeven. 

Geleen, 27 Juli. Sedert eenige maanden mag 
zich de plaatselijke afdeeling van den B.V.L. 
in een gezonden vooruitgang verheugen. De be
noeming van een nieuwen leider, den reserve 
1e luitenant Haanen, bracht nieuw leven in 
het instituut. Het ledental steeg belang
rijk, terwijl de schietoefeningen trouw wor
den bezocht. Teneinde den dienstplichtigen 
meer bekendheid bij te brengen betreffende het 
instituut van den B.V.L., werd een propaganda
vergadering gehouden in Hotel Riche, Rijks
weg Zuid. Als spreker is opgetreden de secre
taris van de gewestelijke landstormcommissie 
Limburg, res. 1e luit. der artillerie J. Th. Merkus 
te Susteren. 

Gemert, 12 Aug. Het schietconcours werd ge
opend met een vaandeloptocht. Begeleid door 
de fanfare "St. Cecilia", van Handel, werd met 
het nieuwe vaandel van café Van Eldonk afge
marcheerd. Bij rector J. Castelijns werd een 
vaandelgroet gebracht, waarbij de plaatselijke 
leider, de heer Joh. van Lieshout, een korte 
toespraak hield. De rector sprak een hartelijk 
dankwoord. Z.Eerw. vereerde de landstorm-

afdeeling met een envelC\Ppe, die dankbaar 
aanvaard werd. Verder werd door Handel ge
trokken naar het schietterrein bij café Vossen
berg. De eerste dag is een goed geslaagde 
geweest. 

's-Gravenhage, 13 Aug. De plaatselijke leiders 
van het landstormdistrict "Veluwe" hebben 
heden een bezoek gebracht aan het korps
bureau van Zuid-Holland:West. Zij werden 
namens den aangewezen commandant door res. 
luit.-kolonel G. F. van Hoogenhuyze hartelijk 
ontvangen. 

Grijpskerk, 24 Aug. A. Nicolai, 96 pt. 

Halsteren, 12 Aug. Samenkomst. Dr. Ensink, 
als voorzitter der plaatselijke commissie, sprak 
een hartelijk dankwoord over de goede vriend
schappelijke verhoudingen in het afgeloopen 
seizoen en reikte aan A. Kommers den eersten 
prijs uit. 

's-Heerenberg, 28 Juli. De afd. telt thans 
35 vrijwilligers. Eerste prijzen, s.s.: J. Seggelink; 
1e en 2e kl.: W. L. Ketelaar. 

Hengelo (G.), 2 Aug. De heer H. J. Seesing 
werd benoemd tot plaatselijk leider dezer afd., 
zulks in de plaats van den heer W. Lijftogt, die 
wegens leeftijd voor deze functie heeft bedankt. 

's-Hertogenbosch, 4 Aug. Voor de Bossche 
afdeelingen worden enkele oefeningen in het 
pistoolschieten ingelascht, te houden op het 
fort te Orthen. 

Hoogerheide, 9 Aug. Eerste prijzen wedstrijd 
B.V.L.-vrijwilligers uit de gemeente Woens
drecht: kl. A: P. Verrest, 92 pt.; kl. B: Jac. 
Adriaansen, 88 pt. 

Hoogkerk. 22 Aug. had alhier in de boven
zaal van café Vos een sohietwedstrijd plaats 
van de afdeeling van den B.V.L. Mede was 
aanwezig de secretaris van het gewestelijk ver
band, kapitein v. d, Wal, van Groningen, wien 
door burgemeester Tjaberings, voorzitter van 
de plaatselijke commissie, een hartelijk welkom 
werd toegeroepen. Na den wedstrijd werden de 
prijzen met een hartelijk woord uitgereikt door 
kapitein v. d. Wal. Koning- en soherpschutters: 

MEDAILLES 
VLAGGEN 

Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 
1. P. F. Roorda, 98 pt.; 2, J. R. Wildeboer, 
97 pt.; 3. K. Buist, 95 pt. 1e klas schutters: 
1. H. T. Drenth, 95 pt.; 2. S. Roorda, 91 pt.; 
3. A. Hollander, 87 pt. 2e klas schutters: 1. F. 
Bouwkamp, 75 pt.; 2. P. Smids, 74 pt.; 3. G. J. 
Kroodsma, 65 pt. Aan K. v. d. Heide werd nog 
een brevet voor scherpschutter uitgereikt. 

Kampen, 23 en 24 Aug. Schietwedstrijden van 
de afdeelingen Kampen, IJsselmuiden en Wil
sum op de schietbaan bij den Zandberg, onder 
leiding van res. 1e luitenant G. van den Oever. 
Eerste prijzen, groep A: B. Haibekotte; groep B: 
F. van Pijkeren. 

Leende, 25 Aug. Fr. Liebregts, 29 pt. (max. 
30 pt.). 

Lieshout, 7 Aug. ,.Het Huisgezin" meldt: Door 
de welwillendheid der Lieshoutsche bevolking, 
getoond bij de collecte, is het voor de plaatse
lijke afdeeling van den B.V.L. mogelijk gemaakt 
een schietwedstrijd meer te houden .... 

Made, 31 Juli. Wedstrijd van de afdeelingen 
Wagenberg, Geertruidenberg, Raamsdonksveer, 
Raamsdonk en Made. Aan de bestuurstafel 
merkten we op: ,burgemeester Van Gils uit 
Made, burgemeester Bianchi uit Geertruiden
berg, kap. Broeken, dr. Jaspers, wethouder J, 
de Jong, den ·heer C. Klaassen, de bijna volle
dige plaatselijke commissie van Made en de 
plaatselijke leiders, de ,heeren Mouwen en Van 
der Meer. 

Na een kort welkomstwoord van den voor
zitter heette burgemeester Van Gils de korpsen 
hartelijk welkom te Made. 

Waar schutters van den B.V.L. bij elkander 
zijn, aldus "De Klok", daar groeit al dadelijk 
de feeststemming. Zoo was het ook te Made. 

JE MAi NTI EN O RAI 

19 OCTOBER A.S. 

WEET U, 

heeft de eerste vertooning plaats van de nieuwe 
B.V.L.-Klankfilm 

,,JE MAINTIENDRAI" 

· dat ook in Uw Afdeeling deze Klankfilm vertoond kan 
worden? 

RICHT UW 
aanvraag tot den Secretaris van de Gewestelijke 
Landstorm-Commissie. 



Een fijn doosje , , • 
maar een fijner 

sigaartje. 
Steek dat eens bij U! 

Op een zeer vriendschappelijke wijze werd er 
om de prijzen van korps- en personeele wed
strijden geschoten. Omstreeks 5 uur waren de 
wedstrijden afgeloopen en togen de schutters 
naar de "Korenbeurs", waar ze door den heer 
A. Nuyten in een feestelijk versierde zaal ont
vangen werden. Inmid,dels was ook pastoor Van 
Genk, secretaris van de gewestelijke commissie, 
aangekomen, die na de koffietafel de prijzen 
voor korps- en personeele wedstrijden uitreikte. 

Geertruidenberg handhaafde z'n ouden roem 
door wéér den eersten prijs te mo,gen ont
vangen. Ook Wagenberg hield zich kranig en 
behaalde voor de tweede maal den tweeden prijs. 

Onder de schutters, die het hoo<!ste aantal 
punten bij de personeele wedstrijden hadden 
behaald, namelijk 48 pt., werden de eerste vijf 
prijzen verloot. De verdeeling was als volgt: 
te prijs A. van Gastel, Wagenberg; 2e prijs W. 
Laarakker, Made; 3e prijs W. van Hal, Geer
truidenberg; 4e prijs C. de Leeuw, Wagenberg; 
Se prijs C. J. Krooswijk, Geertruidenberg. 

Na de prijsuitreiking werd het woord gevoerd 
door burgemeester Van Gils. 

Middelburg, 12 Aug. Samenkomst van de 
plaatselijke leiders uit Walcheren, waarbij de 
aangewezen commandant en de secretaris der 
gewestelijke commissie technische inlichtingen 
hebben gegeven. 

Middenmeer (Wieringermeerpolder), 21 Aug. 
Na een propagandasamenkomst gaven zich 21 
vrijwilligers op voor het V.L.S.K. ,,Motordienst". 

Montfoort, 26 Juli. Ledenvergadering, waarbij 
aanwezig waren kapitein Van Geldorp Meddens, 
secretaris van de gewestelijke commissie, en de 
burgemeester. De vergadering stond onder 
leiding van den nieuwen plaatselijken leider, 
den heer J. Vosmeer, die als zoodanig door den 
burgemeester werd geïnstalleerd, waarna kapi
tein Meddens dank bracht aan den afgetreden 
leider, den heer Blankers, en zich aansloot bij 
de woorden van welkom van den burgemeester, 
tot den heer Vosmeer gericht. Besprekingen van 
huishoudelijken aard volgden. 

Murmerwoude, 5 Aug. D. de Vries, 93 pt. 

Neer, 21 Aug. Vergadering der afd. Neer van 
den B.V.L. Door den leider der afdeeling werd 
een overzicht gegeven van de jaarlijksche 
schietwedstrijden van 't Landstormkorps, welke 
op 8 September op de Melickerheide plaats 
vonden. Tevens wer,d een overzicht gegeven van 
de daaraan verbonden festiviteiten, welke in 
den Harmonietuin te Roermond plaats hadden 
en waar o.a. een rede werd uitgesproken door 
den alombekenden redenaar pater Borromaeus 
de Greeve. Na een aansporing tot deelname 
gaven zich reeds verschillende leden voor deel
name op. Het drietal voor deelname aan de 
wedstrijden wei,d aangewezen. 

Nootdorp, 21 Aug. Reeds sedert eenigen tijd 
wordt door de plaatselijke afdeeling van den 
B.V.L. gestreefd naar het verkrijgen van een 
eigen vaandel. Daartoe is een comité gevormd, 
bestaande uit de dames H. A. F. Schölvinck
Berger, J. M. Steeneveld-Steeneveld, S. Post
Oskam, P. A, van der Holm-Van der Ploeg, A, 
M, A. Boonekamp-Van den Berg, H, Mooijman
Moons en J, 't Hart-Verloo, 

Nuland, 24 Juli, Prijsuitreiking van den wed
strijd, gehouden door de afdeelingen Rosmalen, 
Berlicum, Vinkel en Nuland en de Burgerwacht 
te Geffen. Om half negen opende de plaatselijke 
leider der afdeeling Nuland, 1e luitenant Van 
den Bosch, de bijeenkomst, waarbij hij in het 
bijzonder welkom heette pastoor Goossens, den 
korpscommandant overste Hafkemeijer en den 
secretaris der gewestelijke landstormcommissie, 
den heer Van Agt. Na een kernachtige rede van 
den pastoor ging deze over tot uitreiking van 
den door hem geschonken ten korpsprijs aan 
de Burgerwacht te Geffen en vervolgens de 9 
andere korpsprijzen, Hierna werd het woord 
gevoerd door den korpscommandant, die den 
hoogsten korpsschutter (na loting J, van Krey 
te Geffen) een onderscheiding overhandigde en 
daarna overging tot uitreiking der prijzen van 
den personeelen wedstrijd. Ook de heer Van 
Agt voerde het woord. 

Oeffelt, 28 Aug, Het nieuwe vaandel van de 
B,V,L.-afdeeling is van gele zijde, De voorzijde 
bevat het embleem van den B,V.L. - een 
prachtig stuk werk -, terwijl boven en beneden 
hiervan in eenvoudige doch mooie letters: B.V.L. 
Oeffelt. Een fraai geborduurde krans vervol
maakt het geheel. De achterzijde bevat het ge
meentewapen van Oeffelt. Het vaandel ziet er 
keurig uit en is een ontwerp en product van 
de Eerw. Zusters uit Aarle-Rixtel. 

Oldenzaal, 8 Aug. De prijzen van den jaar
lijkschen wedstrijd werden door burgemeester 
Bloemen uitgereikt. Deze herinnerde er aan, dat 
de B.V.L. geen schietvereeniging is, doch dat 
het schieten een middel is om paraat te blijven. 
Ditzelfde geldt voor het deelnemen aan de 
vierdaagsche afstandsmarschen. Ook hiervoor 
zal getracht worden het volgende jaar met een 
groep uit te komen. 

Cl/,rJtiJi ~~ 
's-Gravenhage, Tel, 11750!5 

Hierna werden de prijzen uitgereikt: 1e prijs 
Adolfsen, 46 pt.; 2e prijs Heerink, 45 pt,; 3e prijs 
Beijer, 43 pt. 

Oosterbeek, 17 Juli. Het traditioneel gewor
den jaarlijksche uitstapje :der _afdeeling ging 1it
maal per autobus naar Zmd-L1m1burg. Door Lim
burgs prachtige natuur, waar "het bron&gro~n 
eikenhout" afgewisseld wordt door prachtig 
golvende korenvelden, werd via de mijnstreek 
Vaals bereikt. Bezocht werden Vaals, Valken
burg Maastricht en Meerssen, waar in den tuin 
van 

1

den heer Notten een echte Limburgsche 
koffietafel wachtte, De tocht duurde van des 
morgens 6 tot des avonds 11 uur. 

. Oss, 28 Aug. Dezer dagen werd in Hotel L~ijk 
aan de Spoorlaan een propagandavergadermg 
gehouden van het Vrijwillig Landstormkorps 
Motordienst, groep Oss, De opkomst was be
vredigend en om half neget1; ?pende sergeant 
Van Mill als oudste onderofficier van de groep 
Oss, de ~ergadering en heette alle '.1anwezigen 
,hartelijk welkom, Spr. memoreerde m het kort 
de ontwikkeling van de groep Oss en wees op 
het groote belang voor de vrijwilligers om de 
wintercursussen, welke door adJudant O.O. 
worden gegeven, trouw bij te w:onen. 

Hierna nam adjudant 0.0, Thiery, propagan
dist voor Noord-Brabant, het woord en schetste 
het ontstaan en het doel van het korps Motor
dienst, Nadat door de aanwezigen nog eenige 
vragen waren gesteld, gaven zich allen als vrij
williger op. 

De groep Oss telt thans, na haar ongeveer 
2-jarig bestaan, reeds ruim 40 leden, 

Oud en Nieuw Gastel, 3 Aug, L A, van 
Susante, 193 pt,; 2. J, Wagemakers, 188 pt.; 
3. G, Voorbraak, 186 pt. 

Renkum-Heelsum, De afd. Renkum-Heelsum 
van den B.V,L. maakte een autotocht naar 
Rotterdam, De Webo-bus vertrok te 7 uur in 
den morgen met 26 leden, Te Rotterdam werd 
eerst de scheepswerf en machinefabriek van 
P. Smit bezichtigd, In den mi,ddag werd een 
tocht door de havens gemaakt en het vlieg
veld Waalhaven bezichtigd, 

Te ruim 11 uur werd Renkum weder bereikt. 

Rosmalen, 26 Aug, G. Schippers, 54 pt. 

Rijswijk (N,Br.), 16 Aug. Enkele uitslagen: 
groep 1 [koning- en scherpschutters): P. Wes
terlaken Wzn., 96 pt., 1e pr.; A. Kramer, 96 pt., 
2e pr.; G. Kant Jzn., 96 pt., 3e pr,; groep 2: 
D. van Heukelom, 95 pt., 1e pr, 

Schipluiden, 19 Aug. Nu de Royaards-beker 
van de afdeelingen van B.V.J:,. en Burgerwacht 
te Schipluiden en Den Hoorn definitief door de 
B.V.L.-afdeeling Schipluiden is gewonnen, heeft 
de heer Cor Nowee, uit Den Hoorn, opnieuw 
een beker beschikbaar gesteld, zoodat deze ge
animeerde wedstrijd ook in de volgende jaren 
kan worden gehouden. 

Steenbergen, 25 en 31 Juli, Wedstrijd van de 
B.V.L.-afdeelingen Dinteloord, Kruisland, Nieuw 
Vosmeer, Steenbergen en de Burgerwacht van 
Steenbergen. 

Enkele uitslagen: 
Korpswedstrijd vijftallen: 1e prijs Burger

wacht, Steenbergen, 441 pt.; 2e prijs B.V.L., 
Steenbergen, 433 pt,; 3e prijs idem Kruisland, 
354 pt.; 4e prijs idem Dinteloord 349 pt, 

Personeele baan: te prijs Chr. Huibregts, 
Dinteloord, 46 pt.; 2e prijs S. Schillemans, Steen
bergen, 45 pt.; 3e prijs D. Steenbergen, idem, 
44 pt.; 4e prijs A, van den Berg, Kruisland, 
44 pt, 

Hoogste korpsschutter was Jac. Goor, 93 pt. 

Tegelen, 3 Aug, W. Leenen, 50 pt. 

Udenhout, 18 Aug, Eerste drie priiswinnaars: 
W. v.d. Voort; M, Maas; W, v.d. Hoven. 

Veldhoven, 3 Aug. Schietwedstrijd, De burge
meester opende met een kort woord en loste 
het eerste schot. Tal van genoodigden waren 
aanwezig, w.o. luit.-kolonel Hafkemeijer en de 
secretaris van den B.V.L. de heer L. van Agt. 
Na afloop van den wedstrijd vond de prijs
uitdeeling plaats in de zaal van den heer Van 
Kuringen, 

Voorschoten, 31 Aug. Door burgemeester 
M. F, Berk,hout is een fraaie wisselbeker ter 
beschikking gesteld, de "Koningin Wilhelmina
wisselbeker", telken jare te verschieten op 31 
Augustus of op den da{!, waarop te Voorschoten 
de verjaai,da{! van H.M. -de Koningin wordt 
gevierd, Deze wisselbeker betreft een indivi
dueelen wedstrijd tusschen de leden van de 
Burgerwacht en van den B.V.L. 

De eerste maal is thans deze wisselbeker 
verschoten en .... door den B.V.L. gewonnen. 

De heer M. de Beer, wiens naam op den 
wisselbeker vermeld zal worden, zorgde voor 
deze overwinnin)1. Persoonlijk ontvin{! hii van 
burgemeester Berkhout 'n herinneringsmedaille. 

Westerhoven, 25 Aug. Onderlinge wedstrijd 
tusschen de af.deelingen Riethoven en Wester
hoven. Totaal Westerhoven 662 pt., Riethoven 
675 pt. De uitslag der personeele baan was: 
L J, Geboers, Riethoven, 47 pt.; 2, M. Bartho
lomeus, Riethoven, 47 pt.; 3, G, v. d, Heijden, 

Hotel "HOBBEL" 
P. VINKE OOLTGENSPLAAT 

Riethoven, 46 pt.; 4, A, Heesakkers, Wester
hoven, 46 pt., enz. 

IJmuiden-Oost. Evenals andere jaren zullen 
dit jaar wederom 6 schietoefeningen worden 
gehouden met K.S.O.-geweer in de R.K. Jon
gensschool, Zeeweg 238 te IJmuiden-Oost, des 
avonds van 7.30-9.30, en wel op de Donder
dagen 30 September, 7, 14, 21 en 28 October 
en 4 November, welke laatste oefening tevens 
als wedstrijd zal gelden. 

Op deze oefeningen zullen tevens <le door 
den B.V,L. uitgegeven reproducties van het 
huwelijksgeschenk aan H.K.H. Prinses Juliana 
en Prins Bernhard wor,den uitgereikt. 

Tracht allen den B,V.L. in deze afdeeling 
groot te maken en neemt daarom allen een 
nieuw lid mede naar de schietoefeningen, 

Den heeren, die nog in 't bezit zijn van bruine 
legitimatiebewijzen, verzoek ik deze mede te 
nemen ter omwisseling voor een nieuw model. 

Zoutelande. Zaterdag 28 Aug, hield de afd. 
Zoutelande haar jaarlijkschen schietwedstrijd, 
De uitslag was als volgt: scherpschutters: A, 
Jansen, 1e pr,, 48 pt.; C. Leijnsen, 2e pr., 47 pt,; 
D, Nodden, 3e pr., 44 pt.; schutters te klas: 
A. K,;ppejan, 1e pr., 46 pt.; P, v, Sighem, 2e pr., 
46 pt.; Job Wissen, 3e pr,, 45 pt.; schutters 
2e klas: Kr, Francken, te pr., 34 pt. 

LANDSTORM MOTORDIENST, 

AUTO-TRANSPORT TUSSCHEN 
KAMPEN EN OLDEBROEK, 

Van een oefening van het V.L.S.K 
Motordienst, op 7 Augustus gehouden, 
treffen we een aardig verslag aan in de 
"Pr. Ov, en Zw, Crt." We veroorloven 
ons ,een enkele passage er uit over te 
nemen: 

Motorordonnansen knetteren met 
vervaarlijke snelheid langs de colonne, 
orders en berichten overbrengend, Tot 
even voorbij de Koelucht is het trans
port gevorderd, als plotseling het eerste 
teeken van de vijandelijkheden zich 
voordoet in den vorm van drie felwitte 
lichtkogels, die stil, maar verraderlijk 
uit de diepblauwe zomerlucht komen 
vallen, Verwonderd moeten we even 
zien naar dit typische verschijnsel, maar 
voor de mannen van den motordienst 
beteekent dit gevaar uit de lucht. Ver
ondersteld wordt dat vliegtuigen het 
convooi aanvallen, Direct is het dus een 
en al bedrijvigheid, Onmiddellijk wordt 
het stopsein gegeven, de wagens langs 
den kant opgesteld, dekking gezocht en 
dreigend richt zich de mitrailleur naar 
boven. Geschoten wordt er echter nog 
niet. Men bewaart de munitie voor 
straks als een aanval gedaan mocht 
worden uit het polderland langs den 
weg,,,. 

Als de vijand in den boc'ht van den 
Zuiderzeestraatweg even voor den zij
weg naar Zwaluwenburg hun mitrail
leur, verscholen in de boschjes langs 
den slootkant in stelling brengen, komt 
een motorverkenner van de colonne 
aanrijden en ziet de voor het transport 
gevaarlijke voorbereidingen, Vliegens
vlug draait hij om, voordat de vijand, die 
druk is met de toebereidselen voor den 
aanval, hem kan tegen/houden. Met vol 
gas verdwijnt hij om den auto-trein te 
gaan waarschuwen. 

Op het ergste voorbereid komt de 
colonne dus de bocht door en nauwe
lijks is de eerste wagen goed in het ge
zicht of de daverende stem van het 
mac'hine-geweer laat zich hooren, Na
tuurlijk laat men zich ook aan de 
andere zijde niet onbetuigd, maar het 
"nest" in den wegberm is goed verdekt 
opgesteld en wij gelooven dan ook niet 
dat, in werkelijkheid dan, de uitwerking 
van den aanval gering geweest zou zijn, 

Maar gelukkig is het geen werkelijk
heid, Daaraan herinnert ons maar al te 
poed het angstgehuil van een kleine 
dreumes, die hoewel veilig bij moeder 
in het fietsmandje, toch met geen ge
weld te bewegen is de plaats van dat 
knallende ding te passeeren, Het vuren 
moet dus maar even gestaakt worden 
en met "man en macht" wordt de kleine 
gerust gesteld. 

Nu heeft het transport spoedig het 
einddoel Zwaluwenburg bereikt, maar 
ook daar wordt het nog niet met rust 
gelaten, want nauwelijks aangekomen, 
worden alweer vijandelijke verkenners 
gerapporteerd, Vlug worden dus gewa
pende posten uitge·zet om deze belang
rijke aanvullingsplaats te beschermen, 
Aanvankelijk lijkt het of er van een 
aanval niet veel zal komen en de 
zwoele zomerrust, die onder het hooge 
geboomte heerscht, door niets verstoord 
zal worden, totdat plotseling het ma
chinegeweervuur wreed de stilte ver
scheurt. 

Majoor Dufour, de afd,-commandant 
van den Motordienst, die de oeif ening 
bijwoonde, sprak tot slot de manschap
pen toe, In eenige treffend juiste be
woorcHngen prees hij den ijver die aan 
den dag was gelegd en brac'ht hulde aan 
den Districtscommandant Luitenant 
Hofman, onder wiens leiding het geheel 
stond en verder aan allen die tot het 
welslagen van deze oefening hebben bij
gedragen, 

STER- EN BEHENDIGHEIDSRIT 
TE ALMELO. 

Door de sectie Almelo van het korps 
Vrijw. Landstorm afd. Motordienst was 
hier Zaterdagmiddag 7 Augustus een 
Ster- en Behendigheidsrit georgani
seerd, waaraan pLm. 50 personen deel
namen uit alle oorden van het land, 

Voor den sterrit waren 20 deelnemers, 
die ieder van hun eigen woon- of stand
plaats mochten starten, Als controle
bewijs moesten ze om de pLm, 50 KM, 
aan het station waar ze zich op dat mo
ment bevonden, •een perronkaartje ver
schaffen, Des middags om 1 uur moesten 
allen binnen zijn, Het ging in dezen 
wedstrijd om het grootst aantal af
gelegde K.M, 

Alle deelnemers arriv,eerden binnen 
den vastgestelden tijd aan de finish bij 
het Groenendal te Almelo, 

De eerste prijs auto ontving S. F, 
Haagsma te Huizum (afgelegd 697 KM,) 
en 1ste prijs motor N, Dekker te Wier
den (375 KM,) 

Verdere prijswinnaars waren: 2e pr, 
G, H. Broeze, Nijverdal, 460 KM,; 3e 
pr, J, J, Buwald, Leeuwarden, 346 K.M,; 
4e pr, G, P, Beukema, Grootegast, 335 
KM.; Se pr, M. Drielsma, Den Haag, 
281 KM. 

De behendigheids- en oriënteerings
rit moest worden gereden op een 
blinde kaart over een totaalaf stand van 
107.8 K.M, 

De route ging van Almelo over 
Wierden, Daarle, Den Ham, Ommen, 
Lemele, Hellendoorn, Luttenberg, Haar
le, Nieuw-Heeten, Holten, Rijssen, En
ter, Wierden naar Almelo, 

In totaal waren er 47 deelnemers, 
De uitslag was als volgt: 
Autobestuurders: te pr. G, Bosch te 

Nijverdal, 0 strafpunten; 2e pr, H. Wint
horst te Bodegraven, 3 strafp.; 3e pr. S, 
H, Frankenhuis te Enschedé, 3 strafp.; 
4e pr, H. Wibbelink te Nijverdal, 3 
strafp,; Se pr, H, G, Gosejacob te 
Enschedé, 6 strafp. 

Motorrijders solo: 1. P. Beukema te 
Grotegast, 1 strafp,; 2, J. Geerdink
Johannink te Vasse, 6 strafp.; .3, A, 
Tins te Lienden, 7 strafp.; 4, J, J, Bu
walda te Leeuwarden, 8 strafp,; 5, J, 
Deterink te Reutum, 10 strafp. 

Motorrijders duo: 1. M. Dekker te 
Hooge-Hexel, 6 strafp.; 2, H. van Loo te 
Winterswijk, 15 strafp, 

De prijzen werden uitgereikt door den 
heer B, Slettenaar te Almelo, 
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SCHIETWEDST~UDEN 
TE GRIJPSKERK. 

De B.V.L. van Grijpskerk had 1 Sept. 
ter gelegenheid van de schietwedstrij
den verschillende autoriteiten uitgenoo
digd, die op het gemeentehuis werden 
ontvangen. 

De Burgemeester heette allen welkom, 
in het bijzonder de vertegenwoordigers 
Nationale Landstorm Commissie, Maj. 
K. A. van Schelven, Gewestelijke Land
storm Commissie, vertegenwoordigers 
Burgerwachten en collega's uit de om
liggende gemeenten. 

De afdeeling Grijpskerk van den B.V.L. 
organiseert voor de vijfde maal groote 
schietwedstrij den, aldus spr. Werden 
deze de vorige keeren alleen op Konin
ginnedag gehouden, thans, waar het een 
lustrum betrof, werden deze wedstrij
den grootscher opgezet dan voorheen. 
Spr. herdacht den verjaardag van de 
Koningin en wees op den bijzonderen 
band tusschen het Oranje-Huis, den 
B.V.L. en Burgerwachters. 

Daarna ging men naar hotel Faber, 
waar vele B.V.L. leden aanwezig wa
ren, die door ,den voorzitter van den 
B.V.L., den heer D. Kloppenburg, wer
den toegesproken. 

De heer Kloppenburg merkte op, dat 
hij van de gelegenheid, om namens de 
afdeeling Grijpskerk van den B.V.L. 
eenige woorden te zeggen, graag gebruik 
maakte. 

Wanneer de B.V.L. inderdaad gedra
gen werd door ons geheele volk, d.w.z. 
wanneer ons geheele volk zich inderdaad 
zou willen gedragen naar wet en orde, 
dan zou er geen B.V.L. noodig zijn. Ge
lukkig is dit, aldus spr., wel met een 
groot deel van ons volk het geval. De 
groepen die hier de anarchie willen in
voeren zijn gelukkig maar klein. Wil een 
volk gezond blijven1 aldus de heer Klop
penburg, dan zal het moeten streven 
naar het effenen der tegenstellingen. 
Wij hebben slechts de geschiedenis der 
laatste jaren van Rusland, Duitschland 
en Italië na te gaan, of naar Spanje te 
zien om ons te overtuigen, dat felle pre
diking van den klassenstrijd op mate
rieel en van sectegeest op godsdienstig 
gebied tot revolutie voert, d.w.z. tot het 
verschrikkelijkste dat een volk kan over
komen. 

De landstormers hebben zich verplicht 
tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid 
aan het wettig gezag, d.w.z. dat zij zich 
bereid verklaard hebben dat gezag met 
de wapenen te verdedigen, tegen ieder 
die het wil aanranden. Handhaving van 
wet en orde kan, aldus spr., van hen 
~ischen, dat ze misschien hun vrienden 
of familieleden moeten dooden. 

Van een fel gevoerde prediking van 
klassenstrijd en sectegeest is niets an
ders te verwachten dan haat en revo
lutie. Spr. wees er op, hoe de landstor
mers hebben beloofd de revolutie te be
strijden, doch hebben ze ook iets ge
daan om haar te voorkomen? Door het 
•opvoeden der kinderen, door hun bij te 
brengen dat ze niet beter zijn dan de 
armsten en dat zij eerbied moeten heb
ben voor de overtuiging van anderen. 

Handhaving van orde en wet naast 
geestelijke vrijheid van denken en spre
ken is, aldus spr., alleen mogelijk wan
neer men tracht andersdenkenden te 

begrijpen, en wanneer men anderen de 
vrijheid gunt, die men voor zich zelf 
wenscht. 

Er zijn op aarde vele vormen van 
godsdienst, die alle hooge eischen aan 
de menschen stellen. Wil men voor zich
zelf de grootste geestelijke vrijheid 
waarborgen, dan moet men trachten al
thans iets te begrijpen van het hoogste 
gebod van het christendom: dat gij uw 
naaste lief zult hebben als u zelven. 

Spr. besloot zijn rede met allen deel
nemers aan de wedstrijden veel succes 
toe te wensehen. 

SCHIETWEDSTRIJDEN VAN HET 
KORPS NIEUWE HOLLANDSCHE 

WATERLINIE TE UTRECHT. 

Lange rijen autobussen stonden 4 Sept. 
geparkeerd op den ouden weg om het 
fort, wachtend op de deelnemers aan de 
schietwedstrijden van het korps "Nieu
we Hollandsche Waterlinie" van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, 
welke in het fort aan de Biltstraat op 
de prachtige banen werden gehouden. 
Werden de wedstrijden het vorige jaar 
door bijzondere omstandigheden in 
Amersfoort georganiseerd, dit jaar kon 
men weer de beschikking krijgen over 
de baan in het fort aan de Biltstraat en 
zoo werden dan Zaterdag onder leiding 
van den Korps-Commandant, Res. Lui
tenant-Kolonel Y. Baan, de wedstrijden 
gehouden. 

Zooals de vele autobussen en auto's 
deden vermoeden, bleek het inderdaad 
een heele drukte te zijn op het terrein 
en bij de banen. Zelfs reeds des mor
gens was er veel belangstelling, ofschoon 
de groote toeloop pas 's middags arri
veerde. Men had met vlaggen en vaan
dels en wimpels het geheele terrein een 
vroolijk aanzien weten te geven. Muziek 
speelde in het geïmproviseerde restau
rant, waar de deelnemers zich een ver
frisschenden dronk goed lieten smaken 
en alom heerschten gezellig leven en be
drijf, dat vooral nog "levendiger" werd 
toen de eerste schoten waren gelost en 
men er plezier in begon te krijgen. Wel
dra klonken links en rechts de harde, 
droge knallen van de geweren en pisto
len en waren de wedstrijden in vollen 
gang. Ook op de K.S.O.-banen werd zeer 
druk geschoten. 

De deelnemers - er waren niet min
der dan 37 afdeelingen van den B.V.L. 
vertegenwoordigd - moesten allen lid 
zijn van het Landstormkorps "Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie". Er waren ver
schillende diensten vertegenwoordigd, 
o.a. spoorwegdienst, motordienst en 
vaartuigendienst, alle uit plaatsen bin
nen het korpsgebied. 

De indeeling van den strijd was als 
volgt: elke afdeeling van het korps was 
gerechtigd een vijftal af te vaardigen, 
bestaande uit B.V.L.-leden. Zoo waren 
er dus ruim honderd tachtig schutters 
aan het werk. De af deelingen werden 
ingedeeld al naar gelang zij hadden ge
oefend met scherp of met K.S.O" 

Zoo schoten bijvoorbeeld de afdeelin
gE-n Amersfoort, Asperen, de Bilt, Bilt
hoven, Bussum, Doorn, Driebergen, Hil
versum, Leerdam, Utrecht, Veenendaal 
en Zeist. Alle andere schoten met K.S.O. 

Ook voor de personeele wedsll:rijden 
bestond zeer veel belangstelling. Hier 
worden schutters ingedeeld in twee 
hoofdrubrieken: Zij die geoefend had
den met scherp en zij die oefenden met 
K.S.O. En deze beide hoofdrubrieken 
waren wederom onderverdeeld in Ko
ningschutters en scherpschutters, schut
ters 1e en 2e klas. Behalve deze wed
strijden waren er, zoover de tijd daar
voor beschikbaar was, wedstrijden voor 
officieren, onder-luitenants, adjudant
onderofficieren, vaandrigs en kornets en 
een vrijebaan-wedstrijd. 

Vele prijzen waren er beschikbaar ge
steld, vooral kunstvoorwerpen. Maar de 
voornaamste waren toch de extra-prij
zen, zooals de medaille in zilver van den 
Commfssaris der Koningin, zilveren me-
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dailles welke waren uitgeloofd door 
verschillende gemeenten in de provincie 
en tal van andere. 

De prijsuitreiking geschiedde Zater
dagavond in het gebouw voor K. en W., 
door den heer J. H. Th. 0. Kettlitz. 

LANDSTORMKORPS 
,,LIMBURGSCHE JAGERS". 

Groote schietwedstrijden 
op de Melickerheide. 

De tweede dag van het 10-jarig be
staansfeest van de af deeling Roermond 
van het Landstormkorps Limb. Jagers 
stond in het teeken der groote schiet
wedstrij den op de Huzarenheide onder 
de gemeente Melick. Verschillende auto
riteiten zijn bij de wedstrijden, de re
ceptie ten stadhuize of het uitreiken der 
prijzen aanwezig geweest. 

Wij merkten o.m. op Mgr. Dr. H. A. 
Poels, voorzitter der Gewestelijke Land
stormcommissie Limburg, Luit.-Generaal 
Duymaer van Twist, voorzitter der Na
tionale Commissie, Jhr. Mr. G. Ruijs de 
Beerenbrouck, onder-voorzitter Gew. 
Landstorm Commissie, Burgemeester 
Reymer van Roermond, lr. F rowein, 
Dir.-gen. der Staatsmijnen en dhr. Jos. 
Maenen, voorzitter van het R.K. Werk
liedenverbond in Limburg, Kolonel J. R. 
L. Jans, 1e luit. Merkus, secretaris Ge
westelijke Landstormcommissie. 

Om vijf uur waren de wedstrijden be
eindigd en werd onder geleide der fan
fare van Melick naar het Harmoniepa
viljoen gemarcheerd. 

Den schuttersmaaltijd werd naar goe
den schutterstrant alle eer aangedaan. 
Dr. Poels en de heer Maenen zaten ook 
mede aan. 

Tegen zeven uur werden de autoritei
ten door burgemeester Reymer ten stad
huize officieel ontvangen. Deze verwel
komde de heeren recht hartelijk binnen 
Roermond en getuigde van zijn groote 
belangstelling voor den Landstorm. Bij
zonder verwelkomde de burgemeester 
Mgr. Dr. Poels, wiens naam onafschei
delijk met dien van den Landstorm ver
bonden is. 

Mgr. Dr. Poels dankte voor de belang
stelling en ontvangst. Met veel genoegen 
was Mgr. naar Roermond gekomen, om
dat Roermond bij de oprichting van den 
B.V.L. een eigen rol heeft gespeeld. Het 
was in 1918 in het Landbouwhuis dat 
de kopstukken van de boerenstandsorga
nisa ties de hoofden bijeenstaken en een 
beroep op hun leden deden, die spon
taan daarop reageerden. In dit verband 
noemde de doctor de namen van aalmoe
zenier Corten en de he eren Tops en 
Maenen. De wieg van den B.V.L. stond 
inderdaad te Roermond. Een eeredronk 
stelde Mgr. in op den heer Vincent Pijls 
uit Venray, die vooral zorgde dat de 
Limburgers naar Den Haag trokken. 

De prijsuitreiking. 

Na een kort opwekkend woord van 
Kolonel Jans werd overgegaan tot het 
uitreiken der prijzen. 

De schietwedstrijden hadden den vol
genden uitslag: 

Groep A (schutters die met scherp 
hebben geoefend). 

Scherpschutters: 1. A. v. Lin, Swol
gen, 48 p.; 2. H. M. Bouwens, Schim
mert, 47 p.; 3. E. J. M. Pesch, Beek, 
45 p. 

Schutters 1e klas: 1. A. J. Snellemans, 
Brunssum, 45 p.; 2. A. Raeven, Geleen, 
43 p.; 3. P. Hanssen, Tegelen, 43 p. 

Schutters 2e klas: 1. A. Poell, Tege
len, 43 p.; 2. J. L. Simenon, Beek, 42 p.; 
3. H. V. Bremmers, Roermond, 40 p. 

Groep B (schutters die geoefend heb
ben met K.S.O.-geweren). 

Koningschutters: 1. G. Beckers, Weert 
44 p.; 2. J. C. H. Scheeren, Schinveld, 
43 p.; 3. P. v. d. Ven, Oirlo, 42 p. 

Scherpschutters: 1. G. Coenen, Heel, 
48 p.; 2. J. Driessen, Elsloo, 47 p.; 3. W. 
Benders, Schinveld, 47 p. 
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Schutters 1e klas: 1. J. A. Janssen te 
Schinveld, 49 p.; 2. A. P. E. Hendrix, 
Grubbenvorst, 48 p.; 3. J. W. Cox, Maas
bree, 44 p. 

Schutters 2e klas: 1. M. P. Zuylen, 
Chèvremont, 43 p.; W. J. H. Heckmans, 
Chèvremont, 40 p.; 3. H. Hermans, Gra
them, 38 p. 

De eerste wisselbeker, de Generaal 
Duymaer van Twist-beker, was tot he
den in het bezit van Vlodrop en werd 
thans gewonnen door de afd. Schinveld. 

De beker van de Gewestelijke Land
stormcommissie was verleden jaar in 
handen van de afd. Venlo en is thans 
wederom gewonnen door de afd. Venlo. 

Vergeet niet 

h 
van elke Landstormvergade

ring of -schietwedstrijd de 

vruchten te plukken: nieuwe 

vrijwilligers aan te werven 

èn abonné' s op Het Landstormblad. 

SCHIETWEDSTRIJD TE TILBURG. 

Hartelijke ontvangst in hd vroegere 
paleis van Koning Willem II. 

11 Sept. heeft de Gewestelijke Land
stormcommissie "De Meierij" te Tilburg 
een schietwedstrijd gehouden. Des mid
dags te twaalf uur heeft het college van 
B. en W. de autoriteiten in de burger
zaal van het paleis-raadhuis ontvangen. 

De burgemeester heette het gezelschap 
welkom en wees er op, dat de Vrijwil
lige Landstorm tot taak heeft in tijden 
van nood het wettig gezag te schragen 
en te handhaven. 

Spr. prees het in Luitenant-Generaal 
Duymaer van Twist dat hij in 1918 deze 
organisatie in het leven heeft geroepen 
en er nog steeds de ziel van is. Ook den 
plaatselijken leider, Reserve-Kapitein 
Bax en h~t bestuur der Gewestelijke 
Commissie onder presidium van burge
meester F. van Beek uit Boxtel, huldigde 
spr. voor hun groote toewijding aan het 
prijzenswaardig streven van den Vrij
willigen Landstorm in deze provincie. 
Spr. besloot met den wensch, dat mocht 
er ooit gevaar dreigen, de Vrijwillige 
Landstorm paraat zou blijken tot hand
having van het gezag en tot schraging 
van den troon van ons Vorstenhuis. 

Luitenant-Gen. Duymaer van Twist, 
voorzitter van de Nationale Landstorm
commissie dankte in hartelijke bewoor
dingen voor de gulle ontvangst in het 
schoone paleis van Koning Willem II en 
bad Gods zegen af over het werk van 
Tilburg's gemeentebestuur en de orga
nisatie van den Vrijwilligen Landstorm 
in dit gewest. 

Des middags zijn op de terreinen van 
het sportpark schietwedstrijden gehou
den, opgeluisterd door stafmuziek van 
het Zesde Regiment Infanterie te Breda 
en turndemonstra ties. De minister van 
Defensie, de heer J. J. C. van Dijk, 
woonde de oefeningen bij. 

Het woord werd gevoerd door den 
voorzitter der Gewestelijke Landstorm
commissie, burgemeester F. van Beek, 
uit Boxtel. Een defilé van alle deelne
mende legeronderdeelen, dames en hee
ren van de Tilburgsche rijvereeniging te 
paara, werd gevolgd door een demon
stratie van het Artillerie-paarden-depot 
en een springconcours voor onderoffi
cieren. 

Luitenant-Generaal Duymaer v. Twist 
sprak het slotwoord. Het einde van den 
dag kwam met een parade langs het Pa
leis-raadhuis, waar de autoriteiten weer 
aanwezig waren. Des avonds had in den 
tuin der Nieuwe Kon. Harmonie de prijs
uitdeeling plaats. 
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LANDDAG TE ALMELO. 
Glorieuse intocht van de gele rijders - Een treffend 
defilé - Minister van Dijk aanwezig - Een feest van 
zon en kleur en klank. 

Zaterdag, 4 September, landdag te 
Almelo. Maar reeds Vrijdagavond was 
er in dit stedeke heel wat te doen, en 
heel wat Almeloërs op de been gebracht. 

Het "Nwbld. v. h. Oosten" vertelde 
er van: 

Het was een ongekende drukte in de 
binnenstad, die toenam tegen het tijd
stip, dat er weer iets bijzonders aan de 
hand was. Dit was de intocht van de 
Kon. Marine Kapel uit Den Helder, 
welke echter werd voorafgegaan door 
een rondtocht van de trompetters, de 
manschappen der artillerie uit Arnhem, 
die des middags reeds Almelo waren 
binnengekomen. 

Een serenade. 
Om acht uur trokken de trompetters 

van de "gele rijders" er op uit. De tocht 
ging naar de Ootmarsumschestraa t, naar 
het huis van burgemeester Sichterman, 
wien een serenade werd gebracht. 

Deze voor Almelo wel zeer ongewone 
serenade werd bijgewoond door een 
groot aantal personen, die in dikke rijen 
elkaar verdrongen om toch maar niets 
van het schouwspel te missen. 

De artillerie reed vervolgens naar het 
station, waar de Kon. Marine Kapel 
tegen negen uur arriveerde. Ook hier 
was het zeer druk. In de geheele bin
nenstad, de route naar de Sociëteit, had
den zich de menschen langs den weg ge
schaard om de entree der Kapel gade 
te slaan. Er werd lustig geblazen onder
weg, waarbij de muzikanten door bran
dende fakkels werden bijgelicht. 

Een concert. 
In den tuin van de Sociëteit werd ver

volgens door de Kon. Marine Kapel, on
der leiding van kapelmeester L. H. F. 
Leistikow, een concert gegeven. 

De heer J. J. Meijerink, voorzitter 
der Algemeene Oranjevereeniging, 
sprak namens de beide Oranjevereeni
gingen een kort inleidend woord. Hij 
heette allen welkom en hoopte dat dit 
concert een mooie inleiding zou zijn tot 
den B.V.L.-landdag, waarna hij allen 
verzocht het Wilhelmus te zingen. 

Het concert, dat door een taptoe ge
volgd werd, maakte op de honderden 
aanwezigen in den stillen najaarstuin 
van de Sociëteit, een diepen indruk. 

Zaterdagmorgen. 
Van heinde en verre kwamen land

stormers per bus, trein en fiets om de
zen landdag mee te maken. Bij groepjes 
trokken ze de stad door, allen met 
oranjelinten en strikjes getooid, wach
tend op het aanvangsuur van het defilé. 

Inmiddels tinkelden over de stad de 
heldere tonen van het carillon, bespeeld 
door den heer N. Bruijn. 

Wie er waren. 
De officieele ontvangst was bij de 

raadzaal in het Waaggebouw. Tal van 
autoriteiten en officieele gasten waren 
hier aanwezig, een keur van uniformen, 
waarbij de officieren van de "Gele rij
ders" wel bijzondere aandacht vroegen. 

Aanwezig waren o.m. Mr. M. Sichter
man, Burgemeester van Almelo, Mr. A. 
E. baron van Voorst tot Voorst, Com
missaris der Koningin, Luitenant-Gene
raal L. F. Duymaer van Twist, Voor
zitter van de Nationale Landstorm 
Commissie, Res.-Kapitein G. F. Bou
logne, Secretaris van deze Commissie, 
zoomede Kolonel H. Eggink en Res.-

Majoor K. A. van Schelven, eveneens 
van de N.L.C.; de Inspecteur van den 
Landstorm, Res.-Generaal-Majoor H. de 
Iongh, met zijn Adjudant, 1e Luitenant 
H. J. Koning, Generaal-Majoor W. F. 
Sillevis, bevelhebber in de Ile militaire 
afdeeling, de Tweede Kamerleden J. M. 
Krijger, uit Vriezenveen, en Dr. I. H. J. 
Vos, uit Amsterdam, Luitenant-Kolonel 
R. P. J. van den Berg van Saparoea, 
Commandant van het Korps Rijdende 
Artillerie, terwijl van de officieren van 
dit korps verder aanwezig waren Kapi
tein Baron van Boetzelaer, 1e Luitenant 
Loudon en 1e Luitenant Van Weel. 

Voorts waren aanwezig voorzitter en 
secretaris van de Gewestelijke Commis
sie Twente, de heeren H. J. P. van Heek 
en H. A. C. Banning, de heeren Mr. Dr. 
J. W. Schneider, J. J. Beukenkamp en 
Mr. D. te Winkel, leden van Ged. Sta
ten van Overijse!, Wethouder G. J. A. 
ter Steege, Johs. ten Cate, voorzitter 
Almelosche Fabrikantenvereeniging, Mr. 
A. J. Ellens, Mr. H. F. Wolfson, J. J. 
Meijerink, voorzitter Algemeene Oranje
vereeniging, Ds. J. P. A. le Roy, voor
zitter Almelosche Chr. Oranjevereeni
ging, J. Okker, voorzitter Volksweer
baarheid, tal van hoofd- en subalterne 
officieren, tal van burgemeesters uit den 
omtrek. Van de commissie van uitvoe
ring mogen wij nog noemen de heeren 
Res.-Kapitein Ir. D, A. van Aalderen, 
Res.-1e Luitenant H. van Joolen, J. W. 
Katerberg en Res.-1e Luit. F. Scholten. 

Begroetingsrede van 
Burgemeester Sichterman. 

Het is mij een aangename taak, zoo 
zeide de Burgemeester, U allen in de 
Raadszaal van deze gemeente welkom 
te mogen heeten. Wij hebben het ten 
zeerste op prijs gesteld, dat de keuze 
van de gewestelijke commissie voor het 
houden van een Landdag van het 
Twentsch Verband van den B.V.L. op 
Almelo is gevallen, niet alleen, omdat 
door de welwillende medewerking van 
Mr. W. C. Graaf van Rechteren Lim
purg Almelo hier een bij uitstek ge
schikt terrein aanwezig is, maar ook, 
omdat Almelo als eerste in aanmerking 
komt voor het houden van een landdag 
in een stedelijke gemeente in Twenthe. 

Het Instituut van den B.V.L., dat na 
zijn oprichting in 1918 onder de bezie
lende leiding van Zijne Excellentie, Lui
tenant-Generaal Duymaer van Twist, 
groot is geworden en tot bloei is geko
men, is over den lande verdeeld in zgn. 
Verbanden. Het Twentsch Verband, be
strijkende het Oostelijk deel der pro
vincie Overijse!, levert 4100 manschap
pen, uit 56 afdeelingen, waarvan uit 
Almelo 150 man. 

Wij juichen het bestaan van dit In
stituut in hooge mate toe, omdat het 
tegelijkertijd in zich houdt een waar
schuwing en een waarborg, aldus spr. 

Een waarschuwing voor hen, die langs 
onwettigen weg het Koningschap en het 
Nederlandsche Staatsbestel zouden wil
len belagen, en een waarborg voor de 
zeer velen, die, trouw aan Hare Majes
teit, Onze geëerbiedigde Koningin en 
Hoogst Derzelver Regeering, wenschen 
te blijven leven onder den bestaanden, 
wettigen Regeeringsvorm. 

Immers, de B.V.L. is van vreemde 
smetten vrij. Wij, Nederlanders, mogen 
ons gelukkig prijzen, Nederlanders te 
zijn en onze rechten en vrijheden be
schermd te weten door een Vorstin, die 

KUNSTVUURWERKFABRIEKEN A. J. KAT 
LEIDEN - TELEF. 1475 

* VUURWERK VOOR ALLE FEESTEN * 
-WASFAKKELS VOOR OPTOCHTEN-

zich plaatst op een zuiver constitutio-
neel standpunt. . 

Maar naast die rechten en vrijheden 
staan plichten, die ieder Vaderlander 
heeft te vervullen, omdat men zonder 
plicht geen aanspraak kan maken op 
recht. 

En dan zijn er nog de verbintenissen, 
die men als goed en getrouw Nederlan
der gaarne vrijwillig sluit. Tot dezulken 
behoort de verbintenis der Bijzondere 
Vrijwillige Landstormers. 

Zij allen zijn uit denzelf den inner
lijken drang toegetreden tot het Insti
tuut en dàt juist is het geheim van hun 
saamhoorigheidsgevoel, dat op Landda
gen zoo sterk tot uiting komt, en zeer 
zeker ook heden weer zal blijken. 

Spr. uitte den wensch, dat van dezen 
landdag propagandistische kracht mocht 
uitgaan en besloot: 

Moge het Instituut van den B.V.L. 
onder Gods zegen blijven bijdragen tot 
rust en vrede binnen de landsgrenzen 
onder de Regeering van ons geliefd Vor
stenhuis en moge het Generaal Duymaer 
van Twist gegeven zijn, nog lang de lei
der te zijn, en het onbetwistbaar middel
punt der landstormbeweging. (Applaus). 

Antwoord Generaal 
Duymaer van Twist. 

De voorzitter van de Nationale Land
stormcommissie, de heer Duymaer van 
Twist, trad hierna naar voren. Hij zeide, 
als oudste aanwezige gaarne den tolk 
te willen zijn der gasten voor deze 
vriendelijke ontvangst en voor de woor
den, die de burgemeester wel aan den 
B.V.L. heeft willen wijden. Spr. acht het 
van belang, dat deze landdag thans in 
het mooie Almelo gehouden wordt. Tot 
zijn leedwezen zal de Minister van Bin
nenlandsche Zaken, de heer Van Boeijen, 
door gezondheidsredenen daartoe ge
dwongen, niet aan zijn voornemen ge
volg kunnen geven een bezoek aan den 
landdag te brengen, maar het verheugt 
spr. dat Minister Van Dijk des middags 
aanwezig zal zijn. Het is spr. bekend, 
dat het Twentsch Verband een belang
rijk korps in den B.V.L. is, waaraan de 
heeren Van Heek en Banning hun beste 
krachten geven. Spr. is den Burgemees
ter erkentelijk, dat hij op het preven
tieve karakter van den B.V.L. heeft wil
len wijzen, en is hem dankbaar voor zijn 
goede wenschen voor den bloei van den 
B.V.L. Wederkeerig uitte spr. gaarne 
zijn beste wenschen voor de gemeente 
Almelo. (Applaus). 

Hierna werden ververschingen rond
gediend, waarna men zich naar het Ge
meentehuis begaf, op de Wierdensche 
straat, teneinde het defilé der landstor
mers gade te slaan. 

Het defilé. 
Het defilé van den B.V.L. maakte een 

keurig en indruk. Vooraf gegaan door de 
tamboers en pijpers en de Kon. Marine
kapel, onder leiding van kapelmeester 
Leistikow, volgde de colonne, die uit 
plm. 1800 man bestond, de volgende 
route: Gravenallée, Hofstraat, Groote
straat N.E., Holtjesstr., Adastr., Wester
straat, Wierd.str., Gemeentehuis, Markt, 
Grootestraat O.E., Oranjestraat, Molen
straat, Gravenallée. 

Bij het gemeentehuis boog het mu
ziekkorps uit, om tijdens het defilé vroo
lijke marschen ten gehoore te brengen. 
De aangewezen commandant van het 
Twentsch Verband, Reserve-Kolonel C. 
E. W. baron van Voorst tot Voorst, on
der wiens leiding het defilé plaats vond, 
meldde zich bij de hooge autoriteiten 
voor het gemeentehuis aanwezig. 

Nadat de vaandelwacht met het Kon. 
erkende vaandel van het Twentsch Ver
band - de hoeden gingen af en de mili
tairen brachten hun saluut - gepas-
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seerd was, volgden de afdeelingen met 
hun af deelingsvaandels, in stoere hou
ding en strammen pas. 

Het was een keurig gezicht, dat niet 
nagelaten heeft diepen indruk te maken. 

De Landdag. 
Op het fraaie terrein van den huize 

Almelo aan de Graven-allée ving des 
middags de landdag aan. 

Hier was aanwezig Z.Exc. J. J.C. van 
Dijk, Minister van Defensie. 

Duizenden waren van den landdag 
getuige en hadden zich om de afzetting 
van het wijde veld geschaard. 

Rede Van Heek. 
De heer H. J. P. van Heek, voorzitter 

van de gewestelijke landstormcommissie 
Twente, sprak een openingsrede uit, 
waarin hij dankbaar gewag maakte van 
de aanwezigheid van Zijne Excellentie 
Van Dijk, Minister van Defensie. De 
landstormers - zoo vervolgde de heer 
Van Heek - hebben zich over dezen 
B.V.L.-landdag verheugd uitsluitend om 
idieele motieven, om hun aanhankelijk
heid te toonen aan ons Vorstenhuis en 
hun trouw aan de regeering. We kennen 
de landdagen in Twente reeds, en deze 
geven zoo'n treffend bewijs welke moge
lijkheid aan de regeering geboden wordt 
met het instituut van den B.V.L. voor 
de bewaring van orde en rust, de B.V.L., 
die steeds paraat is. Spreker bracht 
dank aan allen, die medegewerkt had
den tot het slagen van den landdag, aan 
den commandant van de Rijdende Artil
lerie, Overste Van den Berg van Sapa
roea, aan den secretaris der commissie, 
den heer Banning, aan de leden van de 
regelingscommissie. Spreker uitte den 
wensch, dat deze landdag den onder
lingen band van den B.V.L. mocht doen 
versterken. Geen beroep op den B.V.L. 
zal ooit te vergeefs zijn; ze zullen ko
men, tot den laatsten man toe, tot heil 
van Nederland en volk, tot heil van. Ne
derland en Oranje. Spr. bracht een drie
werf hoera uit op het Huis van Oranje. 

Rede Voorzitter Nationale 
Landstorm Commissie. 

Generaal Duymaer van Twist zeide 
gaarne naar Almelo gekomen te zijn, om 
dezen mooien landdag mede te maken 
en om een kort woord te zeggen. 

Spr. richtte woorden van dank tot de 
heeren Van Heek en Banning en tot de 
gewestelijke commissie voor de voorbe
reiding van dezen landdag, waarvoor de 
Nationale Landstorm Commissie dank
baar is. Die dankbaarheid gaat ook uit 
tot de landstormers, die spr. dankt voor 
hun trouwe opkomst en voor hun mooie 
defilé. Dat defilé heeft op spr. een die
pen indruk gemaakt en is een bewijs er 
voor, dat Twente paraat is, paraat zal 
zijn in tijden, dat revolutionnaire woe
lingen dreigen. Dat gevaar dreigt in vele 
landen - spr. noemde enkele namen -
gelukkig is dat in Nederland anders, 
daar een sterk gezag de leiding van za
ken in handen heeft. Toch werken ook 
in Nederland revolutionnaire elementen, 
die door de aanwezigheid van den 
B.V.L. weinig kans hebben. Spr. zin
speelde hierbij op de kamerverkiezin
gen, hetgeen een warm applaus tot ge
volg had. Na nog op het preventieve 
karakter van den B.V.L. gewezen te heb
ben, eindigde spr. met een: Handen af 
van Nederland! - Handen af van 
Oranje! ... (Applaus). 

Fraaie demonstraties. 
Fraaie demonstraties werden gegeven 

door het Korps Rij den de Artillerie, wier 
fascineerende uniformen, schitterend in 
het heerlijke zonlicht, aller aandacht 
vroegen. 

Eerst een rondgang van de trompet-
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ters, die zich niet onbetuigd lieten, dan 
een oefening van een sectie, o.a. het 
achterwaarts in stelling komen en het 
afgeven van een lagenvuur. 

Dat hield aller aandacht gevangen, 
het keurige defilé, daarna de bevelen, 
het in stelling komen . . . en het donde
ren van het geschut. 

Na de trompetters liet ook de Kon. 
Marine Kapel zich verschillende malen 
hooren met vroolijke marschen, zoodat 
de landdag inderdaad geworden is een 
feest van zon, kleur en klank. 

In den loop van den middag had nog 
een vaandelwedstrijd plaats - mooie 
vaandels zijn er ook in Twente! -
waarbij de 1ste prijs gewonnen werd 
door de afdeeling Ootmarssum, de 
tweede door Losser, de derde door En
schedé. 

Mevrouw Sichterman-v. Heemskerck 
van Beest bevestigde de gewonnen me
dailles aan de winnende vaandels. 

Nadat door den voorzitter van de afd. 
Almelo van Volksweerbaarheid een me
daille was aangeboden aan de af deeling 
Almelo van den B.V.L., waarbij goede 
woorden gesproken werden, zoowel bij 
aanbieding als wel bij aanvaarding, 
volgde een keurig verzorgd springcon
cours. 

K.L.M. 
Met ingang van 7 September j.l. heeft 

de K.L.M. ,een belangrijke tariefsverla
ging ingevoerd voor het binnenlandsch 
luchtnet. 

TURKENBURG'S ZAADHANDEL. 
Van Turkenburg's Zaadhandel te 

Bodegraven ontvingen wij de Herfst
prijscourant van Bloembollen. 

Een uitvoerige beschrijving van de 
behandeling der bollen geeft een duide
lijk overzicht. 

GEDENKBOEK "ONS LEGER". 
De Koninklijke Nederlandsche Veree

niging "Ons Leger" gaf bij de viering 
van haar 25-jarig bestaan een Gedenk
boek uit, verluchtigd met suggestieve fo
to's en belangrijke artikelen, o.a. van 
Kolonel Oudendijk, Ir. de Kok (Petro
leum Industrie), de Boer (Koopvaardij), 
Tibo (Nederlandsche Spoorwegen), 
Gonggrijp (Spanning in Oost-Azië), 
Bernsen (Financiën en de Weermacht) 
en Prof. van Royen (Industrie en de 
Oorlogsvoorbereiding). Inderdaad een 
geslaagde uitgave, welke ongetwijfeld 
het hare zal bijdragen tot meerdere 
waardeering voor onze Weermacht. 

DISTRICTSSCHIETWEDSTRIJDEN 
VAN DEN B.V.L. te OLST. 

Enkele uitslagen. 
Op Zaterdag 31 Juli werden de dis

trictsschietwedstrijden in de zalen van 
café Dalhuisen te Olst voortgezet. 

Na afloop der wedstrijden bracht de 
voorzitter van de afd. Olst, Mr. A. G. A. 
Ridder van Rappard in hartelijke woor
den dank aan de landstormers voor hun 
talrijke opkomst en het enthousiasme, 
waarmede zij het initiatief van den 
korpscommandant, om de schietwedslrij-

A. KUYVENHOVEN'S 
Kisten-, Broeiromen- en Vntenfobriek 
Zuideindel3 NAALDWIJK Tel.35 

den te Olst te houden, hebben helpen 
doen slagen. 

Vervolgens reikte hij met een toepas
selijk woord de prijzen aan de diverse 
winnaars uit. 

Korpswedstrijd. te groep: 1. Brum
men, 240 pnt. een verguld zilveren me
daille; 2. Zutphen, 231 pnt. een zilveren 
medaille; 3. Lettele, 225 pnt. een zilve
ren medaille; 4. Wijhe, 224 pnt. een zil
veren medaille; 5. Olst, 216 pnt. een zil
veren medaille; 6. Rouveen, 207 pnt. een 
zilveren medaille; 7. Heino, 202 pnt., 
laagste serie 32 een zilveren medaille; 
8. Terwolde, 202 pnt., laagste serie 32 
een zilveren medaille; 9. Zwolle, 194 pnt. 
een zilveren medaille; 10. Gorssel, 193 
pnt. een zilveren medaille. 

2e groep: 1. Diepenveen, 228 pnt. een 
zilveren medaille; 2. Olst, 183 pnt. een 
zilveren medaille. 

Hierna verkreeg de korpscommandant 
Kolonel Rozendaal het woord, die allen 
hartelijk dank braoht voor de betoonde 
belangstelling, in 't bijzonder aan den 
plaatselijk leider den Reserve 1sten Lui
tenant, H. G. Th. Kruissink, die alles 
tot in de puntjes geregeld had. 

Voorts bracht hij een speciaal woord 
van dank aan Pastoor Olthof, die reeds 
te Deventer zooveel voor den B.V.L. 
heeft gedaan en sinds zijn komst te 
Boskamp wederom zijn warme belang
stelling toonde voor den B.V.L. en de 
man is geweest, die op de eerste plaats 
de afd. Olst nieuw leven heeft inge
blazen. 

Tenslotte reikte de commandant den 
door hem uitgeloofdt:n wisselprijs uit 
aan de afd. Lettele-Diepenveen die 
deze gewonnen had in den eere-wed
strijd. 

Enkele uitslagen. 
Personeele wedstrijd 1ste groep: 1. G. 

B. Beltman, Wijhe, 50 pnt., steun 47; 
2. J. J. M. Beltman, Wijhe, 50 pnt., steun 
46; 3. L. Friedrich, Diepenveen, 49 pnt., 
steun 49; 4. G. J. Gerritsen, Brummen, 
49 pnt., steun 47; 5. J. H. Wansink, Loe
nen, 49 pnt., steun 46; 6. P.D. Baerends, 
Olst, 49 pnt., steun 45; 7. W. Flierhuis, 
Heino, 49 pnt., steun 36; 8. E. J. Liefe
rink, Brummen, 48 pnt., steun 50; 9. P. 
Troost, Brummen, 48 pnt., steun 49; 
10. K. Wilbrink, Brummen, 48 pnt., 
steun 47. 

Personeele wedstrijd 2e groep: 1. J. 
Wichink, Diepenveen, 48 pnt., steun 44; 
2. J. G. Rietman, Olst, 48 pnt., steun 28; 
3. F. Boerhof, Olst, 47 pnt., steun 45; 
4. G. Haarman, Olst, 47 pnt. 

Vrije baan-wedstrijd: 1. J. H. Wansink 
Loenen, 90; 2. J. G. S. Stegeman, Olst, 
89 1 X 29; 3. P. Troost, Brummen, 89 
2 X 28 1 X 27; 4. A. E. Meerstadt, 
Zutphen 89 2 X 28 1 X 26. 

Aan het einde van deze buitengewoon 
geslaagde B.V.L.-dagen bracht burge
meester Mr. A. G. A. Ridder van Rap
pard in de eerste plaats -een woord van 
dank aan Kolonel Rozendaal voor zijn 
aanwezigheid. Ten slotte dankte hij 
allen die hun medewerking verleend 
hadden en riep allen een tot weerziens 
toe. 

Voor Jong Nederland 
JONGENS EN MEISJES! 

Jullie wilt natuurlijk allemaal graag 
een fijn leesboek hebben. Nu! daar is 
nogal gemakkelijk aan te komen. Wan
neer je de raadsels, die elke maand in 
,,Het Landstormblad" voorkomen, op
lost, en netjes geschreven inzendt, dan 
heb je een heel mooie kans. Want iedere 
maand is er voor tien van de beste op
lossers een prachtig boek beschikbaar. 
Maar dat wil niet zeggen, dat je den 
eersten keer den besten al tot de geluk-

kigen behoort. Het is best mogelijk, dat 
je eerst na de vierde, of de vijfde maal 
aan de beurt komt. Je kent toch het 
spreekwoord: ,,Veel varkens maken de 
spoeling dun". Nu, zoo is het hier ook. 

Doch daar is nog een ander spreek
woord: ,,De aanhouder wint!" Knoop 
dit in je ooren en pas het toe! Je zult 
zien, dat het precies uitkomt. 

Wanneer je Vader of broer als twee
de lezer de krant soms wat laat krijgt, 
heb je nog veertien dagen tijd om de 
oplossing in te zenden. 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 

Voor nieuwelingen geef ik hier nog 
,eens het adres: 

De ooievaars snateren. 
De wolven kakelen. 
De raven brullen. 

AAN OOM BERTUS, 

Postzegel 
van 

5 cent 

De bijen hinniken. 
De krekels kwaken. 
De koeien kraaien. 
De spechten blaten. 

GROEP B. 

p/a Bureau van Het Landstonnblad, 
Koninginnegracht 50, 

's-GRA VENHAGE. 

(Boven de 10 jaar.) 
Als de menschen in de war zijn. 
De matroos op den kansel. 
De kwakzalver voor de klas. 

GROEP A. 
(Onder de 10 jaar.) 

De herder op het voetbalterrein. 
De fotograaf in het ziekenhuis. 
De bakker op zijn troon. 
tDe kruidenier ·bij zijn fuiken. 
De non op de ladder. Als de dieren in de war zijn. 

De muizen trompetten. De drukker in den lichtmast. 
De ganzen miauwen. 
De eenden blaffen. 
De leeuwen fluiten. 

De chauffeur in den klokketoren. 
De gevangene bij zijn radio. 
De dominee op de locomotief. 

'De lammetjes klepperen. 
De musschen huilen. 

De piloot bij den lessenaar. 
De koning in den mast. 

De tortels knorren. 
De kippen krassen. 
De ezels sjierpen. 
De hanen keffen. 
De olifanten zoemen. 
De varkens loeien. 
De paarden piepen. 
De merels kirren. 
De katten lachen. 
De honden sjilpen. 
De vossen balken. 

De onderwijzer op den bok. 
De madhinist in zijn atelier. 
'De sc'heidsrechter in het vliegtuig. 
De luistervink op de jaarmarkt. 
<De klerk in zijn auto. 
De koetsier hij zijn oven. 
De visscher in het klooster. 
De verpleegster bij de pers. 
De schilder in de cel. 
De electricien bij zijn kudde. 
De beiaardier in zijn winkel. 

H. DE VINK - DEVENTER · 
wALsTRAAT s7 Specialiteit: UNIFORMEN 
OVERAL TE ONTBIEDEN --------------■ 

VRAAGT PRIJSOPGAAF VOOR UW 

TIMMERWERKEN 
bij de 

N.V. Timmerfabriek "DE CONCURRENT" 

TEL. No. 1 BERGAM,BACHT 

Prima -Lekker • Gezond 
Fn. C. KRAMER&. ZONEN 

ZUID-SCHARWOUDE 

Concurreerende prijzen VI 1 
• Reist per A A A Busdienst 

ugge evermg 
naar 

Spe c ia a l a dr es v o o r Won in g b o u w Apeldoorn, Arnhem en Ede 

Firma 

Wed. Boonstoppel & Zn 
Waddinxveen 

• 

Speciale L u x e Touringcars 
voor Gezelschappen. 
Gebn. ROBART • Apeldoorn 
Marktstraat 8 - Telefoon 2871 

BERICHT voor de dames van 
al de B. V.L.-ers 1 

Lak~ en Vernisfabriek ---- Geachte Dames 1 

• Wilt U tot aller tevredenheid 
Levering trakteeren, neemt dan onze 

uitsluitend aan den handel fijne Dê-Dê-Wafels 
Beleefd aanbevelend, 

p. DE VOGEL Pzn. G M A STEIJLEN ~o~:tJ:TRA'S BAKKE:~! 

TELEFOON No. 53 • DO~KE~STRAAT50 VALAANGDGEELNS BERKEL EN RODENRIJS 

Huisbrand- HARDERWIJK 
en lndustriekolen 

-
Tel. 141 - Giro 119428 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
Coupeur steeds te ontbieden 

BEKERS MEDAILLES 
L. P. BOSMAN - DEN RAAG 

WESTEINDE 36 
Vervaardiger van Regiments
vlaggen, Uniformborduursels 

-(IHIE\V/~©)ILIEÎ N.V. Houthandel "ALBLAS" 
WADDINXVEE!I UNI F o R MEN 

OPSLAGPLAATSEN 
LUX• TRUCK 

Voor snel en zuinig vervoer. 
Kracht neemt toe. 
Kosten dalen. 

J. DE JONG - GOUDA 
Fluw. Singel 59 - Telef. 2824 

'a-GRAVENBAGE: 
Fahrenheitstr. 3U 
ROTTERDAM: 
Zwaanshals 119-121 

Vraagt prQa van TRIPLE][ 
ID dlver111 soorten en dikten 

G. J. RHEBERGEN 
(voorh. JULIUS HUF) 

AMSTERDAM 
Keizersgracht 433 - Tel. 30433 
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DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 
KO·OPT 

BIJ 
VR,OOM & 

DRE,E,SMA,NN 
Stoomwasscherij "De Maas" 

FIRMA 
SCHREUDERS EN TROUW 

IJsselmonde 
Verzending door het geh. land 

1~ 
KONINKLUKE= BEGEER 

1 ""'"vo_O __ R __ ~_ T~ 

MEDAILLES 
INSIGNES 
SPORTPRIJZEN 

LEVERANCIERS VAN DE OFFICIEELE LANDSTORMMEDAILLES 

1 
AGENTEN GEVRAAGD 
voor verkoop van ZAAD enz. 
u it Hollands beste zaadstreek. 

Bij ons de 
HOOGSTE BELOONlNG 
van alle firma's. 
Vakkennis niet noodig. 

Inlichtingen bij 
STRUIK & Co., ENKHUIZEN 

H. FRIS 

Uw wasch 
naar een goede wasscherij ? 

dan naar de 

Jouster Stoomwnsscherij 
5. Wiersma - Joure - Tel. 96 

Garage "VITESSE" 
A. A. DE ZEEUW 

N.V. MIDDELBURG BOLT - AMSTERDAM TELEFOON 261 Scb eldeka de 57 - Telefoo n 123 

MIDDELHARNIS TER NEUZEN 
LET Op f l e Oos terpark straat 238, Tel. 55842 

• w · k O LUXE AUTO VERHUUR L uxe verhuur-inrich t. Prima 
rllemspar weg 1, Tel. 2 029 mater iaal. Ervaren per son eA I. 

Onze zak en zijn gevest igd : Koninginneweg 139, Tel. 21805 Uitsluitend nieuwe wagens! 
HET ADRES voor prima kwaliteit sigaren en sigaTetten 
ALSMEDE ALLE ROOKERSBENOODIGDHEDE N -- ,,DE GOUDSCHE PACKET" 

VOOR SCHIETPRIJZEN 1 
n aar 

1 1 

DE POPUlAl-RE HOED 

THE 
CLOCK 
HAT ...., ,.. 
/6.~ 

VLAGGEN-VAANDELS 

INSIGNES 

TARIEVEN OP AANVRAAG ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= B. J. VAN RHI.JN, Gou da 
Gouwe 52 - Telefoon 2388 

Dag. autodiensten van Gouda, 
Schoonhoven. Waddingsveen, 
Boskoop op Amsterdam. 
Bestelhuis A'dam: N.Z. Voor

ALEX DE WIND's 
,,PORCELEINHUIS" 

Borduuratelier 
C. Don c k er 

LEIDEN 

Firma J. KAKES 
BOUWKUNDIGE 

ZAANDAM 
Taxatie Expertise 
TELEFOON No. 3251-4984 

K. A. HAVELAAR 
MOERKAPELLE (Z.H.) 

Specialiteit in: 
SCHOFFELMESSEN · STALEN ZWINGEN 
WIEDMACBINES · BOERENWAGENS OP 
LUCHTBANDEN · STALEN WINDMOLElfS 

N.V. SLUIS & GROOT'S i.._::::::::v:o:or:w::•t:e:rb:e:m:a:11:na,::s:t•:r:mz::ek:e:r.:V:r:a:a:gt:p:rlf::s.::: 

Groote Marktstraat no. 18 

1 
Den Haag (naast Hema) 
V eceenigingen extra korting ! 

burgwal 134, Tel. 44644-48273. -----------

J. v. HOOGEN 
ORANJESTRAAT 25 - ASSEN 

Militalre- en 
Bu rgerkleermakerij 

Smit, Bottenberg en Co 

Oud-Beierland 

Telefoon no. 38 
• 

BREESTRAAT 159 - TEL. 851 

LITHO 

,,ZAAN LAND IA" 
ZAAN1DIJK 

Kon. Zaadteelt en Zaadhandel 
E NKHUI ZEN J. F. KLUIJTMANS-v. d. LAAK - EINDHOVEN Speciaal adres voor 

KERKSTRAAT 18 - TELEFOON 2183 R I JBROEKEN 
CEMENTSTEENFABRIEK STEEN- EN OFFSETDRUK 

en HANDEL in 
TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

Levering ui ts lu i t. a . d. h a ndel Uniform- en Civiele kleeding naar maat . Volledige garantie FIRMA 
BOUW MA TER IALE N Reclame - Verpakkingen 

Etiketten 

FIRMA P. S. ANES 
BRANDSTOFFENHANDEL 

LEIDEN 
OUDE HEERENGRACHT 19 

TELEFOON No. 587 

De Auto-Onderlinge, Gronin
gen, vraagt vertegenw. (persp. 
Insp.) . Meeste a utover zek. in 
ons land. Premiën All-Risk!! 
vanaf f80.-, W.A. vanaf f22.50. 

VERSCHENEN: 

HANDLEIDING 

TEN BEHOEVE VAN 
DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN 

LANDSTORM 

. C. B. RAS 

BOUW
MATERIALEN .:'¾~. ,· ,• ········ ' ~:-. '-~. ' ··~ 

OOSTWOUD-FABRIEKEN 
FRANEKER 

MELKPRODUCTENFABRIEK 

DE EENDRACHT 
BARNEVELD . Tel 61 
Dir ecteur : T.W ier sma 

Levert a lle m elkproducten, 
met gou d bekroond, u iter ,i t 
concurreeren d. - SPECIAAL 
VERPAKTE ROOMBOTER 

i,ndt uw wasch naar 
.ifpeldoornsche Wasch-industrie 

GEBRS. BIJLOO 
Dagelijksche motorbootdienat 

4e, GEHEEL BIJGEWERKTE DRUK 
Prijs : f 0.90 

Door G. F. Boulogne 
Secr. der Nationale 
Landstorm commissie 

Uitgevers-Mij. N.V. S.W.G., Koninginne• 
gracht 50, Den Haag. Postrekening 7656. 

's-BOSCH 

WEST L ANDSCHE KOLEN 
Glas- en Verfhandel VAN DE 

C. J. VAN REST ORANJE-NASSAU-MIJNEN 
NAALDWIJK 

,,Astra" 
Gebr .Bolsenbroek,Apeldoem 
Speciaal ingericht voor militaire 
wasschen. - Vraagt prijsopgaaf. 

Schiedam-Amsterdam Scherp concurreerende 
Rotterdam-Vlaardingen v.v. G LA s p RIJ z E N 2e ROSESTRAAT 7 

P. G. LODDER Coöp. Melkproductenfabriek 
,,OP HOOP VAN ZEGEN" 

SCHIEDAM, Tel. 88HI EN GROS _ EN DETAIL ROTTERDAM · TELEF.12202 

AMSTERDAM, Tel. 38&7' •----------------
1

---• -----------

DEDEMSVAART 
levert steeds eers t e k l a s 

FIRMA H. MOOI & Zn. BRINKERS' ROOMBOTERFABRIEKEN N.V. f~L. 9.~G~~~~ ! Sigarenmagazijn 

,, CAAN VAN NECK" 

Caan van Necklaan 9 

~ BOTER en KAAS 1JII 
tegen concurreerende prijzen 

TELEFOON 5 0 6 

ASSEN ZOETERMEER 
• 

MILITAIRE KLEERMAKERIJ 
Coupeur overal te ontbieden 

Schoenen 

HET ADRES VOOR ~o 
EERSTE KWALITEIT o1' ~p 

f\ootAa :;:·::·::::'. 
L► Leveringen uitsluitend aan de handel 

W. A.v. d. JAGT, Rotterdam TELEFOONNUM,MER ZOETERMEER 4 
Groene Hilledijk 218 

Schoenenhuis 

Telefoon no. 56445 _. ----------~-----------

PURGEER- EN BLOED

ZUIVERENDE PILLEN 
van H. VAN AKEN, 
Apotheker Specialist 

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

Prijs f 0.60 per doos 
Verkrijgbaar bij Apo
thekers en Drogisten. 

Importeur: 

1---
H. v. VEEN 
IJSSELMUIDEN 

W.L.D. 
De man van standing 

draagt 

W.L.D.SCHOENEN 

Verkrijgbaar in alle 
voorname zaken 

KISTEN FABRIEK 
Telef. 246 KAMPEN 

SCHULTE & THIEME r-------------
Postbox 55 Middelburg 

Fa. Chr. Schotanus & Zn 
Rijks gedipl. Mr. Kleermaker 
Telefoon 29 Minnertsga 
Heerenkleeding naar maat 
Pracht sorteering stoffen. 
le klas coupe en afwerking. 

Lage prijzen. 

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF 

ZANEN VERSTOEP N. v. 
GROOT HERTOGINNELAAN 39 • 's-GRAVENHAGE 
(hoek Stadhouderslaan) Telefoon no. 336230 

Wegenbouw en waterwerken • Verhuur aannemersmateriaal 
Aannemers van grond-, spoor-, hei- en betonwerken 

OVERAL TE ONTBIEDEN.:....--------------------....: 

ALMELO 
Luxe- en 
Huishoudelijke Artikelen 

P.J. HECKER, DORDRECHT 
Voorstraat 257 - Telef. 4796 

bij den Haagweg 

Rijswijk (Z.H.), tel. 119590 

Bouwkundige . Makelaar 

GEBRS. DE JONG 
Motorboot- en autodiensten 
Telefoon 306 · HEERDE 

5 x wekel. dienst op R'dam 
Den Ha ag-Leiden; 2 x weke!. 
dienst op Gron.-Maastricht; 
2 x wek e!. dienst op Br eda. 
DAGELIJKS naar UTRECHT 

Sinds ruim 25 jaar 
het adres voor prijzen 
op luxe en huishoude
lijk gebied. 

Expert 
Administratie en onderh oud 
van vaste goederen. GARAGE BOOJJ" 
Hypotheken - Assuran tiën " 
Nassaukade 118-119, A'dam W. F RANSCHE KE RKSTR. 20 

Gem. Giro B 749 
Postchèque- en Girodienst 2870 TELEFOON No. 778274 

• • Tel. 82521 - 85421 V ~ 0 R B U R G 
Verzending naar alle plaatsen 

S1garen-Tabak-S1garetten ------- HET ADRES vooR 
H. G. J. WOLF GEBRS. VAN MAANEN LUXE VERHUUR EN TAXI'S 

-LEIDEN-

948 TELEFOON 948 

88 BREESTRAAT 88 

v.h. J . van Maanen en Zonen 
FREDERIKSTRAAT N.V. C. W. PANNEVIS 
hk. Prinses Mariestr. ZAADTEELT-ZA.A:JHANDEL 
's•GRAVENHAGE 
TELEFOON 113 3 9 2 

Automobielbedrijf POT UNIFORM- EN BURGER
KLEEDING NAAR MAAT Van Zuylen van Nyevelt

straat 251- 255 

DELFT 
TUIN-, BLOEM-

EN LANDBOUWZADEN 
Vraagt prijscct. of ceiz igecsbezoek 

Telefoon 716429 Groninger Koekbakkerij 
!'ASSENAA~ SIMON BOLT R. KLOOSTRA 

Luxe verhuur _ Reparatie-inr. Nieuwe Boteringer s traat 23 
Stalling, benzine, olie, banden TELEF. 530 6 Brandstoffenhandel 

Stort op Giro 263U7 f 1.- of 

Verzekert U 
fl.50, enz., en U ontvangt B. D di 36-36 Uiten amster ep a 
e e n f ij n e k o e k ! 

tegen de kosten van dokter , ---------- GRONINGEN 
apotheker , ziek enhuis en 'T IS NU KUIKENTIJD! ----------
operatie bij de N.V. Ziekte- f. G. Tl EMAN en Ongevallenver zek ering- J. S. B. - OPF OKVOER No. 1 
Maatsch app ij voor kuikens tot vijf weken : 

f 4.25 p er 25 K.G., f 2.15 p er 
, , N E D E R LA N D'' 12½ K. G., f 0.90 p er 5 K.G., f 0.50 
Berkenweg 15, te Amersfoort p er 2½ KG., f 0.20 per 1 KG. 

W ederverkoopers en winkeliers, 
Bill.prem iën . Ruimevoorw. vraagt prijs 
Actieve agenten gevraagd J. SUIJKER, BERKENWOUDE 

HELLE VOETSLUIS 
NIEUW HEL VOET 
OOSTVOORNE 

ZENTRA-HORLOGES 
Verzending door geheel Ned. 
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□ □ 

□ □ 
Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA 
SPECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. - Reizlgenbezoek op aanvraag. 

K. WESTERHUIS ALMELO 
TELEFOON 2693 

Van ouds bekend adres voor het verhuren van muziek-, 
bestuurs-, instrumenten -, kassa-, restauratie-, tentoon
stellingstenten en z. in alle gewensch te a fmetingen, a ls
mede stoelen, tafels, versier ingen, vlaggen, glaswerk enz. 
Pach ter en exploitant van buffe t ten, restauraties ten
toonstellingen en a 11 e voorkom ende gelegenheden . 

SPECIAAL ADRES BV L DAGEN' 
voor het exploiteeren van • • • • • 

Vraagt inli cht. en referen tie-adressen, o.a. van Barne
veld, Meppel, Brummen, Gouda, Oldebroek, Almelo, enz. 

Oorkonden, Huldeblijken, Eere-diploma's, Pracht-albums, 
Fam.-wapens, Naamlijsten, Menu's, Reclamekaarten enz. 

GEBR. GREVENSTUK, TEL.36488 
Hof-Calligrafen en Teekenaars, Rokin 98, bij het Spu i, A'dam 

A . J. DE B00 & ZN. 
BENZINE . PETROLEUM · OLIIN EN VETTEN 

MACHINEKAMER BEHOEFTEN 

MOTORBOOTDIENST DELFT-ROTTERDAM v, v. 

TRANSPORT naar alle plaatsen 
Ingericht voor zwaar hij sch werk tot 7000 K. G 
DELFT - HOOIKADE 31 - TELEFOON ,s1 

Firma C. en S. VALKENBURG & Co. 
SCH E,RPENZE1EL (Geld.) 

SIGARENMAGAZUN 

A. Drüghorn 
Javastr.57. Haag. Tel.113290 

U BEZOEKT GOES? 
Bezichtigt dan ook 
.,HET HOEKJE VAN GOES" 
waar U een prachtsorteering 
souvenir-artikelen en aa rdige 
cadeautjes vindt. 
F ITIMA BROEKSTRA - GOES 
hoek Koning-Magdalenastraat 

# ~ . 

HAPrs PUDDINGEN :' .· 
s~aan aan de spits : 

Bloemenmagazijn 
FIRMA 

H. J. BARMENTLOO 
JAVASTRAAT 43 

D EN HAAG - TEL.111561 

GARAGE "FRANX" 
ZOETERMEER 
TELEFOON No. 38 

l s te klas repar a tie-inrichting 
voor au to's 

Autogen. en electr. lasschen 

Tel. 7 - Telegrammen BIJ LOO 'S 

SIMON-VALKENBURG MOTORBOOTDIENST N.V. 

"Zou ik 

dat ook kunnen 

bereiken 7" 

.... traktement, hetwelk sedert 1 Juni 1935 bedraagt: 
voor sergeant . . . . . f 136.- tot f 220.- p. mnd. 
voor sergeant-majoor . . f 144.- tot f 248.- p. mnd. 
voor Adjudant-onderofficier f 156.- tot f 280.- p. mnd. 
voor onderluitenant . . . f 168.- tot f 380.- p. mnd. 

"Zou ik dat ook kunnen bereiken 7" Ja, dat kunt gij ook 1 
Elk onderofficier is als soldaat begonnen, waarom maakt 
ook gij geen begin? 
Neemt dienst bij het Koninklijk Nederlandsch -1 ndisch Leger. 
Flinke handige mannen tusschen 18 en 30 jaar kunnen als 
soldaat dienst nemen en zich door goed gedrag, ijver en 
wilskracht een goede toekomst scheppen. Vraagt inlichtingen 
hieromtrent aan den Commandant van de Koloniale Reserve 
te Nijmegen. 

KONINKLIJK 
NEDERLANDSCH-INDISCH LEGER 

AUTOGARAGE GRAAFSTROOM' s 
Fabrikanten van: ~~1Illt>.t: GEBR. VAN ZEVENHOVEN EJII ZUIVELP:~;~CTEN 

STOOMWASSCHERIJ EN 
CHEM. WASSCHERIJ 

,,VECHT EN DIJK" 
Diverse soorten Singelband, Touw
werk en Techn. Banden en Weefsels 

ZAANSTREEK SPOORSTRAAT 2 . GOUDA 
Adres Rotterdam: TELEFOON 3352 
Nieuwehaven no. 49, t el.13558 
Adres Schiedam: lste klas r eparatie-inrichtinp 
Overschieschestr. 78, tel. 68114 voor a lle m erk en 

Verkrijgbaar: 
Filiaal DORDRECHT 

Voorstraat no. 119 
Filiaal ROTTERDAM 

Oranjeboomstr. 1:13 

Fa . C. IIAGEMAN & ZN. 
TEL. 11 

NEDERHORST DEN BERG 
Vraagt onze prijscourant D 

SCHIE!~,<?,~,~.~~.~~ VER HEUL' s VEEVOEDERS 
sch1etsch1Jvencarton. Diep zwarte 
druk. Lage prijzen. - MUNTEN UIT door SUPERIEURE KWALITEIT 

N.V. voorheen FIRMA GROENENDIJK N.v. VERHEUL's Krachtvoederhandel - ROTTERDAM - Telefoon 56892 
SLAGHEKSTR. 90-94 - ROTTERDAM-ZUID llll'B!lllllli!lllll!llll'.m:zGl!IZ.!Eiiiilmlimmiil:S&mEl12111:IIZllllll'Zlliifl1i!miZB-IIElml311111i15!1:i!.Wl!!!ll!Dl!:lll'!m!IIIIDll:zlll~!mlll~~mlECIZBmll• 
T E LEFOON 

1-1-3-8-6 Vraagt onze nieuwe prijscourant MUNSTER HOTEL met uitgebreide modellen 

DE MOTOR VAN UW WAGEN GE-
ROERMOND 

• BRUIKT VEEL TE VEEL OLIE EN Er is maar één afdoend 
DE TREKKRACHT IS BELANG- middel; laat hem r evi- Logies m. ontbijt v.af f 2.50 
RIJK MINDER DAN VROEGER I seer en door · · · · · · Restaurant den geheelen dag 

N.V. SIM HOLLAND - GOUDA APELDOORN 
• • • 

MOTORENFABRIEK TELEFOON 3362 
REVISIE S VAN BENZINE- EN OLIEMOTOREN HOTEL BLOEMINK 

1 
BANKZAKEN EFFECTENZAKEN 

NEDERLANDSCHE 

GEVESTIGD SEDERT 1847 

1 
bij het Kon. Palels en bosschen 

Fraai gelegen aan de Loolaan 

N.V. Hotel des Pays Bas 
Terneuzen 
Telefoon no. 18 

HANDEL-MAATSCHAPPIJ,N.v. Restaurant eerste rang 
HOOFDKANTOOR AMSTERDAM 

AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM, 's-GRAVENHAGE 
EN IN 40 ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND 

Stroom. water - Boxengar age 
Vergaderzalen - Centr. verw. 

AMSTERDAM 

Café-Restaurant Suisse 
Heer estraat no. 26 

Groningen 
't Meest bekende Restaurant 
en Café ter plaatse --

Prima consumptie 
Prijzen billijk _ 

ALKMAAR 
DINEERT IN 

't GULDEN VLIES 
EN GE ZULT 

TEVREDEN ZIJN 

LEEUWARDEN 
HOTEL 

Hotel Café Restaurant 

,,'t Wapen van Medemblik" 
Medemblik --

Hèt établissement ter plaatse 
Stroom end 
warm en koud water 

Hotel "ATLANTA" 
APELDOORN • Stationsplein 

Indische Rijsttafel ..._ _________ _, 
Modernste ter plaatse ------------

TEL.ZG1' Dir.: F. LftHRS HERENPAK REINIGEN f2.-
STOMEN 

Hotel-Café
Restaurant 

"HET WAPEN 
VAN DRENTHE" 

MARKT 10 1 :ts·sN[·J ____ _ 

J HOEVE~S 
• VERVEN 

ROTTERDAM · TEL. 45980 

STOOMWASSCHERIJEN 
die uitsluitend 

ZEEPPOEDER 

Hotel "KLAASSEN" "DE BEL';~n UTRECHT 

JAN PE ZIE ALMELO 
DEVENTER 
HENGELO 

,,DE KROON" Hotel 
KRASN APOL SKY Centrum Dorp gebruiken, ontvangen vol ver

trouwen de wa sch ter behan
deling van iedere huisvrouw. 

Speciale Afdeeling UNIFORMEN 
Centraal gelegen - elk V e r ga d er z a 1 en TELEFOON 19 • BOSKOOP 
confort • matige prijzen / UIT ST. K E UK E N I Het eerste huis ter plaatse 

Vraagt U eens bij ons aan? 
Wlf zijn zeer concurrent 1 
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HET 

DE PREVENTIE VAN ONZE 
WEERMACHT. 

De Regeering, vol besef van den in
ternationalen toestand, heeft belangrijke 
voorstellen aan de Staten-Generaal ge
daan, om de defensieve kracht van onze 
weermacht, hier te lande en in ons Over
zeesch gebied, uit te breiden. 

Het beteekent een belangrijk offer 
voor ons volk, een offer in geld en ,een 
langer af staan van de landszonen voor 
den krijgsdienst. Met betrekking tot het 
aantal dienstplichtigen wordt belang
rijke vergrooting van de lichting voor
gesteld. 

De Regeering verdient groote waar
deering voor de moedige wijze, waarop 
zij dit belang aan de orde stelt. 

Zij is zich bewust van de gevaren, 
welke overal dreigen en welke ons 
plotseling in de grootst mogelijke moeite 
kunnen brengen. 

Langer uitstel is ontoelaatbaar; de 
beveiliging van ons land naar buiten 
moet nummer één van het programma 
worden en naar zich laat aanzien, nog 
geruimen tijd blijven. 

De preventie van onze weermacht, de 
voorbehoedende invloed van leger en 
vloot moet zóó hoog worden opge
voerd, dat de buitenlandsche machten 
ernstig rekening houden met den wil 
van ons volk, om zichzelf te zijn en te 
blijven. 

Zou de gelegenheid, die er thans is 
om onze defensie te versterken, worden 
veronachtzaamd, dan kan met vrij groo
te zekerheid worden aangenomen, dat 
onze natie het mogelijk spoedig, in alle 
geval op een kwaden dag, zou be
jammeren. 

Juist vanwege de verschrikkelijkheid 
van den oorlog moet aangedrongen wor
den op vergrooting van onze weer
macht, op versterking van de preven
tieve kracht van de landsverdediging. 

Ieder redelijk mensch ziet liever 
een rijkbloeienden appelboom dan een 
kanon, maar weet ook, dat het in deze 
bedeeling niet mogelijk is vredig de 
vrucht van den arbeid te genieten, als 
de arsenalen niet gevuld en de garni
zoenen ontbloot zijn. 

Regeeren is vooruitzien en het nemen 
van de daarbij behoorende maatregelen. 
Het verdient toejuiching, dat de Regee
ring daartoe thans overgaat. 

En de natie heeft in goede trouw 
haar te volgen en te steunen. 

Dit beteekent in Nederland niet, dat 
wij met de oogen dicht achter haar aan
sukkelen. 

Dit beteekent wel, dat wij haar ons 
volle vertrouwen schenken en eerder 
voor haar zullen bidden, dan haar cri
tiseeren. 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 14E JAARGANG 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPmJS fl,50 PER JAAR -LOSSE NUMMERS 15CENT 

ABONNEMENTSGELDEN 
We schrijven October en de aanvangsdatum van den vijftienden jaargang van 
"Het Landstormblad", 1 Januari 1938, 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 193 7, aan: 

,,HET LANDSTORMBLAD" 
Van Lidth de Jeudestraat 26 - 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. 

VRIJWILLIGE OF GEDWONGEN 
EENHEID. 

Bij bijkans alle gelegenheden, waarbij 
iDr. Colijn het woord voert, wordt door 
hem aangedrongen op vrijwillige ver
sterking van de eenheid des volks. 
Tegenover het veelvuldig streven in de 
wereld, om aan de volken een gedwon
gen eensgezindheid op te leggen, ver
dient deze herhaalde oproep dubbele 
aandacht. 

In moeilijke tijden kunnen regeerin
gen dringend behoefte hebben aan sa
menstemming van de groote volksgroe
pen ten aanzien van de belangrijke na
tionale waarden, welke op het spel 
staan en zoo gezien, ligt er niets 
vr,eemds in het pogen van de dictators, 
om met geweld alle nationale krachten 
te zamen te knijpen tot één machtig 
politiek en economisch geheel, hetwelk 
ter afwending van gevaren of ter berei
king van gewenschte doeleinden door 
één man kan worden gehanteerd. 

Afgedacht van den revolutionairen 
grondslag welke het fundament van de 
tegenwoordige dictaturen vormt, wordt 
practisch zulk een volk weer in een toe
stand van oorlog of van staat van beleg 
gebracht, met al de inperkingen der 
volksvrijheid, die daaraan meestal ver
bonden zijn. 

Het is bekend, dat een dergelijke be
doeling door de Nederlandsche Regee
ring geheel verworpen wordt. 

Handhaving van gezag, maar niet 
minder der aloude volksvrijheid is haar 
parool. 

Trouwens hoe zou het onder het be
wind van een Oranje ook anders kunnen. 

Dit neemt niet weg, dat de gevaren 
van onzen tijd den eisch van eenheid 
des volks op d~n voorgrond doen 
stellen. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 

DE ADMINISTRATIE. 

is van de vervulling van dezen eisch des 
tijds een schoon voorbeeld. 

En hij toont, dat groote eensgezind
heid in zake de hoogste nationale be
langen mogelijk is, zonder aantasting 
van ieders persoonlijk geloof of over
tuiging. 

Zulk een vrijwillige eenheid beteekent 
voor de Overheid een belangrijke ver
sterking van haar regeerkracht en voor 
de natie een waarborg te meer, dat naar 
dwang niet behoeft te worden gegrepen. 

S.W.G. 

Op de verbintenisformulieren voor 
den Bij zonderen V rijwilligen Landstorm 
staan al bijkans twintig jaren deze drie 
letters in sierlijke vormen afgedrukt. 

Zij beteekenen Steun Wettig Gezag 
en zijn meer geweest dan eenige niets
zeggende initialen. 

Vanaf de opkomst der Landstormers 
in November 1918 tot op den huidigen 
dag heeft de wettige Overheid in Neder
land eiken dag kunnen rekenen op den 
sterken arm van tienduizenden vrijwil
ligers. Dat dit in onze naoorlogsche ge
schiedenis een factor van beteekenis is 
geweest, werd vele malen door op ver
antwoordelijke posten geplaatste staats
lieden in het licht gesteld. 

Doch niet slechts de wapenkracht ·van 
den B.V.L. had en heeft beteekenis, ook 
de burgerzin van deze vrijwilligers en 
van hunne omgeving vertegenwoordigt 
een kostelijk stuk volkskracht. 

De B.V.L. heeft de roeping voort te 
gaan met hieraan aandacht te schenken 
en in eigen kring voortdurend waakzaam 
te blijven, om alles, wat ons nationaal 
bestaan aantast, te bestrijden. 

S. W.G. beteekent meer dan de pa
raatheid om met het wapen in de hand 
gezag en vrijheid veilig te stellen. 

r 10 CT. 
JU PER-KWALITEIT f 

BLAUW BAND= VOL AROMA 
WIT BAND= EXTRA LICHT 

Het is rgpe Ster Tab'ak ! 

BENOEMINGEN. 
Bij Kon. Besluit is benoemd tot Rid

der in de Orde van Oranje Nassau: 
de heer J. A. Meense, Hoofdcommies 

bij het Departement van Defensie . 

SCHIETWEDSTRIJD VOOR 
OFFICIEREN GRONINGSCH 

VERBAND. 

Zaterdagmiddag werd op de achter 
het "Boschhuis" gelegen schietterreinen 
een schietwedstrijd gehouden voor de 
officieren van het Groningsch Verband. 

De wedstrijd had een zeer geanimeerd 
verloop en fel is er gevochten om de 
door den B.V.L. beschikbaar gestelde 
prijzen. 

Na afloop van den wedstrijd vereenig
den zich allen in het "Boschhuis", waar 
de prijsuitreiking zou plaats hebben. 

Inmiddels waren gearriveerd de nieu
we bestuursleden van de gewestelijke 

· landstorm commissie, de heeren Tj. 
:Krol, voorzitter en F. Bontkes Gosse
laar, penningmeester. 

De heer Krol sprak een hartelijk 
woord van welkom en introduceerde 
den nieuwen secretaris der gew. land
storm commissie, den Res. Kap. N. J. 
van der Wal. Tijdens het gezellig samen
zijn, dat hierop volgde, werden de prijs
winnaars bekend gemaakt. 

De uitslag luidde als volgt: 1. N. J . van 
der Wal; 2. K. Strijker; 3. C. S . Bache
ma; 4. S. H. de Wit; 5. W. H. Koster; 
.6 J. J . G. Bom; 7. G. Ridder; 8. P. B. 
Ornée; 9. J. J. Woldendorp; 10. H. M. 
Nanninga ; 11. A. J. Dutmer; 12. J. 
Sjoerds; 13. S. P. Re~eker. 

De leiding van dezen zeer geslaagden 
middag berustte bij den commandant 
van het Gron. Verband, Res. Kap. M. 
Oosters in goede handen. 
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DAVO-HAARDEN 

zijn ZUINIG en KOLENDAMPVRIJ 

FABRIEK TE DEVENTER 
VRAAGT PRIJSCOURANT 

HERINNERINGSPLAAT. 
Het jaar 1938 staaf nog wel niet voor de deur, doch komt in de verte al 

eenigermate in zicht, - in dubbelen zin een herdenkingsjaar. 
Allereerst voor ons Oranje-Huis. In dit jaar immers zal het 40 Jaar geleden 
zijn, dat Hare Majesteit de Koningin den troon besteeg. 

Voorts zal er in 1938 een tijdperk van twintig jaren verstreken zijn, sinds de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm werd opgericht. 

De Nationale Landstorm Commissie heeft daarom in overweging genomen, 
om in dat jaar aan de vrijwilligers een herinnering uit te reiken, welke zal 
bestaan in: 

een reproductie van het schilderij, dat door den Bijzonderen Vrijw. 
Landstorm aan H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard 
is aangeboden ter gelegenhéid van Hoogstderzelver Huwelijk. 

Zooals bekend is, stelt dit schilderij voor: H. M. de Koningin op den 
Landstormdag te Barneveld. 

De ervaring heeft ons geleerd, dat er een zeer lange tijd mede gemoeid 
is, eer de uitreiking in àlle afdeelingen van den Bijzonderen Vrijw. 
Landstorm is geschied en eer àlle vrijwilligers - ook die van de Vrijwillige 
Landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigendienst en Spoorwegdienst - in het 
bezit der reproductie zijn gesteld. 
De Nationale Landstorm Commissie heeft daarom besloten, voor de afdeelingen, 
die haar bijeenkomst reeds in het a.s. najaar zullen houden, de reproductie 
zóó tijdig ter beschikking te stellen, dat deze reeds in de najaarsbijeenkomst 
kan worden uitgereikt. 

Generaal Duymaer van Twist en Overste Hafkemeijer te midden van autoriteiten en 
vrijwilligers bij den schietwedstrijd te Helmond. 

KRINGWEDSTRIJDEN VAN DEN 
LANDSTORM TE HELMOND. 

25 Sept. heeft het Landstormkorps 
de Meijerij te Helmond een kringwed
strijd gehouden, waaraan door twintig 
afdeelingen werd deelgenomen. Gescho
ten werd met K.S.O. en Engelsche pa
tronen. Het aantal schutters dat aan den 
wedstrijd deelnam was 650. Om 12 uur 
werd op de banen, gelegen op het ter
rein aan het pompstation op de Bakel
scheweg, het eerste schot gelost door 

den voorzitter der Nationale Landstorm
commissie, de luitenant generaal Duy
maer van Twist. Met de geestelijkheid 
van Helmond waren o.m. nog aanwezig 
Burgemeester van Beek uit Boxtel, 
voorzitter van de gewestelijke land
stqrmcommissie, de burgemeester van 
Bakel en van Beek en Donk, terwijl na
mens den burgemeester van Helmond 
de commissaris van politie der gemeente 
aanwezig was. De geheele leiding be
rustte bij Overste Hafkemeijer uit 's-Her
togenbosch, terwijl des avonds in het 
gebouw van Sobriëtas de prijsuitreiking 
plaats vond, waar o.m. sprak de leider 
uit Helmond, de res. kapitein Peijnen
burg. 

Generaal Duymaer van Twist lost het 
openingsschot. 

Het is een zeer · goed geslaagde dag 
geweest. 

CJJ,r,M~• 
's-Gravenhqe. Tel. 117505 * 

'S-GRA VENHAGE 
Grand Hótel "Victoria" 

Café-Restaurant 
'lliP11we Directie - Sterk verlaagde prijzen 
TELEFOON 117717 · SPUISTRAAT No. 16 
Groote en kleine zalen voor vergaderingen f J p W 

en partijen. a. H. • haft . inschoten 

Geslaagde Propaganda-dag -voor 
den B.V.L. te Nijmegen. 
Honderden deelnemers aan schietwedstrijden in De 
Meerwijk- ,Druk bezochte vergadering in ".Oe Vereeniging" 

Verscheidene honderden schutters heb
ben 18 Sept. j.l. deelgenomen aan de 
schietwedstrijden, welke door de Ge
westelijke Landstormcommissie "De 
Meijerij" op de banen in De Meerwijk 
georganiseerd waren, voor de leden van 
den Bijzonderen V rijwilligen Landstorm 
in den Kring Nijmegen. Te verwonderen 
viel die groote deelneming niet, daar 
immers de Kring Nijmegen een 35-tal 
plaatsen omvat in een gebied liggende 
tusschen Maas en Waal, met als Oos
telijke grens Millingen en als Westelijke 
grens Heerewaarden. Als steeds waren 
de schietbanen welwillend beschikbaar 
gesteld door den eigenaar, F. C. A. M. 
Baron van Lamsweerde. 

Tal van autoriteiten gaven op dezen 
dag van belangstelling blijk. Wij merk
ten o.a. op den Burgemeester van Groes
beek, Jhr. v. d. Poll, in wiens gemeente 
de schietbanen gelegen zijn, Luit.-Kol. 
Hafkemeijer, de Commandant van het 
Landstorm Korps "De Meijerij", de Voor
zitter en de Secretaris van "De Meijerij", 
resp. de heer F. W. van Beek, Burge
meester van Boxtel en de heer van Agt 
uit Eindhoven, Mr. Dr. J. B. Sens, Voor
zitter van de Nijmeegsche Landstorm
commissie, de heer G. J. M. Sliepenbeek, 
leider der plaatselijke afdeeling van den 
B.V.L. en den Commandant van de 
Koloniale Reserve, Kapitein L. A. v. d. 
Berge. 

De opening. 

Om 12 uur des middags sprak de 
Voorzitter der plaatselijke Landstorm
commissie Mr. Dr. Sens het openings
woord. Spr. stelde het ten zeerste op 
prijs dat de gewestelijke commissie de 
organisatie dezer wedstrijden wel aan 
de afdeeling Nijmegen had willen op
dragen, te meer, waar hier immers nog 
pas kort een Landstormcommissie be
staat. Spr. was ervan overtuigd, dat er 
van deze wedstrijden een groote propa
ganda zou uitgaan, die, naar spr. hoopte, 
haar uitwerking zou demonstreeren in 
een stijging van het ledental. Spr. ver
zocht vervolgens den Burgemeester van 
Groesbeek het eerste schot te lossen, die 
aan dit verzoek gaarne voldeed. 

Jhr. v. d. Poll vond daarna tevens 
nog gelegenheid van zijn groote waar
deering voor het streven van den B.V.L. 
te getuigen. 

Hierna namen de wedstrijden een aan
vang en uren lang knalden op drie 
banen de schoten. Er waren n.l. perso
neele wedstrijden op de 100 meterbaan 
met Engelsche patronen, wedstrijden op 
de 30 meterbaan met K.S.O.-geweer en 
wedstrijden in pistoolschieten voor Of
ficieren. Een nieuwigheid vormde de 

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

Rij,smaterialen - Droog en groen Riet 
Uitvoering v. rijswerken in onderaanneming 

Rietmattenfabriek 
Eigen cultures, prima kwaliteit, lage prijzen 

driemanswedstrijd. Drie deelnemers kon
den zich hiertoe combineeren en wie van 
hen de beste prestatie leverde, ontving 
een prijs. 

Vergadering in "De Vereeniging". 

Des avonds vond in de kleine zaal van 
,.De Vereeniging" een eenigszins feeste
lijke vergadering plaats, onder leiding 
van den heer F. W. van Beek, voorzitter 
der gewestelijke landstormcommissie 
"De Meijerij". Verscheidene autoriteiten 
woonden de bijeenkomst bij. Behalve 
hen, wier namen wij reeds memoreerden 
in verband met hun aanwezigheid bij de 
wedstrijden, merkten wij bij deze avond
bijeenkomst nog op den Garnizoens
commandant, Commandant van het 11e 
regiment infanterie, Luit.Kol. H. P. van 
V uuren, Burgemeesters van omliggende 
gemeenten, Reserve-Officieren uit Nij
megen en tal van andere plaatsen, een 

. deputatie van de afdeeling Nijmegen 
van de N ederlandsche Vereeniging van 
Reserve-Officieren, onder wie de Voor
zitter, de heer Poels, en de Secretaris, 
de heer L. C. Rauch en den Voorzitter 
van den Raad van Arbeid, Dr. J. J. A. 
Bakker. 

De Voorzitter van de plaatselijke 
Landstormcommissie, de heer Mr. Dr. J. 
B. Sens, sprak het openingswoord, waar
in hij mededeeling deed van eenige be
richten van verhindering, o.m. van den 
Burgemeester en van Wethouder van 
Westreenen. Spr. bracht vervolgens 
dank aan den Voorzitter van de Gewes
lijke Landstormcommissie, dat deze de 
wedstrijden hier had willen organiseeren. 
Spr. gaf de verzekering, dat de plaatse
lijke commissie er met alle kracht naar 
zal streven in Nijmegen een omvangrijk 
een betrouwbaar korps van den B.V.L. 
te vormen. In de toekomst zullen alle 
krachten aangewend worden, om, door 
allerlei propaganda-middelen, zooals het 
organiseeren van schietwedstrijden, den 
B.V.L. in Nijmegen te doen bloeien. Spr. 
hoopte, dat de afdeeling Nijmegen aan 
de gestelde verwachtingen zou voldoen. 

De Voorzitter der gewestelijke com
missie, de heer van Beek, hierna het 
woord voerende, uitte een hartelijk wel
komstwoord. Spr. zag in de opkomst van 
zoovelen een blijk van sympathie voor 
den landstorm. Overal in de wereld 
heerscht op het oogenblik spanning en 
spr. waarschuwt ertegen zich ook hier 
te lande niet in slaap te laten sussen. 
Ook in Nederland dient b.v. tegen het 
communisme gewaakt te worden. De 
B.V.L., die thans 90.000 man omvat, zal 
zich onvoorwaardelijk stellen achter het 
gezag en dat besef kan de overheid van 
grooten moreelen steun zijn. Een geluk
kig verschijnsel achtte spr. het, dat er 
zoovelen zijn, vooral onder de jongeren, 
die bereid zijn op de bres te staan voor 
behoud van onze dierbaarste goederen. 
Wat nu de wedstrijden van dezen mid
dag betrof, spr. meende te mogen zeg
gen, dat zij uitstekend geslaagd zijn en 
in dit verband uitte spr. een woord van 
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hulde jegens allen, die medehielpen de 
wedstrijden te doen slagen, in het bij
zonder jegens den heer Sliepenbeek. 

Vervolgens gaf spr. het woord aan den 
spreker van dezen avond, den heer J. 
W. Vienings, Burgemeester van Clinge 
(Z.-Vl). 

Het gezag. 

De heer Vienings begon met te schet
sen, hoe de B.V.L een macht vormt van 
90.000 man, die, als het noodig is, de 
kroon zullen schragen en daarmede te
vens op de bres zullen staan voor het 
handhaven van onze nationale goederen 
en onze constitutioneele vrijheden. Onze 
samenleving is gegrond op vier pijlers: 
eigendom, huisgezin, gezag en gods
dienst. Rukt men een van deze pijlers 
weg, dan stort het gebouw der samen
leving ineen. Vooral het gezag trachten 
sommigen in onze dagen te ondermijnen, 
doch krachtig zal de B.V.L. meewerken 
om het te handhaven indien dat nood
zakelijk mocht zijn. Spr. verstaat onder 
gezag een tweeledig begrip: het recht 
om te gebieden en de plicht om te ge
hoorzamen. Hij stelde dan op boeiende 
wijze in het licht, dat onze Koningin 
haar gezag van God ontvangen heeft en 
hoe gelukkig wij ons mogen prijzen on
der dit gezag, dat met volle erkenning 
van de volksvertegenwoordigers op zoo 
milde wijze wordt uitgeoefend. Aan dit 
gezag dient dan ook te worden vastge
houden met alle macht. Gelukkig is ons 
volk steeds doordrongen geweest van 
eerbied voor de gezagdragers. Als echter 
onze heiligste goederen toch bedreigd 
mochten worden, dan zullen de Neder
landers als één man opstaan om ze te 
verdedigen en zich te scharen om de 
vlag van het Huis van Oranje. Neder
land, zoo besloot spr., zal niet vallen, 
ons volk zal niet vergaan, de Leenw 
blijft staan met ons allen. Op sprekers 
rede volgde daverend applaus. 

Vervolgens ging Luit.-KoL Hafkemeijer 
over tot de prijsuitreiking, na tevoren 
nog den onder-Luitenant Calf dank te 
hebben gebracht voor zijn bemoeienis bij 
de voorbereiding der schietwedstrijden. 

Als extra prijzen voor de beste schut
ters waren vier medailles beschikbaar 
gesteld, welke werden toegekend als 
volgt: 

Voor de vrije baan aan den heer Jan
sen van de af deeling Afferden en aan 
den heer Willems van de afdeeling Mal
den. 

Voor de personeele baan aan den heer 
H. J. Jacobs. 

Voor den besten pistoolschutter aan 
den luitenant Suthoff. 

RIDING KIT • ORIGINEELE ENGELSCBE 
Rijpantalons naar maat 

f 16.- tot fa .. 
Geconfectionneerd 

f 17.-, f 20,• en f 23.
Rijcolberts naar maat 

vanaf f 25.
Geconfectionneerd 

f 20.- en f 25.• 
L. BAKKER, 

Bespoke Tailoring 
31' Laan v. Meerdervoort 
Tel. 33'788 • 's-Gravenhage 
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Schietwedstrijd te Roosendaal. 

GESLAAGDE SCHIETDAG 
TE ROOSENDAAL. 

In September heeft de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm in West-Brabant 
zijn jaarlijksche schietdag gehouden op 
Borteldonk. 

Voor den wedstrijd waren opgeroepen 
de afdeelingen Rucphen, Sprundel, 't 
Schijf en St. Willebrord. Niet opgeko
men was de afdeeling 't Schijf. 

Om kwart vóór twee arriveerde Over
ste Beets, die door den heer Aarden, 
voorzitter van de plaatselijke commissie 
van Roosendaal werd verwelkomd. Een 
woord van welkom richtte spreker ook 
tot de opgekomen afdeelingen en hij 
hoopte dat deze dag aan zijn doel zou 
beantwoorden. Want, aldus spreker, het 
ging in de eerste plaats niet om den wed
strijd zelf, maar om het contact tusschen 
de af deelingen te verstevigen en den 
korpsgeest te doen groeien. 

VOOR ELKE BEURS 'N 

BROCHES 

Na nog eenige opmerkingen in ver
band met de te houden schieting te heb
ben gemaakt, werd hiermede een aan
vang gemaakt. 

Allereerst werd geschoten door een 
vijftal uit elke afdeeling. 

Uitslag van dezen korpswedstrijd was: 
1. Rucphen met 416 pnt., laagste 

schot 5; 2. Roosendaal met 416 pnt., 
laagste schot 4; 3. Sprundel met 351 
pnt.; 4: St. Willebrord met 330 pnt. 

Hierna volgde een personeele wed
strijd, waaraan door zeer vele schutters 
werd deelgenomen. De schutters waren 
verdeeld in 3 klassen, de korpsschutters 
in de A-klasse. Enkele uitslagen: 

A-klasse. 1. L. Timmermans, Roosen
daal met 91 pnt.; 2. A. Versteijlen, St. 
Willebrord met 90 pnt.; 3. J. Schrauwen, 
Rucphen met 88 pnt. 

B-klasse. 1. C. Notenboom, Roosen
daal met 88 pnt.; 2. P. Bruijninckx, Roo
sendaal met 84 pnt.; 3. L. van Overveld, 
Roosendaal met 82 pnt. 

Klasse C. 1. A. de Guijtenaere, Roo
sendaal met 90 pnt.; 2. P. van Gorp, 

Roosendaal met 85 (7) pnt.; 3. C. Roo
vers, Roosendaal met 85 (4) pnt. 

In het café van Buijk aan de Kruis
straat werd hierna overgegaan tot de 
prijsuitreiking. 

Overste Beets, die de prijzen uitreik
te, feliciteerde de prijswinnaars en moe
digde de anderen aan om trouw de 
schietoefeningen van den B.V.L. bij te 
wonen en te zorgen dat ook zij het vol
gende jaar onder de gelukkigen zouden 
kunnen worden geteld. 

Verder bracht spreker dank aan de 
Plaatselijke Commissie van Roosendaal, 
die dezen wedstrijd in zoo'n korten tijd 
zoo goed organiseerde. Dank bracht 
spreker verder aan den plaatselijk lei
der, den heer M. Verdult en aan allen 
die hadden bijgedragen tot het welsla
gen van dezen schietdag. 

Hierna sprak de heer Aarden nog een 
woord van dank aan Overste Beets en 
Pastoor van Genk voor hun blijk van 
sympathie en voor hun lange aanwezig
heid op de schietbaan. Voorts stelde 
spreker den WelEerw. heer Weemaes 
voor aan de af deeling Roosendaal als 
lid van de plaatselijke commissie. Kape
laan Weemaes heeft zijn sporen reeds 
verdiend te St. Willebrord, waar hij de 
kwijnende af deeling nieuw leven heeft 
ingeblazen, zoodat hij verwachtte dat 
ook de af deeling Roosendaal van dit 
nieuwe lid voordeel zou ondervinden. 
Ook hij bracht dank aan hen die direct 
of indirect hadden bijgedragen om dit 
schietfeest te doen slagen. Hierna sloot 
hij de bijeenkomst en daarmee was ook 
deze schietdag afgeloopen. 

Het is een dag geweest van mooien 
en fairen strijd, zonder eenige wanklank. 
De afdeeling Roosendaal mag terugzien 
op dezen dag als op ,een zeer goed ge
slaagde. Het doel is bereikt, de onder
linge band is versterkt. 

Hiermede is het zomerseizoen van den 
B.V.L., afdeeling Roosendaal, afgeloo
pen, doch over eenige weken begint 
weer het winterseizoen op de welbe
kende plaats en tijd. Ook dan wordt op 
groote opkomst gerekend! 

GEWESTELIJKE LANDSTORM 
COMMISSIE MONDEN DER MAAS 

(DEEL GOEREE EN OVERFLAKKEE) 

Adreswijziging. 

Door de benoeming van den secreta
ris-propagandist, den heer A. A . Hoge
weg tot hoofd eener Chr. School te 
Rotterdam, is het adres van het secreta
riaat der commissie voorloopig: Staten
weg 80a, Rotterdam. 

GEWESTELIJKE LANDSTORM
COMMISSIE 11ROTTERDAM". 

Prijsuitreiking. 

8 Sept. heeft in "Odeon" de prijsuit
reiking plaats gehad van de prijzen, 
welke door de vrijwilligers van het Ver
band Rotterdam van den Bijzonderen 
V rijwilligen Landstorm bij de afgeloopen 
schietwedstrijden, gehouden van 5 tot 
en met 15 Juni j.l., zijn behaald. Zang, 
muziek en declamatie hebben den avond 
opgeluisterd. Tevens werd een propa
ganda-rede uitgesproken. 

De bijeenkomst werd geopend met 
een welkomstwoord van den Res. Luit.
Kolonel voor Speciale Diensten, den heer 
A. C. de Neeve, voorzitter van de Ge
westelijke Landstormcommissie "Rot
terdam". Intusschen kwam, met applaus 
begroet, de Generaal-Majoor, Inspecteur 
van den Vrijwilligen Landstorm, de heer 
H. de Iongh, binnen. 

Vervolgens kreeg Prof. Dr. J. A. 
Eigeman, voorzitter van de Regelings
Commissie, gelegenheid om het ope
ningswoord uit te spreken. 

Spr. zag avonden als deze in het licht 
van een heel groot verband . . De bezig
heden van den Landstorm moeten ge
zien worden in 't verband van één ge
dachte, die van een verre strekking is, 
n.l. die, dat menschen in vrijheid worden 
saamgebracht. 

In deze vergadering, zei spr., zijn bur
gers samen van het allerbeste gehalte. 
Spr. bracht hierbij een woord van Wil
lem de Zwijger in herinnering. 

Hollanders zijn typische individualis
ten, maar toch vormt onze natie een 
eenheid, mits het volk in vrijheid elkaar 
weet te waardeeren. Die vrijheid ons 
hier geschonken is voor een buitenlan
der ,een ongekend iets. In dienst van het 
vrijheidsideaal staan de landstormers. 
Dagen als deze zijn hoogtijdagen voor 
onze samenleving. Op de geheele bevol
king gaat er een preventieve werking 
van uit. 

Nadat "Rotte's Mannenkoor" , onder 
leiding van Otto Glastra v. Loon, het 
Wilhelmus had laten hooren, heeft de 
heer H. de Boer, uit Den Haag, propa
gandist van de Nationale Landstorm 
Commissie een vurige propagandarede 
uitgesproken. 

De heer De Boer begon met er op te 
wijzen, dat men op een prachtigen tijd 
samenkwam, een datum om terug te 
grijpen in 't verleden. 

Spr. schetste in korte trekken de his
torie van het Oranjehuis en het heuge
lijk gebeuren van een jaar geleden, 
waarbij hij de letters van Jena, de ge
boorteplaats van Prins Bernhard, van 
Benno en Bernhard van Lippe Biester
feld, in kernachtige spreuken wist om te 
zetten. 

De naam Oranje heeft iedere land
stormer lief.. Hij verkondigt hem vrij
heid, vrede, eenheid en recht. Zal het 
Oranje blijven, zeide spr., dan zal bij uw 
willen en wenschen een daad moeten 
komen. Uit eigen vrijen wil komen in 
het anti-revolutie-instituut, dat de B.V.L. 
is, menschen bijeen uit allerlei richtin
gen en daarom spreekt men er niet over 
de politiek. 

Toch wilde spr. op enkele dingen 
WlJZen. 

Al is bij de laatste verkiezingen het 
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communisme een halt toegeroepen, spr. 
wilde toch met klem uitroepen: Land
stormers in het gewest Rotterdam, blijft 
waakzaam! Blijft paraat! 

Aan den anderen kant dreigt het na
tionaal-socialistische gevaar, dat Oranje 
in de schaduw wil hebben. 

Deze beweging is nog niet gebroken 
en wil een N.S.B.-er u overtuigen, aldus 
spr., dan moet ge hem antwoorden: Niet 
Snoeven Betweters ! 

Tenslotte wilde spr. den landstormers 
nog toeroepen: Sluit heden weer uw ge
lederen en sluit het carré om den troon 
van Oranje, want uw heiligste goederen 
en de godsdienstvrijheid bovenal zijn 
daar veilig! Met de spreuk: 't Was Oran
je, 't is Oranje, 't blijft Oranje en Oranje 
nooit beneden de dictatuur van welken 
leider ook, besloot de heer De Boer zijn 
vurige propagandaspeech, waarmede de 
vergadering voortdurend krachtige in
stemming betuigde en die aan 't eind met 
een daverend applaus werd beloond. 

Nadat "Rotte's Mannenkoor" nog en
kele liederen had gezongen, had door 
Res.-Luit.-Kolonel A.C. de Neeve de uit
reiking van de medailles en door den 
Commandant van het Landstormkorps 
,,Rotterdam", Res.-Luit.Kolonel der Gre
nadiers Mr. W. A. C. van Dam, die nog 
op de militaire zijde van het korps wees, 
de uitreiking van den wisselbeker plaats. 

Na de pauze hebben muziek en decla
matie van den heer Mr. A.W. Kamp en 
zang elkander af gewisseld. 

Door den heer A. C. de Neeve werd 
deze goedgeslaagde avond, die door vele 
Reserve-Officieren, genoodigden en af
gevaardigden van verschillende militaire 
vereenigingen werd bijgewoond, gesloten. 

De uitslag van de schietwedstrijden 
luidt als volgt: 

A. Verbandsschietwedstrijden: 1. Ro
zenburg, 240 punten; 2. Hillesluis, 237 
pt.; 3. Hillegersberg, 235 pt.; 4. R.M.O., 
233 pt. en 5. Charlois, 232 pt. De Mr. W. 
A. C. van Dam-beker is aan Rozenburg 
toegekend. 

B. Eerebaanwedstrijd: 1. Schiebroek, 
243 pt.; 2. R.M.O.,. 239 pt. en 3. Rozen
burg, 238 pt. 

C. Pistool M. 22 ( eerste drie prijswin
naars): 1. 0. R. Locker de Bruijne, Hil
legersberg, 72-72 pt.; 2. L. L. v. d. 
Velden, Rotterdam, 71-66 pt. en 3. J. 
C. Spaan, Rotterdam, 71-62 pt. 

D. Personeele wedstrijd (eerste vijf 
prijswinnaars van de 100): 1. W. Klok, 
Hellevoetsluis, 50-50 pt.; 2. A. Spek, 
Terbregge, 50-47 pt.; 3. L. Bergwerff, 
Rozenburg, 50-46 pt.; 4. S. van Proos
dij, Schiebroek, 50-46 pt. en 5. J. v 
Driel IJsselmonde, 49-48 pt. 

E. Vrije baanwedstrijd (eerste drie 
prijswinnaars): 1. G. F. Vogels, R.M.O.; 
2. C. W. v. d. Poel, Zwijndrecht en 3. N. 
Sluimer, R.M.O. 

F. Gelukbaanwedstrijd (eerste vijf van 
de 50): 1. J. Kramp, Z.B.land, 293 pt.; 
2. J. C. B. Kalis, Schiebroek, 292 pt.; 
3. P. Stout, Rhoon, 292 pt.; 4. C. P. v. d. 
Erve, Heinenoord, 291 pt. en 5. R. Peters, 
Hellevoetsluis, 290 pt. 

G. Scherpe baanwedstrijd (personeel). 
Een verguld kruisje is toegekend aan: 
1. R. A. v. d. Giessen, R.M.O., 50 pt.; 
2. 0. L. de Bruyne, Hillegersberg, 50 pt.; 
3. F. H. Geldrop, R.M.O., 49 pt.; 4. A. 
den Harder, Hellevoetsluis, 49 pt.; 5. Y. 
Koorneef, Rozenburg, 49 pt. en 24 an
deren met minder punten; een verzilverd 
kruisje is toegekend aan 74 deelnemers, 
die van 45 tot 43 punten hebben behaald; 
een bronzen kruisje is toegekend aan 89 
deelnemers. 

,,VERBAND DORDRECHT". 

Op 28 Augustus j.l. is door het Gewest 
Dordrecht een boottocht georganiseerd 
voor leden Gewestelijke en Plaatselijke 

Commissies, plaatselijke leiders en Of- VAANDELS 
ficieren. 

VLAGGEN 
Om 8 uur zou worden afgevaren van 

de Groothoofdpoort, doch omstandighe
den waren oorzaak dat het bijna een 
half uur la ter werd. 

Het weer was niet aanlokkelijk, maar 
het fanfarekorps "Na Lang Streven" 

Fa. JANSSEN & Co., Stationstraat 4, Tilburg 
Tel. 813. Eigen atelier. 70-jarige reputatie. 

Hoogs te tentoonstel lingsbekroningen 
+ Prima werk en voordeelige prijzen + 

Een fijn doosje , •• 
maar een fijner 

sigaartje. 
Steek dat eens bij U! 

van 's-Gravendeel wist dadelijk de goe
de noot te treffen. 

Ter ontvangst waren aanwezig de 
nieuwbenoemde voorzitter J. A. J. Jan
sen, Burgemeester van Zwijndrecht, 
vertegenwoordigende het burger ele-
ment in den B.V.L., terwijl Overste 
Linden het militaire gedeelte vertegen-

Landdag van den Bijzonderen 
Vrijwi_lligen L.andstorm 
te Groot-Ammers. 

woordigde. 
Gevaren werd langs Sliedrecht, Har

dinxveld, Gorinchem, Andel en Wijk en 
Aalburg. 

Zoodra de machine langzaam begon te 
draaien liep alles aan stuurboord te 
hoop, omdat er dan weer nieuwe gasten 
aan boord kwamen. 

Een kopje koffie bracht er dra wat 
meer stemming in, want hier en daar 
kl_onk een gezamenlijk gezongen lied. 

Bij de sluizen vlak voor 's-Hertogen
bosch moest de Overste ons verlaten, 
teneinde tijdig tegenwoordig te kunnen 
zijn bij de overdracht van de "Piet Hein" 
aan ons Prinselijk Paar en als men dan 
weet dat dergelijke dingen maar een
maal in het leven voorkomen, wel dan 
konden we hem een hartelijk vaarwel 
toeroepen. 

Na ,een kwartier hadden we de lan -
dingsplaats bereikt om ons, voorafge
gaan door Majoor K. A. van Schelven, 
te begeven naar de R.K. Mil. Vereeni
ging, waar Pater L. Hagen met zijn per
soneel ons een welkom bereidde dat ons 
lang zal heugen. Lange tafels stonden 
gedekt door zorg der militaire autoritei
ten van Den Bosch in bruikleen ver
strekt en op die tafels naast bloemen 
zooveel brood, dat er heel wat koffie 
noodig is geweest om alles te ver
werken. 

Maar we waren bij elkaar om opbou
wenden arbeid te verrichten en zoodra 
de laatste broodkruimel was verwerkt, 
nam de voorzitter der Gewestelijke 
Commissie het woord om zich aan de 
aanwezigen voor te stellen. .,Zeker," 
zoo zei de heer Jansen, .,zeker, we ken
nen elkaar reeds ruim 18 jaar, maar tel
kens weer in een andere functie; eerst 
Commandant, daarna er het secretariaat 
bij en nu als voorzitter". 

Een uiteenzetting van de wijzigingen 
in de Gewestelijke Commissie, waar 
thans een financieele commissie is in
gesteld, de taak van Plaatselijke Com
missieleden en leiders, daarbij gesteund 
door de Officieren, werd nader toege
licht, -een hartelijk dankwoord aan Pater 
Hagen en zijn staf, alsmede aan allen die 
het mogelijk hadden gemaakt hier bij
een te zijn, volgde en toen was het uit. 
Neen, toch niet. Na het zingen van het 
,,Wilhelmus" werden de aanwezigen uit
genoodigd onder deskundige leiding de 
mooie Bossche kathedraal te gaan be
zichtigen om daarna bijeen te komen in 
Café-Restaurant "Noord-Brabant" op de 
Markt, waar thee werd gedronken. 
Maar toen werd het ook hoog tijd om te 
vertrekken. 

iDe zon was inmiddels doorgekomen, 
wat de stemming aanmerkelijk mocht 
verbeteren. Telkens weer werd een af
deeling aan wal gezet, om weer verder 
Westwaarts te gaan, totdat eindelijk om 
22 uur !Dordrecht weer werd bereikt. 

De muziek bracht een laatsten marsch 
ten gehoore, afscheid was spoedig ge
nomen en kon deze dag weer tot het 
verleden behooren. Het was een mooie 
dag, die zeker resultaten ten goede zal 
opleveren. 

Het was Dinsdag 7 Sept. in Groot
Ammers een groote drukte, daar de 
B.V.L. een streekdag had georgani
seerd op het terrein Liesveld. Het weer 
was den geheelen dag schitterend, zoo
dat het programma zonder stoornis kon 
worden afgewerkt. In het dorp werd 
druk gevlagd. 

Des morgens werd door velen de 
mijnenveger "Willem van Ewijck" be
keken. 

Om half twaalf werden de verschil
lende autoriteiten op het gemeentehuis 
door burgemeester W. H. Vlug verwel
komd. Op het feestterrein vereenigde 
zich 's middags een groot aantal hoog
waardigheidsbekleeders, zoowel militai
ren, als burgers. 

Minister H. van Boeijen, die aanvan
kelijk een rede zou houden, was door 
ziekte verhinderd en ook de ministers 
Dr. H. Colijn en J. J. C. van iDijk konden 
aan de uitnoodiging om tegenwoordig te 
zijn, geen gevolg geven, evenmin als de 
Commissaris der Koningin in deze pro
vincie, Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karne-
beek. • 

Het programma werd geopend met 
een demonstratie van de tamboers en 
pijpers van het korps mariniers te 
Rotterdam. 

Na de demonstratie der mariniers 
hield de voorzitter van de gewestelijke 
landstormcommissie Dordrecht de heer 
J. A. J. Jansen, Burgemeester van 
Zwijndrecht, een gloedvolle rede over 
't propagandistisch karakter van dezen 
streekdag. De bedoeling er van is sym
pathie voor de beweging te wekken, 
maar ook om te laten zien, aan hen, die 
de hand naar de Kroon willen uitste
ken, dat de B.V.L. paraat is en ontzag 
inboezemt. In aansluiting op zijn rede 
zong men staande het Wilhelmus. 

Vervolgens voerde Generaal Duymaer 
van Twist het woord. Na een woord ge
wijd te hebben aan de beteekenis van 
de vrouwen voor den B.V.L., wees spr. 
er op, dat ook hier revolutionaire ele
menten bezig zijn zich een machtspositie 
te veroveren. De beteekenis van den 
B.V.L. ligt in zijn preventief karakter. 
Met een heilroep op de leden van het 

Vorstenhuis eindigde spreker zijn rede, 
waarna gezongen werd: Zij zullen het 
niet hebben. 

lnplaats van Minister Van Boeijen, 
sprak de Inspecteur van den B.V.L., Ge
neraal De Iongh. Hij prees het instituut 
en alle maatregelen om revolutionaire 
bewegingen den kop in te drukken heeft 
het instituut van den B.V.L. reeds ge
troffen, daarvan kon spr. als inspecteur 
van het instituut getuigen. Hij bracht 
hulde en waardeering aan allen, die met 
de organisatie van dezen dag belast 
waren en besloot met het devies: Steun 
en trouw aan het wettig gezag en aan 
de Koningin, als het moet, tot in den 
dood. 

Daarop volgden nog eenige interes
sante demonstraties. Eerst marcheerden 
de tamboers en pijpers van het korps 
mariniers nog eens het veld op en ga ven 
enkele nummers ten beste, die weder 
een warm onthaal vonden en daarna 
verscheen het peleton pantserwagens, 
geëscorteerd door een motor-mitrail
leur-groep. Nadat eenige malen het ter
rein rondgereden was, kwam een der 
drie wagens in actie en demonstreerde 
de beweeglijkheid van deze gevecht
wagens. 

Ook een schietdemonstra tie werd het 
publiek niet onthouden, zoodat dit sen
sationeele nummer bijzondere belang
stelling genoot. De landelijke rijvereeni
ging "Beyaert" uit Alblasserdam besloot 
den middag met carrouselrijden, waarbij 
weer eens ,een proeve afgelegd werd 
van de goede dressuur en fraaie ruiter
sport. 

Burgemeester H. Vlug sloot den mid
dag met een woord van opwekking. 

's Avonds waren er vliegdemonstra
ties boven deze gemeente. Generaal 
Majoor J. Diemont hield een propa
gandarede voor het luchtbeschermings
fonds. Ook werden er rijdemonstraties 
gegeven door de Alblasserdamsche 
Paardensportvereeniging, terwijl de dag 
besloten werd met een zeer fraai vuur
werk. 

De Chr. Muziekvereeniging Cres
cendo te Ameide, heeft het muzikale 
gedeelte op uitstekende wijze verzorgd. 

Toch was er één ding dat allen zeer 
speet en wel dat we onzen Generaal niet 
aan boord mochten hebben, Maar niets 
is volmaakt, dus, hoewel het bijna wel 

Praalwagen ter gelegenheid van den verjaardag der Koningin te Gouda. 

zoo was geweest, moest ook hier wat GOUDA. 

ontbreken. Maar de Generaal was ons Zaterdagavond 11 Sept. 1.1. viel het 
niet vergeten en had diens vertegen- laatste schot van den Ve:rbandswedstrijd 
woordiger gezonden, wat zeer op prijs 1937 en was hiermede een einde geko-

werd gesteld. Een tochtgenoot.men aan den vreedzamen strijd, die van-

af 25 Augustus j.l. werd gevoerd tus
schen de vrijwilligers van de afdeelin
gen, die tot het Verband "Gouda" be
hooren. Bijna 500 vrijwilligers hebben 
aan den wedstrijd deelgenomen, een 
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Stoomwaschinr. ,,De Hoop" te Assen 
is OE Waschlnrichting voor dezen tijd. 

Aanbevelend, H. v. d. WOUDE 
Telef. 541 - Gronlngerstr. 226 

deelname, grooter dan die bij vorige 
wedstrijden. De geest was voortreffelijk, 
er werd met animo geschoten, hetgeen 
wel tot uiting kwam in de behaalde 
resultaten. Het hoogst behaalde aantal 
punten bedroeg 99 (maximum 100). De 
volledige uitslag, alsmede de datum van 
uitreiking der prijzen, wordt nader be
kend gemaakt. Aan het slot van den 
wedstrijd hebben de heer~m J. Derck
sen H.Mzn. en Mr. J. van Mechelen, 
resp. voorzitter en secretaris van de 
Gewestelijke Landstormcommissie den 
dank der Commissie overgebracht aan 
den heer L. A. Boot, plaatselijk leider 
der af deeling Gouda, die belast was met 
de algemeene leiding van den wedstrijd, 
voor de vele verrichte werkzaamheden, 
in welken dank tevens betrokken wer
den de overige juryleden en helpers, 
die mede avond aan avond op het appèl 
waren om den wedstrijd een vlot ver
loop te doen hebben. 

ZEIST. 
De heer P. L. de Gaay F ortman benoemd 

tot voorzitter. 
De Gewestelijke Landstormcommissie 

,,Nieuwe Hollandsche Waterlinie" be
noemde in de vacature, ontstaan door 
het vertrek van den heer Jhr. Mr. K. J. 
M. Huydecoper tot voorzitter van de 
Plaatselijke Landstormcommissie te 
Zeist den heer P. L. de Gaay Fortman, 
oud-burgemeester van Dordrecht. 

De heer iDe Gaay Fortman, die, voor 
hij zich te Zeist vestigde, voorzitter 
van de Gewestelijke Commissie Dor
drecht was, heeft zich bereid verklaard 
deze benoeming te aanvaarden. 

LANDSTORMVELDTOCHT IN 
,,STELLING VAN AMSTERDAM". 
Gezien het groote succes hetwelk de 

Bijz. Vrijw. Landstorm vorig jaar heeft 
gehad met den "tiendaagschen veld
tocht" in de "Stelling van Amsterdam", 
wordt er dezen winter wederom een 
,,Landstormveldtocht" georganiseerd. 

De eerste avond is vastgesteld op 
25 October te Aalsmeer waar de nieuwe 
Klankfilm, ,,Je maintiendrai" zal wor
den gegeven, een klankfilm, welke in 
een mooie en afwisselende reeks beel
den, de handhaving van gezag en orde 
in Nederland in tegenstelling met de 
onrust in vele andere landen, in beeld 
brengt. 

De voorzitter der Gew. Landstorm 
Comm. Dr. I. H. J. Vos houdt de propa
gandarede. 

Krommenie en Uithoorn hebben hun 
avonden reeds vastgesteld. 

Aan alle vrijwillegers van den B.V.L. 
wordt tevens een "Gedenkplaat" uitge
reikt, een reproductie van de schilderij 
door den Landstorm aangeboden aan 
het Prinselijk Paar bij Hoogstderzelver 
Huwelijk. 

De Amsterdamsche afdeelingen ruk
ken in December op naar den Stads
schouwburg, alwaar zij bij "Een Histo
risch Spel" zich zullen verzamelen. 

STELLING VAN AMSTERDAM 

Het secretariaat der Gewestelijke 
Landstorm Commissie is met ingang van 
16 October 1937 gevestigd: Prinses 
Julianastraat 6, Amsterdam-W. 

KENNEMERLAND. 

Het secretariaat der Gewestelijke 
Landstorm Commissie is met ingang van 
23 October 1937 gevestigd: Lucas van 
Leydenlaan 17, Heemstede. 

A. KUYVENHOVEN'S 
Kisten-, Broeiromen- en Vntenfabriek 
Zuideinde 13 NAALDWIJK Tel.35 

Schitterend helder en frisch, 
Wat door "De Ruiter" gewasschen is! 

STOOMWASSCHERIJ "DE RUITER" 
Tulpenburg 30-30a, Leeuwarden, tel. 5707 

Uit de afdeelingen 

Aalten, 10 Sept. Onder zeer veel belangstel
ling is het 40-jarig huwelijksfeest van den h,zer 
en mevrouw Jos. Driessen-Beckmann herdacht, 
zoomede het 40-jarig bestaan der N.V. Herman 
Driessen & Zoon. De heer Driessen is lid van 
de plaatselijke landstormcommissie van Aalten. 
In dit verband bracht overste Buurman de ge
lukwenschen over der gewestelijke landstorm
commissie, onder overhandiging van een bloem
stuk. 

Abbenes, Op 5 November organiseert de 
plaatselijke landstormcommissie Abbenes een 
propagandavergadering in de Cornelia Sophia
school, alwaar de propagandist J. A. Neuyen Jr. 
een causerie zal houden en -de gedenkplaten 
zullen worden uitgereikt. Ter afwisseling zullen 
er eenige films worden vertoond. 

Amsterdam, De plaatselijke landstormcommis
sie Amsterdam centrum hie1d op 6 October in 
de Koningszaal van Artis een propagandafeest
vergadering, waar generaal-majoor H. Zeeman 
een propagandarede uitsprak, terwijl tevens een 
vaandel werd aangeboden. Dezen avond, welke 
geleid werd door den voorzitter, mr. J. L. Bak
huysen Schuld, werd den vrijwilligers bovendien 
een gedenkplaat uitgereikt. Na de pauze sprak 
generaal Ch. Kiès een opwekkend woord tot de 
Landstormers. Vele autoriteiten gaven door hun 
aanwezigheid blijk van belangstelling in den 
B. V.L. 

Arnemuiden, 15 Sept. M. de Meulmeester, 
1e prijs met 50 pt. 

Arnhem. In het begin van 1937 is door een 
achttal leden onder leiding van den fourier 
Stip een aanvang gemaakt met het slaan van 
een colonne-geweer. Reeds tweemaal is deze 
groep in een vergadering opgetreden. Deze 
colonne is bijzonder goed geslaagd en maakt 
een zeer mooien indruk. Wanneer andere afdee
lingen bij feestvergaderingen van deze colonne 
gebruik willen maken, zullen we gaarne onze 
medewerking verleenen. 

Onder den res. pl. leider den lt. Mink is een 
gymnastiekgroep opgericht met een flink aan
tal deelnemers. Ook deze groep hoopt in het 
a .s. winterseizoen op een jaarvergadering van 
de afdeeling een programmapunt te kunnen 
vullen. 

Bovenstaande zal zeker den innerlijken groei 
van de afdeeling bevorderen, maar bovendien 
een mooie propaganda naar buiten zijn. 

In 1937 is deelgenomen aan een marsch van 
30 K.M. uitgeschreven door den Bond van pl. 
sportvereenigingen te Zutphen, aan een marsch 
van 30 K.M. te Doesburg uitgaande van de Chr. 
wandelsport-vereeniging Drusia en aan een 
marsch van 30 K.M. te Ede. Bovendien hebben 
in dezen zomer 6 leden deelgenomen aan een 
marsch van 70 K.M. te Zeist. 

Begin Juli werd de derde B.V.L.-marsch ge
organiseerd. 

Het aantal deelnemers voor dezen marsch was 
dit jaar weer grooter dan in 1936. Bij dezen 
marsch waren 825 tippelaars aan den start. Het 
eerste gedeelte van den tocht ging door Arnhem, 
waar de lange colonne veel bekijks had. Het ge
heel maakte een zeer keurigen indruk en is een 
uitstekende propaganda voor onzen B.V.L. ge
weest. 

De jury voor dezen marsch bestond uit de hee
ren kolonel b.d. W. v. Ingen Schouten, secr. Ge
west . Landstormcomm. de Veluwzoom; overste 
J. W. Buurman, commandant van het L.S.K. de 
Veluwzoom; overste b .d. H . J. v. Lingbeek, com~ 
mandant Arnhemsche Burgerwacht; majoor b.d. 
F. Dieleman van het Kon. Ned.-Ind. Leger; mr. 
J. W. U. Doornbos, voorzitter pl. commissie afd. 
Arnhem; res.-kapt. J . J. N. Cramer; kapt. H. S. 
J. Kamevaer van 19 R. I.; D. A. v. Strai:en, 
voorzitter pl. commissie Velp. 

De navolgende B.V.L.-afdeelingen hebben aan 
dezen marsch deelgenomen: Arnhem, Breda, 
Nijmegen, Velp, Renkum, Doesburg, Schaars
bergen, Ede, Aalten, Lunteren, Rheden-De Steeg 
en Oosterbeek. Verder 17 militaire'-, politie- en 
burgerwachtgroepen en 10 sportvereenigingen. 

Na afloop van den marsch werden door den 
kolonel v. Ingen Schouten de extra prijzen uit
gereikt. De kolonel sprak er hierbij zijn voldoe
ning over uit, dat de B.V.L.-marsch steeds meer 
populair begint te worden en wees op het steeds 
toenemende aantal. deelnemers. 

Bovendien had de jury met groote bewonde
ring de marschvaardigheid van de groepen gade
geslagen. 

De navolgende prijzen werden uitgereikt: 
B.V.L.-groepen: le prijs afd. Velp : 2e prijs 

afd. Schaarsbergen; 3e prijs afd. Aalten. 
Militaire groepen zonder gevechtsbepakking: 

lste prijs militaire politie Arnhem; 2e prijs 

rijksveldwacht Arnhem; 3e prijs Roode Kruis 
Arnhem. 

Militaire groepen met gevechtsbepakking: 1e 
prijs 8 R.V.A. Ede; 2e prijs B.V.L. Nijmegen; 
3e prijs 8 R. I. Arnhem. 

Wandelsportver. : 1e prijs Ver. L.O.L. Benne
kom ; 2e prijs Vesta Arnhem; 3e prijs Drusia 
Doesburg. 

Deze welgeslaagde dag werd met het zingen 
van ons volkslied besloten. 

In Juli werd door een detachement van 19 
man onder den pl. leider aan de vierdaagsche 
deelgenomen. De tocht is zonder uitvallers vol
bracht. Vóór het vertrek werd het detachement 
geïnspecteerd door den korps-et., die er zijn 
voldoening over uitsprak, dat uit de Veluwzoom 
voor de tweede maal een detachement naar de 
vierdaagsche ging. De overste wees er op, dat 
door deze 19 man in dezen de eer van het korps 
was hoog te houden en sprak den wensch uit, 
dat voor allen de tocht een gunstig verloop 
mocht hebben. 

Na afloop van den marsch werden door den 
voorzitter van de pl. commissie mr. Doornbos 
de medailles aan de deelnemers uitgereikt. 

In den afgeloopen zomer werden in totaal 14 
schietoefeningen gehouden, waarbij het aantal 
deelnemers zeer groot was. 

Deze zomerschietoefeningen werden besloten 
met een wedstrijd op 9 en 11 Sept. j.l., waaraan 
tevens een wedstrijd handgranaatwerpen ver
bonden was. Aan den schietwedstrijd namen 65 
leden deel; aan het handgranaatwerpen 51 le
den. De uitslag was: 

Koningsschutters: Slakhorst 1ste pr., 92 p.; 
Tiemens 2e pr., 90 p.; Schepers 3e pr., 89 p,; 
lt. Mink 4e pr., 89 p. 

Scherpschutters: Adj. Assies 1e pr., 90 p.; 
Kurth 2e pr., 90 p. 

Schutters 1ste klasse: Huisman 1e pr., 86 p.; 
Binsbergen 2e pr., 85 p.; Evers 3e pr, 82 p.; 
v. Dijk 4e pr. 82 p. 

Schutters 2e klasse: Budel 1e pr., 85 p.; Hol
leman 2e pr., 80 p.; Seising 3e pr., 79 p.; Bres
ser 4e pr., 78 p. 

De uitslag handgranaatwerpen was: lt. v. Beek 
1e pr.; v. d. Ven 2e pr.; Jorna 3e pr.; Bresser 
4e pr.; v. Dijk Se pr.; Weitjes 6e pr.; Pik 7e pr.; 
Huisman Be pr.; lt. Ovink 9e pr.; Asselman 10e 
pr.; Hulstein 11e pr.; lt. Hulleman 12e pr.; lt. 
v. Reenen 13e pr.; Onneking 14e pr. 

De voorzitter van de pl. commissie heeft aan 
het einde van den wedstrijd de prijzen uitge
reikt. De wisselbeker, de majoor Dieleman
beker, werd dit jaar gewonnen door den sergt. 
Slakhorst. 

Beesel. Door de plaatselijke afdeeling werd 
een propagandavergadering gehouden in het 
lokaal A . Hendrix-Niemans. De secretaris der 
gewestelijke landstormcommissie in Limburg, 
1e luit. Merkus, hield een spreekbeurt over doel 
en wezen van den Vrijwilligen Landstorm. 

Binnenkort zullen door de zorg van den 
plaatselijken leider, den heer Willemsen, oefe
ningen en wedstrijden worden gehouden; niet
aangesloten dienstplichtigen kunnen zich alsnog 
opgeven. Over eenigen tijd zal een tweede 
propaganda-bijeenkomst plaats hebben, waarbij 
een klankfilm wordt geboden. 

Onder dank aan alle aanwezigen, inzonder
heid pastoor Backh11ys en den burgemeester, 
werd deze goed geslaagde bijeenkomst gesloten. 

Bergen (L,),, 31 Aug. le prijs: G. Josten. 

Berkdijk, 1 Sept. Eerste drie prijswinnaars 
sefaoen 1937: 1. P. Gommers, 396 pt.; 2. C. 
Nauwens, 395 pt.; 3. M. v. d. Ven, 388 pt. 

Buitenpost, 30 Aug. Eerste-prijswinnaar: R. 
Ferwerda, met 50 pt. Aanwezig waren o.m. de 
heeren dr. C. J. Goslinga en H. J. Fernhout. 

Bunde, 24 Sept. Oprichtingsvergadering. 
Aanwezig waren o. a. burgemeester jhr. 

Van Aefferden, pastoor Frencken, wethouder 
Hennekens en verschillende notabelen der ge
meente. Door den secretaris der gewestelijke 
landstormcommissie, luit. Merkus, werden 't doel 
en de werking van genoemd korps uiteengezet. 
De gelegenheid tot het stellen van vragen werd 
ruim benut. 

Bussum. Aan res.-kapitein H. J. Ch. Louman 
is, op diens verzoek, op de meest eervolle wijze 
ontheffing verleend uit zijn functie als plaatse
lijk leider. Als zoodanig is benoemd de heer 
G. A. H. Schaftenaar, Batterijlaan 25a, tel. 3680. 

Cadzand, 6 Aug. Heden had hier een droeve 
plechtigheid plaats. De landstormers van de 
afdeeling Cadzand droegen hun kameraad Jacob 
Vastenhout naar zijn laatste rustplaats. De ge
westelijke commissie was vertegenwoordigd 

De Friesche Zaadhandel - G. J. WOUDA 
ORANJEWOUD 

Zaden en Orig. Friesch pootgoed 
vraagt nog 

LANDSTORMERS 
om in plaatsen, waar we nog niet vertegen
woordigd zijn, nieuw terrein te veroveren. 
_.,. Vraagt onze Agentschapsvoorwaarden. 

door haar secretaris, luitenant J. G. Eckhardt, 
uit Goes. 

Castenray, 14 Aug. Schietwedstrijd. Eerste
prijswinnaar: H. Emonts, met 96 pt. Aanwezig 
waren o.m. pastoor Verheggen en de heer Volle
bergh, voorzitter der plaatselijke commissie. 

Didam, 18 Sept. Bij den schietwedstrijd waren 
o.m. aanwezig, van "De Veluwzoom", de heeren 
overste Buurman, majoor Dieleman en Jalink; 
ook •burgemeester W. B. Kronenburg gaf blijk 
van •belangstelling. Enkele uitslagen: 

Korpswedstrijd 1e klasse : 1e pr. Burgerwacht 
De Steeg, 236 pt.; 2e pr. B.V.L. Babberich, 234 
pt.; 3e pr. B.V.L. Beek, 233 pt.; 4e pr. B.V.L. 
Didam, 227 pt.; Se pr. B.V.L. Gendt, 223 pt.; 
6e pr. Burgerwacht Beek, 221 pt. 

Korpswedstrijd 2e klasse: 1e pr. B.V.L. Her
wen en Aerdt, 230 pt.; 2e pr. Burgerwacht De 
Steeg, 225 pt.; 3e pr. Bur,gerwacht Gendt, 225 
pt.; 4e pr. B.V.L. Didam, 216 pt.; Se pr. B.V.L. 
Babberich, 206 pt. 

Personeele baan, 1e groep: 1e pr. A. W. Aal
bers, De Steeg, 49 pt.; 2e groep: 1e pr. H. 
W eijenberg, Beek, 50 pt. 

Vrije baan (9 schoten): 1e pr. Th. A. van Huet, 
Pannerden, 90 pt. 

Dinther, 5 Sept. Eerste drie prijswinnaars van 
den wedstrijd, die op 25 Juli, 8, 22 en 29 Aug. 
is gehouden, waaraan 92 vrijwilligers hebben 
deelgenomen: M. v. Helvert, 145 pt.; M. v. d. 
Leest (Gz.), 144 pt.; P. v. Krieken, 143 pt. 

Dongen, 8 Sept. L. Zeijlmans, 93 pt. 

Drunen, 14 Sept. J. v. d. Bosch, 95 pt. 

Duivendrecht, 17 Sept. De plaatselijke land-
stormcommissie bestaat thans uit de heeren: 
J. A. Burger, voorzitter; R. v. d. Meer, secr.
penningmeester, plaatselijk leider; E. Fakkeldij, 
J. de Kwant, J. G. F. Primus, A. G. de Heij, 
A. Offenberg en G. J. van Dijk. 

1 December jaarlijksche ledenvergadering met 
prijsuitreiking. 

Garrelsweer, 23 Sept. Schietwedstrijd. De 
prijzen werden door kapitein v. d. Wal uitge
reikt: afd. s.s.: K. Werkman, 95 pt.; N. M. 
Zuidveld, 95 pt.; R. Venhuizen, 93 pt.; afd. 1e 
klas: D. Niehof, 89 pt.; 2e klas: P. Groenen
dijk, 82 pt. 

Gemert, 3 Sept. Enkele uitsla.gen van het ge
houden schietconcours. 

Schietwedstrijd met K.S.O.-patronen: 1. A. 
v.d. Ven, Vught; 2. A. v.d. Broek, Den Bosch; 
3. A. v. d. Pol, Gemert. 

Schietwedstrijd met de luchtbuks: 1. W. Spie
rings, Gemert; 2. W. Klerks, Woensel; 3. H. 
van Lieshout, Gemert. 

Direct na afloop van het concours werden de 
prijzen, voor zoover de winnaars nog aanwezig 
waren, in het café van den heer P. v. Eldonk 
te Handel uitgereikt. 

Gilze, 2 Sept. Eerste drie prijswinnaars: 1. 
Chr. Klaassen, 277 pt.; 2. Adr. de Bruin, 263 pt.; 
3. Adr. Botermans-v. Dorst, 261 pt. 

Gorinchem. Dezer dagen had in het Roxy
thea ter een bijeenkomst plaats van de plaatse
lijke afdeeling. Na opening door den voorzitter, 
mr. Vonkenberg, werd overgegaan tot de uit
reiking van het brevet aan scherpschutt-2rs. Bij 
afwezigheid van overste Linden geschiedde deze 
uitreiking door den reserve-kapitein E. G. Q. 
van Tilburg, alhier. De navolgende personen 
verkregen het brevet: J. Hootsen, Van Dijk en 
Versteeg. De prijzen, behaald bij de onderlinge 
schietwedstrijden, werden uitgereikt door luite
nant Groenen-dijk, den gewestelijken secretaris. 

Tegenwoordig waren o.m. het college van 
burgemeester en wethouders en majoor Alma, 
garnizoenscommandant. 

Alle leden van de afdeeling ontvingen een 
reproductie van het schilderij van Willy Sluyler, 
aangeboden door den B.V.L. aan H.K.H. Prinses 
Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard, ter gelegen
heid van hun huwelijk. 

De zaal was propvol en er was een zeer ge
animeerde stemming. Na afloop van het offi
cieele gedeelte werd een film vertoond. 

's-Gravenhage, 9 Oct. Pistoolschietwedstrijden 
op Waalsdorp. 65 reserve-officieren namen aan 
den kamp deel, ,die zwaar was, omdat de afstand 
van schutter tot doel niet minder dan 30 meter 
was; er werd zoowel met de rechter- als met 
de linkerhand geschoten, max. aantal punten 144. 

Reserve gen.-majoor H. de Iongh, inspecteur 
van den vrijwilligen landstorm, vergezeld van 
1e luit-adjudant H. J. Koning, heeft een lang
durig bezoek aan den wedstrijd gebracht. 

Bij de prijsuitreiking hebben, na een inhiding 
van overste Boots, nog het woord gevoerd de 
heeren L. G. Royaards en ir. M. C. E. Bongaerts, 
resp. voorzitter van de gewestelijke en van de 
plaatselijke landstormcommissie. 

Groningen, 4 Sept. De afd. Groningen van het 
V.L.S .K. Motordienst heeft heden motor- en 
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Landstormavond te 's-Gravenha.ge in den Dierentuin op 30 Sept. 1937. 

autowedstrijden gehouden, waarbij 66 deelne
mers geboekt werden. Om 1 uur werden de 
routekaarten uitgereikt en om 2 uur vertrok de 
eerste deelnemer. Om de minuut vertrokken 
hierna de deelnemers, voor het Station langs, 
over de Viaduct, om in de richting Haren te 
verdwijnen. 

Het traject, hetwelk een totale lengte had 
van 151.5 K.M., voer-de eerst langs Wester
broek, Sappemeer, Noordbroek, Nieuwolda naar 
Delfzijl, waar de eerste finish zich bevond. Direct 
hierop werd gestart voor den Stafkaartleesrit, 
waar den deelnemers 'n goede oefening wachtte 
in terrein- en temporijden, daar dit traject 
voerde langs de zand- en binnenwegen van het 
Groninger terpenland en binnen 50 minuten af
gelegd moest worden. 

In Westeremden werd opnieuw gestart voor 
het laatste traject, hetwelk via Kantens, Baflo, 
Oldehove, Noordhorn, Hoogkerk naar het Stads
park terugvoerde en, evenals het eerste deel 
van den rit, met een gemiddelde snelheid van 
40 K.M. per uur moest worden gereden. 

Om 6 uur kwam de eerste deelnemer zich 
melden aan de finish, waarna gekádelijk alle 
deelnemers binnenkwamen; om half acht kon 
de controle worden opgeheven. 

Grootegast, 15 Sept. Schietwe-dstrijd. De 
voorzitter der plaatselijke commissie, burge
meester Van der Munnik, sprak een hartelijk 
welkomstwoord tot alle aanwezii!en, in het bij
zonder tot kapitein Van der Wal als secretaris 
van de gewestelijke lan-dstormcommissie. Daarna 
sprak hij den heer A. Wierenga toe, die als 
plaatselijk leider eervol ontslag had gevraagd 
en verkregen. De voorzitter roemde het werk 
van den heer Wierenga, die van 1918 af als 
plaatselijk leider had dienst gedaan, en dankte 
hem daarvoor. Vervolgens installeerde hij den 
heer M. W. Kruijer als nieuwen plaatselijken 
leider. Namens de gewesteJijke landstormcom
missie bood de kapitein den heer Wierenga een 
blijk van waardeering aan , terwijl de nieuwe 
plaatselijke leider hetzelfde deed namens de 
leden. De heer Wierenga dankte voor het aan
gebodene. 

1e prijzen: s.s.: W. v. d. Hoek, 99 pt.; 1e kl.: 
J. Reitsma, 89 pt.; 2e kl.: S. de Vries, 72 pt. 

Haaften, Na de wedstrijden tusschen de afd. 
Aalst, Gameren, Haaften, Herwijnen en Waar
denburg, volgde een prijsuitreiking, waarbij o.m. 

gevoerd. Na deze begroetingsre-de werd over
gegaan tot de prijsuitdeeling, waarop de secre
taris der wedstrijdcommissie, de heer J. van 
Arkel, zich van zijn taak kweet. De voornaam
ste prijswinnàars faten we :hieronder volgen. 

Korpswedstrijd A: 1. Haaften; 2. Aalst; 3. 
Waardenburg. 
Korpswedstrijd B: 1. Waardenburg; 2. Haaften; 
3. Herwijnen. 

Personeelswedstrijd A: 1. J. Noordanus te 
Waardenburg; 2. J. H. Lovink te Haaften; 3. D. 
Stam te Haaften. 

Personeelswedstrijd B: 1. W. A. den Otter 
te Waardenburg; 2. R. de Koek te Waarden
burg; 3. G. M. van Heuckelum te Haaften. 

Vrije-·baanwedstrijd: 1. W .A. Sterrenberg te 
Haaften; 2. W. Maas; 3. G. J. Rooijens te 
Haaften. 

Haamstede, 6 Sept. J. P. Jonker, 47 pt. 

Hoog-Blokland. Als plaatselijk leider van deze 
jonge afdeeling is voorloopig aangewezen W. 
Slob, wonende Minkeloos 288. We zijn er van 
overtuigd, dat het een goede keuze is. En al~ 
de leden van deze afdeeling zich voornemen 
Hoog-Blokland te doen zijn een hoog blok tegen 
elk revolutiegevaar, dan zijn we er van over
tuigd, dat we daar een goeden tijd tegemoet 
gaan. De schietoefeningen nemen weldra een 
aanvang. In het begin niet te fijne .korrel nemen, 
anders heb je kans dat het mis is. 

Hoogvliet, 13 Sept. Ledenverga,dering, waarbij 
de heer Van der Mast, secretaris der geweste
lijke commissie, aanwezig was. Tot lid van de 
plaatselijke commissie werd aangezocht de heer 
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Groente-, Bloem- en Landbouwzaden 
Friescbe Kleipootaardappelen, enz. 
Op plaatsen, waar niet vertegenwoor
digd, nog actieve verkoopers gevraagd. 

J. H. Schaberg, die deze benoeming heeft aan
genomen. Gepoogd wordt een eigen afdeelings
vaandel te verkrijgen. Besprekingen zijn gaande 
om een schietwedstrijd te houden tusschen de 
afdeelingen Pernis, Poortugaal, Rhoon en 
Hoogvliet. 

Kaatsheuvel, 18 Sept. De hoogste schutter van 
de zomerschietoefeningen is H. A. Eisbout, met 
344 pt. 

Kerkdriel, 1 Sept. Eerste-prijswinnaars, s.s.: 
Chr. Laheij Jzn., 492 pt.; voorts kl. A: K. van 
Alem; kil. B: J. Ackermans; kl. C: Jac. Spijkers. 

Kortgene, 8 Sept. Eerste-prijswinnaar: D. de 
Lange, ligg. 46, kn. 41, st. 40, totaal 127 pt. 
De wedstrijd is gehouden in tegenwoordigheid 
van den burgemeester en den secretaris dezer 
gemeente. 

Krommenie. De klankfilm "Je Maintiendrai" 
zal op 14 Dec. a.s. ailhier worden vertoond voor 
de landstorm-afdeeling Krommenie. Het belooft 
een mooie avond te worden. Alle leden op het 
appèl. 

Leidschendam, 13 Sept. Bij de hartelijke hul
diging van burgemeester Keijzer, voorzitter van 
de landstorm-afdeelingen Leidschendam en 
Stompwijk, bij gelegenheid van zijn 25-jarige 
ambtsbediening, was de Nationale Landstorm
commissie vertegenwoordigd door res. kapitein 
G. F. Boulogne en de gewestelijke landstorm
commissie Zuid-Holland: West door haar vol
tallig dagelijksch ,bestuur. Een schat van bloe
men en geschenken vertolkte de gevoelens der 
burgerij. 

Lepelstraat, 27 Aug. Prijsverschieting, waarbij 
het - mede door de groote opkomst van de 
leden - echt gezellig toeging. De heer Ant. de 
Wit werd winnaar van de vrije baan. 

Lisserbroek. De plaatselijke landstormcommis
sie organiseert op 20 Oct. a.s. een ledenverga
dering, op welke de gedenkplaten aan alle vrij
willigers zullen worden uitgereikt. 

De heer J. A. Neuyen Jr. zal een propaganda
woord spreken, terwijl weder eenige films zullen 
worden vertoond. 

Lithoyen, 30 Sept. Uit het verslag van den 
gemeenteraad: Een verzoekschrift van de plaat
selijke afdeeling van den B.V.L. om een bij
drage voor een schietwedstrijd komt niet in 
behandeling omdat het ongezegeld is! 

Lochem, 4 Sept. Wedstrijd van de afdeelin
gen Lochem, Laren en Barchem. 1e pr. B. Klein 
Geltink, 89 pt.; 2e pr. S. G. van der Neer, 87 pl.; 
3e pr. J. van der Haar, 86 pt. 
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De burgemeester van Lochem sprak een op
wekkend woord. 

Loon op Zand, 20 Sept. Bij een wedstrijd om 
den wisselbeker werden door de eerste B.V.L.
vijftallen de volgende punten behaald: Loon op 
Zand 249; St. Joachimsmoer 237; Berkdijk 212; 
Kaatsheuvel 232. 

Maasbracht, 17 Aug. G. H. Cnoops, 97 pt. 

Marken, 3 Sept. Plotseling is de heer Pieter 
Visser Kzn. uit zijn arbeidzaam leven weggeno
men. In tal van corporaties bekleedde hij een 
leidende functie; o.m. was hij lid van de plaat
selijke landstormcommissie. 

Megen (Haren), 9 Sept. Eerste prijs na loting 
met 59 pt. L. Quax; 2e pr. J. van Asdonk. 

Moergestel, 8 Sept. Eerste prijs P. F. van 
Gisbergen. Aan den wedstrijd namen meer dan 
50 vrijwilligers deel. 

· Nieuwerkerk (Z,), 4 Sept. J. Folmer, eerste 
prijs met 92 pt. 

Nieuwe Schans, 9 Sept. Eerste prijzen: s.s.: J . 
Driegen: 1e kl.: R. Postma. Met den burRemees
ter waren mede aanwezig de heeren Witman, 
Ploos van Amstel, Bontkes Gosselaar en kapi
tein v. d. Wal. 

Noordwijkerhout, 10 Sept. Bij gelegenheid van 
de Oranjefeesten hield de B.V.L.-afdeeling een 
schietwedstrijd. Eerste prijzen, afd. A: P. van 
Leeuwen, horloge; afd.. B: H. van Denzen, siga
rettenkoker. 

Nuenen, 14 Sept. Enkele uitslagen van de 
wedstrijden in Nederwetten, waaraan ruim 200 
schutters deelnamen: 

Korpsprijzen: 1. Deurne 238 pt.; 2. Nederwet
ten 234 pt.; 3. Helmond 233 pt.; 4. Bakel, 232 pt.; 
5. Gemert 229 pt.; 6. Nuenen 229 pt. 

Klasse A: 1. Ad. Raaijmakers, Ne,derwetten; 
2. J. Martens, Deurne; 3. v. d. Nieuwenhof, 
Bakel. 

Klasse B: 1. P. J. van Dijk, Bakel; 2. Prinsen, 
Deurne; 3. Munsters, Deurne. 

Klasse C: 1. J. Vlemminx, Deurne; 2. v. d. 
Weijer, Deurne; 3. P. v. Ansum, Bakel. 

Oeffelt. Prijsuitreiking en vaandeluitreiking. 
De leiding van den avond berustte bij burge
meester C. Remmen. Aanwezig waren: 1het dag. 
bestuur der Gewestelijke Commissie, pastoor 
Van Amstel en de beide wethouders der ge
meente. 

Na_ het wel..,.omstwoord van burgemeester 
Remmen hield burg. Van Beek uit Boxtel een 
propaRandarede en installeerde de plaatselijke 
commissie. 

Enkele uitslagen: Afd. 1: 1e pr. W. Loonen, 
Overloon; 2e pr. J. van Casteren, Beugen. Afd. 
Il: 1e pr. J. Gijs,bers, Haps; 2e pr. K. Thijssen, 
Haps. 

Oldehove, 2 Sept. In de plaats van den heer 
J. A. Siccama is door de gewestelijke landstorm
commissie tot plaatselijk leider benoemd de 
heer A. Omta, alhier. 

Oosterbierum, 30 Aug. Eerste prijzen, kl. A: 
F. de Vries te Sexbierum; kl. B: P. de Witte te 
Tzummarum. 

Korpswedstrijd: Sexbierum 225 pt.; Minnertsga 
222 pt.; Oosterbierum 221 pt.; Tzummarum 216 
pt. Houder van den wisselbeker voor één jaar 
werd de afdeeling Sexbierum. 

Oosterend, 11 Sept. Na een wedstrijd te 
Wommels moest de zilveren wisselbeker, die 
reeds tweemaal door de afd. Oosterend gewon
nen was, aan de afd. Welsrijp worden afgestaan. 

de burgemeester van Haaften het woord heeft EEN GOEDE RAAD AAN DE PENNINGMEESTERS DER PLAATSELIJKE AFDEELINGEN. 

Puntenaantallen: Welsrijp 458, Oosterend 457, 
Roodhuis 452 en Wommels 449. Hoogste schut
ter was A. Leenman uit Oosterend met 98 p. 

Abonneert U nog heden 
op ,,Het Landstormblad'' 

Wie zich thans abonneert, ontvangt de nummers, 
welke dit Jaar nog zullen verschijnen, gratis. 

Vult 
nevengedrukt aanmeldingsformulier nauwkeurig in 
en verzendt het in een enveloppe, gefrankeerd 
met J ½ cent, aan de administratie van "Het 
Landstormblad", Koninginnegracht 50, Den Haag. 

Naam en voorletters 

Straat en huisnummer 

Woonplaats 

Gemeente 

INTEEKENBILJET 

De hiervoren genoemde vrijwilliger / lid eener Landstormcommissie / particulier 

wenscht zich te abonneeren. 

Abonnementsprijs per jaar f 0.75 voor leden van den Bijzonderen Vrijwilligen 

Landstorm en f 1.50 voor anderen. 
Handteekening van den abonné: 
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Vaandeluitreiking te Oeffelt. 

LANDSTORM
FILM-A VONDEN 

Bennekom 16 Nov. Nieuweroord 30 Nov·. Noordwijk 
Winterswijk 17 Nov. Zierikzee 7 Dec. Drente 
Joure 18 Nov. Goes 8 Dec. Schoonebeek 
Idem 19 Nov. Herwijnen 9 Dec. Drente 
Friesland 23 Nov. Hoek v. Holland 10 Dec. Urk 
Wolvega 24 Nov. Venhuizen 14 Dec. Krommenie 

Nov. Terschelling 25 Nov. Bovenkarspel 15 Dec. Tilburg 
Nov. Ambt Vollenhove 
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ZWOEGER EN LUIWAMMES. 
Op een pijlschot afstand van de rivier 

stonden twee armzalige hutten. 
In de eene woonde de handwerksman 

Zwoeger en in de andere de visscher 
Luiwammes. 

Zwoeger werkte als smidsknecht bij 
een baas, die geweldig gierig was. Daar
om verdiende hij, ofschoon hij z'n vak 
tot in de puntjes verstond, slechts een 
zeer karig loon. 

Dit was des te spijtiger, omdat Zwoe
ger behalve z'n vrouw nog zes kinderen 
had, allemaal meisjes, die levenslustig 
waren en zoo kerngezond als de vischjes 
in de rivier, zoodat ze haar ouders haast 
de ooren van 't hoofd hapten. 

Ze heetten: Grietje, Pietje, Mietje, 
Rietje, Wietje en Sofietje. De laatste 
was de jongste, een stil, eenvoudig kind. 
Maar haar vijf zusjes waren lawaaierige 
pronkstertjes, die zich op 't stoepje in 
de rivier zaten te spiegelen, om te zien, 
hoe mooi haar krulletjes waren en de 
Schotsche jurkjes, die haar Moeder zelf 
voor haar kroost naaide met opoffering 
van haar nachtrust. 

Op zekeren avond kwam Vader Zwoe
ger zoo zwart als een schoorsteenveger 
weer van z'n werk. Eer hij 't hutje bin
nentrad ging hij ouder gewoonte zich 
eens flink in 't blanke water der rivier 
poedelen. 

Terwijl hij zich bukte, om een paar 
handvollen water te scheppen, zag hij 
vlak aan den kant op den bodem iets 
geels glinsteren. Hij stak z'n hand in 't 
water, en ... o wonder! daar had hij een 
gouden plaatje, dat als de zomerzon 
prachtig glansde! Eerst dacht hij te 
droomen. Maar toen hij 't nog eens be
keek en betastte, bleek het echt goud 
te wezen. 

Daar kwamen de zes Zwoegertjes op 
,een drafje uit de hut aanhollen! ,.Wat is 
dat, vader?" snaterden ze als jonge 
ganzen door elkander. Ze gingen op de 
punten van haar klompjes staan, om 't 
beter te kunnen zien. 

"0, o!" kraaiden ze allemaal, terwijl 
ze van pret in haar handjes klapten. 

,.Is dat goud, Vader?" vroegen ze met 
groote oogen van verbazing. 

,.Ja, kindertjes! dat is nu echt goud!" 
was 't antwoord. 

"Och, Vader! maak U voor ieder van 
ons er een gouden ringetje van!" smeek
ten de oudste vijf. 

Maar Sofietje, die wat achteraan had 
gestaan, zei: ,.Nee, Vader! U moet er 
voor Moeder een prachtige broche van 
maken, en voor U zelf een horlogeket
ting of een dasspeld!' 

Toen begonnen de anderen met een 
scheef gezicht tegen haar jongste zusje 
geweldig te kakelen. 

"Stil, stil, kindertjes! we gaan eerst 
den brijpot leegmaken, en dan zullen we 
wel 's verder zien! Maar eerst moet 
Moeder de vondst ook eens bekijken!" 

Nu! Moeder wist ook niet wat ze zag, 
toen zij het plaatje, dat als een spiegel 
blonk, van alle kanten beschouwde. 

Vader lei z'n schat op een veilig plekje 
boven in 't hoekkastje en draaide het 
werveltje er stevig op vast. 

Intusschen schepte Moeder het avond
eten op. 

Och, och! wat zaten de Zwoegertjes 
te schrokken, om maar gauw over 't 
gouden plaatje te kunnen beslissen. De 
meeste zusjes hapten en slokten zoo 
gulzig, dat ze groote blaren op de tong 
kregen. 

Nadat de disch was opgeruimd, gin
gen ze allen rondom den grooten schat 
zitten, met wange~jes, die gloeiden van 
nieuwsgierigheid. 

Toen sprak Vader: ,.Wat zegt U er 
van, Moeder? Wat zullen we met dit 
gouden plaatje aanvangen?" 

Zij greep den potlepel en zwaaide 
daarmee driemaal boven haar hoofd. 
Dit deed zij altijd, wanneer ze een be
slissing moest nemen. Daarop trok ze 
drie rimpels in haar voorhoofd en zei 
tot haar man: ,.Gijsbert! graveer er een 
beeltenis in van onzen goeden Koning, 
en breng het hem ten geschenke!" Toen 
trokken de oudste vijf zusjes een gezicht 
van ,een el lang, omdat ze begrepen, dat 
ze nu wel naar een gouden ringetje kon
den fluiten. Ze begonnen te mopperen; 
maar Vader Zwoeger maakte korte met
ten en commandeerde: ,.Sofietje mag 
nog 'n uurtje opblijven; maar jullie met 
je bemoeizucht en zure gezichten gaat 
direct naar bed! Ingerukt, marsch!" 

Zwoeger vond het voorstel van z'n 
vrouw fijn bedacht. Ja! een beeltenis 
van den goeden koning te paard zou hij 
vervaardigen! 

Nu was voor enkele weken de sik ge
storven en omdat er geen geld was, om 
een nieuwe te koopen, bleef het stalletje 
leeg. Moeder had het goed schoon ge
schrobd en nu mochten de zes zusjes, als 
het slecht weer was, voortaan in 't 
sikkekamertje spelen. Maar nu nam 
Vader het 's avonds, als de kinderen 
naar bed waren, in beslag, om daar in 
alle stilte zijn kunstwerk tot stand te 
brengen. Moeder schoof er gezellig bij 
met een berg kapotte kousjes en ge
scheurde kleertjes. 

Zoo arbeidde Zwoeger drie maanden 
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lang onafgebroken elken avond drie 
uren achter elkaar, en toen was de 
beeltenis voltooid. 

O! wat een prachtig; kunstvol werk
stuk was het! 

Hoe fier zat de Koning met z'n zwaard 
in de hand, in z'n wapperenden mantel 
gehuld en z'n hoofd versierd met de 
vorstelijke kroon, op zijn steigerend ros! 
Het was alles zoo fijn, zoo kunstig ge
graveerd, dat paard en vorstelijke ruiter 
schenen te leven. 

Nu trok Zwoeger met z'n prachtig ge
schenk, dat door z'n vrouw tusschen 
wollige watten in een keurig doosje ver
pakt was, naar het Paleis. 

De Koning, op zijn rood fluweelen 
troon met goud afgezet, ontving hem 
vriendelijk. 

Met een diepe buiging bood Zwoeger 
z'n geschenk aan, dat de Vorst in blijde 
verrassing dankbaar aanvaardde. Hij 
was met de prachtige beeltenis zoo in
genomen, dat hij Zwoeger •een groote 
gouden staaf schonk, die zoo zwaar was, 
dat drie lakeien dien slechts met veel 
moeite naar z'n hutje konden weg
dragen. 

Dat was een feest, toen Vader met 
z'n reusachtigen schat thuis kwam! 
Moeder gaf de vorstelijke dragers elk 
drie goudgele eierpruimen; meer kon ze 
niet geven, omdat ze haar drie laatste 
duiten aan den bakker had moeten be
talen voor brood. 

0, o! wat stonden de meisjes rond
om dien staaf van 't fijnste goud te dan
sen en te zingen! 

Nu kregen ze allemaal een moo1en, 
gouden ring en Moeder een prachtige 
broche, zooals drie uren in den omtrek 

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN 
BLOEMENMAGAZIJN 

LANGE HOUTSTRAAT 17, 's-GRAVENHAGE 

geen enkele vrouw droeg. Voor al deze 
pracht-cadeaux was natuurlijk nog 
slechts een kléin stukje van de reuze
staaf gebruikt. 

Wat moest er nu verder mee ge
beuren? 

Moeder zwaaide weer drie keer den 
potlepel boven haar hoofd en trok weer 
drie diepe rimpels. Toen wist zij 't al: 
"Vader! neem bij dien vrekkigen baas 
van je op staanden voet ontslag en ga 
gouden ruiterbeeldjes maken van onzen 
goeden Koning!" 

,,Top, Moeder!" juichte Vader Zwoe
ger en maakte er dadelijk werk van. 

In 't sikkestalletje toog hij vol vuur 
aan den slag. Hij sloeg gouden pennin
gen, met de treffende gelijkenis van den 
beminden Vorst versierd. En die ruiter
standbeeldjes vlogen door 't land tegen 
drie ducaten per stuk; dat is een waar
de van meer dan dertig gulden. 

Hij kon 't werk alleen niet meer af, 
zooveel bestellingen als hij van alle kan
ten ontving! 't Volgend jaar was 't hutje 
verdwenen en stond daar aan den 
oever der rivier een villa met een rozen
tuin in 't water te spiegelen. In den gevel 
prijkten drie potlepels kruiselings over 
elkaar, omdat z'n vrouw hem met dit, 
haar keukengereedschap op 't idee ge
bracht had, waaraan hij z'n welvaart te 
danken had. 

Het sikkestalletje was vervangen door 
een ruime werkplaats, waar Meester 
Zwoeger met drie knechts z'n kunst
voortbrengselen vervaardigde. 

MevrouwZwoeger wandelde voortaan 
in een prachtige zijden japon en droeg 
een dikken halsketting, waaraan je 
haast wel een waakhond zou kunnen 
vastleggen. 

Hotel "HOBBEL" 
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT 

Kort daarop kwam het Koninklijk mo
torjacht over de rivier aantuffen. De 
Koningin zag daar in 't groene gras ach
ter de biezen zes juffertjes zitten in 
beeldige japonnetjes, alle versierd met 
een gouden ring en armband. Juist moest 
Hare Majesteit een nieuwe hof dame 
hebben. Het Vorstelijk jacht werd aan 
den wal gelegd en de Koningin ging eens 
met de dametjes spreken. Verwaand 
schudden de meisjes haar mooie krullen 
er:i kakelden vrijmoedig, op 't brutale af. 

Toen viel 't oog der Koningin op 't 
eene meisje, dat ietwat verlegen stil
zwijgend de bloemetje van haar japon
netje had zitten tellen. 

,,Dat meisje lijkt mij de meest geschik
te!" besloot de Koningin. Zij sprak er 
met haar Vader en Moeder over. En zoo 
trad Sofietje drie dagen later het Ko
ninklijk Paleis als Hof dame binnen ... 

Als "De Noordster" ooor Uw wascht, 
schittert Uw linnen in de kast. 

ELECTR. WASCH- EN FIJNSTRIJKINRICHT. 
Zuidvliet 160 - Telef. 5909 - Leeuwarden 

En hoe is nu de geschiedenis van 
LUIWAMMES, Oom Bertus? 

Och, kindertjes! laat ik jullie dat een 
volgenden keer maar 's vertellen. Want 
door dit lang verhaal is m'n keel zoo 
droog geworden als een kurkezak, die 
drie weken in de volle zon heeft gehan
gen. En daarbij: hoort! daar slaat de 
klok boven in den toren van den Bie
bele bonschen berg warempel al negen 
uur. Kijk! daar komt Klaas Vaak op z'n 
fluweelen muiltjes zachtjes aanstappen. 
In de eene hand draagt hij z'n strooier 
met fijn zand en van de andere maakt 
hij ,een trechter. Hoort! daar roept hij 
u_it de verte boven van den hoogen 
toren: ,,Kindertjes 't is bedtijd! Jullie 
pyama ligt klaar! Allemaal wel te 
rusten!'' 

OOMBERTUS. 

Zeijf's 
Verzekering Maatschappij 

Sneek 
Directie : S. ZEIJL Wzn. 
Comm.: 

Wensch v. werkkr. te verand. 
Leeft. 30 j., ongeh., G.G., fl. 
post., gezond. 3½ j. werkz. gew. 
bij gr. soc. inst. Thans werkz. 
op gr. Text.-bedrijf als kant.
bed. Bedien snel en acc. electr. 
boekh.-mach. (Ell. Fisher) en 
alle electr. rekenmach. B.V.L.
er (motork.). Rijbewijs A en B. 
Discr. verzocht. Brieven no. 96 
aan het bureau van dit blad. 

DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 
KOOPT 

BIJ 
VROOM & 

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. 

Verzekert U DRE.ESMA,NN 
tegen de kosten van dokter, 
apotheker, ziekenhuis en FIRMA H MOOI & Zn operatie bij de N.V. Ziekte- ■ ■ 
en Ongevallenverzekering-
Maatschappij ASSEN 

,,NEDERLAND" • 
Berkenweg 15, te Amersfoort MILITAIRE KLEERMAKERIJ 

Bill.premiën. Ruimevoorw. 
Actieve agenten gevraagd Coupeur overal te ontbieden 

,,ZOU IK DAT 
OOK KUNNEN BEREIKEN? 
.... traktement, hetwelk sedert 1 Juni 1935 bedraagt: 
voor sergeant . . . . . f 136.- tot -, 220.- p. 
voor sergeant-majoor . . f 144.- tot f 248.- p. 
voor Adjudant-onderofficier ! 156.- tot f 280.- p. 
voor onderluitenant . . . f 168.- tot f 380.- p. 

Gij kunt het, indien gij doet als deze jongelui. 
Zij zagen hun kans en grepen die aan I WAAROM GIJ NIET 7 
De dienstneming bij het KONINKLIJK NEDERLANDSCH-INDISCH LEGER is weer 
opengesteld voor de 

INFANTERIE, CAVALERIE, ARTILLERIE, GENIE EN HOSPITAALDIENST 
Ongehuwde Nederlanders tusschen 18 en 30 jaar kunnen hiervan profiteeren, 
mits zij van zeer goed gedrag en flinke kerels zijn. Voor Cavalerie moet men in 
het bezit zijn van een rijbewijs. Zij, die technisch of meer uitgebreid onderwijs 
hebben gehad, hebben de voorkeur voor plaatsing bij het wapen der Genie. 
Dienstneming geschiedt onder wederzijdsch proefverband. Vra-agt inlichtingen aan den 

COMMANDANT VAN DE KOLONIALE RESERVE TE NIJMEGEN 

KONINKLIJK 
HEDERLANDSCH-IHDISCH LEGER 
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dan naar de KONINKLUKE = BEGEE~ 

Jouster Stoomwosscherij 1 
S. Wiersma - Joure - Tel. 96 

MEDAILLES 
INSIGNES 
SPO RTPRIJZEN 

WESTLANDSCHE 

Glas- en V erfbandel 
VOOR5CHOT!N 

LEVERANCIERS VAN DE OFFICIEELE LANDSTORMMEDAILLES 

NAAL~~i;I{VAN REST D. J. VAN DER HAVE 
Scherp concurreerende 
G L A S P R IJ Z E N 

EN GROS - EN DETAIL 

GRAAFSTROOM's 
MELK 

EN ZUIVELPRODUCTEN 
VPrkrijgbaar: 
Filiaal DORDRECHT 

Voorstraat no. 119 
Filiaal ROTTERDAM 

OranjPboomstr. 1:33 

HERENP AK REINIGEN f 2.
STOMEN 

J HOEVELS 
• VERVEN 

'ROTTERDAM - TEL. 45980 

HOFLEVERANCIER 

Boomkweekerijen -Zoodteelt -Zoodhondel 
Wetenschappelük Selectiebedrüf 

KAPELLE-BIEZELINGE 

Fo. A.v. ROSSUM 
Zaadteelt - Zaadhandel 

OOLTGENSPLAAT 
TELEFOON No. 3 

In plaatsen waar nog niet vertegenwoordigd 

ACTIEVE AGENTEN GEVRAAGD 
Vraagt provisieregeling en voorwaarden 

STOOMWASSCHERIJ EN---------------------
CHEM. WASSCHERIJ ----------------------

"VECHT EN DIJK" P LOUISSE WESTWAL 44GQES 
Fa. C. HAGEMAN & ZN. • TELEFOON 287 
TEL. 11 -----

NEDERHORST DEN BERG A U T O H A N D E L E N G A R A G E 
Vraagt onze prijscourant D 

~A\A\IRQ~ llll-OlilDSI IBO.W~IH:l 'I 
Nr•"4"11ft'ALllllllWA6ll4 

GT ~~k IJ ~lTUl{U 
01:1 

Vroogt Uw Winkelier 
de bekende 

BARONITE PIJP 

AGENTEN GEVRAAGD 
voor verkoop van ZAAD enz. 
uit Hollands beste zaadstreek. 

Bij ons de 
HOOGSTE BELOONlNG 
van alle firma's. 
Vakkennis niet noodig. 

Inlichtingen bi.i 
STRUIK & Co., ENKHUIZEN 

Prijscourant op aanvraag 

Voorstraat 394 - DORDRECHT 

~olide Agenten gevraag~ 

S. N. Groot's Zaadteelt N.V. 
Enkhuizen • Holland 

Betrouwbare 
zaden voor tuinders 

N.V. Houthandel "ALBLAS" 
WADDINXVEEN 

OPSLAGPLAATSEN 
's-GRAVENHAGE: 
Fahrenheitstr. 348 
ROTTERDAM: 
Zwaanshals 119-121 

Vraagt prtjs van TRIPLEX 
In diverse soorten en dikte■ 

R. KLOOSTRA 
Brandstoffenhandel 

Buiten Damsterdiep 36-36a 
GRONINGEN 
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MELKPRODUCTENFABRIEK · 

DE EENDRACHT 
BARNEVELD - TeL H 
Directeur: T.Wiersma 

Levert alle melkproducten, 
met goud bekroond, uiterst iii::t J •J ; 
concurreerend. - SPECIAAL ,. •• ■ 
VERPAKTE ROOMBOTER 

Primo • Lekker - Gezond 
L. BOOMSMA Fo.G.KRAMER&.ZONEN 

Bouwkundige • Makelaar 
Expert 

Administratie en onderhoud 
van vaste goederen. 
Hypotheken - Assurantiën 
Nassaukade 118-119, A'dam W. 

Gem. Giro B 749 
Postchèque- en Girodienst 2870 

Tel. 82521 - 85421 

'T IS NU KUIKENTIJD! 
J. S. B. - OPFOKVOER No. 1 
voor kuikens tot vijf weken: 
f 4.25 per 25 K.G., f 2.15 per 
12½ K.G., f 0.90 per 5 K.G., f 0.50 
per 2½ K.G., f 0.20 per 1 K.G. 
W ederverkoopers en winkeliers, 

vraagt prijs 
J. SUIJKER, BERKENWOUDE 

Groninger Koekbakkerij 
SIMON BOLT 

Nieuwe Boteringerstraat 23 
TELEF. 5306 

Stort op Giro 263417 f 1.- of 
f 1.50, enz., en U ontvangt 

e e n f ij n e k o e k ! 

FIRMA JAC. SIMONS 
Magazijn "D'HAL VE MAEN." 

VOLENDAM 
Foto-, Kino-, Projectiehandel 

Opname en projectie 
van 8, 9½ en 16 m.M. films 
Specialisten voor de opname 
van g e k 1 e u r d e f i 1 m s 1 

ZUID-SCHARWOUDE 

BERICHT voor de dames van 
al de B. V.L.-ers 1 

Geachte Dames 1 
Wilt U tot aller tevredenheid 
trakteeren, neemt dan onze 

fijne Dê-Dê-Wafels 
Beleefd aanbevelend, 
R. DIJK S TRA'S BAKKERIJ 
DOKKUM BZI 

Wat kan de oorzaak zlfn 
van RIEKENDEN ADEM, 

BESLAGEN TONG ? 

Het kan de verrotting zijn 
van het afval van het 
voedsel, dat door te on
regelmatige ontlasting te 
lang in de ingewanden 
vertoeft. Om aan den adem 
iien onverdraaglijken reuk 
te ontnemen, moet men 
den dagelijkschen stoel
gang verzekeren. 
De Purgeer- en Bloed
zuiverende p 11 1 e n van 
Apotheker H. VAN AKEN, 
specialist te Selzaete, zijn 
het aangewezen middel. 
Apotheker VAN AKEN'• 
Purgeer- en Bloedzuive
rende pillen veroorzaken 
geen buikpijn, zij zuiveren 
het bloed en geven het 
nieuwe kracht . . , 

~ .~ 

Koninklijk Goedewaagen-Gouda 

N.V. v.b. Koninklijke Zaadhandel en Kweekerijen 
A. Wulf se Z wijndrecbt 

GARAGE "BOOIJ" KOLEN VAN DE 

Eischt om elk doosje de 
handteekening H. v. Aken. 
Verkrijgbaar bij apothekers 
en drogisten in doosjes 
van 60 cent. i.~-ef- . . ' ....... ' ':::f- , ' ' .· •-....\ 

OOSTWOUD-FABRIEKEN 
FRANEKER 

Firmo G. SIETSMA 
Buick- en 
Chevrolet Dealer 

Wij leveren reeds sinds jaren 
prima extra geselecteerde Haar
lemmer Bloembollen, zooals : 
Hyacinthen, Tulpen, Narcissen, 

Crocus, enz. enz. 

Prijscourant wordt gaarne op aanvraag gratis en franco 
toegezonden. Telegram-adres: Wulfse-Zwijndrecht. 
Telefoon: Dordrecht No. 5581. 

FRANSCHE KERKSTR. 20 
TELEFOON No. 778274 

VOORBURG 
• 

HET ADRES VOOR 
LUXE VERHUUR EN TAXI'S 

Coöp. Melkproductenfabriek 

,,OP HOOP VAN ZEGEN" 
DEDEMSVAART 

levert steeds eerste klas 

TEL.
L3ux4e5V1erh-uurzinwriochLtlLnEg G. HORD IJK VERTEGENWOORDIGERS ... BOTER en KAAS --

GEVRAAGD tegen concurreerende prijzen 
TELEFOON 5 0 6 Kisten- en Roomlijsten

A. ten Bruggencate fabriek. Annex Houthondel 
TELEFOON 19 

voor den verkoop van onze 
1ste kwaliteit Tuin-, Bloem
en Landbouwzaden, tegen 
ruime vergoeding. 

Broek op Langendijk 

Telefoon 48 
BERKEL EN RODENRIJS Vraagt inlichtingen: 

Petroleumproducten UNIFORMEN 
TB. SCHEURWATER 
Zaadhandel - Tel. 814 
VREELAND (Utrecht) 

N.V. Zaadhandel en 

G. M. A. STEIJLEN 
DONKERSTRAAT 50 

HARDERWIJK 
Tel. 141 - Giro 119428 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
Coupeur steeds te ontbieden 

UNIFORMEN 
vnn kumg. whipcord 

f 55.-
IIAISON GERMAN 
DEN BOSCH 
Hinthamerstraat 153 

Neem een FOTAX 

G. J. RHEBERGEN Boomkweekerijen 
(voorh. JULIUS HUF' 1 WED. P. DE JONGH - GOES 

SELECTlEBEDRlJF 
A M S T E R D A M vraagt voor haar tuin-, bloem

Keizersgracht 433 _ Tel. 30433 en landb.-zaden, zaaigranen, 
pootaardappelen, vrucht- en 
sierboom en, 

Voor geschenken en prijzen IJVERIGE AGENTEN 
op gunstige voorwaarden. slaagt men zeker in 

,,'T SIERHUIS" • ALKMAAR Willem Jage1·'s 
LANGESTRAAT 86 zaadteelt en zaadhandel 
Iemand van smaak Tel. 361 - Winschoten 
koopt In .,'t Bierhuis" Werkzame agenten gevraagd 

voor den verkoop van tuin-, 
ALLES VAN EEN ANDER bloem- en landbouwzaden, 

boomkweekerij-artikelen, enz. 
MAAR . . . . . . HOOGE PROVISIE 

KOLEN van SCHAAP N.V. C. W. PANNEVIS 
SPOORSTRAAT 3 

ZAADTEELT-ZAA:JHANDEL 

Zendt uw wasch naar 
Apeldoornsche W asch-industrie 

,,Astra" 
Gebr .Bolsenbroek,Apeldoora 
Speciaal ingericht voor militaire 
wasschen. - Vraagt prijsopgaaf. 

Sigarenmagazijn 

,, CAAN VAN NECK" 
Caan van Necklaan 9 
bij den Haagweg 

Rijswijk (Z.H.), tel. 119590 

VLAGGEN-VAANDELS 
INSIGNES 

Berduuratelier 
C. Don c k er 

LEIDEN 
BREESTRAAT 159 - TEL. 851 

GEBRS. BIJLOO 
Dagelijksche motorbootdien■t 

ORANJE-NASSAU -MIJNEN 
P. G. LODDER 
2e ROSESTRAAT 7 

ROTTERDAM • TELEF. 12202 

Reist per A A A Busdienst 

Importeur 
SCHUL TE & THIEME 
Middelburg. Postbus 55 

SIGAREN,MAGAZU N 

A. Drüghorn 
Javastr.57. Haag. Tel.11329O 

HET aangewezen adres voo; 

SCHIETPRIJZEN 
o.a. medailles, takken, 
bekers, kranzen enz. is 

naar FIRMA CORN. PLAS 
Apeldoorn, Arnhem en Ede (E. c. BILARSl 
Speciale L u x e Touringcars LANGESTR. ,o · ALKMAAR 
voor Gezelschappen. 

Gebn. ROBART. Apeldoorn f• J KAKES 
lllarktstraat 8 • Telefoon 2871 1 r ma . 
Stoomwasscherij "De Maas" 

FIRMA 
SCHREUDERS EN TROUW 

IJsselmonde 
Verzending door het geh. land 
TARIEVEN OP AANVRAAG 

Schoenen 

L► Scboenenbuis 

BOUWKUNDIGE 

ZAANDAM 
Taxatie Expertise 
TELEFOON No. 3251-4984 

FIRMA P. S. ANES 
BIANDSTOFFENHANDEL 

LEIDEN 
OUDE HEERENGRACHT 19 

TELEFOON No. 587 

W. A. v. d. JAGT, Rotterdam "DE GOUDSCHE PACKET" 
Groene Hilledijk 218 B. J. VAN RHIJN, Gouda 
Telefoon no. 5&U5 - Gouwe 52 - Telefoon 2388 

BEL OP 184 DOELESTRAAT 4 

T. FOLKERTS ALKMAAR - TEL 4052 
Schiedam-Amsterdam DE STAD MAASTRICHT'' DELFT Rotterdam-Vlaardingen v.v " 

Dag. autodiensten van Gouda, 
Schoonhoven. Waddingsveen, 
Boskoop op Amsterdam. 
Bestelhuis A'dam: N.Z. Voor
burgwal 134, Tel. 44644-48273. Meppelerweg 

STEENWIJK Smit, Bottenberg en Co 
Lux E A uTovE R Hu u R Oud-Beierland 
GEURTS' CONSERVEN Telefoon no. 38 

MUNTEN UIT • 
,,Beter en Goedkooper" CEMENTSTEENFABRIEK 

Conservenfabriek en HANDEL in 
,,DE BATAVIER" 

D. GEURTS - DODEW A.ARD B O UW MATER IA LE N 

TUIN-, BLOEM- SCBIEDA,.. T l 888•1 Steeds een schitterende keuze 
..... e · '" i.n glas, porselein, aardewerk 

EN LANDBOUWZADEN AMSTERDAM, TeL 39876 en alle bijkomende huishou-
Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek GEBRS. VAN MAANEN delijke artikelen. B 1 · •• 
N.V. SLUIS & GROOT'S v.h. J. van Maanen en Zonen GEBRS. WELKERS oemenmagazljn 
Kon.Zaadteelt en Zaadhandel FREDERIKSTRAAT HOORN • BEVERWIJK FIRMA 

H. J. BARMENTLOO ENKHUIZEN 
hk. Prinses Mariestr. 
's•GRAVE N HAGE 
TELEFOON 113 3 9 2 TUIN-, BLOEM- EN 

LANDBOUWZADEN UNIFORM- EN BURGER
Levering uitsluit. a. d. handel KLEEDING NAAR lllAAT 

De Auto-Onderlinge, Gronin
gen, vraagt vertegenw. ·(persp. 
Insp.). Meeste autoverzek. in 
ons land. Premiën All-Risks 
vanaf f80.-, W.A. vanaf f22.50. 

JAVASTRAAT 43 
DEN HAAG - TEL. 111561 
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ZANEN VERSTOEP N. v. 
GROOT HERTOGINNELAAN 39 - 's-GRAVENHAGE 
(hoek Stadhouderslaan) Telefoon no, 336230 

Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal 
Aannemers van grond-, spoor-, hei- en betonwerken 

VERHEUL's VEEVOEDERS 
MUNTEN UIT door SUPERIEURE KWALITEIT 

N.v. VE.RiHEUL's Krachtvoederhandel - ROTTERDAM - Telefoon 56892 
ft&#&EEHMW885we&·E&i l W& &Hff -

W. WOITTIEZ & Zn. Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA 
SPECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. - Reizigersbezoek op aanvraag. 

HANDEL IN 

H. v. VEEN 
IJSSELMUIDEN 

- KISTENFABRIEK BOUWMATERIALEN 
Telef. 246 KAMPEN BRESKENS. TELEF. 19 

AGENTEN en DEPOTHOUDERS 
gevraagd voor den verkoop op prijscourant van 1e kwaliteit Tuin-, Bloem- en 
Landbouwzaden, Friesche kleipootaardappclen, op provisieregeling. Voor Depot
houders bij voorkeur winkeliers. VOLBEDA's ZAADHANDEL, DRACHTEN, TeL 45. 

W.L.D. 
De man van standing 

draagt 

W.L.D.SCHOENEN 

1 
Verkrijgbaar in alle 

IIIUIIIHl•l■lfflllm•■lll!lll!llllm voorname zaken 

(N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Mij.) 

VEENDAM 

APELDOORN 

HOTEL BLOEMINK 
GEVESTIGD SEDERT 1 &47 

bij het Kon. Paleis en bosschen 

Fraai gelegen aan de Loolaan 

, J ·A N P E ZIE BRINKERS ROOMBOT[RfABRIEKEN N.V. Speciale Afdeeling UNIFORMEN 

Hotel "ATLANTA" 
AL -MELO 
DEVENTER APELDOORN - Stationsplein 

Z.OETERMEER 
HET ADRES VOOR ~o 
EERSTE KWALITEIT o"t' i--P 

f\ootJ\6 :;:·:/·:::~ 
Leveringen uitsluitend aan de handel 

TELEFOONNUMMER ZOETERMEER 

VERSCHENEN: 

HANDLEIDING 
TEN BEHOEVE VAN 

DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN 
LANDSTORM 

4e. GEHEEL DIJGEWERKTE DRUK 
Prijs: f 0.90 

Door G. F. Boulogne 
Secr. der Nationale 
Landstormcommissie 

Uitgevers-Mij, N.V. S.W.G., Koninginne
gracht 50, Den Haag. Postrekening 7656, 

________________ ! ___ _ 

N.V. Ml,DDELBURG BOLT - AMSTERDAM 

H E N G EL o Indische Rijsttafel 
Modernste ter plaatse 

TEL. 26U Dir.: F. LüBRS VRAAGT: A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE . PETROLEUM - OLIIN EN VETTEN 

MACHINEKAMER BEHOEFTEN 

MOTORBOOTDIENST DELFT-ROTTERDAM v.v. 

Ook uw adres Conserven en Zuurkool 
Café-Restaurant merk 

TRANSPORT naar alle plaatsen 
,,PAVILJOEN KINHEIM" ,,BURCHT" 
STATIONSWEG 60. Tel. 2524 Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G. 

DELFT - BOOIKADE 31 - TELEFOON ,s7 ALKMAAR HOOG IN KWALITEIT 
LAAG IN PRIJS ! ! 

SCHIETSCHIJVEN LEEUH~~tDEN 

gedrukt op speciaal vervaardigd DE KROON" 
schietschijvencarton. Diep zwarte ,, 
druk. Lage prijzen. - V d l ergo erza en 

N.V. voorheen FIRMA GROENENDIJK UITST KEUKEN 
SLAGHEKSTR. 90-94 - ROTTERDAM-ZUID----·-----
TELEFOON 

1-1-3-8-6 
Vraagt onze nieuwe prijscourant 
met uitgebreide modellen 

VRAAGT PRIJSOPGAAF VOOR UW 

TIMMERWERKEN 
bij de 

N.V. Timmerfabriek "DE CONCURRENT" 

Hotel Café Restaurant 

,,'t Wapen van Medemblik" 
Medemblik ---

Hèt établissement ter plaatse 
Stroom end 
warm en koud water 

MUNSTER HOTEL 
ROERMOND 

• 
TEL. No. 1 

Concurreerende prijzen 

BERGAM.BACHT Logies m. ontbijt v.af f 2.50 
Vlugge levering Restaurant den geheelen dag 

NOORD-HOLLANDSCHE 
CONSERVEN /ZUURKOOL 

FABRIEKEN 

,,PETER VERBURG" 
NOORD-SCHARWOUDE 

CM: POPIJlAIRf HOED 

THE 
CLOCK 
HAT _,,, 
/6.~ 

P. DE VOGEL Pzn. 
LET OP J 1e Oosterparkstraat 238, Tel.55842 Speciaal adres voor Woningbouw 

• Willemsparkweg 1, Tel. 20029 
Hotel-Café-Rest. P. Mulders 

Tilburg 

TELEFOON No. 53 

BERKEL EN RODENRIJS 

Huisbrand-Onze zaken zijn gevestigd: Koninginneweg 139, Tel. 21805 UNIFORM- EN BURGERKLEERMAKERIJ J. WALTER 
HET ADRES voor prima kwaliteit sigaren en sigaretten ALKMAAR UTRECHT - Telef. 19300 

Appelsteeg, hoek Fnidsen Kromme Nieuwegracht 40 
ALSMEDE ALLE ROOKERSBENOODIGDHEDEN -- OVERAL TE ONTBIEDEN 

K. A. HAVELAAR 
MOERKAPELLE (Z.H.) 

TeL 2385 (2 lijnen) 
• 

HET BESTE EN GOED
KOOPSTE ADnES VOOR 
UW LUNCII EN DINER ! 

en lndustriekolen 

Stoom-, Wasch- en Strijkinr. 

,,JOHAN NA" 
Firma Wed. I-1. van Slagmaat 

WOERDEN 
Opgericht 1770 - Telefoon 169 

Specialiteit in: 
SCBOFFELMESSEN • STALEN ZWINGEN 
WIEDMACBINES - BOERENWAGENS OP 
LUCHTBANDEN • STALEN WINDMOLENS 
voor waterbemaling, storm.zeker. Vraagt prijs. 

DAMES!! STOOMWASSERIJ "NEDERHORST" 
JAN SNEL - NEDERHORST DEN BERG 
levert U een beslist heldere was 

Café-rest. ,,De Looiersbeurs" 
HUIZE REMMERS 
Tel. 567 - Heuvel 28 

TILBURG Speciaal adres voor wasschen 
Holi. en Duitsche bieren van gekl. en wollen goederen 

BANKZAKEN EFFECTENZAKEN 

1 NEDERLANDSCHE 
HANDEL-MAATSCHAPPIJ,N.V. 

1 
HOOFDKANTOOR AMSTERDAM 

AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM, 's-GRAVENHAGE 
EN IN 39 ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND 1 

Billijke tarieven, zowel p. stuk als p. k.g. en p. abonnement 

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

CAPELLE a.d. IJSSEL 
Telefoon (Rotterdam) 

No. 5 3 0 0 9 

Bezoekt Botel-café-restaurant 
B. Remmers, Bergen op Zoom 
Stationsplein - Telefoon 55 

# -~ 

IIAPE rs PUDDINGEN 
staan aan de spits 

Vraagt pr iJ' s N.V. NEDERL. BASALT ltij 
ZAANDAM 

en beschrijving van onze modellen Vraagt ons prijs van 

KERKSTRAAT 18 - TELEFOON 2183 

J. F. KLUIJTMANS-v. d. LAAK - EINDHOVEN BASALTJNE-
TROTIOJRTEGELS 

AUTOGARAGE 
GEBR. VAN ZEVENHOVEN 
SPOORSTRAAT 2 • GOUDA 

TELEFOON 3352 
lste klas reparatie-inrichting 

voor alle merken -- .. 
<C D=II IE\V/IR2@1LIEV -

LUX - TRUCK 
Voor snel en zuinig vervoer. 

Kracht neemt toe. 
K os ten d a 1 e n. 

J. DE JONG - GOUDA 
Uniform- en Civiele kleeding naar maat • Volledige garantie Levering op strengste keur Fluw. Singel 59 - Telef. 282' 
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HIET 

LUCHTBESCHERMING EN B.V.L. 

De vraag is gerezen of de vrijwilligers 
van den B.V.L. hunne medewerking kun
nen verleenen aan de gemeentelijke or
ganisatie van den luchtbeschermings
dienst. Er was eenige twijfel of dit geen 
aanleiding zou kunnen geven tot ver
warring, zoowel bij den B.V.L. als bij de 
luchtbescherming. 

Gelukkig behoeft geen enkele moei
lijkheid te worden gevreesd, indien 
slechts goed in het oog wordt gevat het 
tijdstip waarop beide instellingen hunne 
diensten zullen moeten verrichten. 

De diensten van den B.V.L. zullen 
eventueel worden gevraagd bij binnen
landsche woelingen. 

De luchtbescherming komt in actie, 
indien gevaar van buiten dreigt. 

Het is derhalve niet te verwachten, 
dat beide instellingen tegelijk in werking 
zullen worden gesteld, zoodat een vrij
williger van den B.V.L. goed zal doen, 
zijn volle medewerking te verleenen aan 
de organisatie van den luchtbescher
mingsdienst in zijne gemeente. 

Ter voorkoming van vragen, willen 
wij er de aandacht nog op vestigen, dat 
het verleenen van deze medewerking 
door de vrijwilligers individueel dient te 
geschieden. ,De Plaatselijke Landstorm
afdeelingen zelve kunnen zich als zoo
danig niet bij den luchtbeschermings
dienst laten inschakelen. 

De Landstormers, die nog dienstplich
tig zijn, zullen er rekening mede moeten 
houden, dat zij in geval van oorlogsge
vaar zullen moeten mobiliseeren en aan 
den luchtbeschermingsdienst zullen wor
den onttrokken. 

Ook van de zijde van den luchtbe
schermingsdienst zal hieraan aandacht 
dienen te worden gegeven. 

Evenzoo zijn de oudere landstormers, 
n.l. die bij den "tweeden ban met bij
zondere bestemming" zijn aangesloten, 
in de eerste tien dagen van een leger
mobilisatie niet voor den luchtbescher
mingsdienst beschikbaar. 

!Deze beide groepen vrijwilligers kun
nen om deze zelf de reden ook geen 
medewerking verleenen aan het Land
stormkorps Luchtwachtdienst. 

Wanneer het bovenstaande goed in 
het oog wordt gevat, is er geen enkel 
bezwaar tegen, dat de landstormer zijn 
volle medewerking verleent aan de or
ganisatie van den luchtbeschermings
dienst in zijne woonplaats. 

Zij, die ten tijde van het in werking 
stellen van den luchtbeschermingsdienst, 
daaraan wegens het vervullen van 
andere plichten zullen worden onttrok
ken, doen goed te voorkomen, dat hun 
een vaste functie bij dezen dienst wordt 
aangewezen. 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 14E JAARGANG 

LANDSTORM, INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRUS fl"50 PER JAAR - LOSSE NUMMERS 15CENT 

ABONNEMENTSGELDEN 
We schrijven November en de aanvangsdatum van den vijftienden jaargang van 
"Het Landstormblad", 1 Januari 1938, 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 193 7, aan: 

,,HET LANDSTORMBLAD" 
Van Lidth de Jeudestraat 26 - Utrecht - Po~trekening 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. 

Mr. Dr. L. N. DECKERS WEER LID 
VAN DE NATIONALE LANDSTORM 

COMMISSIE. 

Medegedeeld kan worden, dat Z.Exc. 
Mr. 'Dr. L. N. Deckers, oud-Minister van 
Defensie en van Landbouw en Visscherij, 
thans lid der Tweede Kamer, wederom 
benoemd is als lid der Nationale Land
storm Commissie en deze benoeming 
heeft willen aanvaarden. 

Van Mei 1919 af - de Nationale 
Landstorm Commissie werd in die 
maand opgericht - is Dr. Deckers lid 

DE ADMINISTRATIE. 

der Commissie geweest tot aan het jaar 
1929, toen Z.Exc. optrad als Minister 
van Defensie en dientengevolge het lid
maatschap heeft neergelegd. 

De opengevallen plaats werd toen be
zet door de benoeming van den heer 
A. N. Fleskens, lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal. 

De terugkeer van Dr. Deckers in den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, aan 
welks totstandkoming en uitbouw zoo
veel arbeid door Z.Exc. is ten koste ge
legd, stemt tot verheuging en erkente
lijkheid. 

MUTATIES IN DE GEWESTELIJKE 
COMMISSIES. 

Drenthe. 
Tot Voorzitter der Gewestelijke 

Landstorm Commissie "Drenthe" is be-

r_ 0 CT. / 
JU PER-KWALITEIT. 
WIT BAND= EXTRA LICHT . -

noemd de heer A. Gautier, Burgemees
ter der gemeente Coevorden; 

tot Vice-Voorzitter: de heer K. 
Gerrits, Burgemeester der gemeente 
Smil<le. 

Twente. 
De heer J. W. Katerberg, Propagan

dist der Gewestelijke Landstorm Com
missie "Twente" is verhuisd naar Lelie
straat 38, Hengelo (0.). 

De Veluwe. 
Ter vervanging van Pastoor G. A. F. 

Gowthorpe, die, in verband met zijn 
leeftijd, bedankt heeft als Lid der Ge
westelijke Landstorm Commissie "De 
Veluwe", is als zoodanig benoemd de 
heer R. J. B. Flipse, Pastoor te Nijkerk. 

Friesch Nationaal Comité. 
Tot lid van het Friesch Nationaal 

Comité is benoemd Mr. A. W. Haan, 
Lid van Gedeput,eerde Staten van Fries
land te Sneek. 

DE NIEUWE KLANKFILM 
,,JE MAINTIENDRAI". 

De première van onze nieuwe klank
film "Je Maintiendrai" is Dinsdag 19 
October in de Stadsgehoorzaal te Lei
den gegeven, in tegenwoordigheid van 
tal van autoriteiten en van "een uitver
kocht huis". 

We mogen zeker de aandacht voor 
deze film vragen, die met groote waar
deering ontvangen is. 

Waardeerin,g, zoowel van de zijde der 
Pers, als van onze landstormers. 

Een enkel knipsel over deze film, uit 
,,De Nederlander": 

Al met al een mooie, zeer sugges
tieve film, die zeer zeker in de 
komende winterperiode door 't gan
sche land de belangstelling, die zij ge
heel en al verdient, zal weten te 
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DAVO-HAARDEN 
zijn ZUINIG en KOLENDAMPVRIJ 

FABRIEK TE DEVENTER 
VRAAGT PRIJSCOURANT 

trekken. De Nat. Landstormcommis
sie heeft met deze film goed gegre
pen en bereikt ongetwijfeld hier
mede, dat velen, die nu nog afzijdig 
van den B.V.L. staan, zullen toetre
den, ja warme propagandisten zullen 
worden .... 

Een enkele zin uit een brief van een 
onzer trouwe B.V.L.-ers: 

In Leiden hebben we beslist ge
noten en de film aldaar vertoond is 
in één woord: schitterend. Trou
wens, ook de avond, in zijn geheel 
genomen, was "af"! ... 

VOOR ELKE BEURS 'N 

BROCHES 

EERVOL ONTSLAG. 

Schrijven van de Nationale Landstorm 
Commissie aan de Gewestelijke Commis
siën ,d"d. 25 November 1931. 

Ingevolge de Regeling der Registratie 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm (R. No. 26, Inspecteur vrijwillige 
landstorm, d.d. 11 April 1931) *) wordt 
jaarlijks op 1 October, vanwege de 
Commandanten der Landstormkorpsen, 
aan iederen 55-jarigen bijzonderen vrij
williger een mededeeling gezonden, dat 
hij heeft opgehouden bijzonder Vrijwilli
ger te zijn. 

Teneinde aan dit ontslag te doen ge
paard gaan de waardeering waarop deze 
mannen billijkerwijs aanspraak hebben, 
is bijgaande ontslagbrief vervaardigd, 
welke aan deze categorie vrijwilligers 
zal worden uitgereikt. 

De ontslagbrieven zullen worden toe-

gezonden aan de secretarissen der Ge
westelijke Commissiën, met verzoek te 
willen zorgdragen, dat een voldoend 
aantal door Voorzitter en Secretaris 
der Gewestelijke Commissie geteekend, 
steeds in het bezit is van den Korpscom-
mandant. · 

Aan de Korpscommandanten zal 
dezerzijds een voldoend aantal karton
nen kokers worden verstrekt. 

Het verdient aanbeveling de ontsla
gen bijzondere vrijwilligers van 1930 ook 
in aanmerking te doen komen voor een 
dergelijken ontslagbrief. 

Zij, die reeds in vroeger jaren zijn ont
slagen, behooren hun verzoek om ook 
een geteekenden ontslagbrief te mogen 
ontvangen, vergezeld te doen gaan van 
een verklaring, geteekend door twee 
leden der Plaatselijke Landstorm Com
missie, (waartoe ook de Plaatselijk Lei
der kan gerekend worden), dat zij we
gens het bereiken van den gestelden 
leeftijd uit den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm zijn ontslagen. 

Slechts eervol ontslagen bijzondere 
vrijwilligers kunnen in aanmerking ko
men; zij, die uit eigen beweging hebben 
bedankt, nimmer. 

Zij, die zijn afgekeurd, of blijvend in 
het buitenland gaan wonen, kunnen van
zelfsprekend ook voor ,een ontslagbrief 
- al of niet van een kantteekening voor
zien - in aanmerking komen. 

Kennisgeving Inspecteur vrijwilligen land
storm R. No. 79 / No. 5843 d.d. 30 No
vember 1931. 

In verband met het gestelde in de 3de 
en 4de alinea van vorenstaanden af
schrift-brief, verzoek ik den Aangewe
zen Commandanten der Korpsen van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
om in de in dien brief omschreven ge
vallen, waarbij een Bijzonderen Vrijwil
liger een eervol ontslag wordt verleend, 
den vrijwilliger een door den Korpscom
mandant geteekenden ontslagbrief uit te 
reiken. 

*) Later gewijzigd in R. No. 6 d.d. 2 Dec. 1935. 

~ m ngevolgc de bestaan.de Joorschrtftën w'ordt;,,Jegens 
het- bereiken -.hn den v1asTgesTelden leeft-i,id, 

Een fijn doosje •• • 
maar een fijner 

sigaartje. 
Steek dat eens bij Ut 

10 stuks 30 et. 

Luitenant-Generaal b.d. E. F. Insinger. 

GENERAAL INSINGER-BEKER. 

Ter gelegenheid van het 12~-jarig be
staan van de Nationale Landstorm Com
missie op 7 November 1931, is door den 
toenmaligen Commandant van het Veld
leger, den Generaal E. F. lnsinger, 
een prachtige zilveren wisselbeker be
schikbaar esteld, uit waardeering voor 

het streven van de vrijwilligers om zich 
militair te blijven oefenen. 

Op den intergewestelijken schietwed
strijd te Apeldoorn in 1932 is deze 
beker verschoten en in bezit gekomen 
van het Landstormkorps "Groningsch 
Verband". 

De groote kosten, verbonden aan het 
houden van intergewestelijke schiet
wedstrijden, waren oorzaak, dat deze 
sindsdien niet meer zijn gehouden en zoo 
bleef de Generaal-Insingerbeker nog 
steeds in bezit van het Landstormkorps 
Groningen. 

Aan de Algemeene Schietwedstrijd
commissie van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm, bestaande uit de hee
ren W. van Ingen Schouten, Kol. der Inf. 
b.d., Secretaris der Gewestelijke Land
storm Commissie "Veluwzoom", Arn
hem, Voorzitter; Mr. J. G. A. van 
Geldorp Meddens, Res. Kapitein Motor
dienst, Secretaris der Gewestelijke 
Landstorm Commissie "Nieuwe Hol
landsche Waterlinie", Utrecht; P. S. 
Hartogh Heys van Zouteveen, Secreta
ris der Gewestelijke Landstorm Com
missie "Kennemerland", Haarlem, is 
verzocht een regeling te willen ontwer
pen, waarbij alle Vrijwillige Landstorm
korpsen voortaan - te beginnen met 
1938 - met elkander in nobelen wed
strijd zullen kunnen kampen om dezen 
fraaien beker. 

De regeling van dezen schietwedstrijd 
zal eerlang bekend worden gemaakt. 

Generaal Insinger-beker. 

Apeldoornsche Carlonnagefabriek 
TEPELENBERGWEG 16 - APELDOORN 

TELEFOON 5107 

Band- en elastiekspoelen v. textielindustrie 

De nieuwe stoom- en chem. wasscherij van 

JACQUES VAN SLAGMAAT 
TEL. 351 . ALFEN AAN DEN RIJN 

is het adres v. behandeling v. al uw goederen 
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C. M. VAN DIEMEN 
DORDRECHT 

VAANDELS 
BEKERS 
MEDAILLES 
VLAGGEN 

Vervaardiger der Regimentsvaandels, dus 

Nederlands Beste Adres 

,,ZUID-HOLLAND : WEST". 

De Prins Hendrik-wisselbeker door 

Scheveningen gewonnen. 

-De schietwedstrijden, scherp op 100 
Meter, voor alle afdeelingen van het 
B.V.L.-district Zuid-Holland : West, zijn 
gehouden op de scherpe banen in het 
gewest, te Waalsdorp, Katwijk, Delft, 
Alphen aan den Rijn, Monster en Voor
burg. Niet minder dan 50 af deelingen 
hebben hun beste schutters afgevaar
digd. De schietwedstrijd te Waalsdorp 
werd o.m. bijgewoond door Res. Gene
raal-Majoor H. de Iongh, Inspecteur van 
den Vrijw. Landstorm, die er juist ge
tuige van was, dat de B.V.L.-vrijwilliger, 
Dr. J. F. van der Vliet, arts te Scheve
ningen, met 5 rozen, het maximum van 
50 punten schoot. 

De gewestelijke wisselbeker werd 
door Scheveningen gewonnen, Dr. J. F. 
van der Vliet, 50 pt. Dit is de wissel
beker, die op 10 Januari 1933 door 
wijlen Z. K. H. Prins Hendrik in de 
Stadsgehoorzaal te Leiden persoonlijk 
aan den plaatselijk leider der toen-win
nende afdeeling overhandigd werd. 

49 schoten: A. v. d. Lans, Loosduinen; 
P. A. van der Meer, Zoetermeer; C. 
Dompeling, Katwijk; F. J. Wensveen, 
Den Haag, Sportkwartier; de beide 
laatsten 10, 9, 10, 10, 10. 

48 schoten: le Luit. K. M. R., C. de 
Jong, Sportkwartier, buiten mededin
ging; J. H. van der Veen, Boschkwartier; 
A. Degeling, Hoek van Holland; J. de 
Jong, Overschie; J. M. Bakker, Scheve
ningen. 

De voornaamste uitslagen van den 
korpswedstrijd, scherp op 100 Meter, 
maximum 250 punten, zijn: eerste prijs: 
Den Haag-Sportkwartier, 229 pt., plaat
selijk leider Res. Majoor der Jagers J. 
Kruis, schutters de heeren F. J. Wens
veen, le Luit. K.M.R, C. de Jong, B. 
Schregel, D. Bonhop en S. Jongsma; 
tweede prijs: Voorburg, 225 pt., pl. lei
der Res. le Luit. der Jagers B. Tesink, 
schutters de heeren Tesink, H . Mostert, 
A. Vogelesang, G. H. J. Ruygrok en D. 
W . N. de Boer; derde prijs: Alphen aan 
den Rijn, 222 pt., pl. leider Res. Kapitein 
L. Verleun, schutters de heeren A. van 
Triest, C. van Ofwegen, J. Verheul, L. 
Verleun en P. Hoogendijk; 4. Den Haag
Boschkwartier, 221 pt.; 5. Overschie, 
220 pt.; 6. Bodegraven, 218 pt.; 7. Lei
den, 217 p.; 8. Sassenheim, 217 pt.; 
9. Maassluis, 217 pt.; 10. Rijnsburg, 214 
pt.; 11. Loosduinen, 214 pt.; 12. Scheve
ningen, 214 pt.; 13. Vlaardingen, 214 pt.; 
14. Zwammerdam, 213 pt.; 15. Delft, 213 
p.; 16 Katwijk, 213 pt. 

BIDING KIT - ORIGINEELE ENGELSCBE 
Rijpantalons naar maat 

f 16.- tot f H.• 
Geconf ectionneerd 

f 17.-, f 20.- en f 23.• 
Rijcolberts naar maat 

vanaf f 25,• 
Geconfectionneerd 

f 20.- en f 25.• 
L. BAKKER, 

Bespoke TailorinF 
31' Laan v. Meerdervoort 
Tel. 33'788 - 's-Gravenbage 

Landstorm samenkomst 
Den Haag 

Il 1n 

Groote belangstelling van autoriteiten - Rede van den 
Minister van Defensie - ,,Geen ander instituut zoo bij 
uitstek nationaal als de B.V.L." 

Donderdagavond 30 September, sa
menkomst Vél,n de B.V.L.-districten van 
Den Haag in de groote zaal van den Die
rentuin, georganiseerd door de plaatse
lijke landstormcommissie van 's-Graven
hage. iDe zaal was fraai met nationale 
en stedelijke kleuren versierd. De be
langstelling was groot, zoowel van de 
zijde der landstormers - w elk een 
groot aantal Scheveningsche mutsen 
was er te tellen! - als van de auto
riteiten. 

Wie er waren . 
In een der tuinzalen had voor den 

aanvang der bijeenkomst de ontvangst 
der autoriteiten plaats. Daar merkten 
we op naast de voorzitters van natio
nale, gewestelijke en plaatselijke com
missies, Luitenant-Generaal L. F. Duy
maer van Twist, den heer L. G. 
Royaards, Ir. M. C. E. Bongaerts, vrijwel 
de voltallige gewestelijke en plaatselijke 
commissie, den Minister van Defensie, 
J. J. C. van Dijk, den Minister van Fi
nanciën, Mr. J. A. de Wilde, den oud
Minister van Defensie, Mr. Dr. L. N. 
Deckers, de Staatsraden Luitenant-Ge
neraal Muller Massis en Mr. J. Schok
king, den w.n. Burgemeester van Den 
Haag, Prof. Ir. C. L. van der Bilt, den 
Commandant van het Veldleger, Luite
nant-Generaal J. J. G. Baron van Voorst 
tot Voorst, den Res. Generaal-Majoor H. 
de Iongh, Inspecteur van den Vrijw. 
Landstorm, Luitenant-Generaal b.d. J. 
H. Borel, oud-Inspecteur van den Vrijw. 
Landstorm, den Commandant van het 
V.L.S.K. Zuid-Holland : West, Res. Luit.
Kolonel J. P. Boots, den Commandant 
van de Haagsche Burgerwacht, Gene
raal-majoor b.d. F. J. Backer, Generaal
Majoor K.N.LL. b.d. Cramer, Kolonel H. 
D. S. Hasselman, Garnizoenscomman
dant, den Commandant van de Militaire 
Politie, Kolonel J. T. Heins, Kolonel H. 
Eggink, oud-Inspecteur Mil. Administra
tie, den Districtscommandant van de 
Rijksveldwacht F. H. A. H . Tielens, 
Luit-Kolonel Dr. J. C. Eringaard, den 
voorzitter van het Ambtenarengerecht, 
Mr. H . van Haeringen, den Gemeente
secretaris, Mr. Dr. J. J. Boasson, den 
w .n. Hoofdcommissaris van Politie, P. 
Kramer, de heeren K. A. van Schelven 
en G. F. Boulogne , van de Nationale 

Landstormcommissie, de Gemeente
raadsleden Moonen en Mr. Eschauzier, 
Ds. Nomes, Dr. Terlaak Poot, en vele, 
vele anderen, van wi-e wc nog noemen 
den Secretaris van de Plaatselijke Land
stormcommissie van Den Haag, den heer 
J. Zandberg, en de Leiders en Hulplei
ders van de af deeling Den Haag, de he e
ren Luit.-Kolonel G. F. van Hoogen
huyze, Majoor der Jagers J. Kruls, Kapi
tein J. Mulder, len Luitenant Mr. G. H. 
L. Arriëns, de heeren H. H. J . van Lum
mel, U. J. Peerenboom, C. Mooiman. 

Een indruk. 
Even over 8 ving de samenkomst aan. 
Het "Vad." gaf er een aardigen indruk 

van: 
Zooals vrijwel iedere landstormavond, en 

speciaal van Zuid-Holland: West, waar wel 
een zeer bijzondere geest heerscht, was er 
ook hier een kenmerkende sfeer, een sfeer 
van saamhoorigheid, van gebondenheid aan 
hetzelfde ideaal, een verbroedering tusschen 
hoog en laag, kortom, die echte entourage 
van alle landstormavonden in h,2t gewest. 
En op hoeveel verschillende manieren nu 
ook doel en streven van den B.V.L. uiteen
gezet wor-den, steeds weer_ vinden de ver
schillende sprekers op al die bijeenkomsten 
een welwillend gehoor, en dat komt uit
sluitend omdat zij spreken van hart tot hart, 
omdat zij vertolken, wat in de harten der 
toehoorders leeft. Hoe goed deed het niet, 
voor alle aanwezige landstormers, uit den 
mond van oud-minister Bongaerts te hooren, 
dat op het oogenblik bijna 85.000 land
stormers in den lande gereed staan om 
"als het moet" hun leven in de waagschaal 
te stellen voor de ver-dediging van onze 
hoogste volksidealen. Hoe goed deed het 
ook, in het défilé van landstormers voor het 
in ontvangst nemen van een gedenkplaat, 
de Scheveningsche vrouwen te zien mee· 
loopen, waarvan de mannen op zee ver
toeven! 

Opening. 
De Kon. Militaire Kapel van het Regi

ment Grenadiers, onder leiding van den 
Kapitein-Directeur C. L. Walther Boer, 
die muzikale medewerking verleende, 
opende de feestelijke samenkomst met 
het spelen van twee coupletten van het 
Wilhelmus, waarna de voorzitter van de 
Landstormcommissie 's-Gravenhage, Ir. 
Bongaerts, genoodigden, landstormers 
en andere bdangstellenden een hartelijk 
woord van welkom toesprak. 

Spr. deed uitkomen het goede werk 

V.l.n.r. : Luitenant-Generaal J. J . G. Baron van Voorst tot Voorst, commandant van het Veld
leger ; Prof. Ir. C. L. van der Bilt, wnd. Burgemeester der Residentie; Minister Mr. J. A. de 
Wilde; Minister J. J. C . v-an Dijk; Lui-tenant-Generaal b.d. L. F . Duymaer van Twist en oud-

minister Mr. Dr. L. N. Deckers. 

van den landstormer in het belang van 
orde, rust en veiligheid in het vader
land, om tenslotte te eindigen met een 
driewerf hoera op H. M. de Koningin, 
waarmede alle aanwezigen van harte 
instemden. 

Rede Minister Van Dijk. 
De Minister van Defensie, Zijne Exc. 

J. J. C. van Dijk, begon zijn rede met 
hulde te brengen aan Luitenant-Gene
raal Duymaer van Twist, den voorzitter 
van de Nationale Landstorm Commis
sie, die beschouwd kan worden als de 
vader van den B.V.L., die vanaf de ge
boorte van dit instituut tot nu toe in 
ongebroken kracht en met onverflauw
de toewijding zich aan deze nationale 
zaak heeft gegeven, en onuitputtelijk is 
in middelen om den geest in den B.V.L. 
levend te houden en tot activiteit te 
prikkelen. 

Na deze inleiding zeide spr. een woord 
te willen spreken van waardeering en 
van opwekking. Want - zoo vervolgde 
spr. - wat is de diepere grond van ons 
samenzijn? Om elkander te sterken en 
op te bouwen, om de samenbinding te 
bevorderen, ter versteviging van het 
instituut van den B.V.L., dat een waar
borg oplevert voor de bescherming en 
het behoud van ons nationale leven. 

Geen ander instituut, aldus de minister, 
is er te noemen, dat zoo bij uitstek natio
naal is en dat zulk een hooggestemd doel 
heeft. 

Dat begrip "nationaal" houdt ons 
vast. De geestelijke verwarring - voor
al in deze tijden - die begrippen om
keert of van hun inhoud berooft, tracht 
ook aan te tasten het begrip van: het 
nationale leven. Er zijn stroomingen, die 
zich richten tegen het nationale, of al
thans dit begrip uithollen, en van oor
deel zijn, dat het vasthouden aan het 
nationale wijst op enghartigheid en 
egoïsme, en dat alleen het internatio
nale doelwit van het menschenleven 
mag zijn .... En vergeten wordt hierbij, 
dat de waarde van het internationale 
bepaald wordt door den rijkdom, die in 
het nationale ligt opgesloten. Er zijn 
anderen, die zich nationaal noemen, zij 
het ook in combinatie met een ander 
begrip, en die van het nationale een 
caricatuur maken, omdat hetgeen zij 
willen indruischt tegen ons diepste na
tionaal bè.sef. Toetsing is dan ook wel 
noodig of hetgeen zich als nationaal aan
dient ook werkelijk nationaal is. Mogen 
er ook wel fouten gemaakt worden uit 
naam van nationale aspiraties, dit staat 
wel vast, dat daarmede het nationale in 
den juisten zin allerminst veroordeeld 
is. Integendeel. We mogen en we moe
ten vasthouden aan het begrip van het 
nationale, in de juiste beteekenis, die dat 
voor ons heeft, en daarbij hebben we in 
het bijzonder het oog op hetgeen ons na
tionaal verbindt, op de nationale een
heid, want zonder die samenbindende 
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eenheid is het nationale nauwelijks 
denkbaar. Die nationale eenheid be
staat .... in weerwil van de verschei
denheid in ons volksleven, als gevolg 
van verscheidenheid van religie en 
levensrichting. Die nationale eenheid is 
te vinden in de gezamenlijke waarde
schatting van hetgeen in den loop der 
historie naar Gods bestel aan geeste
lijke en stoffelijke goederen voor land 
en volk werd verkregen: eenheid door 
geboorte, zeden, volkseigen, traditie, 
cultuur . . . . ook al is die eenheid geen 
eenvormigheid, maar toch een eenheid, 
samengesmeed in den loop der historie, 
dikwijls in harden strijd. 

Maar als die eenheid er is en gewaar
deerd wordt als een ons geschonken 
gave van rijke beteekenis, als een bron 
- onder Gods zegen - van nationale 
levenskracht en nationaal levensbehoud, 
dan moet ook front gemaakt worden 
tegen de verwoestende invloeden, die 
het nationale leven bedreigen en die 
zich richten tegen de behoudende 
kracht, die in deze nationale eenheid 
verborgen ligt. 

Hier is samenwerking geboden tus
schen alle groepen van het volksleven, 
die zich stellen op den bodem van de 
nationale gedachte, ten einde te werken 
voor dat eene groote doel .... 

En die samenwerking, aldus vervolg
de de Minister, is er in den B.V.L., 
krachtens zijn oorsprong en krachtens 
zijn vrijwillig aanvaarde verplichting tot 
steun van het wettig gezag, een gezag, 
dat in ons land geen begrip is zonder 
wezenlijken inhoud, dat toe zou laten 
een tot ongebondenheid geworden vrij
heid in het volksleven; ... dat ook niet 
is ,een gezag, dat de vrijheden in het 
volksleven geheel of ten deele te niet 
doet, om deze op te offeren aan den Al
machtigen Staat. Het wettig gezag in 
ons land is zeker een gezag, dat zichzelf 
handhaaft, doch met erkenning van de 
vrijheden in ons volksleven, en juist 
daardoor strekt tot bescherming van die 
vrijheden . . . . een gezag, dat in den 
diepsten zin nationaal is, zooals de rijk
dommen van onze vrijheden een natio
naal bezit zijn. 

Zulk een gezag willen we behouden, 
omdat ons allen de vrijheid in ons volks
leven lief is, te meer omdat in het 
centrum van gezag en vrijheid het Huis 
van Oranje staat, dat in den loop der 
eeuwen getoond heeft wat getrouwheid 
is, dat zich met offers aan het volk van 
Nederland gebonden heeft .... dat zich 
gegeven heeft voor ons volk in de wor
steling om recht en vrijheid. 

Dat gezag willen we eerbiedigen. Dat 
wilt ook gij, mannen van den Bijzonde
ren V rijwilligen Landstorm, van welke 
zijde het ook zou worden aangetast. 

Dat vraagt: waardeering. Of eigenlijk 
zouden we het anders moeten zeggen. 
Er is: dankbaarheid, omdat gij,het ver
staat, dat ge opkomt voor hetgeen ook 
Uw nationaal bezit is. Dan is een op
wekking eigenlijk overbodig, want dan 
weet ge het, dat ge tegen eiken be
lager van ons volksleven zult zeggen: 
Laat af van Nederland en Oranje, van 
Vaderland en Koningin!. .. 

Toespraak Voorzitter Nationale 
Landstorm Commissie. 

Nadat de Militaire Kapel de Piet
Hein-Rhapsodie van Dr. Peter van An
rooy ten gehoore had gebracht, sprak de 
heer L. F. Duymaer van Twist, Voorzit-
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ter van de Nationale Landstorm Com
missie. De Generaal herinnerde aan de 
groote belangstelling, die er vooral de 
laatste jaren in geheel ons land voor den 
B.V.L. bestaat. Spr. meende daaruit te 
mogen concludeeren, dat ons volk de 
spontane daad van meer dan 80.000 
dienstplichtigen met groot verlof om 
zich zoo noodig te geven voor Koningin 
en vaderland en ter handhaving van het 
wettige gezag, waardeert. Spr. schetste 
de gevaren van de zijde der extremisti
sche groepen en merkte op, dat wel de-

gelijk wordt beseft, dat het in deze be
wogen tijden gaat om de vrijheid van 
ons volk en om het behoud der groote 
nationale goederen, welke culmineeren 
in het huis van Oranje. De groote betee
kenis van den B.V.L., aldus betoogde 
spr., ligt in zijn preventieve karakter. 

De heer Duymaer van Twist besloot zijn 
toespraak met de landstormers op te 
wekken zich te scharen rond den troon 
van het Oranjehuis. 

Hierna reikte de heer Duymaer van 
Twist de eerste gedenkplaat - voorstel
lende het bezoek van H. M. de Koningin 
aan den Landstormdag te Barneveld -
uit aan den Voorzitter van de Haagsche 
Commissie, die in enkele hartelijke 
woorden daarvoor dank zegde. 

Defilé. 

Dan begon het defilé van vele hon
derden landstormers langs de autoritei
ten, waarbij ieder een gedenkplaat in 
ontvangst mocht nemen. Dit defilé was 
wel zeer indrukwekkend. De flinke 
kerels van Den Haag passeerden daar, 
van hoog tot laag, hoofdofficieren en 
subalterne officieren en de eenvoudige 
landstormers in lange rijen .... 

Waren de mannen op zee, dan kwa
men hun vrouwen, getooid in de schoone 
Scheveningsche dracht met de prachti
ge doeken en mutsen. 

Mannetje voor mannetje passeerden 
ze - en wij meenen, dat - naast de 

Landstormavond in den Dierentuin te 's-Grav,:mhage. 
De Scheveningsche Landstormvrouwen bewonderen de uitgereikte reproducties. 

rede van den Minister van Defensie -
dit wel het indrukwekkendste gedeelte 
van deze samenkomst is geweest. 

Na de pauze. 

Na de pauze werden de wisselbekers 
en schietprijzen, benevens de ontslag
diploma's wegens het bereiken van de 
leeftijdsgrens uitgereikt. 

Dit laatste geschiedde, na een spon
taan inleidend woord van Overste 

· Boots, door Generaal-Majoor De Iongh. 
Een zestal vrijwilligers, die zich van 

'18 of '19 af voor de goede zaak van 
den B.V.L. gegeven hadden, verlieten 
het korps. Ze waren blijkbaar onder den 
indruk van dit moment, en van de woor
den van Generaal De longh. Deze in
druk deed zich ook in de zaal gevoelen. 
Scheiden doet altijd pijn .... 

Nadat nog een film vertoond was van 
het luchtvaartf eest op Ypenburg, werd 
de zeer geslaagde bijeenkomst - half 
11, een zeer gelukkige tijd om een 
samenkomst te beëindigen! - met een 
kort woord van den voorzitter en het 
Wilhelmus besloten. 

STELLING VAN AMSTERDAM. 

Te Amsterdam werd door den Voor
zitter der Gew. Landst. Comm. Dr. I. H. 
J. Vos geïnstalleerd de Centrale Plaat
selijke Landstorm Commissie, bestaande 
uit vertegenwoordigers der Pl. Commis
siën Centrum, Noord, Oost, West en 
Zuid. 

Als voorzitter werd aangewezen de 
heer A. B. Roosjen, · Lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, terwijl als 
secretaris werd benoemd de heer J. 
Luurs. 

Deze Commissie beoogt de propa
ganda zooveel mogelijk centraal te 
regelen. 

1 

De Friesche Zaadhandel - G. J. WOUDA 
ORANJEWOUD 
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Zaden en Orig, Friesch pootgoed 
vraagt nog 
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Bestemd om bij inlijsting 
schilderij 

der reproductie 
te plakken. 

achter het 

Allen, die tot den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm behooren, ontvangen een reproductie van het schilderij, voorstellende het bezoek van Hare 1 
Majesteit Koningin Wilhelmina aan den Landdag van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, gehouden te Barneveld, den 7en Juni 1935, op het 
landgoed " De Schaffelaar". 

20 1 2 J 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 

Op het schilderij, dat ongeveer 2½ bij 3½ meter groot is, ziet men de figuren van: 

l. H.M. DE KONINGIN; 

2. L. F. DUYMAER VAN TWIST, Luitenant-Generaal 
b. d., Voorzitter Nationale Landstorm Commissie, 
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 

3. Mr. Dr. L. N. DECKERS, Minister van Defensie; 

4. Jnkvr. A. SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, 
Hofdame van H.M. de Koningin; 

5. Jhr. W. RöELL, Luitenant-Generaal, Commandant 
van het Veldleger; 

6. Mr. J. A. DE WILDE, Minister van Binnenlandsche 
Zaken; 

7. H. DE IONGH, Generaal-Majoor, Inspecteur der 
Infanterie en van den Vrijwilligen Landstorm; 

8. ]. ]. G. Baron VAN VOORST TOT VOORST, 
Generaal-Majoor, Adjudant i.b.d. van H.M. de 
Koningin ; Commandant der IVe Divisie; 

9. A. W. ]. ]. Baron VAN NAGELL, te Barneveld; 

10. Mevr. N. DUYMAER VAN TWIST-DORTLAND; 

11. Mr. S. Baron VAN HEEMSTRA, Commissaris der 
Koningin in de Provincie Gelderland ; 

12. S. G. NAUTA PIETER, Generaal-Majoor, Comman
dant van de Ile Divisie; 

13. H. J. PHAFF, Kapitein, Adj. van H.M. de Koningin; 

14. Mr. J. TERPSTRA, Oud-Minister van Onderwijs, 
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal; 

15. A. C. DE NEEVE, Reserve Luitenant-Kolonel; 

16. Mr. A. Baron VAN HEECKEREN VAN KELL, 
Voorzitter Gewestelijke Landstorm Commissie 
,, V eluwzoom" ; 

17. Mevr. ]. L. DE IONGH-WIERCX ; 

18. Ds. A. HOENEVELD, Voorzitter Gewestelijke Land
storm Commissie "De Veluwe"; 

19. D. 0. NOREL, Voorzitter Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Kennemerland" ; 

20. D. G. SANDERS, Reserve Kapitein, Lid Gewestelijke 
Landstorm Commissie "De Veluwe". 

Het schilderij werd op 30 December 1936 namens den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ten paleize Kneuterdijk aangeboden aan Hàre Koninklijke 
Hoogheid Prinses Juliana en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, ter gelegenheid van I:Ioogstderzelver Huwelijk, hetwelk op 7 Jan. 1937 
te 's-Gravenhage werd voltrokken. 
Bij de aanbieding van het schilderij - dat vergezeld ging van een fraai gecalligrafeerd album, vervaardigd door de Gebr. Grevenstuk te Amsterdam 
en bevattende de namen der leden van de Gewestelijke Landstorm Commissiën - waren tegenwoordig: van de Nationale Landstorm Commissie: 
L. F. Duymaer van Twist, voorzitter; J. R. Snoeck Henkemans, Mr. A. G. A. Ridder van Rappard, A. N. Fleskens, leden; en G. F. Boulogne, 
secretaris; de Commissie van Uitvoering, bestaande uit de Heeren: Reserve Luitenant-Kolonel A. C. de Neeve, voorzitter Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Rotterdam"; H. J. P. van Heek, lid Gewestelijke Landstorm Commissie "Twente"; en D. 0. Norel, voorzitter Gewestelijke Landstorm 
Commissie "Kennemerland"; benevens de Heer Willy Sluiter. 

Het schilderij is vervaardigd door Willy Sluiter; de reproductie is gemaakt door L. van Leer & Co., N.V., te Amsterdam. 
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Uit de afdeelingen 

Aalsmeer, 25 Oct. Geslaagde bijeenkomst van 
de afdeelingen Aalsmeer-Dorp, Aalsmeer-Oost 
en Kudelstaart. De voorzitter der plaatselijke 
commissie, burgemeester K. Kastelein, opende 
de vergadering. De voorzitter van de geweste
lijke commissie, dr. Vos, hield op ,de hem. eigen 
pittige wijze een rede over den B.V.L., die nog 
steeds hoogst noodzakelijk is. Hierna vertooning 
van de mooie Landstormfilm "Je Maintiendrai'' 
en twee Indië-films. Slotwoord door overste 
Van der Drift. In de pauze uitdeeling der ge
denkplaten door den gewestelijken secretaris, 
kapitein H. J. Smit. 

Abcoude, 21 Oct. Jaarvergadering in het Am
sterdamsche Koffiehuis. De burgemeester, mr. 
A. L. des Tombe, lid der gewestelijke landstorm
commissie, die de vergadering opende, instal
leerde als nieuwe leden der commissie de 
heeren: J. H. Geurssen, arts te Baambrugge; 
J. Jeremiasse, hoofd der Ned. Herv. school; ds. 
J. C. Jonkers, Ger. pred. te Abcoude; ds. P. Six 
Dijkstra, Ned. Herv. pred. te Baambrugge; d,. 
H. M. Matter, Ger. pre-tl. te Baambrugge. 

Daarna hield -de res. kapitein J. A. Neuyen Jr., 
propagandist in de "Stelling van Amsterdam", 
een korte rede en werden de gedenkplaten aan 
iederen landstormer uitgereikt. De avond werd 
opgeluister-d ,door 't vertoonen van eenige films. 

Achtkarspelen, 28 Sept. Schietwedstrijd te 
Drogeham. Korpswedstrijd: 1e pr. Rottevalle met 
243 pt. (deze afdeeling kwam dus in h,et bezit 
van den wisselbeker, aangeboden door burge
meester Eringa); 2e pr. Twijzel met 240 pt.; 
3e pr. Buitenpost met 249 pt.; 4e pr. Surhuizum 
met 238 pt. 

In den personeelen we,dstrijd behaalden J. 
Mulder te Surhuizum en R. Reitsma te Rotte
valle 50 pt. 

Voordat ,de prijsuitdeeling begon, werd bur
gemeester Eringa gehuldigd, in verband met zijn 
benoeming tot officier in de orde van Oranj ,2-
Nassau. 

Adorp, 22 Oct, Schietwedstrijd. Na afloop 
hiervan neemt de voorzitter van de plaatselijke 
commissie het woord en verwelkomt in het bij
zonder den commandant, kapitein Oosters, die 
voor het eerst in -de afdeeling aanwezig is. Dan 
installeert hij de beide nieuwe leden van de 
plaatselijke commissie, de heeren H. v. d. Laan 
en R. Datema. Vervolgens kreeg kapitein Oos
ters het woord, die de prijzen uitreikte. Hier
voor bleken in aanmerking te komen: van de 
scherpschutters W. Datema en R. Vennema, 
resp. met 95 en 92 pt. ; van ,de 1e klas E. H. 
Homan en K. Arwert, resp. met 91 en 86 pt.; 
van de 2e klas F. Nienhuis en H. v. Dijken, 
beiden met 82 pt. Het lid der plaatselijke com
missie K. Nienhuis memoreerde nog in enkele 
woorden de aangename kennismaking met den 
çommandant. Ten slotte nam de afdeeling bij 
monde van haar plaatselijken leider afscheid 
van haar oudste lid, N. Medema, wegens het 
bereiken van den 55-jarigen leeftijd, en werden 
reproducties uitgereikt van de schilderij van de 
vaandeluitreiking te Ede. 

Aduard, 9 Oct. K. Buist, 90 pt. 

Alphen a, d. Rijn, 29 Oct. Prijsuitreiking door 
den heer W. J. Spreij, voorzitter der plaatselijke 
commissie. 

Amsterdam Noord. Tot plaatselijke leiders 
van de afdeelingen Amsterdam Noord 1 en 
Noord 2 zijn benoemd de res. 1e luitenant D. 
J. J. van Kempen, Malvastraat 18, en de h,eer 
J. J. T. Moolenschot, Meeuwenlaan 77 I, aan
gezien de heer B. F. N. M. Koet wegens het 
Jerei)rnn van den vastgestelden leeftijd bedankte 
als plaatselijke leider. 

Amsterdam Oost. Tot plaatselijken leider van 
de afdeeling Amsterdam Oost 4 is benoemd de 
heer H. L. J. D. van der Belt, res. kapitein, 
Hoogeweg 53, Amsterdam Oost. 

Andel. Overleden is alhier de voorzitter der 
plaatselijke landstormcommissie, de heer J. G. 
Schouten, een man, die op velerlei terrein in 
het land van Altena zeer zal worden gemist. 
Ook de B.V.L. had zijn volle belangstelling. 

Arcen, 5 Oct. Gepoogd wordt hier een afdee-
ling van den B.V.L. te stichten. · 

Asten, 23 Sept. Uitslag korpswedstrijd, eerste 
vijftallen: 1. B.W. Helmond, 453 pt.; 2. B.W. 
Neerkant, 431 pt.; 3. B.V.L. Someren, 426 pt.; 
4. B.V.L. Geldrop, 420 pt.; 5. B.V.L. Asten, 
410 pt. 

Baambrugge, Tot plaatselijken leider van de 
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afdeeling Baambrugge werd benoemd de heer 
J. Tober, Rijksstraatweg B 60, Baambrugge. 

Den heer Joh. Kaatee werd op dien verzoek 
op ,de meest eervolle wijze ontheffing verleend 
van zijn functie, doch blijft leider der afdeeling 
Abcoude-Proosdij. 

Baarderadeel. De uitslag van den gem. schiet
wedstrijd, te Winsum gehouden, is: klasse 1: 
1. S. Plat, Bozum, 93 pt.; 2. Tj. Hoekstra, Ooster
wierum, 92 pt.; 3. S. Dijkstra, Beers, 91 pt.; 
klasse Il: 1. S. Visser, Jellum, 96 pt.; 2. G. Faber, 
Hijlaard, 91 pt.; 3. R. Faber, Jellum, 89 pt. 

Baardwijk, 18 Sept. W. Pullens Hzn., 98 pt. 

Baarlo, 7 Sept. H. J. Peeters, 99 pt. 

Bemmel, 16 Oct. Prijsuitreiking door kolonel 
Van Ingen Sc,houten, die met kapitein Goedhart 
en den heer Jalink aanwezig was. A. Weide
veld, die 97 pt. geschoten had, verkreeg den 
eersten der 50 prijzen, die uitgereikt werden. 

Bergum, 11 Oct. Korpswedstrijden: Garijp 
1e pr., 470 pt.; Bergum 2e pr., 469 pt.; Oenkerk 
3e pr., 459 pt.; Suawoude 4e pr., 453 pt.; Sua
meer Se pr., 448 pt. In den personeelen we-d
strijd behaalde Jan Benedictus met 98 pt. den 
eersten prijs. Er hebben 96 schutters aan deze 
wedstrijden deelgenomen. 

Berkel-Enschot, 27 Sept. W. Timmers, 85 pt. 

Besoijen, 25 Sept. Wedstrijd tusschen zestallen 
uit Besoijen (560 pt.), Waalwijk (556 pt.) en 
Baardwijk (484 pt.). De eerste personeele prijs 
werd behaald door H. Klerkx, uit Waalwijk, 
met 98 pt. 

Bodegraven, 25 Sept. J. J. Hoogendoorn, 178 pt. 

Bolnes. Als plaatselijke leider is aangewezen 
de heer L. van Driel, Prinses Julianastraat 42. 

Bruinisse, 2 Oct. Jb. Kik Hzn., eerste prijs 
met 90 pt. 

Capelle, 1 Oct. Bij den schietwedstrijd te 
Kaatsh,2uvel behaalde P. v. d. Schans 47 pt. 

Delft, 28 Sept. De wisselbeker is thans ,defini
tief -door de burgerwacht gewonnen. De uitslag 
luidt: B.V.L. 611 pt., Burgerwacht 633 pt. Er 
werd in ,drie standen geschoten, n.l. staand, 
knielend en liggend. 

Deventer, 28 Sept. Prijsuitreiking. J. Meijer 
had het hoogste totaal aantal punten, n.l. 562. 

Dordrecht, 4 Oct. Begrafenis van den heer 
L. v. d. Graaff, die o.m. lid was van de plaatse
lijke landstormcommissie. Zijn heengaan is een 
groot verlies voor de afdeeling. Als oud-opper
wachtmeester der Kon. Marechaussee was hij 
oprichter der afd. Papendrecht en na zijn vesti
ging te Dordrecht lid der commissie. Bij de be
grafenis waren tegenwoordig de voorzitter gew. 
comm. J. A. J. Jansen, de voorzitter plaatselijke 
comm. ds. M. Gravendijk en de plaatselijke 
leider, res. kapitein G. A. Hoogenboom. 

Namens allen werd aan de groeve gesproken 
door luitenant Groenendijk. 

Driesum, 2 Oct. Jac. Boskam, Wouterswoude, 
49 pt. 

Drogeham, 27 Sept. K. Land, 95 pt. 

Eerde, 5 Oct. A. Aarts en B. van Dam 
schoten 50 pt. 

Eersel. C. Schellens en F. Wijnen schoten 
50 pt. 

Elshout. 1e prijs A. Versteegden met 87 pt. 

Enschedé, 12 Oct. Bijeenkomst van officiererf 
en overige vrijwilligers in ,het gebouw "Con
cordia". De heer H. J. P. van Heek, 2e voor
zitter van de plaatselijke commissie, hield een 
kort openingswoord, waarbij bijzonder welkom 
geheeten werd de heer H. A. C. Banning, secre
taris der gewestelijke commissie. Hij herinnerde 
o.m. aan het groote succes, dat de afd,eeling 
heeft behaald bij de vier,daagsche afstandsmar
schen. 

Den heer L. van Heek Jr. werd dank ge
bracht voor de bereidwilligheid enkele films te 
draaien. 

Daarop werd het woord gegeven aan den 
plaatselijken leider van de afdeeling, mr. J. M. 
~- Baak. In een duidelijk en overzichtelijk 
fietoog zette mr. Baak doel en streven uiteen 
van den B.V.L., terwijl hij meer uitvoerig stil
stond bij de inwendige organisatie. 

Enkele films, o.a. prinselijk huwelijk en fand
dag te Almelo, werden vertoond. 

Een bijzonder woord van dank aan hef sirifkf e, 
dat geheel belang'efoos zijn medewerkfo:g aan 
dezen gezelligen avond verleende. 

Ezinge, 8 Oct. B'. Groenevefd, 9·3 pi. 

Geldrop, 13 Oef. De a:fd. tel'f tnans· 30' feden-,. 

Gemunde, 29 Sept. Eerste prijs H. van Houtum 
met 109 pt. 

Genemuiden, 29 Sept. In de plaats van den 
heer H. Roetman, ,die naar Zwolle is vertrokken, 
is tot plaatselijken leider in de buurtschap 
Kamperzeedijk benoemd de heer J. van Maas
tricht aldaar. 

Grubbenvorst, 30 Sept. G. Roodbeen, 191 pt. 

Harderwijk, 8 Oct. Ledenvergadering in het 
tehuis voor militairen aan de Stationslaan, tot 
uitreiking van de prijzen, behaald bij 't schieten 
met scherpe patronen op het militair schiet
terrein in den afgeloopen zomer. Als bestuurs
leden waren aanwezig de heeren dr. J. W. v. d. 
Bosc•h, voorzitter, W. Mekenkamp, secretaris, en 
F. de Vroom, plaatselijke leider der afdeeling. 
Veertien prijzen werden uitgereikt. 

De leden, die niet aanwezig waren, kunnen de 
fraaie herdenkingsplaat ontvangen bij den heer 
J. C. de Vroom, rijwielhandel, Smeepoortstr. 33. 
De schietoefeningen zullen Dins-dagsavonds in 
het gymnastieklokaal op de Vischmarkt worden 
gehouden. 

Herpt, 6 Oct. Onderlinge we-dstrijd met de 
afdeelingen Herpt, Haarsteeg, Vlijmen, Nieuw
kuyk, Drunen en Elshout. L. Klijn en M. van 
Engelen schoten 95 pt. De wisselbeker werd 
ditmaal behaald door de af,d. Vlijmen met 225 pt. 

Heveadorp, 25 Sept. Samenkomst onder leiding 
van -den heer Th. van Beek, plaatselijken leid,er. 
De res. 1e luitenant W. Bijlsma, plaatselijke 
leider der afdeeling Oosterbeek, hield een rede, 
waarin hij stelde de hooge voorrechten, die het 

Fa. ANDR. VISSER - STEENWIJK 
Eerste kwaliteit 

Groente-, Bloem- en Landbouwzaden 
Friesche Kleipootaardappelen, enz. 
Op plaatsen, waar niet vertegenwoor
digd, nog actieve verkoopers gevraagd. 

Nederlandsche volk geniet, tegenover den druk, 
waaronder velen in het buitenland verkeeren, er 
op wijzende, hoe noodig een krachtige organi
satie van den B.V.L. is om de uitzonderings
positie, waarin Nederland gelukkig verkeert, te 
bestendigen. · 

Op de hem eigen, geestige wijze reikte kolonel 
Van Ingen Schouten vervolgens de prijzen uit 
van den gehouden schietwe,dstrijct. 

Hillegom, 14 Oct. Schietwe-dstrijd. 1e prijs 
P. van de Drift, 100 pt.; 2e prijs J. van Roode, 
99 pt.; 3e prijs S. J. ,de Haan, 97 pt. Wethouder 
Vermeer, voorzitter der plaatselijke commissie, 
reikte de prijzen uit. 

Holten, 11 Oct. Als nieuwe leden der plaatse
lijke commissie traden toe ds. Bal, ds. J. W. • 
Dragt, dr. J. P. Nagelhout en de heeren W. 
Beldman, lid van den raad, en C. A. de W allè. 

Kollum, 2 Oct. S. Kuitert, 97 pt. 

Kornhorn, 18 Oct. Schietwedstrij,d. Van de pl. 

LANDSTORM
FILM-A VONDEN 

JE MAINTIENDRAI --15 Nov. Amht-V olle.nhove 25 Nov. Dtiebrugg;en 10 Dec. Urk 
16 Nov. Nieuweroord 26 Nov. Dordrecht 13 De:c. Bierum 
17 Nov. Zierikzee 29 Novr. Woerden 14 Du, Krommenie 
17 Nov. Stramproy 30 Nov. Noordwijk 15 Dee, Tilburg 
19 Nov. Herwgnen 1 Dec. Rheden, De Si~ 15 Dec. Drenthe 
22 Nov. Numansdorp 2 Dec. Ha:a:fien 16 Dec. Hooghalen 
23 Nov. Hoek v. Holland 3 Dec. Aagtelerke 17 Dec. Drenthe 
24 Nov. Venhuitell 7 Dec. Nieuwlande 20 Dec. Dinteloo-rd 
25 Nov. Bovenkarspel 8 Dec. Schoonefieek 21 Dec. Mufd~1t 
25 Nov. Doornspijk 9 Dec. Drentlie 
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Hotel "HOBBEL" 
P. VINKE OOLTGENSPLAAT 

commissie waren aanwezig ,de heeren W. de 
Wit en K. Wijma, terwijl de afd. het voorrecht 
had een eerste kennismaking te mogen maken 
met ,den nieuwen secretaris, kapitein v. d. Wal. 
De eerste prijs werd gewonnen door W. van 
Kammen, met 96 pt. 

Het woord werd o.m. gevoerd door den pl. 
lei,der, den heer H. Folkerts, en kapitein v. d. 
Wal. Alle vrijwilligers ontvingen een reproductie 
van ,de schilderij (landdag Barneveld 1935), ter
wijl aan mevrouw Haakma voor de aangeboden 
tractatie (koffie met koek) deze reproductie in 
lijst werd aangeboden. 

Kruisland, 11 Oct. Prijsuitreiking, waarbij 
overste Beets en pastoor Van Genk aanwezig 
waren. Den eersten prijs won P. Buijk. 

Leiden, 30 Sept. Schietwedstrijd. Van hun 
belangstelling gaven blijk de heeren ds. De Wit, 
Parmentier en Van Seventer, vormende het 
dagelijksch bestuur der plaatselijke commissie, 
van wie de eerste, als pas gekozen voorzitter, 
op hartelijke wijze werd welkom geheeten door 
den plaatselijken leider, res. le luitenant Th. 
Zouteriks. Na afloop richtte ds. De Wit zich 
met een kort woord tot de aanwezige leden, 
waarbij hij speciaal roemde ,den uitstekenden 
geest en de goede kameraadschap, welke tijdens 
dezen wedstrijd heerschten. 

De heer P. Grasman behaalde den eersten 
prijs, zoowel in de personeele als in de vrije 
baan, 

Lisserbroek, 20 Oct. Vergadering met uitrei
king der gedenkplaten. Deze vergadering had 
een geanimeerd verloop. 

De res. kapitein J. A. Neuyen Jr., propagan
dist in de "Stelling van Amsterdam", sprak 
een opwekkend woord, terwijl, zooals voor 
onze afdeeling geÖruikelijk is, eenige smalfilms 
werden vertoond. 

Loppersum, 23 Sept. K. Oosterheerd, 94 pt. 

Malden, 6 Sept. H. Lucassen won den eersten 
prijs. Malden telt goede schutters. In d,,m on
derlingen wedstrijd in de Meerwijk behaalde de 
afdeeling niet minder dan 14 prijzen, waarvan 
H. Jacobs den eersten prijs op de personeele 
baan en M. Willems den eersten prijs op de 
vrije baan. In den onderlingen wedstrijd te 
Overasselt won de afdeeling den tweeden 
korpsprijs. Bovendien behaalde J. Jacobs den 
tweeden personeelen prijs. Op de vrije baan 
behaalde M. Gillissen den eersten en M. Willems 
den tweeden prijs. Inderdaad, mooie ,successen 
voor deze afdeeling. · 

Mariaheide, 9 Oct. Van Osch, 93 pt. 

Meeden, 13 Oct. Eerste prijzen: afd. s.s. F. ten 
Have; afd. le en 2e kl. H. Jager. 

Montfoort, 18 Sept. Onderlinge wedstrijd. En
kele uitslap:en: 

Korpswedstrijd: le pr. Oudewater, 237 pt.; 
2e pr. IJsselstein, 230 pt.; 3e or. Woerden, 229 ot. 

Wisselbekerwedstrijd: B.V.L. Montfoort, 225 
pt.; Burgerwacht Montfoort, 223 pt. 

Eerste prijzen personeele baan: kl. A: A. Ven
drig; kl. B: D. L. Baauw; kl. C: C. H. v. d. Berg. 
Vrije baan, eerste prijs: C. Hoogendoorn. 

Nieuwe Pekela, 27 Sept. W. Wortelboer, 98 pt. 

Nieuwe Schans, 19 Oct. Eerste prijzen: afd. 
s.s. G. v. d. Linde; afd. le kl. R. Postma. De 
prijzen werden door den heer Ploos van Amstel 
met een toepasselijk woord uitgereikt. 

Nieuwveen, 11 Oct. Jaarverga,dering, onder 
leiding van burgemeester J. A. Bakhuizen, 
waarbij ,de heer A. J. Dekker, uit Alphen a. d. 
Rijn, een rede gehouden heeft. Behalve com
mandant en secretaris van het gewest heeft ook 
pastoor Mol het woor,d gevoerd. De heer Karse
meijer schetste ten ,slotte kapitein Verleun als 
"de ziel" van de af.deelingf 

Oeffelt, 22 Sept. Bij ,den wedstrijd te Mill wist 
onze afdeeling een groot succes te bereiken. Het 
eerste vijftal wist met 232 van de 250 te b,z
halen punten beslag te leggen op d,zn eersten 
korpsprijs, terwijl het tweede vijftal met 272 
punten (max. 300) den derden korpsprijs be
haalde in ,de afdeeling KSO. Verd,zr verwi,zrf 
J. Coenen den eersten kampioensprijs en werd 
A. Grutters hoogste korpsschutter. 

Oldehove, 23 Sept. K. Sminia behaalde 96 pt. 
in den kwartaalswedstrijd. Na afloop hiervan 
nam de voorzitter der pl. commissie, burgemees
ter Slager, het woord in verband met het feit, 
dat de heer A. J. Siccama op 1 Seotember j.1. 
was afgetreden als wnd. pl. leider. In zijn toe
spraak memoreer-de spr. de vele werkzaam
heden, die de heer Siccama in het belang van 
den B.V.L. had verricht, en bracht hem daar
voor een woord van hartelijken dank. Hierna 
wer,d de nieuwbenoemde pl. leider, de heer 
Omta, met een kort woor-d ,door ,den voorzitter 
geïnstalleerd. 

.. A. KUYVENHOVEN'S 
··Kisten-, Broeiromen- en Votenfobriek 
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De afgetreden en de nieuwbenoemde pl. lei
ders hebben hierna nog het woord gevoerd. 

Oosterhout. 23 Sept. 1937 hield de afd. Ooster
hout haar jaarvergadering met prijsuitreiking. 
De voorzitter, de heer C. v. Raaij, opende de 
vergadering en heette in het bijzonder welkom 
den commandant van het Korps, luit.-kolonel 
Beets. Spr. kon tot zijn ,groot genoegen mede
deelen, dat de af.d. na een kleine inzinking te 
hebben me,degemaakt, thans een afd. is die ge
noemd mag worden. 

Overste Beets, daarna het woord voerende, 
sloot zich bij de woorden van den voorzitter 
aan en hij is optimistisch gestemd ten opzichte 
van de afd. Den instructeur P. Elands werden 
woorden van waardeering toegevoegd, daar 
deze veel heeft medegeholpen tot genoemden 
vooruitgang. 

Hierna ging de overste over tot de uitreiking 
der prijzen. 

Besloten werd een aanvang te maken met de 
win terschietoefening en. 

Oud Gastel, 27 Aug. Ledenverga,derinó, Na 
een inleidend woord over de schietoefe;ingen 
en de wedstrijden van dit jaar reikte overste 
Beets de prijzen uit van den gehouden afdee
lingswedstrijd. 

Mede was aanwezig ,de secretaris ,der gewes
telijke landstormcommissie. 

Poortugaal, 22 Sept. Ledenvergadering. De 
voorzitter, ,de heer K. v. Es, opende en heette 
allen welkom, in het bijzonder den heer v. d. 
Mast, uit Rotterdam. Een woord van waar
deering werd gesproken door den voorzitter 
l!ewifd aan ons onlangs overleden me,delid M'. 
Braat. Nu wa,s .het woor,d aan ,den heer v. d. 
Mast, ,die eerst een opwekkend woord sprak 
e~ toen ,de beteekenis van de herdenkingsplaten 
mteenzette, om ze vervolgens persoonlijk aan 
de vrijwilligers ter hand te stellen. Besproken 
werd nol! ,den te houden wedstrijd Poortugaal
Pernis--Jloogvliet-Rhoon. 

Puttershoek, 13 Oct. De jaarvergadering wordt 
gehouden op Woensdag 15 December a.s. in de 
bovenzaal van café "St. Joris". Als declamator 
zal hierbij optreden de heer F. C. van Dorp 
uit Rotterdam. ' 

Ravenstein, 17 Sept. Bij de wedstrijden te 
Batenburg werden de volgende korpsorijzen be
haald: le pr. wisselbeker, afd. Niftrik, 245 pt.; 
2e pr. Schaijk, 238 pt.; Jz pr. Velp, 236 pt.; 4e pr. 
Herpen, 225 pt.; Se pr. Batenburg, 234 pt.; 6e pr. 
Reek, 233 pt. (bij loting); 7e pr. Ravenstein, 
233 pt.; Se pr. Grave, 229 pt. Personeele baan: 
le pr. A. Evers, Dieden. 

Reidswal, 4 Sept. Jaarlijksche gemeent,zHjke 
schietwedstrijd. Hieraan werd deelgenomen 
door de navolgende dorpen: Anjum 21 schutters, 
891 pt.; Lioessens 11 schutters, 452 pt.; Nijkerk 
8 schutters, 329 pt.; Niawier 11 schutters, 444 
pt.; Metslawier 11 schutters, 481 pt.; Aalsum 17 
sc_hutters, 698 pt.; Ee 20 schutters, 824 pt.; Eng
wierum 8 schutters, 344 pt.; Paesens 3 schutters, 
114 punten 

Metslawier behaalde het hoogste l!emiddelde 
en kwam hierdoor in het bezit van den fraaien 
wisselbeker. 

De volgende schutters behaalden 48 punten: 
J. Postma, Anjum: K. Mulder, Engwierum; H. 
Turkstra, Anjum; K. Eizinga, Aalsum; Jan Grijp
stra, Ee; W. v.d. Meurlen, Aalsum. 

Roermond, 7 Sept. Het groote Royal-theater 
was geheel bezet, toen na het Wilhelmus, ge
soeeld door de afd. Symphonie van de Kon, 
Harmonie, de voorzitter der jubileerende afdee· 
ling, ir. A. Ruyten aan de talrijken het welkom 
toeriep en dankte voor de buitengewoon groote 
belangstelling. 

Onder de autoriteiten, welke speciaal we.r
den begroet merkten we op reserve-kolonel der 
infanterie Jans, de Tweede Kamerleden Droesen 
en Troyen, bur,!emeester Reymer, deken Rhoen, 
dominé Hogendijk, luitenant Ellens van de Kon. 
Marechaussee, kapitein Venema van de Mil. Po
litietroepen, enkele militaire autoriteiten ter 
olaatse en vele andere vooraanstaande geeste
lijke en wereldlijke personen. 

Mgr. Poels had bericht van verhinderinl! ge
,!even, doch had de beste wenschen voor dezen 
Landstormavond laten overbrengen. 

De heer Ruyten begroette voorts een twintig
tal Czechen, die toevallig in Roermond op 
excursie waren. 

De heer J. Th. Merkus, reserve 1ste luitenant 
der Veldartiller.ie en secretaris der Gewestelijke 
Landstorm-Commissie, verkreeg hierna 't woord. 

Na de vertooning van de Oranje-film heeft 
pater Borromaeus de Greeve een hoog{!estemde, 
doch niettemin duidelijke en bevattelijke rede 
gehouden over: De hoogste goederen van ons 
volk, te weten gezag, gezin en vorstenhuis. In 
zijn betoog trachtte hij te bereiken meer waar· 
deering voor den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm en de aanwezigen te overtuigen van de 
noodzakelijkheid en redelijkheid van dit insti
tuut ter bescherming van onze hoogste ,!oederen. 

Om te bewijzen dat de Landstorm de verde· 
diger is van het wettig gezag, greep spreker 
even in de geschiedenis tem!! en herinnerde 
o.a. aan het revolutiejaar 1918. Ook thans is 
de toestand not! gunstig voor het prediken van 
omwenteling. Werkloosheid, crisis en verarming 
zijn een gunstige voe-dingsbodem voor revolutie. 

Spreker schetste dan op treffende wijze den 
Landstorm als beschermer van het gezin en 
schilderde wat er in Rusland nog van het ge
zinsleven is overgebleven. 

Na een potpourri van vaderlandsche liederen 
werd de film "Sluit de gelederen" vertoond. 

Aan het slot van den avond heeft de heer 
Ruyten naar verschillende zijden dank gebracht 
en met algemeene instemming medegedeeld, dat 
aan H.M. de Koningin een telegram van aan
hankelijkheid en trouw was verzonden, waarop 
eenige dagen later een antwoord-telegram is 
ontvangen. 

Riethoven, 2 Sept. Bij den onderlingen wed
strijd behaalde Riethoven 772 en Westerhoven 
770 punten. 

Rinsumageest, 22 Sept. Eerste prijzen plaatse
lijken schietwedstrijd: scherpschutters: A. Kloos
terman, 99 pt.; schutter,s te klas: Tj. Germe
raa,d, 93 pt.; schutters 2e klas: R. Jansma, 95 pt. 

Rijs, 6 Sept. Schietwedstrijd uit de gemeen
ten Gaasterland, Hemelumer Oldephaert, Noord
wolde en Workum. Enkele uitslagen: 

Korpswedstrijd: te pr. Warns, 237 pt.; 2e Hei
denschap, 233 pl.; 3e Koudum, 231 pt. 

Personeele wedstrijd: le pr. J. de Vries te 
Heidenschap, 98 pt.; 2e Folkertsma te Heiden
schap, 98 pt.; 3e H. Couperus te Warns, 95 pt. 

Rijsoord, 25 Oct. Benoemd tot plaatselijken 
leider de heer A. Biesbroek, E 183, een oude 
bekende, die een waardig opvolger zal zijn van 
wijlen den heer H. A. de Ruiter. 

Rijsoord. Op 22 September j.l. wer-d aan de 
af.deeling Rijsoord door den dood ontnomen de 
plaatselijk leider, de heer H. A. de Ruiter. In 
de jaren dat hij leider was is er veel goeds tot 
stand gekomen, terwijl een prettige samenwer
king met de leiders ,der andere afdeelingen er 
toe bij mocht dragen het saamhoorigheidsgevoel 
te versterken. 

Bij de begrafenis op Zaterdag 25 September 
waren tegenwoordig de navolgende heeren: bur
gemeester Crezee, P. Boele, voorz. plaats. 
comm., C. Schippers, secretaris der commissie 
en A, Groenendijk, secretaris gewest. comm. 

Sappemeer, 4 Oct. A. Knapper, 96 pt. 

Sauwerd, 1 Oct. W. Zwartenkot, 48 p. 

Scharnegoutum, 8 Sept. Eer3te prijswinnaars, 
s.s.: W. Bruinsma; le kl.: J. B. van Rijs; 2e kl.: 
D. Rozendaal. 

Scheveningen, 15 Sept. In de vacature, ont
staan door het bedanken van res.-kapitein Th. 
L. S. Leistikow, is door de gewestelijke com
missie, na overleg met de plaatselijke commis
sie van Den Haag, tot plaatselijk leider van het 
district Scheveningen benoemd res.-kapitein 
J. Mulder, Thomsonlaan 17 B, Den Haag. 

Scheveningen, 9 Oct. Bij ,den gewestelijken 
wedstrijd op scherp heeft dr. J. F. van der Vliet 
het maximum van 50 p. geschoten. 

Schipluiden, 4 Oct. Ledenverp:adering waarin 
de heeren pastoor J. Moere! en P. A. Waarden· 
burg tot lid van ,de plaatselijkz commissie wer
den geïnstalleer,d en de heer A. v. ,d. Windt tot 
plaatselijk leider. 

Deze installatie geschiedde door den heer L. 
G. Royaards, voorzitter Z.H.W. Ook overste 
Boots en kapitein Karres hebben nog het woord 
gevoerd, waarbij bijzonder hartelijke woorden 
gesproken werden tot ,den afgetreden plaatselijk 
leider, den heer A. van Santen. 

Schaesberg, 7 Oct. Er wor,den pogingen ge
daan hier een zelfstandige afdeeling op te 
richten. 

Sevenum, 4 Oct. F. van Enckevort, te prijs, 
met 91 pt. 

Simpelveld, 11 Sept. In verband met de in het 
patronaatsgebouw zoek geraakte vuloen, toebe
hoorende aan luitenant Merkus, heeft onze 
plaatselijke afdeeling als bewijs van sympathie 
na afloop d-zr onlangs te Roermond gehouden 
oefeningen den heer Merkus een nieuwe vul
pen aangeboden. 

Sittard. Het ligt in ,de bedoeling van de Ge
westelijke Landstormcommissie Limburg alhier 
een Plaatselijke Landstormcommissie in te stel
len en eene afdeeling op te richten van het 
Landstormkorps Limburgsche Jagers van den 
B.V.L. Uitsluitend kunnen zicih als vrijwilliger 
aanmelden personen welke dienst- of reserve
plichtig zijn. Een leider zal alsnog uit de vrijwil
ligers worden benoemd. 

Sliedrecht. De bouw der schietbaan, tot stand 
J!ekomen door krachtige samenwerking van 
B.V.L.-ers, vor,dert goed en zal de eerste week 
van October wel onder den kap komen. De 
opening zal waarschijnlijk plaats hebben de 
tweede week van November. Maar daarover 
later meer. 

Smilde, 27 Sept. Prijsuitreiking, waarbij door 
burgemeester Gerrits het woord is gevoerd. 

Soest, 13 Oct. Installatie van ,de nieuwe leden 
der plaatselijke commissie, de heeren mr. W. A. 
J. Visser, burgemeester van Soest, A. Lankamp 
en L. J. Rasch. De burgemeester van Soest, 
mede gekozen als voorzitter der plaatselijke 
commissie, heeft onder dankzegging voor het 
in hem gestelde vertrouwen die functie aan
vaar-cl, waarbij hij den heer J. W. A. v. d. Kluit 
dankte voor zijn bemoeiingen en zorgen bij de 
waarneming van ,de functie van voorzitter. 

Overste Baan, commandant van het koros 
"Nieuwe Hollandsche Waterlinie", heeft mede 
het woord gevoerd. 

- Begunstigd door prachtig weer werden 
op Woensdag 22 en Donderdag 23 September, 
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alhier de jaarlijksche schietwedstrijden gehou
den. Na een kort inleidend woord van den wnd. 
voorzitter der plaatselijke commissie, den heer 
J. W. A. v. d. Kluit, werd de burgemeester Mr. 
W. A. J. Visser - geen onbekende figuur bij 
het Instituut van den B.V.L. - verzocht de 
wedstrijden te willen openen. 

Z.W.E.G. voldeed hieraan gaarne en sprak 
hierbij een toepasselijk woord. 

Er werd prachtig geschoten en de deelname 
was grooter dan ooit te voren. 

Van de prijzen, bestaande uit verschillende 
kunstvoorwerpen werden de beide opnieuw ter 
beschikking gestelde prachtige wisselbekers en 
de zilveren medaille van de gemeente Soest, 
voor wat de drie laatsten betreft, resp. gewon
nen door de heeren: H. M. Kemp1 J. v. d. Bee
rekamp en G. de Haan. 

Steenbergen, 23 Sept. Eerste prijs: M. Delhez. 

Steenwijk, 21 Sept. Uitslag zomer.schietwe,d
strijden: te pr. L. Martens, Zuidveen; 2e pr. Y. 
Potiek, Polder IV, Giethoorn; 3e pr. B. de 
Boer, Steenwijkerwold; 4e pr. S. G. Visscher, 
Steenwijk. 

Strijp, 25 Sept. In het "Eindh. Dgbld." vonden 
we een uitvoerige mededeeling van de plaatse
lijke commissie van Strijp, waarbij enkele a•dres
sen werden opgegeven, waar men zich voor het 
vrijwilligerschap van den B.V.L. kan opgeven: 
A. Verbaken, pl. leider, Julianastraat 34; F. E. 
Fuininga, hulpleider, Plaggenstraat 7; J. G. 
Maatje, Ekkerstraat 7; G. J. Cornelissen, Bezem
straat 54; H. Molenaar, Hulstlaan 32; J. Ver
hoeven, Schouwbroekscheweg 1 F; C. v. Os, 
Beukenlaan 7. 

Een navolgenswaardig voorbeeld! .... 

Tholen, 1 Oct. De wisselbeker, die het vorig 
jaar ,door burgemeester mr. J. J. Versluijs be
schikbaar wei,d gesteld, is thans ,definitief in 
het bezit gekomen van den heer J. v. d. Kloos
ter, die ook vorig jaar den eersten prijs be
haalde. 

Uden, 7 Sept. Eerste prijzen. Kl. A: H. Ver-
bossen; kl. B: J. van Driel. 

Ulft, 22 Sept. J. Kraan, 94 pt. 

Ulrum, 27 Sept. M. C. Dorst, 96 pt. 

Veere, 4 Sept. le pr. D. Kasse, 98 pt.; 2e pr. 
D. Verhoeve, 97 pt.; 3e pr. Baron van Tuyl van 
Serooskerken, 97 pt.; 4e pr. A. Janse, 97 pt. 
Burgemeester Huinink en wethouder van Beve
ren woonden den wedstrijd bij. 

Veghel, 28 Sept. J. ,de Visser, 97 pt. 

Varsseveld, 20 Sept. Eerste prijzen, kl. I: Chr. 
G. Heersink; kl. II: W. van Braak. 

Voorthuizen, 11 Sept. Schietwedstrijd. Eerste 
prijzen: kl. A: H. Polhout; kl. B: H. v. d. Craats; 
kl. C: C. Vlastuin. De heer E. Zandbergen reikte 
de prijzen uit. 

Volkel, 28 Sept. Schietwedstrijd van de afd. 
Volkel en Odiliapeel; eerste prijs W. v. d. Rijt, 
met 47 pt. 

Voorburg, 13 Oct. Aanvang winterschietoefe
ningen, waarbij de secretaris der plaatselijke 
commissie, de heer Koolhaas, den heer Meeuse, 
voorzitter der plaatselijke commissie, op bijzon
der hartelijke wijze heeft toegesproken, om hem 
geluk te wenschen met de koninklijke onder
scheiding, die hij mocht ontvangen. Voor de 50 
landstormers, die mee.schoten, was een 25-tal 
aardige prijsjes aanwezig. 

Voorhout, 22 Sept. Wedstrijd scherp op 100 
M.: J, A. Verdegaal (plaatselijk leider der afd.) 
107 pt.; H. C. Verdegaal 98 pt.; J. L. Nijssen 
96 pt. 

Waalwijk, 7 Oct. L. v. d. Boogaerd, 84 pt. 

Wanroy, 22 Sept. De afd. behaalde bij den 
wedstrijd te St. Hubert den 2en korpsprijs met 
227 pt. Bij den personeelen wedstrijd behaalde 
P. Verhoeven den 2en prijs met 29 pt., steun
serie 28 pt., en P. Verbruggen den 3en prijs 
met 29 pt., steunserie 27 pt. 

Wehe, 13 Oct. Als spreker trad op pater Bor
romaeus de Greeve, die zich richtte tegen het 
extremisme ter linker- en ter rechterzijde. De 
B.V.L. ,dient dan ook op te treden tot hand
having van het wettig gezag tegenover beide 
richtingen, waarbij de waarborg is gelegen in 
meer dan 80.000 plichtsgetrouwe vrijwilligers, 
die mede daardoor het gezinsleven, dat in Ne
derland in zoo hoog aanzien staat, beveiligen. 

Winsum, 4 Sept. Jaarlijksche schietwedstrijd 
afd. Baarderadeel. Eerste prijzen, kl. I: S. Plat, 
Bozum; kl. II: S. Visser, Jellum. 
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Well. Dezer dagen had alhier de laatste 
schietwedstrijd in dit seizoen plaats, waarbij 
tevens de namen der prijswinnaars werden be
kend gemaakt. 

Enkele uitslagen: 1e pr. W. Mulders; 2e pr. 
Th. Kappers; 3e pr. H. Hebben; 4e pr. J. 
Derkx; Se pr. Jac. Heynen. 

De prijzen zullen binnenkort worden uitge
reikt. 

Westdorpe, 28 Sept. Propagandavergadering. 
Overste J. H. W. Bruins en luit. Eckhardt wa
ren aanwezig. Overste Bruins zette op zeer dui
delijke wijze uiteen wat de B.V.L. was en wat 
de B.V.L. wil. Aandachtig werd deze rede door 
de aanwezigen van wie er velen nog geen lid 
waren, aangehoord. Daarna werden de platen 
van den Landdag te Barneveld uitgereikt. Dit 
viel bij de aanwezigen zeer in den smaak. Door 
den secretaris werden allerlei vragen over den 
B.V.L. beantwoord. Na afloop der vergadering 
gaven zich een achttal personen als lid op. De 
afdeeling Westdorpe, die reeds jaren in den 
dut was is weer wakker geschud en zal hopen
lijk een van de beste afdeelingen van Zeeuwsch
Vlaanderen worden. Reeds dezen winter zal 
met schieten worden begonnen. De eerste oefe• 
ning zal een wedstrijd zijn. 

De plaatselijke comrnissi~ 'werd als volgt sa
mengesteld; C, J. van Hootegem, voorzitter, 
bur!!emeester; A. C. A. Oonincks, pastoor; R. 
R. M. Kieboom, secr-penn.-m., Gem.-secretaris; 
P. A. Eggermont, Hoofd der R.K. School; B. 
A. G. Plasschaert, pl. leider, res. 2e luitenant. 

Winsum Gr., 5 Oct. Bij den gehouden schiet
wedstrijd van de afdeeling Winsum van den 
B.V.L. werden prijswinnaars: scherpschutters: K. 
Bouwman, 94 pt., B. Hazenberg 93 pt., R. Braak 
92 pt.; 1e klasse schutters: H. Groeneveld 93 pt., 
D. Senneker 89 pt. en G. Heerema 89 pt.; 2e kl. 
schutters; J, A. Dijkstra 77 pt. en U. Kooijenga 
~6 pt. Nadat de pl. leider den nieuwen secre
taris der Gewest. Landstorm Comm. den kapt. 
van der Wal, welkom had geheeten, daarbij 
den wensch uitsprekende, dat de samenwerking 
van even aangenamen aard mocht zijn als met 
diens voorganger kapt. de Jonge, werden de 
prijzen uitgereikt door den kapt. Van der Wal. 

Wirdum. Op het terrein van den heer A. 
Reitsma werden alhier de jaarlijksche schiet
wedstrijden gehouden. Enkele uitslagen: scherp
schutters: 1e pr. R. de Jong, 95 pt.; 2e pr. 
P. Fennema, 94 pt.; 3e pr. Gj. de Jong, 93 pt.; 
schutters 1e klas: 1e pr. H. Dijkstra, 88 pt.; 
schutters 2e klas: 1e pr. H. Nicolai, 87 pt.; 
2e pr. A. de Vries, 63 pt. 

Hiermee zijn ook de oefeningen voor dit jaar 
weer afgeloopen. Evenals andere jaren danken 
wij de familie Reitsma voor de hartelijke mede
werking, steeds van haar ondervonden. 

Wolfaartsdijk, 27 Aug. Prijsuitreiking door 
burgemeester Van Oeveren. Daar de heer Taze
laar ook dit jaar het hoogste puntenaantal ver
wierf, kwam hij in het bezit van den wisselbeker. 

Wolfheze, 23 Sept. Prijsuitreiking door kolo
nel Van Ingen Schouten, waarbij ook o.m. de 
heer Hendrik de Boer, uit Den Haag, een gloed
vol opwekkend woord gesproken heeft. 

Zaandam, 4 Oot. Met ingang van 1 Januari 
1938 zijn door de gewestelijke landstorm com
missie aangesteld als plaatselijke leiders: 

voor Zaandam I de heer H. Russelman; 
voor Zaandam Il de heer C. G. C. Lucas; 
voor Zaandam III de heer A. Kalkman; 
voor Koog-Zaandijk de heer U. van Daalen 
Deze afdeelingen ressorteeren onder de plaat-

selijke commissie van Zaandam. 

Zeddam, 15 Oct. De schietuitkomsten zijn 
goed; tal van ,schutters behaalden meer dan 
90 pt. (max. 100), terwijl de beste schutt-~r 
95 pt. behaalde. 

Zelhem, 22 Sept. Eerste prijswinnaars. s.s.: H. 
J. Jauten; 1e kl.: H. J. Loskamp; 2e kl.: H. 
Vrogten. 

Met een toepasselijk woord werden de prijzen 
door burgemeester Rijpstra aan de winnaars 
uitgereikt. 

Zevenbergsche Hoek, 21 Aug. Schietwedstrijd 
voor de afd. Zevenb. Hoek en omliggende af
deelingen. Opgewekt en kameraadschappelijk 
werd geschoten, getuigende van een goeden 
geest onder de landstormers. 

De ie pr. behaalde Hooge Zwaluwe met 459 
pt.; de 2e pr. Zevenb. Hoek met 452 pt.; Moer· 
dijk en Lage Zwaluwe behaalden resp. 436 en 
425 pt. 

Op de vrije baan behaalde J. Schoonen, Ze
venbergsche Hoek, met 50 pt. den 1en pr.; van 
Oorschot, Hooge Zwaluwe 49 pt. den 2en Qr, en 
Adr. van Gils, Zevenb. Hoek 49 pt. 3en pr. 

C1/,r,M ~. 
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Pastoor Van Genk reikte met een toepasse
lijk woord de prijzen uit. 

Zevenhoven, 12 Oct. Na een inleiding van 
wethouder A. P. v. d. Weyden heeft burge
meester P. A. Colijn, uit Alphen a. d. Rijn, een 
rede gehouden, waarbij spr. ,den B.V.L. teekende 
als een machtig lichaam, waarop ,de regeering 
in alle omstandigheden kan rekenen. 

Het Nederlandsche volk, zoo vervolgde spr., 
leeft in de meening, dat wij zeer tevreden 
kunnen zijn en dat alles rustig is. In feite is 
echter de zaak weinig veranderd. Zeker, de 
S.D.A.P. is bereid om vrij behoorlijk in het 
gareel mee te loopen; het Communisme heeft 
gematigder uitingen dan enkele jaren geleden; 
aan de N.S.B. is door het Nederlandsche volk 
een beslist halt toegeroepen. Maar de S.D.A.P. 
bestaat nog, het communisme bestaat nog, de 
N.S.B. bestaat nog. Met al die factoren hebben 
we rekening te houden. Het beginsel van revo
lutie is in die partijen blijven bestaan. Het doel 
van den B.V.L. is: verzet tegen alle revolution
naire beginselen, die we overal kunnen ont
waren, ook wel in het gezin. Vandaar: verweer 
in eigen kring, in elke plaats waar God ons 
heeft gesteld. Als het Nederlandsche volk dat 
tot uitvoering brengt, dan zal het revolution
naire beginsel nooit tot revolutionnaire daad 
ontplooien .... 

Nog voerden het woord generaal-majoor H. 
Zeeman en de secretaris der gewestelijke com
missie, die dank bracht aan plaatselijke com
missie en plaatselijken leider voor de uitnemende 
leiding in deze ;ifg.eellng, 

Zeist, Bij beëindiging van de zomerschiet
oefeningen is voor de afd. Zeist van den Bijz. 
Vrijw. Landstorm een onderlinge wedstrijd met 
scherpe patronen no. I georganiseerd op 11Tan
nenberg" te Bosch en Duin, waarvoor de deel
nemers in 3 klassen werden verdeeld. 

De uitslag van den schietwedstrijd was als 
volgt: 

De wisselbeker werd gewonnen door E. v. 
Tellingen. De rozenprijs werd behaald door A. 
Woudenberg, terwijl de wissellauwertak werd 
gewonnen door C. P. de Ruiter. 

ie af. ie klasse: 1e pr. E. v. Tellingen, 2. 
R. H. Meenhorst; 3. G. v. d. Hoek; de 2e, 3e en 
4e pr. werd na kampen toegekend. 

2e klasse: ie pr. C. H. v. Ginkel; 2. J. M. 
Hooft Sr.; 3. C. Visser; de derde prijs werd 
na kampen toegekend. 

3e klasse: ie pr. C. F. de Ruiter; 2. J. W. 
Mens; 3. H. C. v. d. Bijl. 

Motordienst: ie pr. H. Broekhoff; 2. L. Edel
man. 

De commandant van het Landstormkorps 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie, de reserve
luitenant-kolonel IJ. Baan, gaf door zijn aan
wezigheid blijk van belangstelling, evenals de 
eere-voorzitter der plaatselijke commissie, Jhr. 
Dr. M. L. van Holthe tot Echten en de heeren 
J. W. Koning, Ds. F. G. Raspers, J. H. A. 
Modderman en Mr. N. H. van Voorst van Beest. 

Door den plaatselijken leider, den res. kapi
tein J. Klaverstein, werd de afdeeling na een 
toespraak aan den nieuwen voorzitter der 
plaatselijke commissie, den heer P. L. de Gaay 
Fortman, gepresenteerd. Daar de heer de Gaay 
Fortman in de Landstormkringen geen onbe
kende is, wenschen we de afdeeling geluk met 
deze keuze. 

Hierna sprak de nieuwe voorzitter de afdee
ling toe. Spr. stelde het ten zeerste op prijs, 
dat de burgemeester en de heer Koning hem 
het voorzitterschap hadden aangeboden en 
hoopte op een lange en aangename samen
werking. 

Zwagerveen, 5 Oct. Eerste prijs in klasse A: 
A. W. Hoekstra, met 94 pt. 

Zijtaart, 28 Sept. Joh. de Visser, 97 pt. 

Centrale samenkomst te L,eiden 
Stadsgehoorzaal tjokvol - Meermalen is mij gebleken, 
aldus generaal Alting von Geusau, dat men ons i'n 
het buitenland om ons mooie instituut van den 8. V. L. 

niet zelden hevig benijdt. 

In de groote Stadsgehoorzaal te Lei
den is Dinsdag 19 October een centrale 
samenkomst gehouden van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, voorna
melijk voor de afdeeling Leiden, maar 
daarnaast afgevaardigden van tal van 
afdeelingen uit Zuid-Holland : West, 
zooals o.m. uit een aa.ntal aanwezige af
deelingsvaandels bleek. Voor deze sa
menkomst was zeer groote belangstel
ling, ook uit officieele kringen. Dit kwam 
mede omdat de première gegeven werd 
van de nieuwe landstormklankfilm "Je 
Maintiendrai". 

Op loffelijke wijze werd reeds voor 
den aanvang der samenkomst medewer· 
king verleend door de Leidsche Orkest
vereeniging Symphonia, onder leiding 
van den heer J. Plu. 

Wie er waren. 

Onder de aanwezigen merkten we op: 
de sprekers, Generaal-Majoor Jhr. J. T. 
Alting von Geusau, Commandant van de 
lste Divisie, Luitenant-Generaal L. F. 
Duymaer van Twist, voorzitter van de 
Nationale Landstorm Commissie; den 

oud-Minister van Defensie, Mr. Dr. L. 
N. Deckers, schout bij nacht J. Th. Furst
ner, Chef van den Marinestaf, Res. Ge
neraal-Majoor H. de longh, Inspecteur 
Vrijw. Landstorm, vergezeld van len 
Luit.-Adjudant H. J. Kon.ing, Generaal
Majoor b,d, H. Zeeman; van de Natio
nale Landstorm Commissfo waren nog 
aanwezig Res. Majoor K. A. van Schel
ven en Res. Kapitein G. F. Boulogne, 
Secretaris; van de Gewestelijke Land
storm Commissie, naast den aangewezen 
Commandant van het korps, Res. Luit.
Kolonel J. P. Boots, de heeren L. G. 
Royaards, D. J. Karres, Th. H. Ruys, C. 
Wildenberg, Burgemeester P. A. Colijn, 
Mr. P. Ch. L. Eschauzier, M.H. A. Juta 
en J. Zandberg; van de Plaatselijke 
Landstorm Commissie van Leiden, naast 
den Plaatselijk Leider, Res. le Luite
nant Th. W. Zouteriks, de heeren Ds. J. 
de Wit, J. J. van Seventer, A. Parmen
tier, Prof. Mr. J. M. van Bemmelen, 
Deken A. Homulle, B. de Koning en 
Prof. Dr. J. de Zwaan; de Rector Magni
ficus van de Leidsche Universiteit Prof. 
Dr. J. A. J. Barge, de Garnizoenscom-

Landstorm avond te Leiden op 19 October 1937. 
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mandant van Leiden, Overste De Iongh, 
de Commandant van 4 R.I., Overste 
Buurman, Res. le Luitenant Mr. L. 
Struycken, als vertegenwoordiger van 
den Commandant van het V.L.S.K. Mo
tordienst, Commandant en Voorzitter 
van de Leidsche Burgerwacht, Overste 
Van Mens en Mr. Trapman, Res. Rit
meester F. H. A. H. Tielens, Districts
commandant Rijksveldwacht, Kolonel 
b.d. H. Eggink, oud-Inspecteur Mil. Ad
ministratie, zoomede de Burgemeesters 
van Hazerswoude, Koudekerk, Leider
dorp, Leimuiden, Maasland, Nieuwkoop, 
Oegstgeest, Pijnacker en Voorschoten. 

Voorts waren aanwezig de Commis
saris van Politie te Leiden, vertegen
woordigers van Leidsche vereenigingen, 
o.m. Leidsch Studentenkorps en Pro 
Patria, tal van hoofd- en subalterne Of
ficieren, Voorzitters en Secretarissen 
van Plaatselijke Landstormcommissiën 
en plaatselijke leiders. 

Openingswoord. 
Ds. J. de Wit, voorzitter van de plaat

selijke landstormcommissie van Leiden 
sprak een openingswoord. 

Spr. richtte een woord van welkom 
tot de autoriteiten, van wie hij er velen 
met name noemde, maar vergat in dit 
welkom allerminst de landstormers en 
de landstormvrouwen. 

Ik kan hen allen niet bij name noe
men, aldus Ds. de Wit, maar één uitzon
dering is er!. .. Mevrouw Duymaer van 
Twist .... , die eens door Minister 
Deckers genoemd is "de Landstorm
vrouwe .... " De Plaatselijke Commis
sie van Leiden stelt er prijs op al onze 
trouwe landstormvrouwen te eeren, en 
hartelijk te verwelkomen, door aan één 
hunner, aan Mevrouw Duymaer van 
Twist, enkele bloemen aan te bieden ... 

Een jongedame kweet zich uitnemend 
van haar taak aan Mevrouw Duymaer 
van Twist fraaie bloemen te overhandi
gen . . . . en een aanzwellend applaus 
daverde door de groote zaal .... 

Daarna teekende Ds. de Wit in het 
kort de taak der Overheid, die waar
borgen moet scheppen voor orde, rust 
en voor de volksvrijheden tot op zekere 
hoogte. Daarom moet die Overheid 
paraat blijven tegen alle krachten, die 
deze taak der Overheid ondermijnen. 
De bewijzen uit heden en verleden zijn 
er, dat deze gevaren niet uit de lucht 
gegrepen zijn. De B.V.L., opgekomen uit 
de goedwillenden van ons volk, wil 
daarom "als 't moet" metterdaad dat 
wettig gezag steunen, en werkt in elk 
geval nu al preventief door den lust ·en 
de kans te benemen aan allen, die langs 
onwettige wegen zich willen laten gel
den. De B.V.L. is geen doel op zichzelf, 
wil niet verder gaan dan tot de positie 
van schildwachten rondom den troon 
der Oranjes, van wie het vaderland 
reeds zooveel heeft ontvangen, en ook 
nog hoopt te ontvangen. 

Dan werd het eerste couplet van ons 
volkslied gezongen, het Wilhelmus. 

Rede Generaal-Majoor 
Jhr. Alting von Geusau. 

Generaal-Majoor Jhr. J. Th. Alting 
von Geusau, Commandant van de Iste 
Divisie, sprak vervolgens een rede uit, 
waarbij hij aanving zijn vreugde er over 
uit te spreken, dat hij dezen winter weer 
voor het eerst te midden der landstor
mers is, die in zoo grooten getale opge
komen zijn. Spr. zal niet uitvoerig han-

HOM OEOPATHISCH 
ONDERLING FONDS H.O.Z.O. voor ziekenhuisverple

Uitgaande van de Vereeniglng ging en operatiekosten. 
tot bevordering der Homoeo- Vrije keuze van Genees· 
pathie in Nederland. heer en Ziekenhuis. 

(nl. verstrekt de Adm., Zuiddijk 7.0, Zaandam. 
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delen over het bij 
uitstek nationale 
werk, dat nu ge
durende weldra 
20 jaren tot heil 
van Koningin en 
vaderland door 
den B.V.L. ver
vuld is. Men kan 
toch gevoeglijk 
aannemen , dat 
zulks in dezen 
kring voldoende 
bekend is. Maar 

Gen.-Majoor Jhr. J. wel wil generaal 
Th. Alting van Geusau . Alting von Geu-

sau dezen druk
bezochten propaganda-avond eens extra 
benutten, om namens ontelbaar velen, 
allen warme vaderlanders, die niet 
tot den B.V. L. kunnen behooren, 
maar daar toch de schoone resultaten 
van aanschouwen en genieten een extra
dankwoord te spreken, ook al is het 
hem wel bekend, dat de mannen, die hun 
sterke schouders onder dit mooie insti
tuut gezet hebben, hun schoonsten dank 
vinden in het prachtige resultaat van 
hun werk. 

En als spr. dan dankwoorden uit, 
dan geldt zulks in de allereerste 
plaats Zijne Excellentie, den Luite
nant-Generaal b.d. Duymaer van 
Twist, die niet beter kan getypeerd 
worden, dan door hem te noemen 
den "Vader van den B.V.L.". 

Generaal, aldus spr., onder de vele 
bladzijden in Uw levensboek, die 
van uwe verdiensten voor het vader
land gewag maken, is de B.V.L.
bladzijde wel een van de schoonste. 
Als straks de geschiedenis geschre
ven wordt van de anti-revolutie
maatregelen, die in de afgeloopen 
jaren genomen zijn, zal zonder twij
fel uw naam met gulden letteren 
vermeld worden en alleen hierom 
zal van U gezegd worden: .,Il a bien 
mérité de la Patrie". 

{Langdurig applaus.) 

Spr. richt verder het woord tot de 
ve1e Reserve-Officieren, die in de meest 
verschillende functiën op geheel belan
gelooze wijze hun krachten aan het in
stituut gewijd hebben en nog steeds 
wijden, maar vooral ook tot de velen, 
die in de functiën van plaatselijk leider 
e.d., hoewel zij officieel niets met 
's lands weerbaarheid te maken hebben, 
daaraan door middel van het instituut 
van den B.V.L. de allergrootste diensten 
bewijzen. Een eeresaluut aan die in het 
verborgen werkende arbeiders aan het 
gebouw van 's lands veiligheid. En dan 
noemt spr. ten slotte - en bijna zou hij 
zeggen: lest best - die 85.000 brave 
landstormers, die geheel vrijwillig en 
belangeloos, ,,als 't moet" te allen tijde 
klaar staan om met het kostbaarste wat 
zij hebben, hun leven, den troon der 
Koningin en de vrijheden des volks, van 
welken kant zij ook komen mogen, te 
beschermen. Het land - aldus de Ge
neraal - is Û dankbaar, brave kerels, 
laat dat uw schoonste loon zijn. 

Spr. wil deze gelegenheid niet laten 
-voorbijgaan zonder even mede te deelen, 
dat het hem meermalen duidelijk gebleken 
is, dat men ons in het buitenland om ons 
mooie instituut van den B.V.L. niet zelden 
hevig benijdt, 

Vervolgens ging spr. na of het insti
tuut van den B.V.L. in onze dagen van 
nationale herleving nog wel bestaans
recht heeft, en hij beantwoordt die vraag 
op de meest positieve wijze in bevesti
genden zin. Aan de eene zijde hebben 
wij als buurman een dictatoriaal gere
geerd land met een regeeringsvorm, die 
met onzen landaard totaal onvereenig
baar is, maar die niettemin toch in ons 
land een zeker aantal aanhangers heeft, 
in welk aantal de heeren zelf zich bij 
de afgeloopen verkiezingen 75 0/o blijken 
te hebben vergist. Vanuit het roode 
Spanje tracht de bolchevistische invloed 
meer en meer veld te winnen in noorde-

lijke richting, en hoewel de teekenen 
iets hoopvoller zijn, is het nog steeds de 
vraag, in hoeverre Frankrijk aan de 
roode vloedgolf het hoofd zal kunnen 
bieden. En als wij omringd mochten 
worden door zwarte dictatorialen en 
roode communisten, dan is onze B.V.L. 
pas recht op zijn plaats, om den dan op
laaienden moed van de Nederlandsche 
aanhangers van beide richtingen binnen 
de perken te houden. 

Spr. schetst de groote verdiensten, die 
de B.V.L. in de naoorlogsche jaren ge
had heeft. Staan er thans tal van ver
eenigingen en groepen pal voor de na
tionale gedachte, er was een tijd, ... dat 
alleen het Instituut van den B.V.L. de 
éénige organisatie was, die de nationale 
gedachte uitdroeg . . . 

Deze eer geeft spr. gaarne aan den 
Landstorm, en - zoo vervolgde de ge
neraal - ook al doen thans tal van ver
eenigingen mede - en spr. is daar 
dankbaar voor! - aan het uitnemende 
werk voor de instandhouding en de uit
breiding van de nationale gedachte -
toch kan de uitnemende werking van 
den B.V.L., óók in dit opzicht, nog in 
geenen deele worden gemist. 

Eindelijk toont spr. de groote v-zrdien
sten van den B.V.L. aan voor de instand
houding van de geoefendheid van de 
weermacht. 

Spr. riep aller medewerking in, om den 
B.V.L. tot nog grooter bloei te brengen. 
Aldus handelende, zoo besloot spr., 
arbeidt ge aan het heil van Koningin en 
Vaderland. (Applaus.) 

Toespraak Voorzitter Nationale 
Landstorm Commissie. 

De Voorzitter van de N.L.C., Luite
nant-Generaal Duymaer van Twist, 
sprak een bijzonder woord van dank tot 
Generaal Alting von Geusau, die zulk 
een krachtig propagandistisch woord ge
sproken heeft. Een dergelijk enthousiast 
woord van een onzer hoogste leger
autoriteiten maakt diepen indruk en zai 
zeker in niet geringe mate medewerken 
den B.V.L. te verstevigen. 

Dan richtte spr. een woord van groote 
erkentelijkheid tot de plaatselijke af
deeling Leiden van den B.V.L., den 
plaatselijk leider, den heer Zouteriks, en 
allen, die meegewerkt hebben om den 
landstormers van Leiden en omgeving 
dezen feestavond te bereiden. 

Ook is spr. de landstormers dank
baar, dat zij met hun vrouwen en ver
loofden aan den oproep van de plaatse
lijke commissie hebben gehoor gegeven, 
om zich in grooten getale in de Stads
gehoorzaal te verzamelen. Uit deze op
komst blijkt, dat de landstorm te Leiden 
en omstreken paraat is. Deze paraat
heid is vooral noodig in een tijd, waar
in het revolutiegevaar dreigt. Gelukkig, 
aldus vervolgde spr., leven wij in Ne
derland rustig, dank zij het sterke ge
zag, dat hier de leiding van zaken in 
handen heeft, en dat op den B.V.L. als 
machtsinstituut volkomen kan vertrou
wen. Toch blijft waakzaamheid gebo
den. De groote beteekenis van den 
B.V.L. ligt, behalve in zijn sterkte van 
bijna 90.000 man, in zijn preventief 
karakter. Dit instituut geeft de bevol
king een veilig gevoel en houdt veel 
kwaad tegen. Daarom moet aan de ont
wikkeling en verderen uitbouw der in
stelling blijvend worden gewerkt. 

Met de herinnering aan de blijde ver
wachting, waarin ons volk in deze tij
den met betrekking tot het Oranjehuis 
leeft, sloot de heer Duymaer van Twist 
zijn toespraak, er op wijzend, dat het 
devies van den B.V.L. is: trouw aan Ko
ningin en Vaderland . . . . tot in den 
doet. (Applaus.) 

Film "Je Maintiendrai". 
Hierna volgde de vertooning van de 

nieuwe landstormklankfilm "Je Main
tiendrai". 

In den aanvang van deze film zien wij 
o.m. hoe op een mooien feestdagoch
tend de geloovigen in Zeeland in hun 
typische kl,eederdracht ongestoord ter 
kerke gaan. Daarna neemt de film qns 

mee naar eenige andere provincies, en 
zien we, dat bij arbeid en verpoozing op 
het land en in de stad, in Noord en Zuid, 
in Oost en West een vredige rust 
heerscht, die zoo kenmerkend eigen is 
aan het Nederlandsche volk. Schril hier
mede in tegenstelling is, wat wij in het 
tweede deel aanschouwen. Een bonte 
reeks van beelden gaat yoorbij, uitbeel
dend spanning en onrust in sommige 
.deelen der wereld. De burgeroorlog ver
nietigt Spanje, het conflict tusschen Ja
pan en China teistert de burgerij, sit
downstakingen in Frankrijk en Amerika 
ontwrichten het economische leven. In 
het volgende gedeelte worden indruk
ken van den B.V.L. afgewisseld door 
aardige opnamen uit het leven van de 
Koninklijke Familie, hetgeen de centrale 
gedachte van den B.V.L. symboliseert, 
de eenheid van ons volk en het symbool 
van vrijheid, vrede en recht. 

Een hartelijk applaus volgde na deze 
film vertooning. 

Na de pauze werd door Res. Luit.
Kolonel J. P. Boots, Commandant van 
het V.L.S.K. Zuid-Holland: West een 
aantal brevetten van koning- en scherp
schutters uitgereikt, met een hartelijk 
en spontaan woord, dat gewaagde van 
dankbaarheid ten opzichte van de plaat
selijke commissies en de plaatselijke lei
ders· in het geheele gewest, voor het 
vele, wat voor propaganda en consoli
datie van den landstorm zoo vrijwillig 
en belangeloos gedaan wordt. 

Slotwoord. 
Nadat de heer Spaanderman met een 

aardige voordracht de aandacht getrok
ken had, sprak de heer L. G. Royaards, 
voorzitter van de Gewestelijke Land
storm Commissie Zuid-Holland: West 
een slotwoord, waarin hij den grooten 
dank van het gewest betuigde aan de 
sprekers, aan Symphonia, aan den heer 
Spaanderman en aan de organisatoren 
van deze samenkomst. Spr. dankte de 
vrijwilligers, ook uit tal van andere af
deelingen, die moeite noch kosten spa
ren om een avond als deze bij te wonen. 
Als echte Nederlanders zit ons allen de 
vrijheidsgedachte in het bloed, geen vrij
heid, die ontaardt in losbandigheid, maar 
een vrijheid, die door gezag gedragen 
wordt, omdat anders die vrijheid niet tot 
haar recht komt. En dit gezag willen we 
niet van een "leider", of van een of 
andere partij, maar we steunen het wet
tige gezag, daarmee een bolwerk vor
mende om den troon van onze geëerbie
digde Koningin. 

Spreker wees - lettende op Spanje, 
Japan en China - op den ernst der 
tijden, waarbij spr. waarschuwde, wan
neer zich nationaal eenige oogenschijn
lijke kenteekenen van beterschap voor
doen, deze met eenige reserve te aan
vaarden, daar men wel in den kop, maar 
niet in den krop kan zien. Spr. besloot 
met den wensch, dat de landstormers, 
trots allen nood en crisisellende, zullen 
blijven toonen, wat zij in het besef van 
eenheid en saamhoorigheid vermogen, 
gesterkt door het besef, dat Nederland 
en Oranje onafscheidelijk één zijn. 
(Applaus.) 

KENNEMERLAND. 
De Gewestelijke Landstormcommissie 

"Kennemerland" heeft besloten in het 
winterseizoen 1937-1938, 4 propaganda
a vonden te organiseeren, waar toepas
selijke films zullen worden vertoond en 
verschillende sprekers het woord zullen 
voeren. 

Deze zullen plaats vinden: 
24 November 1937 te Bloemendaal in 

de groote zaal van Hotel Vreeburg; 
film: een Jamboree-film; spreker: Gen. 
Maj. b. d. H. Zeeman. 

26 November 1937 te Velsen in het 
gebouw Concordia der Kon. Papierfa
briek; film: K.L.M.-film; sprekers: D. 0. 
N orel, Voorzitter Gewestelijke Land
storm Commissie "Kennemerland" en 
verschillende anderen. 
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25 Januari 1938 te Haarlem in het ge
bouw "St. Bavo", Smedestraat; film: .,Je 
Maintiendrai"; spreker: de heer van 
Riesen, Adjunct-Inspecteur Luchtbe
scherming te 's-Gravenhage. 

26 Januari 1938 te Heemskerk in het 
R.K. Vereenigingsgebouw; film: .,Je 
Maintiendrai"; spreker: Vlootaalmoeze
nier H. J. Bangert. 

Verder in alle Afdeelingen prijsuitrei
king, tevens propaganda-avonden. 

Bovendien zal op 15 December een 
Officierendag worden gehouden. Het 
programma van dezen dag luidt: prijs
schieten in het schietgebouw van Mer
len; vergadering, te zamen met de leden 
der Gewestelijke Landstorm Commissie 
,,Kennemerland". Sprekers: de Com
mandant van de Depötafdeeling Politie
troepen te Nieuwersluis, de Kapitein J. 
J. van Moorsel en den Korpscomman
dant, de Res. Majoor A. F . Borren over 
korpsaangelegenheden, sluitend met een 
gezamenlijken maaltijd van Officieren en 
leden Gewestelijke Landstorm Com
missie . 

ONS LEGER. 
"De Koninklijke Nederlandsche 
Landmacht", uitgave van het 
weekblad "Gelderland in Woord 
en Beeld" te Arnhem; druk en 
technische verzorging: N.V. Ne
derlandsche Diepdruk Inrich
ting te Deventer. Samengesteld 
onder goedkeuring en met mede
werking van het Departement 
van Defensie. 

Niet zoo lang geleden heeft de Neder
landsche Pers een bezoek gebracht aan 
de VIIIste Infanteriebrigade te Amers
foort. Dit bezoek van de koningin der 
Aarde aan de koningin van het Slagveld 
is, naar ik meen - wederzijds - zeker 
gewaardeerd. Niet alleen bleek dat lan
ger oefentijd dan 5½ maand hard noodig 
is, maar ook bleek de dagbladpers groo
te belangstelling te hebben voor alles 
wat er zoo reilt en zeilt in het leger, een 
belangstelling die door deze journalisten 
zoo juist werd aangevoeld ter voorlich
ting van het N ederlandsche volk, in bree
de lagen. Dit bezoek aan de Infanterie 
deed het verlangen opkomen, om ook met 
de andere wapens en dienstvakken ken
nis te maken . . . En zie daar thans voor 
ons een kloek album, quarto formaat, 
180 blz. kunstdrukpapier, dat in alle op
zichten aan dit verlangen tegemoet 
komt. Dit is nu eens een uitgave, ter ver
sterking van de algemeene belangstel
ling voor ons Nederlandsche leger, ter 
versterking ook van de weermacht van 
ons volk, die we van heeler harte toe
juichen, die in geen enkel Nederlandsch 
gezin moet ontbreken, en die zeker niet 
mag ontbreken bij hen, die het voorrecht 
hebben deel uit te maken van ons Ko
ninklijk Nederlandsche Leger. .. Kan 
deze uitgave nu niet eens toegezonden 
worden aan al onze reserve-officieren? 
Dit zou bij alle reglementen, die zoo 
trouw toegezonden worden, een bijzon
der aangename afwisseling zijn, die ze
ker aller waardeering en dankbaarheid 
zou verdienen. Met honderden foto 's is 
dit album verlucht. De fotopers is hier 
op haar best voor den dag gekomen, en 
de keuze der foto's, de fotomontage en 
tenslotte het toegepaste koperdiepdruk
procédé hebben hier een werk geschapen, 
dat diepen indruk maakt. Natuurlijk 
herinneren we ons wel de leger- en 
vlootfilm uit de mobilisatiejaren, die 
daarom pakte, omdat we in kort bestek 
een indruk van ons geheele leger kre
gen . . . En dezelfde waardeering, maar 
intensiever, kregen we met het door
bladeren van dit album. Alle wapens en 
dienstvakken zijn hier aanwezig, ook de 
Topografische dienst en het Staatsbe
drijf der artillerie-inrichtingen. Bij dra
_gen zien we van luitenant-generaal Reyn
ders, chef van den generalen Staf, en van 
luitenant-generaal baron van Voorst tot 
Voorst, commandant van het Veldleger. 
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Het album opent met foto's van Hare Ma
jesteit de Koningin en van Z.K.H. Prins 
Bernhard, die deel uitmaakt van de 
Landmacht, ditmaal in de uniform der 
blauwe huzaren, zoomede met een foto 
van Zijne Excellentie J. J. C. van Dijk, 
Minister van D~fensie. In een woord van 
aanbeveling schrijft Minister van Dijk: 
,,Vooral in een tijd, waarin de spannin
gen op internationaal terrein een drei
gend karakter hebben verkregen, is het 
van groote waarde, dat de Nederland
sche staatsburger kan medeleven met de 
weermacht." ,,Daartoe kan de uitgave 

van een boekwerk als hier wordt gebo
den, medewerken, in het bijzonder om
dat de samenstelling met groote zorg 
heeft plaats gehad." Met deze waardee
ring gaan wij volkomen accoord. We be
sluiten met twee aanteekeningen. Fraai 
zijn de kleurenreproducties naar schil
derijen van Hoynck van Papendrecht. 
Bij een tweede uitgave zij men ons ver
langlijstje indachtig: bladzijdennumme
ring en inhoudsopgave. Wij bevelen dit 
werk - zonder eenig voorbehoud - van 
harte aan. 

Ks. 

Moesje, och! mijn arme Moesje 
Wou zoo graag ,een nieuw gebit, 
Want zij kan geen koekje bijten, 
Waai;- een apen•::>otje in zit. 
Vader die moet schoenen hebben: 
Mooie, hoor! voor naar de kerk; 
Steeds stapt hij op groote klompen, 
Want hij loopt nog zonder werk. 
En ik heb ook nog twee zusjes: 
Greet is negen; Bep wordt vijf, 
En die hebben voor den winter 
Haast geen manteltjen aan 't lijf. 
Kleeren dus, met 'n heele boel lekkers: 
Chocola en marsepein; 

En voor mij, lief Sinterklaasje! 
Als het kan: een vliegmachien; 
Vraag op school maar aan den Meester, 
Of ik zooiets niet verdien. 
0 ! ik zou nog veel meer willen: 
'n Voetbal en wat snoepgerei; 
Maar, als 'k krijg, wat ik gevraagd heb, 
Nou! dan ben 'k al dubbel blij! 
Wil U als U blieft maar alles 
In m'n groote schooltasch doen? 
Wel bedankt alvast van Heintje, 
Lieve Sinterklaas Kapoen! 

Yoor Jong Nederland 
O! dat vinden zij, en ik ook, 
Toch zoo reuze, reuzefijn! 

Zeijf's 
WIE HELPT 

Heint1je Hanekam, oud zeven 
jaar, in de tweede klas van 
de Juliana-school, Mossel
steeg nummer 6, Rotterdam. 

ASBEST-CEMENT PLATEN 

JONGENS EN MEISJES, 

Voor nieuwelingen geef ik hier nog 
eens het adres: 

AAN OOM BERTUS, 

p/a Bureau van Het Landstormblad, 
Koninginnegracht 50, 

's-GRAVENHAGE, 

Iedere maand is voor de beste oplos
sers een tiental prachtige boeken als 
prijzen beschikbaar. Na de ontvangst 
van de krant heb je veertien dagen tijd 
met het inzenden van de oplossingen. 

Of je op moet houden, als je vijftien 
jaar bent? Volstrekt niet! Onder de 
deelnemers zijn er zelfs van twintig en 
veertig jaar. 

Hier volgen de nieuwe opgaven. 

GROEP A. 
(Onder de 10 jaar.) 

Hoeveel soorten schoenen ken je zoo 
al? Voetbalschoenen, enz. 

Welke winkels ken je? Slagerswin
kels, enz. 

GROEP B. 
(Boven de 10 jaar.) 

Verschillende pijpen. Broekspijpen, 
enz. 

Verschillende manden. Fruitmanden, 
enz. 

BRIEF VAN HEINTJE HANEKAM 
AAN SINTERKLAAS, 

Lieve Sinterklaas, 
Dezen brief ga ik U schrijven, 
Want U is de goede Sint; 
'k Hoop maar, dat U Heintje Haneman 
niet een grooten schrokhals vindt. 
'k Zal dus dadelijk maar beginnen 
Met wat ik van U begeer, 
En dan leg ik dezen brief straks 
Stilletjes in m'n klompje neer. 

Verschenen: 

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 1 
Transportverzekeringen. 

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

werkloos B.V.L.-er, 35 jaar, in 
het bezit politiediploma, lá'.ng 
1.77 M., Ger. G., aan betrekk. 
als boschwachter, concierge, 
huisknecht of bij Rijk, prov., 
gemeente of waterschap? Br. 
onder no. 97 bur. v. d. blad. 
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GEGALV.PLATEN 
ASBEST -CEMENT BUIZEN 
Uit voorraad leverbaar 

FIRMA J. MONSTER 
TE LEF. 2841 - GORINCHEM 

PRACTISCHE 
HUISVROUW KOOPT 

' KOOPT BIJ ONZE 
BIJ 

& ADVERTEERDERS ■ VROOM 
DRE,ESMANN 

-
ALBUM DER KONINKLIJKE 
NEDERLANDSCHE LANDMACHT 
Samengesteld met instemming van hunne Excellenties, de Ministers 
Dr. H. Colijn en J. J. C. van Dijk, met volle medewerking en onder 

toezicht van het Departement van Defensie. 

Ongeveer 600 foto's 
speciaal voor dit doel vervaardigd, geven een 
taak en werkwijze van alle onderdeelen der 

indruk van 
landmacht, 

terwijl 41 artikelen van de hand van militaire autoriteiten 
op zeer duidelijke wijze deze taak nader uiteenzetten. 
Tevens bevat het album 4-kleurenreproducties van werken 
van Hoynck van Papendrecht. 

Iedere Landstormer, behoort in 
het bezit te zijn van dit album. 

Bestellingen kunnen worden opgegeven bij de Uitgeefster: 
Weekblad "Gelderland in Woord en Beeld" ARNHEM Giro 76760 .. 
Prijs ingenaaid f 1.25, in luxe prachtband met relief opdruk f 3.75. 
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Bij ons de 
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van alle firma's. 
Vakkennis niet noodig. 

MELKPRODUCTENF ABRIEI[ 

DE EENDRACHT 
BARNEVELD - TeL H 
Directeur: T.Wiersma 

dan naar de 

Jouster Stoomwosscherij 
S. Wlersma - Joure - Tel. 96 

WESTLANDSCHE 

Glas- en Verfhandel 

C. J. VAN REST 
NAALDWIJK 

Scherp concurreerende 
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EN ZUIVELPRODUCTEN 
V e r k r ii g b a a r : 
Filiaal DORDRECHT 

Voorstraat no. 119 
l'lllaal ROTTERDAM 

Oranieboomstr. 1 :J3 

HERENP AK REINIGEN f 2.
STOMEN 

J HOEVELS 
• VERVEN 

ROTTERDAM - TEL. 45980 

KONINKLUKE = BEGEER 

1 
~VOOl!ll!ll'!!R~S'"!!!CH~OTEN 

MEDAILLES 
INSIGNES 
SPORTPRIJZEN 

Inlichtingen bij 
STRUIK & Co., ENKHUIZEN 

Levert alle melkproducten, 
met goud bekroond, uiterst 
concurreerend. - SPECIAAL 
VERPAKTE ROOMBOTER 

LEVERANCIERS VAN DE OFFIClb.ELE LANOSTORMMEDAILLES r ~M,, ,,~.., -~ L. BO-OMSMA 

D. J. VAN DER HA YE /;'._,_,.,~ A:~~:::!:::i•::::::::, 
Primo -Lekker -Gezond 
Fn. C. KRAMER&. ZONEN 

ZUID-SCHARWOUDE 

Boomkweekerï1en · Znndteelt -Znndhnndel van vaste goederen. 
Prijscourant op aanvraag Hypotheken - Assurantiën BERICHT voor de dames van 

al de B. V.L.-ers 1 
Wetenschappelijk Selectiebedrijf 

HOFLEVERANCIER KAPELLE-BIEZELINGE 

Fo. A.v. ROSSUM 
Zaadteelt - Zaadhandel 

OOLTGENSPLAAT 
TELEFOON No. 3 

In plaatsen waar nog niet vertegenwoordigd 

ACTIEVE AGENTEN GEVRAAGD 
Vraagt provisieregeling en voorwaarden 

Voorstraat 394 - DORDRECHT Nassaukade 118-119, A'dam W. 
Gem. Giro B 749 

~ol ide Agenten gevraag~ Postchèque- en Girodienst 2870 
Tel. 82521 - 85421 

S. N. Groot's Zaadteelt N.V. 'T IS NU KUIKENTIJD! 
Enkhuizen - Holland 

Betrouwbare 
zaden voor tuinders 

J. S. B. - OPFOKVOER No. 1 
voor kuikens tot vijf weken: 
f 4.25 per 25 K.G., f 2.15 per 
12½ K.G., f 0.90 per 5 K.G., f 0.50 
per 2½ K.G., f 0.20 per 1 K.G. 
Wederverkoopers en winkeliers, 

vraagt prijs 
J. SUIJKER, BERKENWOUDE 

Geachte Dames! 
Wilt U tot aller tevredenheid 
trakteeren, neemt dan onze 

fijne Dê-Dê-Wafels 
Beleefd a8Jnbevelend, 
R. DIJK S TRA'S BAKKERIJ 
DOKKUM BU 

SIGARENMAGAZUN 

A. Drüghorn 
Javastr.57. Haag. Tel. 113290 

N.V. Houthandel "ALBLAS" F" J KAKES 
WADDINXVEEN Groninger Koekbakkerij 1rma . 

0 PS LAG PLAATSEN SIMON BOLT BOUWKUNDIGE 
'■ -GRAVENHAGE: 
Fahrenheitstr. 3U 

Nieuwe Boteringerstraat 23 
TELEF. 5306 

ZAANDAM STOOMWASSCHERIJ EN 
CHEM. WASSCHERIJ 

"VECHT EN DIJK" P. L0UISSE -~~:;::NL2~;GOES ROTTERDAM: 
Zwaanshals 119-121 

Stort op Giro 263417 f 1.- of Taxatie Expertise 
f 1.50, enz., en U ontvangt TELEFOON No. 3251-4984 

~~-L~·1IIAGEMAN & ZN. A u T O H A N D E L E N G A R A G E Vraagt prtJ■ van TRIPLEX 
In dlver■e ■oorten en dikte■ een fijne koek! 

FIRMA JAC. SIMONS, FIRMA P. s. ANES NEDERHORST DEN BERG 
Vraagt onze prijscourant D 

~A\&IR<.O~ lJlHiil.lOSl IBD.'W~IJ:l::! "t 
EEN .. ~"IN\IALIDlNWA6111 

' ,1 '-llllll~lllK Il ~WIE l:llulTUIU,@ 
': o~ a>G- b 

~ ' .;, ---~----~.,...S!ll~-~ 
!.- i l. 

~---·- .. ~.~--::=,.( 
f/•. 

i.~ "'-' - ~=~ '--" 
OOSTWOUD-FABRIEKEN 

FRANEKER 

PURGEER- EN BLOED

ZUIVERENDE PILLEN 
van H. VAN AKEN, 
Apotheker Specialist 

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

Prijs f 0.60 per doos 
Verkrijgbaar bij Apo
thekers en Drogisten. 

Importeur: 

SCHULTE & THIEME 
Postbox 55 i\fictdelburg 

FIRMA H. MOOI & Zn. 
ASSEN 

• 
MILITAIRE KLEERMAKERIJ 
Coupeur overal te ontbieden 

G. M. A. STEIJLEN 
DONKERSTRAAT 50 

HARDERWIJK 
Tel. 141 - Giro 119428 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
Coupeur steeds te ontbieden 

Verzekert U 
tegen de kosten van dokter, 
apotheker, ziekenhuis en 
operatie bij de N.V. Ziekte
en Ongevallenverzekering
Maatschappij 

,,NEDERLAND" 
Berkenweg 15, te Amersfoort 

Bill. premiën. Ruime voorw. 
Actieve agenten gevraagd 

Vrnngt Uw Winkelier 
de bekende 

R.KLOOSTRA Magazijn "D'HALVE MAEN" BRANDSTOFFENHANDEL 
Brandstoffenhandel VOLENDAM LEIDEN 

Foto-, Kino-, Projectiehandel 

BARONITE PIJP 
Koninklijk Goedewaagen-Gouda 

N.V. v.h. Koninklijke Zaadhandel en Kweekerijen 

A. Wulf se Zwijndrecht 
Wij leveren reeds sinds jaren 
prima extra geselecteerde Haar
lemmer Bloembollen, zooals : 
Hyacinthen, Tulpen, Narcissen, 

Crocus, enz. enz. 

Prijscourant wordt gaarne op aanvraag gratis en franco 
toegezonden. Telegram-adres: Wulfse-Zwijndrecht. 
Telefoon: Dordrecht No. 5581. 

VOOR SCHIETPRIJZENI BIJLOO'S 
naar MOTORBOOTDIENST N.V. 

ALEX DE WIND's 
,,PORCELEINHUIS" 

Groote Marktstraat no. 18 

1 
Den Haag (naast Hema) 
Vereenigingen extra korting ! 

UNIFORMEN 

ROTTERDAM 
SCHIEDAM 
ZAANSTREEK 

Adres Rotterdam: 
Nieuwehaven no. 49, tel. 13558 
Adres Schiedam: 
Overschieschestr. 78, tel. 68114 

N.V. Zaadhandel en 
Boomkweekerijen 

Buiten Damsterdiep 36-36a 
GRONINGEN 

Opname en projectie 
van 8, 9½ en 16 m.M. films 
Specialisten voor de opname 
van g e k l e u r d e f i l m s 1 

GARAGE "BOOIJ" KOLEN VAN DE 

FRANSCHE KERKSTR. 20 ORANJE-NASSAU-MIJNEN 
TELEFOON No. 778274 

V ~ O R B U R G P. G. LODDER 

HET ADRES VOOR 2e ROSESTRAAT 7 
LUXE VERHUUR EN TAXI'S ROTTERDAM - TELEF.12202, 

Coöp. Melkproductenfabriek 
,,OP HOOP VAN ZEGEN" 

DEDEMSVAART 
levert steeds eerste klas 
.... BOTER en KAAS --
tegen concurreerende prijzen 

TELEFOON 5 0 6 

Zendt uw wasch naar 
Apeldoornsche Wasch-industrie Reist per A A A Busdienst 

Ast ra" naar 
' ' Apeldoorn, Arnhem en Ede Gebr.Bolsenbroek,Apeldoom s . 1 L T . pec1a e u x e ourmgcare 

Speciaal ingericht voor militaire voor Gezelschappen. 
wasschen. - Vraagt prijsopgaaf. Gebrs. ROBART • Apeldoorn 

G. J. RHEBERGEN 
(voorh. JULIUS HUF) 

Marktstraat 8 - Telefoon 2871 WED. P. DE JONGH - GOES 
SELECTlEBEDRlJF s i g a r e n m a g a z ij n 

OUDE HEERENGRACHT 19 
TELEFOON No. 587 

,,DE GOUDSCHE PACKET" 
B. J. VAN RHIJN, Gouda 
Gouwe 52 - Telefoon 2388 

Dag. autodiensten van Gouda, 
Schoonhoven. Waddingsveen, 
Boskoop op Amsterdam. 
Bestelhuis A'dam: N.Z. Voor
burgwal 134, Tel. 44644-48273. 

Bloemenmagazijn 
FIRMA 

H. J. BARMENTLOO 
JA V ASTRAAT 43 

DEN HAAG - TEL.111561 

# ,, 

HAPrs PUDDINGEN 
staan aan de spits 

F. GOMBERT 
AMSTERDAM 

vraagt voor haai· tuin-, bloem
en landb.-zaden, zaaigranen, 
pootaardappelen, vrucht- en 
sierboomen, • 

"CAAN VAN NECK" Stoomwasscherij "De Maas" TEL. 2938 - GROOTESTR. 95 

Keizersgracht 433 - Tel. 30433 

Auto m obi e Ie n bedrijf 

Spécial Chevrolet 
D. VAN VLIET 

Kerkstraat 63, Bodegraven 

Smit, Bottenberg en Co 

Oud-Beierland 

Telefoon no. 38 
• 

CEMENTSTEENFABRIEK 
en HANDEL in 

BOUWMATERIALEN 

Sigaren-Tabak-Sigaretten 
H. G. J. WOLF 
- LEIDEN--
948 TELEFOON 948 

88 BR1EESTRAAT 88 

Caan van Necklaan 9 
IJVERIGE A,GENTEN bij den Haagweg 
op gunstige voorwaarden. Rijswijk (Z.H.), tel. 119590 

Willem Jager's VLAGGEN-VAANDELS 

zaadteelt en zaadhandel INSIGNES 
Tel. 361 - Winschoten 

Werkzame agenten gevraagd Borduuratetier 
voor den verkoop van tuin-, C. D on c k e r 
bloem- en landbouwzaden, L E I D E N 
boomkweekerij-artikelen, enz. 

HOOGE PROVISIE BREESTRAAT 159 - TEL. 851 

N.V. C. W. PANNEVIS GEBRS. BIJLOO 
ZAADTEELT-ZAAZJHANDEL 

DELFT 
TUIN-, BLOEM-

EN LANDBOUWZADEN 
Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek 

Dagelijksche motorbootdien■t 

Schiedam-Amsterdam 
Rotterdam-Vlaardingen v.v. 

SCHIEDAM, Tel. 688'9 
AMSTERDAM, Tel. 30674 

FIRMA 
SCHREUDERS EN TROUW 

IJsselmonde 
Verzending door het geh. land 
TARIEVEN OP AANVRAAG 

Schoenen 

ALMELO 
Luxe- en 
Huishoudelijke Artikelen 

Garage "VITESSE" 
A. A. DE ZEEUW 

Scheldekade 57 - Telefoon 123 
TERNEUZEN L Schoenenhul

•s Luxe verhuur-inricht. Prima 
materiaal. Ervaren personeel. 

W. A. v. d. JAGT, Rotterdam 
Groene Hilledijk 218 
Telefoon no. 56445 -

De Auto-Onderlinge, Gronin
gen, vraagt vertagenw. (persp. 
Insp.). Meeste autoverzek. in 
ons land. Premiën All-Risks 
vanaf f80.-, W.A. vanaf f22.50. 

H. FRIS 
TELEFOON 261 

MIDDELHARNIS 

N.V. SLUIS & GROOTS 

LUXE AUTO VERHUUR 

Uitsluitend nieuwe wagens! 

GEBRS. VAN MAANEN J. v. HOOGEN .A b v.h. J. van Maanen en Zonen utomo ielbedrijf POT 

Kon. Zaadteelt en Zaadhandel 
ENKHUIZEN 

FREDERIKSTRAAT ORANJESTRAAT 25 - ASSEN Van Zuylen van Nyevelt
straat 251-255 
Telefoon 716429 
WASSENAAR 

hk. Prinses Mariestr. 
's-GRAVENBAGE 
TELEFOON 113392 TUIN-, BLOEM- EN 

LANDBOUWZADEN UNIFORM- EN BURGER
Levering uitsluit. a. d. handel KLEEDING NAAR MAAT 

MIiitaire- en 
Burgerkleermakerij 

Speciaal adres voor 

RIJBROEKEN 
• • 

Luxe verhuur - Reparatie-inr. 
Stalling, benzine, olie, banden 

c NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad 



12 

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF 

ZANEN VERSTOEP N.V. VERHEUL's VEEVOEDERS 
MUNTEN UIT door SUPERIEURE KWALITEIT 

GROOT HERTOGINNELAAN 39 - 's-GRAVENHAGE 
(hoek Stadhouderslaan) Telefoon no. 336230 N.v. VERHEUL's Krachtvoederhandel - ROTTERDAM - Telefoon 56892 -Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal 

_A_a_nn_e_m_e_rs_va_n_g_ro_nd_-_. _sp_oo_r-_,_h_ei_-_e_n_b,_et-on_w_er-ke_n...: W. WOITTIEZ & Zn. F'lrma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA 
i PECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. - Reizigersbezoek op aanvraag. 

HANDEL IN 

H. v. VEEN 
IJSSELMUIDEN 

- KISTENFABRIEK BOUWMATERIALEN 
Telef. 246 KAMPEN BRESKENS - TELEF. 19 

AGENTEN en DEPOTHOUDERS 
gevraagd voor den verkoop op prijscourant van 1e kwaliteit Tuin-, Bloem- en 
Landbouwzaden, Friesche kleipootaardappelen, op provisieregeling. Voor Depot
houders bij voorkeur winkeliers. VOLBEDA's ZAADHANDEL, DRACHTEN, TeL 45. 

W.L.D. 
De man van standing 

draagt 

W.L.D.SCHOENEN 

Verkrijgbaar in alle 
••--- voorname zaken 

BRINKERS' ROOM BOTERFABRIEKEN N.V. 
ZOETERMEER 
HET ADRES VOOR ~o 
EERSTE KWALITEIT 01' ,;..P 

~ootAS :~:e:.ve;::~ 
Leveringen uitsluitend aan de handel 

TELEFOONNUMMER ZOETERMEER 4 

HONDERDEN WINKELIERS kochten met 
veel voldoening op de Kon. Ned. 
Jaarbeurs te Utrecht het 

"DECORA"-KU NSTAARDEWERK 
Een stroom van de prachtigste vazen, 
sierkannen, fruitschalen, bloempotten 
enz. verspreidt zich thans over geheel 
Nederland. 

N.V. MI.ODELBURG BOLT - AMSTERDAM AMSTERDAM 
LET OP J 1e Oosterparkstraat 238, Tel. 55842 Hotel 

• Willemsparkweg 1, Tel.20029 KRASNAPQLSKY 
Onze zaken zijn gevestigd: Koninginneweg 139, Tel. 21805 

HET ADRES voor prima kwaliteit sigaren en sigaretten Centraal gelegen · elk 
ALSMEDE ALLE ROOKERSBENOODIGDHEDEN -- confort -matige prijzen 

JAN PEZIE A L ,M E L O APELDOORN 

Speciale Afdeeling UNIFORMEN ~~~E:;~~ HOTEL BLOEMINK 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE , PETROLEUM · OLIIIN EN VETTEN 

MACHINEKAMER BEHOEFTEN 

IIOTORBOOTDIENST DELFT-ROTTERDAM .-. Y. 

TRANSPORT naar alle plaatsen 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G 
DELFT - HOOIK.ADE 31 TELEFOON '57 

SCHIETSCHIJVEN 
gedrukt op speciaal vervaardigd 
schietschijvencarton. Diep zwarte 
druk. Lage prijzen. 

GEVESTIGD SEDERT 1847 

bij het Kon. Paleis en bosschen 

Fraai gelegen aan de Loolaan 

Hotel "ATLANTA" 
APELDOORN - Stationsplein 

Indische Rijsttafel 
:Modernste ter plaatse 

TEL. 261' Dir.: F. LüHRS 

Café-Restaurant Suisse 
Hecrestraat no. 26 

Groningen 

N.V. voorheen FIRMA GROENENDIJK 't Meest bekende Restaurant 
SLAGHEKSTR. 90-94 - ROTTERDAM-ZUID en Café ter plaatse --
TELEFOON 

1-1-3-8-6 
Vraagt onze nieuwe prijscourant 
met uitgebreide modellen 

Prima consumptie 
Prijzen billijk _ 

P.J. HECKER, DORDRECHT 
Voorstraat 257 - Telef. 4796 

Sinds ruim 25 jaar 
het adres voor prijzen 
op luxe en huishoude
lijk gebied. 

Verzending naar alle plaatsen 

tf POPULAIRE HOED 
THE 

CLOCK 
HAT --/6.~ 

Vraagt in de betere zaken in galanterieën ------------------- LEEUWARDEN 

VRAAGT PRIJSOPGAAF VOOR uw DE iROoN" A. ~UANT - GOUDA 
de nieuwste modellen in schitterende décors 

Oorkonden, Huldeblijken, Eere-diploma's, Pracht-albums, 
Fam.-wapens, Naamlijsten, Menu's, Reclamekaarten enz. TIMMERWERKEN n ~iH~J~i:fc:i't~~ 

GEBR. GREVENSTUK, TEL.36488 bij de 
Hof-Calligrafen en Teekenaars, Rokin 98, bij het Spui, A'dam N.V. Timmerfabriek "DE CONCURRENT" 

TEL. No. 1 BERGAMBACHT 

1 
BANKZAKEN 

NEDERLANDSCHE 
HANDEL-MAATSCHAPPIJ,N.V. 

--~~~~~~~~---

1 
Concurreerende prijzen 

Spe c ia a l adres v o o r Won in g b o u w 

J. F. KLUIJTMANS-v. d. LAAK - EINDHOVEN 

EFFECTENZAKEN 

Vlugge levering 

HOOFDKANTOOR AMSTERDAM 
AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM, 's-GRAVENHAGE 

EN IN 39 ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND 

N.V. STOOMBOOT-ONDERNEMING 

,,CONCORDIA" 
HOOFDKANTOOR: ARNHEM . 

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

U BEZOEKT GOES? Nederlandsche fabriek van 
Bezich tigt dan ook SCHERM .k ) 
"HET HOEKJE VAN GOES" -artJ een 
waar U een prach tsorteering 
souvenir-artikelen en aardige All een ee r ste kwaliteiten. 
cadeautjes vindt. Hollandsch fabr ikaat. 
F ITIMA IlROEKSTRA - GOES Adres : 
hoek Koning-Magdalenastraat CROESELAAN 228, UTRECHT 

KERKSTRAAT 18 - TELEFOON 2183 

Uniform- en Civiele kleeding naar maat • Volledige garantie 

Firma C. en S. VALKENBURG & Co. 
SCH E,RPENZE,EL (Geld.) 

Tel. 7 - Telegrammen 

SIMON-VALKENBURG 

Fabrikanten van: 
Diverse soorten Singelband, Touw
werk en Techn. Banden en Weefsels 

Vergaderzalen • 
UIT ST. K E UK E N =O=n=de=r=ho=u=d=-=R=e=p=ar=a=ti=e ~ 

Hotel Café Restaurant 

,,'t Wapen van Medemblik" 
Medemblik --

Hèt établissement ter plaatse 
Stroomend 
warm en koud water 

P. DE VOGEL Pzn. 
TELEFOON No. 53 

BERKEL EN RODENRIJS 

Huisbrand-
en lndustriekolen 

L AUTOGARAGE 
MUNSTER HOTE GEBR. VAN ZEVENHOVEN 

ROERMOND 
• 

Logies m. ontbijt v.af f 2.50 
Restaurant den geheelen dag 

Telefoon no. 18 

Restaurant eerste rang 

SPOORSTRAAT 2 - GOUDA 
TELEFOON 3352 

lste klas reparatie-inrichting 
voor alle merken -
-

LUX - TRUCK 
Stroom. water - Boxengarage Voor snel en zuinig vervoer. 
Vergaderzalen - Centr. verw. Kracht neemt toe . 

Kosten dalen. 
J. ,DE JONG - GOUDA 
Jl'luw ~ingel fl9 TAlflf 21124 

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! 
Wlf zijn zeer concurrent 1 
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HIElf 

Er gleed een donk 're wolk 
Over 't U vereerend volk ; 

Nu rüst weer de dank en bee, 
Hier in 't land en over zee. 

Myn schilt ende betrouwen 
Syt gy, 0 Godt, myn Heer! 
Op U soo wil ick bouwen, 
Verlaet my nimmermeer. 

LANDSTORMKORPS 
ZEEUWSCH VERBAND. 

Het plan bestaat, zoo vernemen wij, 
om in Januari aan de jaarlijksche bij
eenkomst van Officieren uit Zeeland 
'n wedstrijd te verbinden voor geweer 
en pistool. Reeds is door een bekende 
juwelierszaak een wisselbeker daarvoor 
beschikbaar gesteld, terwijl tal van 
mooie prijzen reeds werden geschonken. 
Waar en wanneer deze wedstrijd zal 
worden gehouden wordt latei:° bekend 
gemaakt. 

Het is de eerste wedstrijd in Zeeland, 
die op deze manier voor de officieren 
zal worden gehouden. 

DAT BLIJFT GEHEIM. 
"Volk en Vaderland", het weekblad 

van de N.S.B., heeft aan den Bijzon
deren Vrij willigen Landstorm wederom 
op de bekende wijze aandacht geschon-
ken. . 

Verwacht mag worden, dat men in die 
kringen na ernstige studie nog eens zal 

VERSCHIJNT ELKE MAAND 14E JAARGANG 

LANDSTOR~ lNSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG 

ABONNEMENTSPRlJS fl,50 PER JAAR -LOSSE NUMMERS 15CENT 

ABONNEMENTSGELDEN 

Dank betuiging 
en verzoek. 

Wij danken de talrijke lezers, die zoo vrien

delijk waren om het abonnementsgeld ons 

per postwissel of per giro te doen toekomen. 

Eerstdaags zal onzerzijds over het abonnementsgeld, verhoogd met f 0. 13 
incassokosten, bij onze overige abonné' s per postkwitantie worden beschikt. 
Vriendelijk verzoeken wij, om verwarring te voorkomen, ons thans geen 
postwissels of girostortingen te doen toekomen. 

Op hoogen prijs zal worden gesteld, indien onze abonné' s h~! 
abonnementsgeld van te voren willen gereedleggen, opdat b1J 
mogelijke afwezigheid een vergeefsche aanbieding kan worden 
voorkomen. 

Mr. A. W. HAAN, 
te Sneek, lid van 
Gedeputeerde Sta
ten van Friesland, 
werd benoemd tot 
lid van het Friesch 
Nationaal Comité. 

komen tot degelijke kennis van doel en 
organisatie van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm. 

Voorloopig ontbreekt daaraan nog 
wel het één en ander.*) 

Het artikel in "Volk en Vaderland", 
van 12 Nov. 1937, waaraan meer dan 
een halve pagina is besteed, geeft van 
deze onkunde bewijs. 

De schrijver betoogt, dat de B.V.L.
mobilisatie "zoo slecht is geregeld", 
omdat aan de Korpscommandanten door 
de regeering "geen duidelijke instructie" 
zou zijn verstrekt. 

Deze wijsheid put de schrijver uit 
de Handleiding voor den B.V.L., die 
vanzelfsprekend omtrent de werkzaam
heden van de Korpscommandanten uiter-

*) Hoe weinig begrip men in de nationaal
socialistische kringen van den Landstorm heeft, 
demonstreerde het N.S.B.-Kamerlid, de heer 
Rost van Tonningen, die in de Tweede Kamer, 
sprekende over de Burgerwachten, meende, dat 
de Generaal Duymaer van Twist bij dit instituut 
de leiding had. 

De Administratie. 

aard slechts datgene kan vermelden, 
wat niet geheim is. 

Schijnbaar leeft men bij de N.S.B. in 
de naïeve onderstelling, dat een Hand
leiding ten behoeve van de propaganda 
voor den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm ook bestemd is om militaire 
geheimen te openbaren! 

De nationaal-socialist kan de vraag, 
of de mobilisatieregeling van den Bij
zonderen V rijwilligen Landstorm in 
orde is, met gerustheid overlaten aan 
de militaire autoriteit, die daarvoor op 
haar beurt verantwoordelijk is tegen
over den Minister van Defensie. 

De mobilisatieregeling zelve blijft 
evenwel geheim. 

Het verlangen, om den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm te zien verdwij
nen, leeft zeer sterk in de N.S.B. On
danks alle teleurstellingen wil zij nog 
steeds de hoop koesteren, eenmaal met 
haar zwarthemdenformaties in Den Haag 
te kunnen marcheeren. 

Zoolang de B.V.L. er is, zal dit echter 
ijdele hoop blijven. 

REGEERING EN STATEN-GENERAAL 
OVER LANDSTORM EN 

BURGERWACHT. 
Geen particuliere corpsen. 

Aan het Voorloopig Verslag der 
Tweede Kamer over de Rijksbegrooting 
van Binnenlandsche Zaken ontleenen 
wij: 

Eenige leden wilden ook nu hun be
zwaren uiten tegen de instandhouding 
van de vrijwillige burgerwachten en den 

. Hd i.r rype S'Ur To.ba.k ! .. 

bijzonderen vrijwilligen landstorm. El
ders, in het buitenland, is voldoende 
duidelijk gebleken, dat aan het vormen 
van particuliere corpsen gevaar verbon
den is. Nu bovendien bij de verkiezingen 
in Mei j.l. de van alle uitersten afkeerige 
gezindheid van het N ederlandsche volk 
opnieuw overduidelijk is gebleken en 
voor de versterking van .leger en politie
macht zooveel geld noodig is, klemt dit 
te meer om tot opheffing over te gaan. 

In tegenstelling tot de leden, die be
zwaar maakten tegen de instandhouding 
van de vrijwillige burgerwacht en den 
bijzonderen vrijwilligen landstorm, acht
ten andere leden deze instituten nood
zakelijk. Indien de regeering zorgt, dat 
voldoende ernst wordt betracht en de 
betrouwbaarheid boven allen twijfel 
staat, kunnen zij een nuttig instrument 
in handen der overheid zijn. Door deze 
leden werd er dan ook op aangedrongen, 
dat de bijdragen voor deze instituten 
worden verhoogd. 

Aan het schriftelijk antwoord van 
Z. Exc. Minister Van Boeijen op boven• 
staande ontleenen wij het volgende : 

De beschouwingen, in het Voorloopig 
Verslag aan de Vrijwillige Burgerwach
ten en den Bij zonderen Vrij willigen 
Landstorm gewijd, leveren, zoo pro als 
contra, geen nieuwe gezichtspunten ten 
opzichte van hetgeen daarover reeds 
eerder is te kennen gegeven. Ver
gelijking met het buitenland (het woord 
"particuliere corpsen" wekt een onjuiste 
veronderstelling, gezien de ruime en 
alles beslissende Overheidsinmenging) 
gaat ook naar de meening van den on· 
dergeteekende niet op. Opheffing, voor 
zoover die al van de Overheid zou 
moeten uitgaan, zou zeker een onjuiste 

VAANDELS en VLAGGEN Ook in de goedkoopsten garandeeren wij 
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reactie te weeg brengen en tekort doen 
aan de preventieve werking dezer in
stituten. Wanneer van een veiligheids
apparaat - gelukkig - geen gebruik 
behoeft te worden gemaakt, beteekent 
dit nog niet dat het apparaat zelf over
bodig is geworden. 

Voortdurend nauwgezet toezicht blijft 
noodzakelijk, mede in het belang van de 
instituten zelf. Op dit punt zij men van 
de voortdurende oplettendheid van de 
Regeering overtuigd. 

Het omlijnen van taak en bevoegd
heden en het uitoefenen van intensieve 
controle zullen nog zeer worden verge
makkelijkt, indien de wettelijke bepalin
gen ter .zake van weerkorpsen haar be
slag zullen hebben gekregen en de rege
ling in werking kan treden, hetgeen in 
de naaste toekomst te verwachten is. 

Mondelinge beraadslaging 
in de Tweede Kamer. 

De heer Dr. Vos: 
Mijnheer de Voorzitter! In het Voor

loopig Verslag is aangedrongen op ee.n 
grootere Rijksbijdrage aan de Vrijwil
lige Burgerw,achten en het instituut van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
De Minister heeft geantwoord, dat hij 
geen vrijheid kan vinden, in verband 
met den financieelen toestand van het 
Rijk, om aan dien aandrang gehoor te 
geven. Ik begrijp dat antwoord niet 
goed. Dit vraagstuk is er een van de 
allerhoogste orde. Ik stel het op één lijn 
met de uitgaven voor de defensie. Ook 
deze verhoogde uitgaven zijn volkomen 
verantwoord en noodzakelijk. Ik herin
ner er aan, dat Minister de Wilde her
haaldelijk heeft getuigd, van welke 
groote waarde die beide vrijwillige in
stituten zijn geweest voor de handhaving 
van de orde en de rust in ons land en 
hoe er speciaal is een preventieve wer
king, welke gemaakt heeft, dat er geen 
bloed heeft behoeven te vloeien en dat 
het evenwicht in ons land is gehand
haafd. Sommigen hebben daaruit de con
clusie getrokken, dat dat instituut niet 
meer noodig is. Men heeft na de ver
kiezingen van deze en gene zijde ver
nomen, dat men geen aanleiding meer 
ziet die veiligheidsinstituten te hand
haven. Daartegenover moge ik zeggen, 
dat de gewichtige preventieve werking 
het best de uitdrukking vormt voor de 
noodzakelijkheid van die instituten en 
dat de Regeering niet beter kan doen 
dan die instituten uit te breiden. 

De heer De Marchant et d'Ansem
bourg (N.S.B.): 

Ons standpunt ten aanzien van de 
burgerwachten is bekend. Nadat men 
N.S.B.-ers, vaak de beste elementen, op 
grond van een onjuist gebleken motivee
ring daaruit heeft geweerd, gaat het
zelfde proces aldaar zijn gang, dat wij 
uit Oostenrijks Heimwehr en Spanjes 
leger vóór de revolutie van Franco ken
nen. In beide werden alle elementen, die 
den regenten niet welgevallig waren, ver
wijderd, zoodat tenslotte in Oostenrijk 
slechts de Katholieke partij -functio
narissen en in Spanje communistische 
agitatoren de leiding in handen hadden. 
Het resultaat in beide landen is bekend. 

. Zoolang deze zelf de toestand ook hier 
blijft bestendigd, hebben wij de burger
wacht als een "particulier korps" der 
meerderheidspartijen te beschouwen. 

Ik heb met eenig leedvermaak de op
merking van kennelijk S.D.A.P.-zijde 
gelezen, dat aan de burgerwacht de 
plicht moet worden duidelijk gemaakt, 
dat zij het wettig gezag moet steunen, 
ongeacht de personen, die het gezag uit
oefenen, en ik vraag den heer Duymaer 
van Twist welk standpunt hij dan zou 

hebben ingenomen als chef der burger
wacht onder het roode bewind in 
Spanje. 

Had hij meegedaan aan de afslachting 
van zijn, of beter gezegd, onzer geest
verwanten aldaar? Zal hij onder een 
toekomstig volksfrontregime hier bij ons 
zijn leven in gevaar brengen om dit 
regime te steunen? 

De heer Duymaer van Twist: 
Ik heb met de burgerwacht niets te 

maken! 

De heer De Marchant et d'Ansem
bourg: 

Men zegge niet: dat kan hier niet ge
beuren. Gil Robles heeft den huidigen 
toestand ook niet voorzien, toen hij 
steeds weer overleg met het bolsjewis
tisch regime ging plegen. De burgerwacht 
dient Oranje en de volksgemeenschap te 
beschermen tegen haar vijand, en deze 
vijand is het Marxisme en hij, die daar
mede samengaat. 

Dat is de plicht, die aan de burger
wacht moet worden duidelijk gemaakt; 
voor dit doel is zij in 1918 opgericht. En 
daarom behooren wij er in en de roode 
en rose heeren er uit!*) 

De heer Duymaer van Twist: 
De heer De Marchant et d'Ansem

bourg 'uitte de klacht, dat de nationaal
socialisten uit de burgerwacht en den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ge
weerd worden. Hij vroeg, waarom dit 
geschiedt. Dit is nogal eenvoudig. De 
nationaal-socialisten zijn - en dit steken 
zij niet onder stoelen of banken - revo
lutionair en revolutionairen kunnen in 
instellingen, die dienen om het gezag te 
handhaven, geen plaats vinden. Doch 
daar komt nog iets bij. De nationaal
socialisten leggen den eed van trouw en 
gehoorzaamheid af aan den leider. 
Waar blijft nu de Overheid in de ge
dachten van de nationaal-socialisten? Is 
het te verwonderen, dat die lieden uit 
deze instituten worden geweerd? Wan
neer de heer De Marchant et d'Ansem
bourg even nadenkt, zal hij zelf be
grijpen, wat de reden is, dat zij uit die 
instituten blijven. 

De heer Drop (S.D.A.P.): 
Het standpunt van de fractie, waartoe 

ik behoor, en van mij, ten aanzien van 
de burgerwachten, is bekend. Het is hier 
door mijn vriend den heer Van Zadelhoff 
herhaaldelijk uiteengezet en wij hebben 
geen aanleiding dat standpunt te wijzi
gen. Dit geldt ook voor den Bijzonderen 
V rijwilligen · Landstorm. Uit de begroo • 
ting blijkt zoo al geen vermindering, dan 
toch een consolic.!atie van uitgaven op 
dit punt. 

*) De nationaal-socialistische spreker 
sloeg ook hier de plank mis. Noch van 
Burgerwachten, noch van den Landstorm 
kunnen socialisten lid zijn. 

EEN MODERNE FABEL. 

Een egel, een heel vreedzaam dier, 
Lag op een zomerdag, 
Zich koest'rend aan den rand van 't 

bosch, 
Toen hij vriend Reintje zag. 
De vos sloop langzaam dichterbij, 
Zoo stil als hij maar kon, 
En loerde op het egeldier, 
Genietend van de zon. 

Door 't kraken van een dorren tak 
Zag d' egel het gevaar, 
Hij stak meteen zijn stekels uit 
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En rolde in ·elkaar. 
Aldus gewapend wachtte hij, 
De vos kwam langzaam aan; 
Maar toen hij al die stekels zag, 
Bleef hij ontnuchterd staan. 

Hij was te laat, dat zag hij wel, 
Hij had zijn doel gemist; 
Maar wat niet bij verrassing slaagt, 
Gelukt somtijds door list. 
Hij zette zich op zijn gemak 
Naast d' egel in het gras, 
En keek het dier verwonderd aan, 
Of hij geschrokken was. 

"Maar beste vriend", zoo sprak hij kalm 
Den egel naast hem aan, 
"Wat doe je vreemd, wat laat je toch 
Die scherpe stekels staan! 
Wij zijn toch broeders, wees niet bang; 
Waarmee heb 'k dat verdiend? 
Kom, leg die stekels nu maar neer, 
En vrees niet, beste vriend!" 

De egel keek vriend Reintje aan 
En sprak: ,,Ik ben niet gek; 
Ben jij zoo vreedzaam, spuw dan eerst 
Die tanden uit je bek!" 
De vos keek woedend, siste toen: 
,,Verstokt militarist!" 
Toen sloop hij weg, zoo gauw hij kon, 
De lieve pacifist. 

In Holland leeft een breede schaar, 
Die schreeuwt: Weg, B. V. L.! 
Maar zien die vredemakers kans, 
Dan, vrienden, weet ge 't wel. 
Dan wordt de revolutie-vaan 
Geplant op Neerlands grond; 
Och, vredemakers, spuw toch eerst 
Die tanden uit uw mond! 

DORENTJE. 

DEFENSIEBEGROOTING 1938, 

Enkele grepen uit de Memorie van 
Antwoord. 

Marschvaardigheid. 

Hoewel de Minister van Defensie het 
deelnemen van dienstplichtigen, behoo
rende tot den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm, aan de door den Nederland
schen Bond voor lichamelijke opvoeding 
jaarlijks uitgeschreven vierdaagsche af
standsmarschen ongetwijfeld van belang 
acht, kan hij, in verband met de reeds 
belangrijke stijging der defensie-uitga
ven en gelet op de vele urgente behoef
ten van de weermacht, welke nog om 
vervulling vragen, voor het tegenwoor
dige geen vrijheid vinden om op bedoel
de dienstplichtigen dezelfde bepalingen 
toepasselijk te verklaren, welke voor de 
in werkelijken dienst zijnde dienstplich
tigen gelden. 

De Algemeene Vereeniging van Neder
landsche reserve-officieren ondervindt 
bij de door haar uitgeschreven militaire 
prestatietochten volle medewerking . 

Schietvaardigheid. 

Bij het Departement van Defensie zijn 
in beheer 58 schietbanen voor het 
schieten met handvuurwapenen, terwijl 
bovendien nog aanwezig zijn 55 schiet
banen, behoorende aan gemeenten, ver- . 
eenigingen en particulieren, welke met 
een Rijkssubsidie zijn opgericht en in 
welker onderhoudskosten door het Rijk 
wordt bijgedragen. 

DESPEREERT NIET! Een vaste 
baak in de levenszee is 

een polis bij de 

Voor de ligging van vórenbedoelde 
schietbanen moge worden verwezen naar 
de als bijlagen I en II hierbij overge
legde overzichten. 

De aanleg van een schietbaan te 
Leeuwarden vanwege het Departement 
van Defensie ligt voorshands niet in het 
voornemen, aangezien, door de opheffing 
van het Vooroefeningsinstituut, de be
langen, welke voor dat Departement bij 
de oprichting van een nieuwe schietbaan 
te Leeuwarden zijn betrokken, aanzien
lijk ziin verminderd. 

Mocht evenwel van andere zijden het 
plan tot aanleg van een nieuwe schiet
baan te Leeuwarden ter hand worden 
genomen dan zal dezerzijds worden 
overwogen in hoeverre, bij de uitvoering 
van een zoodanig plan, financieele steun 
zou kunnen worden verleend. 

In verband met de vele nooden van 
de weermacht is het voor het tegenwoor
dige niet mogelijk kosteloos patronen 
voor de schietoefeningen van de dienst
plichtigen, behoorende tot den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, beschik
baar te stellen. Ondergeteekende zal 
echter doen nagaan in hoeverre de voor 
deze oefeningen benoodigde scherpe 
patronen Nr. 1 in 1938 tegen kostprijs 
zullen kunnen worden geleverd. 

W erklooze Reserve-Officieren. 

Op het verzoek aan de Ministers om 
aan sollicitaties van reserve-officieren 
bijzondere aandacht te schenken, is een 
maatregel van wijdere strekking gevolgd. 

Bij beslissing van den Voorzitter van 
den Raad van Ministers van 3 Februari 
1937, nr. 41 Kabinet M.R. is bepaald, 
dat werklooze reserve-officieren en de 
reserve-officieren, die een betrekking 
bekleeden, welke met de positie, die zij 
in het leger innemen, niet in overeen
stemming is, in geval door hen gedongen 
wordt naar de vervulling van een betrek
king in 's Rijks dienst, bij het plaatsings
bureau van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken op één lijn gesteld 
worden met de wachtgelders. 

Ten gevolge van deze beslissing zijn 
thans 78 reserve-officieren - al dan 
niet voor vast - in een Rijksbetrekking 
geplaatst. 

Luchtmacht. 

Krachtens het derde lid van artikel 54 
der Luchtvaartwet krijgt het militair ge
zag in de in het eerste lid van dat artikel 
bedoelde gevallen ( waaronder ook te 
begrijpen is mobilisatie) de beschikking 
over alle burgerlijke vliegtuigen, der
halve ook over die van de K.L.M. 

Hetzelfde wetsartikel geeft aan het 
militair gezag het recht de persoonlijke 
diensten te vorderen, noodig voor het 
gebruik van de gevorderde luchtvaar
tuigen, luchtvaartterreinen, gebouwen, 
inrichtingen en werktuigen. 

Onder de personen, van wie deze 
diensten kunnen worden gevorderd, val-
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Fa. H. J. Phaff . Winschoten 

len ook het personeel der K.L.M. en de 
vliegtuigtechnici. 

Het meergenoemd wetsartikel laat de 
nadere regeling van een en ander over 
aan een algemeenen maatregel van be
stuur. 

Een ontwerp van zoodanigen maat
regel ligt gereed en maakt op het oogen
blik een onderwerp van overleg uit tus
schen de betrokken autoriteiten. 

Bij de uitreiking van bewijzen van 
luchtwaardigheid voor particuliere vlieg
tuigen wordt niet de eisch gesteld, dat 
deze vliegtuigen na kleine wijzigingen te 
hebben ondergaan, kunnen worden be
wapend. 

Voor de z.g. sportvliegtuigen zou dit 
geen zin hebben, aangezien deze, in ver
band met hun vliegeigenschappen, toch 
niet als militair vliegtuig zouden kunnen 
worden gebezigd. 

EEN VEELBEWOGEN NACHT 
IN UTRECHT (1787). 

Het zijn niet de schoonste bladzijden, die, nu 
150 jaar geleden, aan onze geschiedenis zijn toe
gevoegd. Ons volk verloochende zich en ver
kocht zich aan buitenlandsche denkbeelden; het 
zocht heil bij de leuzen van andere landen en 
kwam zelfs zoover, dat het gewapend tegenover 
elkander stond en daarvoor de hulp van vreem
den inriep. 

Schuilportretten van de Oranjes in 1787, 

Het verbod om Oranje te eeren, leidde tot het 
vervaardigen van wandschilderijtjes, waarin de 
portretten ,der Oranjes verborgen waren als in 

de zgn. zoekplaatjes. 

Inderdaad bestonden er toestanden, die om 
verandering riepen. Het Staatsapparaat had 
zichzelf overleefd; de Regentenheerschappij was 
een familiekliek geworden; het volk miste eiken 
invloed op het bestuur des lands. En Oranje, dat 
steeds de beschermer van de rechten van het 
volk geweest was en dat in den Stadhouder 
Willem V een ongekende macht bezat, miste 
in denzelfden Stadhouder den moed en 't door
zettingsvermogen voor zijn traditioneele taak. 

De geschiedenis is bekend. In korte trekken 
willen wij deze nog even herhalen. Evenals in 
1650 en 1702 wilden de Regenten alle macht aan 
zich trekken en aan den Stadhouder onttrekken. 
Daartoe werd de Stadhouder aan het volk ver
toond als een "tyran", ,,een tweede Nero" en 
noemden zij zichzelf de ware vaderlanders, 
,,Patriotten", en het volk, althans de midden
klassen, langzaamaan vergiftigd door de leer-
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Het onderzoek naar de vraag of de 
bij de K.L.M. in gebruik zijnde vlieg
tuigen bij mobilisatie voor andere mili
taire doeleinden dan transportdiensten 
zouden zijn geschikt te maken, heeft 
uitgewezen, dat de eischen, welke in 
verband daarmede bij de aanvankelijke 
constructie dezer vliegtuigen uit militair 
oogpunt zouden dienen te worden ge
steld, zoowel tot belangrijk hoogere aan
schaffings- als exploitatiekosten dezer 
vliegtuigen zouden leiden, terwijl noch
tans de bedoelde inrichting zeer ge
ruimen tijd zou vorderen. In verband 
hiermede is van het stellen van bijzon
dere eischen af gezien. 

Aan eei. Vrijwillig Landstormkorps 
Vliegtuigdienst bestaat geen behoefte en 
het ligt dan ook niet in het voornemen 
tot de oprichting van een dusdanig korps 
over te gaan. 

De plannen tot verdere dislocatie van 
de militaire vliegterreinen en de daar
mede verband houdende bouw van vlieg
tuigbergplaatsen bevinden zich in een 
vergevorderd stadium. De bodemgesteld
heid van de uit een strategisch oogpunt 

stellingen uit Frankrijk van een Voltaire en 
Rousseau, volgden hen maar al te zeer. Doch 
zooals zoo vaak in de geschiedenis van revolu
tiën, gingen spoedig de volgelingen verder dan 
de leiders en dreigden deze laatsten ook slacht
offer te worden van de door hen zelf opgero,~pen 
beweging. De Patriotten, die in Holland de 
macht in handen hadden, waren reeds zoover 
gegaan, dat het ,dragen van Oranje in dit gewest 
verboden was en het prinselijk gezin vond het 
in Den Haag niet meer veilig en was naar 
Gelderland uitgeweken. De Prins had zich daar 
aan het hoof.tl van zijn troepen gesteld, doch 
aarzelde tegen 't nu geïnundeerde en versterkte 
Holland op te trekken. Zijn gemalin, Prinses 
Wilhelmina van Pruisen, die veel doortastender 
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voor inrichting van vliegvelden geëigen
de gedeelten des lands laat - als gevolg 
van den hoogen grondwaterstand - den 
aanleg van betonnen vliegtuigloodsen 
ondergronds niet toe. Bouw van beton
nen vliegtuigloodsen ligt niet in het 
voornemen. 

Grensbeveiliging. 

De kleine versterkingen (kazematten), 
welke bij de overgangen der groote 
rivieren, en op enkele andere voor de 
verdediging van ons land van bijzonder 
belang zijnde punten zijn gebouwd, vor
men slechts een deel van 't verdedigings
systeem tegen strategische overvallen,, 
dat tot stand werd gebracht. Het ligt 

1 geenszins in de bedoeling bij een strate
gischen overval het land ten Oosten en 
ten Zuiden der groote rivieren zonder 
verdediging prijs te geven. 

Artikel 127. 

Het incompleet aan reserve-officieren 
en -onderofficieren, waarvan sprake is 

was, besloot alleen naar Den Haag te gaan, 
doch werd bij Gouda aangehouden. Dit feit was 
voor den Koning van Pruisen, haar broeder, 
aanleiding om genoegdoening te eischen en, 
toen deze geweigerd werd, met een leger van 
20.000 man ons land binnen te rukken. Dit leger 
werd in 3 korpsen verdeeld: één, ter sterkte 
van 6000 man, kreeg bestemming naar Gorkum; 
5000 man naar Vreeswijk en Vianen, waar een 
stenke stelling was ingenomen, en 9000 man 
naar 't Gooi. Het was den Pruisen er slechts 
om te doen Den Haag zoo vlug mogelijk te be
reiken, ten einde die stad te straffen voor den 
smaad, de Prinses aangedaan. Hun doel is niet 
de Patriotten te verdrijven. Om deze reden be
sluiten zij ,de stad Utrecht niet aan te vallen, 

daar deze stad, die zeer 
Patriotisch was, als voor
naamste voorpost van 
Holland een belangrijk 
garnizoen in had, nl. plm. 
7000 man, onder comman
do van ,den Rijngraaf van 
Salm, een man, wien 
slechts eerzucht dreef. 
Ondanks dit vrij groote 
garnizoen, wordt dan ech
ter de Rijngraaf zoo bang 
voor insluiting, dat hij in 
allerijl naar Woerden 
reist, waar de Commissie 
van Defensie zetelt, en 
den leden dier Commissie 
voorpraat, dat hij vreest, 
dat Utrecht in ,den rug 
zal worden aangevallen 
en dat de stad het dan 
niet houden kan, en hij 
verkrijgt toestemming om 
deze stad te verlaten en 
op een andere, beter te 
verdedigen plaats zich 
terug te trekken, wanneer 
dit noodig mocht blijken. 
Hij verzweeg echter, dat 
hij nog dienzelfden dag 
van deze volmacht ge
bruik wilde maken. En 
met dit zoo gewenschte 
papier keerde hij om 7 
uur in de sta-tl terug. 

e-1 wdlc .:l uL. 

Reeds des middags, het 
was Zaterdag 15 Septem
ber 1787, had de Gouver
neur, als President van 
Ge-deputeerden, een ver
gadering willen beleggen, 
waarvoor hij ook den 
Rijngraaf had willen uit
noodigen, ten einde ope
ning van zaken te geven, 
betreffende de verdedi-De aanhouding van Prinses Wilhelmina. 
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op blz. 245 van den Toelichtenden Staat 
tot onderdeel g van art. 127 bestaat bij 
de Vrij willige landstormkorpsen Motor
dienst, Luchtwachtdienst en Spoorweg
dienst en bedraagt 41 officieren en 11 
ad ju dan ten-onderofficier. 

Door het maken van propaganda door 
en vanwege den Inspecteur van den vrij
willigen landstorm wordt getracht zoo 
spoedig mogelijk het benoodigd aantal . 
personen te vinden dat geschikt wordt 
geacht en voldoet aan de eischen voor 
benoeming tot reserve-officier voor 
speciale diensten bij vorenbedoelde bij
zondere korpsen van den Vrij willigen 
landstorm. Het incompleet aan adjudan
ten-onderofficier wordt geleidelijk in-

ging der stad, doch deze wer,d nu uitgesteld tot 
des avonds 9 uur. 

Inmiddels ging in ,de stad alles zijn ge
wonen gang; ook de wachtparade ging gewoon 
door. Om half acht komen er dan op het Jans
kerkhof soldaten onder de wapenen en ook dat 
trekt niet meer aandacht, dan dat men denkt, 
dat er één of andere expeditie of verkenning 
wordt uitgevoerd. Om half 10, dus na de ver
gadering een half uur te hebben laten wachten, 
komt de Rijngraaf binnen en wordt hij terstond 
verzocht te willen ,zeggen, wat hij weet van de 
nadering der Pruisen en hoe hij denkt de stad 
te willen verdedigen. ,,Dan de op den Rijn
graaf staroogende en hierop voldoend antwoord 
verwachtende vergadering, wierd verbijsterd", 
want het antwoord bestaat uit het toonen van 
de bewuste bevelschriften om de stad te ver
laten. 

Het viel als een donderslag bij helderen 
hemel in de vergadering. De praeses vroeg dan 
wanneer dat zou gebeuren, waarop de Rijn
graaf antwoordde: ,,dat de Pruisische Troupes 
in het Land waaren en in drie colonnes zouden 
oprukken; dat de attaque zoo door het Princen
leger als door de Pruisen op Utrecht zou ge
schieden en dat hij uiterlijk 3 uur des ochtends 
de stad met al zijn volk verlaten zou". Nog wist 
de bevolking van niets, doch in de nu volgende 
vroedschapsvergadering werd het medegedeeld. 

De vertwijfeling, <lie zich van het volk meester 
maakte, laat zich met geen pen beschrijven. De 
verwarring steeg ten top, daar nu de burgerij 
uit be-d getrommeld werd met deze woorden: 
Indien Gij Uw vrouwen of kinderen of Uw leven 
wilt bergen, redt U dan voor de klokke 3 
uuren". 

Van de schreeuwende en huilende menigte 
wierpen velen hun geweren in de grachten, 
anderen liepen te hoop voor <ie woning van den 
gouverneur ·om dezen om hals te brengen, terwijl 
uit de achterbuurten het "Oranje Boven" op
klonk, en steeds meerderen van het, den Prins 
toegedane geringere volk, zich met oranje tooi
den. Onderwijl trokken de korpsen, het één na 
het ander, de .stad uit. Slechts één vrijwilligers
korps probeerde nog de Schans "Redelijkheid" 
buiten de Waardpoort in staat van verdediging 
te stellen, ten einde de stad niet voetstoots 
over te geven, doch al het geschut vond men 
er vernageld. Om half zes trokken ,de laatste 
.soldaten de stad uit en om 7 uur rukten de 
eerste troepen er binnen. Pruisen? Neen, want 
die stonden nog in Gelderland; het waren de 
troepen van den Prins. Zoo eindigde een bange 
nacht in Utrecht. 

Utrecht. W. TE GUSSINKLO. 
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HOEDEN EN PETTEN 

geloopen door aanstelling tot dien rang 
van tot meerbedoelde bijzondere korp
sen behoorende sergeanten-majoor, die 
voldoen aan de eischen gesteld voor een 
zoodanige aanstelling. 

WIJZIGING VAN DE DIENSTPLICHT
WET. 

Uit de Memorie van Antwoord. 

Overgang van Reserve-Luitenants naar 
het korps Beroepsofficieren. 

Het ligt in het voornemen, om medio 
1939, medio 1940 en medio 1941 een 
aantal reserve-luitenants naar het korps 
beroepsofficieren te doen overgaan in 
den rang van eerste-luitenant en hen bij 
dien overgang te plaatsen onderaan de 
ranglijst der eerste-luitenants, en wel ± 
40 per jaarklasse. Op deze wijze worden 
dan ± 120 reserve-luitenants benoemd 
tot eerste-luitenant. 

In totaal zullen ± 160 reserve-luite-

Tel. 813. Eigen atelier. 70-jarige reputatie. 
Hoogste ten toonstellingsbekroningen 

+ Prima werk en voordeelige prijzen + 

nants kunnen overgaan naar het korps 
beroeps-officieren door benoeming tot 
eerste-luitenant in de jaren 1939 tot 
uiterlijk 1942, zonder dat daardoor de 
belangen van de thans dienende be
roepsofficieren wordt geschaad. De be
noeming tot eerste-luitenant van bedoel
de reserve-officieren zal eerst plaats 
hebben nà het met goed gevolg doorloo
pen van een applicatiecursus van onge
veer één jaar. Voor overgang zullen 
slechts in aanmerking worden gebracht 
reserve-officieren, die in 1910 of later 
zijn geboren, die in het bezit zijn van 
een diploma, als vereischt wordt voor 
toelating tot de Koninklijke militaire 
academie, die lichamelijk geschikt be
vonden zijn en die als reserv,e-officier 
goed beoordeeld zijn. 

De Minister van Defensie stelt zich 
voor die ± 160 reserve-officieren allen 
tegelijk ongeveer 1 Maart 1938 in wer
kelijken dienst te doen komen. Reeds 

KUNSTVUURWERKFABRIEKEN A.J. KAT 
LEIDEN - TELEF. 1475 

* VUURWERK VOOR ALLE FEESTEN * 
-WASFAKKELS VOOR OPTOCHTEN-

dadelijk kunnen zij dan practisch be
kwaamd worden voor de hen wachten
de taak. 

Overigens zal in de behoefte worden 
voorzien door verhooging, gedurende 
eenige jaren van het aantal aan te 
nemen cadetten, terwijl zoolang de aan
tallen van de vredesorganisatie niet 
zullen zijn bereikt, tijdelijk reserve-of
ficieren vrijwillig in werkelijken dienst 
ztzllen kunnen worden gesteld. 

Wat de overige wapens betreft, n.l. 
cavalerie, artillerie en genie, denkt de 
Minister van Defensie, waar het om ge
ringere aantallen gaat, in de behoeften 
te kunnen voorzien door gedurende 
eenige jaren meer cadetten aan te 
nemen en overigens reserve-officieren 
tijdelijk vrijwillig in werkelijken dienst 
te doen komen. Overgang naar het korps 
beroepsofficieren bij deze wapens wordt 
voorshands nog niet in overweging ge
nomen. 

VOORBEREIDING VOOR DE "VRIJE VERKIEZINGEN IN HET MEEST DEMOCRATISCHE LANDTERWERELD" 

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN 
BLOEMENMAGAZIJN 

LANGE HOUTSTRAAT 17, 's-GRAVENHAGE 

Aanvulling van het onderofficierskader. 

Sinds de inwerkingtreding van het 
capitulantenstelsel zal de aanvulling 
van het onderofficierskader in hoof cl
zaak gesa:jüeden door dienstplichtige 
onderofficieren-capitulant naar behoef
te te doen" overgaan naar het beroeps
kader. 

Van een dienstplichtige onderofficier
capitulant, die zes jaren als zoodanig 
dienst heeft gedaan, kan redelijkerwijze 
verwacht worden, dat hij daarna een 
beroepsonderofficier zal worden, die 
ten volle voor zijn taak berekend is. 

Voorts zullen de dienstplichtige on -
derofficieren van de oudere lichtingen, 
n.l. 1934, 1935 en 1936 alsnog in de ge
legenheid worden gesteld als capitulant 
in werkelijken dienst te komen. 

Overigens ligt het in het voornemen 
- teneinde ook de oudere kern te ver
ster ken - zooveel mogelijk beroeps
onderofficieren, die op bureaux werk
zaam· zijn, wederom troependienst te 
doen verrichten en voorts de nog ge
schikt zijnde onderofficieren-wachtgel
ders tot den actieven dienst terug te 
roepen, voor zoover zij althans niet te 
oud zijn. 

Bij de andere wapens wordt zooveel 
mogelijk in denzelfden zin gehandeld, 
als hierboven is medegedeeld voor het 
wapen der infanterie. · 

Mocht bij enkele bijzondere korpsen 
op deze wijze, alzoo door indienststel
ling van capitulanten, niet geheel in de 
behoefte kunnen worden voorzien, dan 
zullen vrijwilligers in dienst worden ge
steld met bestemming voor opleiding tol 
onderofficier. Deze maatregel· is thans 
reeds genomen bij het regiment genie
troepen. 

BENOEMINGEN. 

Tot Lid der Al
gemeene Reken
kamer is benoemd, 
de heer D.O.Norel. 
De heer Norel, in 
onze landstormbe
weging een zeer 
goede bekende, 
was tot 1925 voor
zitter der Gewes
telijke Landstorm 
Commissie "De 
IJssel", en daarna 
voorzitter der Ge

westelijke Landstorm Commissie "Ken
nemerland". 

Drenthe. 

Tot Eere-lid der Gewestelijke Land
storm Commissie is benoemd Mr. Dr. J. 
Linthorst Homan, Commissaris der Ko
ningin in de Provincie Groningen. 

Alkmaar. 

Tot Lid van de Gewestelijke Land· 
storm Commissie is benoemd de heer J. 
J. Schouten, te Bergen (N.-H.). 

Tot Lid van het Dagelijksch Bestuur 
der Commissie is benoemd de heer 
G. J. Lovink, Burgemeester te Anna 
Paulowna. 

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS 
MOTORDIENST. 

Bij Kon. Besluit van 13 Oct. 1937 
werd met ingang van 1 Nov. benoemd 
tot Reserve-Luitenant bij het Vr. L. S. 
Korps Motordienst Th. F . Mennen te 
Sevenum. 

Benoemd tot Res.-Luitenant-Kolonel 
v.sp.d. de Res.-Majoor van het Land
stormkorps Motordienst G. H. Brügge- · 
mann. 
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VOOR DE 

STAMPPOT 
EN . .. 

ERWTENSOEP 

BAKHUIS' 
ECHTE 

GELDERSCHE ROOKWORST 
komt reeds méér 100 jaar 
op de middagtafel. 

ADRESVERANDERING. 
De afd. Zuid-Holland van het Land

stormkorps Motordienst is thans geves
tigd Lange Voorhout 7, 's-Gravenhage. 

SCHIETWEDSTRIJDEN. 
Te Holten. 

De uitslagen van de schiedwedstrijden 
door de afd. Holten van den B.V.L., ge
houden in het gymnastieklokaal van de 
Dorpsschool en op den Holterberg zijn 
als volgt: 

Korpswedstrijd met scherp: 1 e pr. 
Groep 1 Deventer B.V.L., 210 pt. (max. 
250 pt.), voor koningschutter en scherp
schutter als voren een extra prijs groep 
Deventer met 208 pt., med. kol. Rozen
daal. Overige schutters 2e groep De
venter B.V.L. 203 pt. 

Korpswedstrijd K.S.O. le pr. Holt.en 
232 pt., med. van den burgemeester; 2e 
pr. Rijssen 230 pt. le groep: Personeele 
wedstrijd. 1. F. L. Tromop, Holten, 50-49 
pt.; 2e pr. E. J. Bakker, Rijssen, 49-46 
pt.; 3e pr. G. Bakker, Rijssen, 47-47 pt.; 
4e pr. J. Smit, Holten, 47-45 pt.; Se pr. 
A. J. Geerling, Rijssen, 4 7-45 pt.; 6e pr. 
A. G. Halle, Deventer, 46 pt.; 2e groep: 
le prijs G. H. Veenhuis, Deventer, 50 
pt.; 2e pr. W. Beltman, Holten, 46 pt.; 
3e pr. W. Jansen, Holten, 44 pt. 

Vrije baan: 1. J. M. de Witte, Deven
ter, 90 pt.; 2. H. G. Halle, Deventer, 90 
pt.; 3. F. L. Tromop, Holten, 89 pt.; 4. T. 
Oving, Holten, 89 pt.; 5. E. J. Bakker, 
Rijssen, 88 pt.; 6. G. Bakker, Rijssen, 
88 pt.; 7. J. W. Jansen, Holten, 87 pt.; 
8. E. J. Eshuis, Rijssen, 87 pt.; 9. W. Belt
man, Holten, 85 pt.; 10. W. Jansen, Hol
ten, 85 p.; 11. G. A. de Walle, Holten, 
83 pt.; 12. A. J. Geerling, Rijssen, 82 pt. 

De prijzen werden uitgereikt door 
den heer Jalink uit Apeldoorn. 

VOOR ELKE BEURS 'N 

BROCHES 
25ct: 

BIJEENKOMST OFFICIEREN L. S. K. 
VELUWZOOM". 

Geanimeerde schietwedstrijd. 
Voordracht over organisatie van den 

B.V.L. 
Teneinde het contact met de leden 

der Gewestelijke Commissie en tusschen 
de officieren onderling te bewaren en te 
versterken, organiseert de Gewestelijke 
Landstorm Commissie van het L.S.K. 
"Veluwzoom" elk jaar een bijeenkomst 
van bij dit korps aangesloten officieren 
en wel op het fraaie landgoed Beekhui
zen nabij Velp. 

Dit jaar vond deze bijeenkomst plaats 
op den laatsten Zaterdag van October, 
een bijzonder mooien herfstdag met een 
schier zomersche temperatuur, waarop 
de Beekhuizer bosschen in hun vollen 
herf sttooi prijkten. 

Traditiegetrouw werd aangevangen 
met een schietwedstrijd voor pistool op 

FA. TONNEMA & CIE. • FABR. VAN KING PEPERMUNT· SNEEK 

de schietbaan, welke temidden der 
Beekhuizer bosschen is gelegen. 

40 officieren namen aan den wed
kamp deel, welke een geanimeerd ver
loop had. 

1 1 HOMOEOPATHISCH 

11111' t '◄ ?~?E!~~~~.,~~~.?; 
Uitgaande van de Vereen,ging ging en operatiekosten. 
tot bevordering der Homoeo- Vrije keuze van Genees
pathie in Nederland. heer en Ziekenhuis. 

Inl. verstrekt de Adm., Zuiddijk 70, Zaandam. 

ondanks den zeer korten tijd van voor
bereiding, leerzaam en boeiend was. 

Prijsuitreiking. 
De secretaris der Gewestelijke Land-

Deelnemers aan den schietw~dstrijd te Beekhuizen op 30 October 1937. 

Aanwezig waren o.m. de voorzitter der 
Gewestelijke Landstormcommissie, de 
Res.-Kolonel Mr. A. Baron van Heecke
ren van Kell, de secretaris der Geweste
lijke Commissie, de Res. Kolonel W. van 
Ingen Schouten, de Korpscommandant, 
de Res. Luitenant-Kolonel J. W. Buur
man, de oud-Korpscommandant Baron 
van Heemstra, vele leden van de Gewes
telijke Commissie, terwijl namens het 
gemeentebestuur van Rheden, Wethou
der J. A. A. Meyer Jr. aanwezig was. 

Na afloop van den schietwedstrijd 
vereenigde men zich in Hotel Beekhui
zen. Hier zou de Commandant der le 
divisie, de Generaal-Majoor Jhr. J. T. 
Alting von Geusau een rede uitspreken, 
doch deze was wegens een kleine onge
steldheid verhinderd. In zijn plaats gaf 
de Overste J. W. Buurman een uiteen
zetting over de organisatie van den 
B.V.L. 

Spr. gaf in korte trekken een overzicht 
van de samenstelling van den B.V.L., 
waarna hij uitvoerig de mobilisatie van 1 

den Landstorm behandelde. 
Er volgde een geanimeerde bespreking. 
Den Overste Buurman werd door den 

Kolonel Baron van Heeckeren van Kell 
dank gebracht voor zijn voordracht, die, 

storm-commissie, de Res.-Kolonel W. 
van Ingen Schouten, reikte hierop de 
prijzen uit. Alvorens hiertoe over te 
gaan, gaf spreker uiting aan zijn groote 
voldoening over de dit jaar weer sterk 
toegenomen deelname aan den schiet
wedstrijd. Niet minder dan ruim 40 of
ficieren hebben hun schietvaardigheid 
met elkander gemeten. 

Spreker dankte allen, die aan den 
schietwedstrijd hadden medegewerkt en 
reikte daarop de prijzen uit. 

De uitslag luidt: 
Afdeeling 1: le prijs Luit ter Zee le 

klasse H. J. v. d. Berg; 2e prijs Kapt. H. 
W. Kamevaar; 3e prijs Kapt. A. Plaisier; 
4e prijs 1 e Luit. G. Mink. 

Afdeeling II: le prijs Luit. W. A. M. 
v. d. Ven; 2e prijs 2e Luit. J. A. Steding; 
3e prijs Kapt. J. H. van Heusden; 4e 
prijs le Luit. A. J. Zomer. 

's-HERTOGENBOSCH. 

In het parochiehuis in de Jan Schöf
ferlaan had 22 Oct. een propaganda- te
vens ontspanningsavond van den B.V.L. 
plaats van de vier Bossche afdeelingen, 
welke onder leiding staan van de heeren 

Officierenschietwedstrijd te Beekhuizen. Overste Buurman lost het eerste schot. 
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Een fijn doosje , , • 
maar een fijner 

sigaartje. 
Steek dat eens bij tJ! 

Rabou, Hendriks, van Asperen en Heij
mans. Met een groot aantal leden en 
dames waren ook landstormers van He
del en Vught aanwezig, terwijl achter 
de bestuurstafel hadden plaats genomen 
de burgemeester van Den Bosch; Over
ste Hafkemeyer, aangewezen comman
dant van het landstormkorps de Meije
rij, burgemeester van Beek uit Boxtel, 
voorzitter van de gewestelijke land
stormcommissie, de heer van Agt, de 
secretaris van het gewest en de heer 
Vienings, burgemeester der gemeente 
Clinge, de spreker van den avond, aan
gezien de heer Schaepman, oud-Tweede 
Kamerlid, wegens ziekte verhinderd was. 

Bericht van verhindering was o.m. in
gekomen van den garnizoenscomman
dant Luitenant-Kolonel H. C. van der 
Bijl en Opperrabbijn Heertjes. 

Als oudste leider opende de heer Ra
hou deze bijeenkomst, sprak een harte
lijk welkomstwoord, speciaal tot den 
burgemeester, het bestuur der gew. land
stormcommissie en Overste Hafkemeyer, 
waarna hij gaarne het woord verleende 
aan burgemeester van Beek, die het in
leidend woord sprak. 

Dan sprak burgemeester Vienings over 

Het gezag. 
Tot diep in de geschiedenis terug 

gaande herinnerde spreker er aan dat 
wat de Hongaren waren in benarde tij
den, de B.V.L. thans voor ons land is. 
Deze instelling staat onder den troon van 
ons land, allen te zamen in volle vrij
heid. En daarom, als het moet, staan 
ook die 87 .000 mannen als één) man 
daarachter. 

Met een schitterende peroratie besloot 
de heer Vienings zijn enthousiaste en 
vol vuur uitgesproken rede, welke met 
een dankbaar applaus werd begroet. 

Burgemeester van Lanschot doet het 
goed, dat in dezen tijd de liefde en 
trouw voor ons Oranjehuis nog meer op
laaien en nog meer gegrondvest worden. 

Het Nederlandsche volk voelt zich 
weer sterk, want alles leeft in een blijde 
Oranjeverwachting, Nederland is Oranje 
en blijft Oranje en waar thans bijna geen 
land meer is waar rust heerscht, voelen 
wij in ons landje ons allen toch zoo 
veilig. Voor alles doen wij dus het Oran
jehuis handhaven en daarom verdient 
ook de B.V.L. de belangstelling van het 
volk, als basis van rust en orde. 

Het was h~m aangenaam om op een 
avond als deze aan de groote leiders van 
dit gewest, n.l. burgemeester van Beek, 
den heer Van Agt en Overste Hafke
meijer, woorden van dank en erkente
lijkheid te spreken voor hun vele werk 
in het belang van den B.V.L. Hun werk 
wordt zeer gewaardeerd en om het voor 
dezen avond ook niet alleen bij het ge
sproken woord te laten, bood hij hun, 
onder een hartelijk applaus, een Bossche 
koek en sigaren aan, er aan toevoegende, 
dat een en ander ook een uitstekend 
middel was om de griep tegen te gaan. 
(Applaus). 

Burgemeester van Beek sprak tot bur
gemeester van Lanschot een hartelijk 
dankwoord en liet uitkomen, dat hoewel 
de Meijerij thans reeds jaren lang het 
grootste gewest is en ruim 11000 leden 
telt, allen toch zullen blijven ijveren het 
instituut nog grooter te maken. Voor 
den steeds ondervonden steun van bur
gemeester van Lanschot, dankte spreker 
hem hartelijk. 

De heer Rabou dankte hierna burge
meester van Lanschot voor zijn woor
den en den steun van hem steeds 
ondervonden en verzocht den burge
meester wel te willen aanvaarden een 
in een lijst gevatte reproductie, naar de 
schilderij van Willy Sluiter vervaar-
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Fa. ANDR. VISSER - STEENWIJK 
Eerste kwaliteit 

Groente-, Bloem- en Landbouwzaden 
Friescbe Kleipootaardappelen, enz. 
Op plaatsen, waar niet vertegenwoor
digd, nog actieve verkoopers gevraagd. 

digd, voorstellende H. M. de Koningin 
op den Landstormdag te Barneveld in 
1935. Het dochtertje van den heer Ra
bou overhandigde den burgemeester het 
souvenir, waarvoor deze zeer erkente
lijk was. 

Het was ook de heer Rabou die aan 
't einde van dezen zoo welgeslaagden 
avond het slotwoord sprak. 

Rest nog te vermelden dat gedurende 
den avond eenige zeer fraaie films wer
den vertoond en dat aan alle leden een 
herinneringsplaat van den Landstorm
dag te Barneveld werd uitgereikt. 

Door de goede zorgen van kapelaan 
Swagemakers was de groote zaal van 
het parochiehuis aan de Jan Schöffer
laan, waar deze samenkomst plaats had, 
op passende wijze aangekleed en ver
sierd, terwijl hij ook had zorg gedragen 
dat muziek aanwezig was. 

OPENING SCHIETLOKAAL. 

Te Heinkenszand. 

Men schrijft ons uit Heinkenszand: 

Op Donderdagavond 4 November had 
alhier de opening plaats van het nieuwe 
schietlokaal. De voorzitter der plaatse
lijke commissie, Mr. Dr. Mes, lid der 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
verwelkomde in de allereerste plaats 
Overste Bruins, die de moeite had wil
len nemen naar Heinkenszand te komen. 
Hij zei, dat de afdeeling langén tijd ge
slapen heeft, maar nu wakker is gewor
den, getuige het nieuwe lokaal. Spr. zal 
gaarne zijn volle medewerking steeds 
blijven geven tot bloei van den B.V.L. in 
't algemeen maar inzonderheid tot bloei 
der af deeling Heinkenszand. Daarna 
dankte Overste Bruins den voorzitter 
voor deze woorden en zeide, dat het de 
eerste keer is, dat hij een nieuw schiet
lokaal in Zeeland ziet openen. Dat ver
heugt spr. ten zeerste. Het is ·een unicum 
in den omtrek en spr. hoopt, dat in Hein
kenszand de victorie beginnen zal, en 
dat weldra meerdere afdeelingen zullen 
volgen. 

Daarna werden de fraaie prijzen, be
schikbaar gesteld door de gewestelijke 
landstormcommissie Zeeland en den 
heer Mes, verschoten. . 

Het was een mooie avond en de op
komst was uitstekend. 

IJMUIDEN (OOST). 

De resultaten van de gehouden schiet
oefeningen met Prijsschietavond van de 
afdeeling IJmuiden luiden als volgt: 
afd. A: 1. D. H . v. Eijnthoven, 96 pt.; 
2. A. v. d. Steen, 95-9 pt., en 3. P. 
Hamers, 95-9 pt. (loting); afd. B: 1. J. L. 
Holt Jr., 95 pt.; 2. J . N. Burger, 94 pt.; 
3. A. Mook, 93 pt. 

Verder nog meerdere prijzen! Scherp
schutter zijn dit jaar geworden de heeren 
G. D. Zorgdrager, M. Tijl en A . v. d. 
Steen, aan welke heeren een brevet 
voor scherpschutter zal worden uitge
reikt door den korpscommandant, ma
joor A. F . Borren. Tevens zal aan de 
heeren D. v. d. Bijl, J . Molenkamp en 
J. Th. Verzijlberg een dankbetuiging 
worden uitgereikt wegens bereikten 
leeftijd. De prijsuitreiking zal geschie
den door den korpscommandant in het 
gebouw "De Griffioen", Trompstraat, 
hoek Frans Nareboutstraat, op Vrijdag
avond 8 uur den 17en December a.s. 

Dit jaar zijn 8 nieuwe leden (vrijwil
ligers) toegetreden. 

Uit de afdeelingen 

Aalst, 22 Oct. In de zaal van den heer 
Nuenen-Verhappen heeft onze afdeeling een 
samenkomst gehouden, waarbij als spreker op
trad de heer J. W. Vienings, burgemeester van 
Clinge. 

Aalten, 12 Nov. Samenkomst in het gebouw 
Irene, onder leiding van den heer Jos. Driessen. 
Kolonel Van Ingen Schouten reikte de schiet
prijzen uit. Eerste prijzen: s.s. G. Rutgers, le kl. 
G. J. Onnink, 2e kl. Joh. te Lindert. Nog hebben 
het woord gevoerd overste Buurman en de heer 
Jalink. 

Abbenes, 5 Nov. Goed geslaagde propaganda
avond in de "Cornelia Sophiaschool". lederen 
vrijwilliger werd een reproductie van de schil
derij van Willy Sluiter uitgereikt, terwijl de 
propagandist, de res. kapitein J. A . Neuyen Jr., 
een korte propagandaspeech uitsprak. 

De secretaris der gew. landstormcommis:;ie 
was weder bereid eenige smalfilms te vertoonen. 
Ook dezen avond traden verschillende leden toe. 
De heer J. v . . d. Meer, voorzitter der plaatse
lijke afdeeling, ,die de leiding dezer vergadering 
had, sprak er zijn vreugde over uit, dat prac
tisch iedere dienstplichtige, die daarvoor in de 
termen valt, lid is van den B.V.L. 

Adorp, 19 Nov. Verga.dering tot het houden 
van een schietoefening, onder leiding van luite
nant Dijksterhuis. Onderwijl werden de beschei
den en kas van den penningmeester gecontro
leerd en in orde bevonden. Na afloop hiervan 
werd de heer M. van Delden, te Adorp, als 
lid van de plaatselijke commissie geïnstalleerd 
door ,den voorzitter, burgemeester Bruins Slot. 
De commissie is thans weer voltallig. Na nog 
enkele reproducties van ,de schilderij van den 
landdag te Barneveld te hebben uitgereikt en 
nadat no~ enkele mede,deelingen zijn gedaan 
betreffende de volgende samenkomst, sluit de 
voorzitter de vergadering. 

Aerdt, 22 Oct. In de zaal van den heer W. J. 
Grob hield de afdeeling Herwen en Aerdt een 
bijeenkomst, onder leiding van den burgemees
ter, die een inleidend woord sprak. Kolonel Van 
Ingen Schouten reikte de prijzen uit: len prijs 
St. Deegen, 2en prijs Th. H . Egberts, 3en prijs 
A. Th. T eunissen. 

Kapitein Goedhart hield een krachtig betoog 
voor ons Landstormblad en spoorde de leden 
aan vooral trouw te blijven. 

De heer Jalink hield een inslaande improvi
satie over: ,,Meer dan bodem en bloed .. . . " 

Ambt Vollenhove, 15 Nov . Vertooning van• 
de klankfilm "Landstorm rond Oranje" voor de 
afd. St. Jansklooster. Res. kapitein G. F. Bou
logne, secretaris N.L.C., heeft het woord ge
voerd. 

Amersfoort, 28 Oct. Geslaagde halfjaarlijksche 
vergadering, onder leiding van res. kapitein K. 
M. D. W. J. van Dam Jr., waarbij zich een 
prijsuitreiking aansloot. 

Amsterdam, 23 Oct. Voor het Nationaal Jon
geren Verbond heeft res. kapitein H. G. Smit, 
secretaris der gew. landstormcommissie, een 
rede over den B.V.L. gehouden. Spr. schetste 
den B.V.L. als een noodzakelijke instelling, uit 
den nood der tijden geboren, die door het pre
ventieve karakter heeft gezorgd, dat or,de en 
rust tot he,den en in de naaste toekomst ver
zekerd zijn. 

Amsterdam Oost. De plaatselijke landstorm
commissie Amsterdam Oost heeft 10 November 
in de Koningszaal van Artis een zeer druk be
zochte propaganda-avond gehouden. De bijeen
komst stond onder lei.ding van den heer A. B. 
Roosjen, vice-voorzitter, die een openingswoord 
sprak. 

Anna Paulowna, 20 Nov. Jaarvergadering, 
onder leiding van burgemeester Lovink. De 
heeren Ottenbros en Goedhart voerden het 
woord. De prijzen van ,de zomerschietoefeningen 
werden uitgereikt : le pr. A. Campagne, 2e pr. 
J. Jonker. 

Appingedam, 5 Nov. Jaarlijksche onderlinge 
schietwedstrijden van de afdeelin!!Pn Aopin~e
dam, Bierum, 't Zandt en Delfzijl. Hierbij waren 
tegenwoordig kapitein Oosters, commandant, 
kapitein v. ,d , Wal, secretaris, le luitenant v . d. 
Zee, 1e luitenant Sijtsma, de heer J. E . Klaucke, 
burgemeester van Appinii:edam, de heer Julsin
gha, burgemeester van Delfzijl, en verder de 
plaatselijke commissieleden. Na afloop sprak 
kapitein N. J. v . d. Wal, te Groningen, nog een 
kort woord. 

De wisselbeker voor den korpswedstrijd 
scherpschutters wer,d gewonnen ,door de afd. 
Appingedam, terwijl deze afdeeling eveneens 
den lauwerkrans en lauwertak voor de korps
wedstrijden le en 2e klas schutters behaalde. 
Eerste prijzen personeele wedstrijden: s.s. L. 
Poel, Appingedam; 1e kl. L. Wieringa, 't Zandt; 
2e kl. J. Buist, Appingedam. 

Arcen, 3 Nov. Samenkomst van de nieuw
gevormde plaatselijke landstormcommissie, 
waarbij le luitenant Merkus, secretaris der gew. 
landstormcommissie Limburg, het woord heeft 
gevoerd. 

Asten. 17 Nov. had de prijsuitreiking plaats 
van den onderlingen schietwedstrijd, die in de 
afgeloopen maanden door de leden van burger
wacht en landstorm werd gehouden. Evenals 
de wedstrijd zelf, had ook de prijsuitreiking 
een geanimeerd verloop . Na afloop bleef men 
nog gezellig samen. De prijzen werden behaald 
als volgt: Burgerwacht: 1. H. J . Boerkamps; 
2. Joh. Warnar; 3. v. Dale. Landstorm: 1. A . 
Hoebergen; 2. J. v. ,d. Boomen; 3. G. Cuppens. 

Baak, 3 Nov. Prijsuitreiking door kolonel Van 
Ingen Schouten. Eerste prijzen: s.s. E. Jansen; 
le en 2e kl. J. Stoelhorst. 

Baarle-Nassau, 9 Nov. Alhier werd een rede 
gehouden door res. kapitein Hofland; ,de bur
gemeester was mede aanwezig. 

Baflo, 1 Nov. Schietwedstrijd, waarbij als 
nieuwe leden der plaatselijke commissie aan
wezig waren de heeren J. Kremer en M. G . 
Bruins, aan wien ,door den leider, den heer 
R. L. Dojes, een woord van welkom werd toe
geroepen. De he eren kapitein Van der Wal, 
secretaris van de gewestelijke landstormcommis
sie, alsmede luitenant Sijtsma, als gast, waren 
mede aanwezig. 

Beek, 4 Nov . Door kolonel W. van Ingen 
Schouten werd een reproductie van het huwe
lijks~eschenk aan Prinses Juliana uitgereikt, 
waarna de heer Jalink een propagandatoespraak 
hield. Vervolgens gaf kapitein Goedhart nog een 
uiteenzetting van het wezen van den B.V.L. 

Beesel, 11 Nov. le prijs: J . Levels. 

Bennekom, 2 Nov. Geslaagde propaganda
samenkomst, waarbij de film "Je Maintiendrai" 
werd vertoond en waarbij gesproken is door 
overste Buurman, ds. Is. Voorsteegh uit Den 
Haag en kolonel Van Ingen Schouten. 

In een kernachtige rede wees ,ds. Voorsteegh 
op de groote beteekenis van ons Oranjehuis en 
de opofferingen, welke dit zich heeft getroost als 
het 't welzijn van het vaderland betrof. Laat 
de B.V.L. de zinrijke spreuk der Oranje's over
nemen en beantwoorden met een "Nous Main
tiendrons" (Wij zullen handhaven)! 

Eerste-prijswinnaars: s.s. A. v. Silfhout; le kl. 
A. T. van Steenbergen; 2e kl. A. Roozeboom. 
De leiding van ,den avond was in handen van 
den heer Storm, plaatselijk leider der afdeeling. 

Bodegraven, 12 Nov. Bij de opening van den 
wedstrijd bij gelegenheid van het 35-jarig be
staan van de schietvereeniging "Willem Tell" 
hebben o.m. dr. Beye en kapitein Karres na
mens de B.V.L.-instanties het woord gevoerd. 
De voorzitter van den Leidschen Schietbond 
loste het eerste schot. Er was een keur van 
prijzen. 

Borssele, 16 Oct. Prijsuitreiking, waarbij een 
waardeerend woord werd gesproken door bur
j!emeester Bax. Eerste prijzen: koningschutters 
P. Karelse, 100 pt. (L. Nieuwenhuize 2e prijs, 
eveneens met 100 pt.): s.s. J. v . d. Ende, 100 pt.; 
gewone schutters J. Verheijken, 94 pt. 

Broek op Langendijk, 11 Nov. Eerste-prijswin
naars: Id. A: G. Groen, kl. B: A . de Bree, kl. C: 
Cor Slot. 

Brouwershaven, 16 Nov. Burgemeester Gast 
heette de aanwezigen welkom. De secretaris van 
het Gewest leidde den heer de Boer uit Den 
Haag in, die een lezing met lichtbeelden zou 
houden over de Russische revolutie, 

De burgemeester sprak het slotwoord. 

Cadzand. Op 19 November ha,d ,de laatste van 
de viJf te houden schietoefeningen van de na
jaarswedstrijden met K. S. 0. plaats, waar de 
secretaris van de Gewestelij~e Landstorrncom
missie bij tegenwoordig was. 

Enkele prijzen: le M. ,de Bruijne, 2e H. A. 
v. d. Lijcke, 3e I. J. de Leuninck. De prijzen 
werden met een toepasselijk woor,d door den 
voorzitter van de Pl. Commissie uitgereikt, 
waarna de gew. secretaris het doel en het stre
ven van den Landstorm op een duidelijke wijz~ 
uiteen zette. 

Dedemsvaart. De jaarlijksche winter-
schietavonden zijn onder flinke belangstelling 
geopend. De oefeningen werden gehouden in 
de groote schuur van de firma Hoogeveen aan 
de Markt. Door verschillende ingezetenen wor
den telkens voor deze avonden prijsjes be
schikbaar gesteld. Den eersten avond was de 
heer J. Vrielink met 95 punten winnaar. Ook 
de burgemeester mr. Ravesloot was geruimen 
tijd aanwezig en schoot mee. Hij bood voor de 

Hotel "HOBBEL" 
P. VINICE - OOLTGENSPLAAT 

volgend·e oefening een pnJSJe aan. De leiding 
berust bij den heer J . Schippers. 

Delft, 12 Nov. Jaarlijksche am mkomst, on
der leiding van den heer J. J. Eckebus, die in 
het bijzonder welkom heette den vertegenwoor
diger van den Inspecteur van den Landstorm, 
luit.-kolonel P. Dingemanse, hoofdofficier toe
gevoegd aan I.V.L., de generaals Kiè, en Zee
man, de res. luit.-kolonels Boots, commandant 
Z.H.W. en Van Hoogenhuyze, de wnd. garni
zoenscommandant, leden van de gewestelijke 
commissie en tal van subalterne officieren. 

Generaal Kiès, ,die over den B.V.L. en Ned.
Indië handelde, zeide o.m.: 

De B.V.L.-ers stellen zich geheel vrijwillig 
beschikbaar om, wanneer het moet, op het eer
ste sein va71 het wettig gezag op te komen om 
de rechten van het vaderland te verdedigen. 
Spr. weidde uit over het Koninkrijk der Ne
derlanden en zijn beteekenis. Als wij denken 
aan Nederland, moeten wij niet alleen denken 
aan dat stukje aan de Noordzee, maar aan, 
zooals art. 1 der Grondwet zegt, het Konink
rijk der Nederlanden, omvattende, Nederland, 
N.-O. Indië, Suriname en Curaçao. 

Door uw spontane beschikbaarstelling - al
dus de generaal - steunt gij, niet alleen de 
rechten van 8.000.000 maar komt ge tegemoet 
aan die van een volk van 70.000.000 zielen. 

Generaal Zeeman reikte de schietprijzen uit; 
de korpscommandant, overste Boots, een aantal 
brevetten. 

De heer J. Feyten heeft ge,declameerd; ds. 
Wagen, de voorzitter der afdeeling - die door 
bijzondere omstandigheden eerst na de pauz·e 
ter vergadering kwam, sprak een pittig slot
woord. 

Deventer, 25 Oct. Aan de wedstrijden te Hol
ten namen 3 vijftallen van de afd. Deventer 
deel. De volgende resultaten werden behaald: 
in de eerste af,deeling een eerste en een extra
prijs, in de tweede afdeeling een eerste prij:;, 
in de eerste af.deeling K.S.O. een derde prijs. 
Persoonlijke prijzen werden behaald door den 
heer J . M. de Witte (le prijs vrije baan), door 
den heer A. G. Haller (2e prijs vrije baan). De 
heer G. H. Veenhuis verkreeg een len prijs 
personeele baan. 

Deurne. Dezer dagen gaf de afd. van den 
B.V.L. in de zaal van den heer Jonkers een ge
slaagden propaganda-avond. De opkomst was 
groot. De sprekers van dezen avond, de heer 
Van Agt en luit.-kolonel Hafkemeijer konden 
wegens den mist Deurne niet bereiken. 

Dinteloord, 24 Oct. Prijsuitreikmg, bij monde 
van den heer Van der Riet, voorzitter der 
plaatselijke commissie. Eerste drie prijswin
naars : 1. Aart Bolluijt, 89 pt.; 2. Ch. Huijbregts, 
89 pt., 3. Joh. Feijtel, 86 pt. 

Ede, 16 Nov. De plaatselijke afdeeling orga
niseerde een grooten Oranjeavond, die door 
plm. 1300 personen werd bijgewoond. 

Onder de aanwezigen werden opgemerkt de 
commissaris der Koningin in de provincie Gel
derland baron van Heemstra en mevrouw, de 
plaatselijke burgerlijke en militaire autoriteiten 
en tal van hoofd- en subalterne officieren van 
de Veluwzoom. 

De plaatselijke leider, de heer E. J. van 
Sprankeren, sprak een woord van welkom, 
waarbij hij zich in het bijzonder richtte tot 
den voorzitter van de gewestelijke landstorm
commissie, res.-kolonel mr" A. baron van Hee
ckeren van Keil, wien hij een schil,derstuk aan
bood. 

Deze sprak vervolgens een openingsrede uit, 
waarin hij wees op het groote belang van de 
saamhoorigheid tusschen alle leden van den 
B.V.L. van hoog tot laag, waartoe avonden als 
deze veel konden bijdragen. 

De res.-veldprediker ds. J. Fokkema van 
Delft hield voorts een rede over het onderwerp: 
De Oranjeboom bloeit. 

Na de pauze werden tafereelen van "Ik zal 
~anihaven" of "Een Oranje Prins in een ramp
Jaar vertoond. 

De Jagerband uit Den Haag zorgde voor een 
muzikale afwisseling. 

Luit.-kol. H. C. de Man, commandant van het 
4e reg. veldart., sprak een slotwoor,d. 

Ellewoutsdijk, 3 Nov. Alhier is de volgende 
plaatselijke landstormcommissie samengesteld: 
voorzitter D. Zoeter, landbouwer, wethouder 
van Ellewouts,dijk; secretaris S. A. de Regt, 
opzichter van het waterschap; penningmeester 
C. J. P. van Liere, gemeente-ontvanger; lid 
C. van de Velde, wethouder. · 

Enumatil, 6 Nov. De heeren K. W. Renkema 
en H. Bosma schoten 97 pt. 

Erp. Op de overdekte beugelbaan bij H. van 
de Laar, Station B. B. A., wordt gedurende 4 à 
5 weken een personeele schietwedstrijd gehou
den met K.S.U.-patronen voor Landstorm en 
Burgerwacht, waaraan een ieder kan deelne
men tegen betaling van 10 cent per serie. Er 
wordt geschoten eiken Zaterdag- en Maandag
avond van 4-9 uur. Er wor,den tenminste 10 
prijzen beschikbaar gesteld. 
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De wedstrijd wer,d geopend op Zaterdag 20 
November, namiddag 4 uur. 

Ferwerd, 30 Oct. Eerste prijzen kl. A: P. 
Veldman; kl. B: R. v. Steinvoorn; kl. C: A. 
Jansma. 

Garrelsweer, 2 Nov. A. de Vries, 96 p. 

Geldrop, 10 Nov. Eerste twee prijzen: 1. M. 
v. d. Tillaar, 178 pt., laatste schot 10; 2. J. 
Heesakker, 178 pt., laatste schot 9. 

Gendt, 1 Nov. Schietwedstrijd. Enkele uit
slagen: 

Korpswedstrijd groep I: 1. B.W. de Steeg, 237 
pt.; 2. B.V.L. Herwen en Aerdt, 236 pt.; 3. 
B.W. Babberich, 234 pt.; 4. B.W. Gendt, 231 p. 

Korpswe,dstrijd, groep II: 1. B.V.L. Gendt, 225 
pt.; 2. B.W. Bemmel, 223 p. 

Petsoneele groep I: 1. A. Lokker te de Steeg, 
49-49; 2. J. A. Balduc te Gendt, 49-48; 3. C. 
Breunissen te Gendt, 49-47; 4. P. Gerbrandts 
te de Steeg, 49-46; 5. A. Budel te Babberich, 
49-46. 

Personeele groep II: 1. J. Schaars, Gendt, 
49-49; 2. G. Roelofs, Aerdt, 48-49; 3. J. Roe
ters te Didam, 47-45; 4. H. W. Vos, Aerdt, 
47-44; 5. W. A. Koning, Didam, 47-42. 

Vrije baan: 1. J. A: Mentink, Babberich, 90, 
1 x 30; 2. G. Gerbrandts, ,de Steeg, 90, 1 x 29; 
3. A. Lokker, de Steeg, 88, 3 x 29; 4. W. Ger
brandts, de Steeg, 88, 2 x 29; 5. E. v. 't Hulie
naar, Bemmel, 88, 1 x 29. 

Bij den wedstrijd was aanwezig kapitein 
Goedhart, van Arnhem. 

Na afloop werden door kolonel van Ingen 
Schouten de reproducties aan de leden der af.d. 
Gendt met een toepasselijk woord uitgereikt, 
tevens de prijzen aan ,de prijswinnaars. Hier
na nam ,de voorzitter der plaatselijke commis
sie het woord om allen, in 't bijzonder kolonel 
v. Ingen Schouten, kapitein Goedhart en den 
heer F. Jalink dank te zeggen voor hun aan
wezigheid en medewerking. De afd. Gendt mag 
op een welgeslaagden we-dstrijd terugzien. 

Gorsel, 11 Nov. Geslaagde samenkomst in 
hotel De Roskam, onder leiding van burgemees
ter L. R. Wentholt. 

De voorzitter heette allen welkom, in het bij
zonder -de heeren van Bel, van Heemstra, La
valeye, Goedhart en Jalink. 

In zijn toespraak zeide kolonel Lavaleye o.m., 
dat het hem lee-d deed, dat er nog zoovele 
landgenooten zijn, die de beteekenis van den 
B.V.L. niet kennen, re-den, waarom hij ieder 
opwekte, de dienstplichtige jongemannen te be
zoeken en hen aan te raden, zich bij dit anti
revolutie-instituut aan te sluiten. 

Haaren, 6 Nov. - Eerste prijswinnaars: s.s. 
A. Vuchts; le kl. J. Paalmans; 2e kl. A. Boons. 

Harkstede-Scharmer, 19 Oct. De heer H. Bos, 
hoofd der o.l.s., heeft besloten, met het oog 
op zijn leeftijd, af te treden als leider van de 
af.deeling Harkstede-Scharmer. Van de oprich
ting af was hij plaatselijk leider en gedurende 
al die jaren heeft hij veel voor den B.V.L. ge
daan. 

Heemskerk, 23 Oct. Tot voorzitter van de 
plaatselijke landstormcommissie is benoemd de 
heer H. van Benthem, secretaris dezer ge
meente. 

Havelte, 15 Nov. Tot plaatselijk leider is, in 
de vacature van den heer A. Vierhoven, be
noemd de heer H. J. Götz, alhier. 

Heel, 3 Nov. Vergadering in lokaal Henkens. 
De voorzitter de heer Fr. Henkens verwel

komde inzonderheid den geestelijken adviseur 
rector Schaeken. De leider, tevens secretaris der 
pl. afd. de heer A. Janssen, bracht hierna een 
keurig verzorgd jaarverslag uit, waaruit bleek, 
dat de afdeeling in het afgeloopen seizoen niet 
stil heeft gezeten. De rekening en verantwoor
ding sloot met een batig saldo. 

Hierna werd uitvoerig van gedachten gewis
seld over het houden van een propaganda
avond, waarna met algemeene stemmen werd 
besloten op 8 December a.s. zulk een avond te 
houden. 

Aan alle leden werd de mooie B. V. L. ge
denkplaat aangeboden, waarna met een dank
woord van den voorzitter deze zeer geani
meerde vergadering werd beëindigd. 

's-Heerenberg. De paatselijke afdeeling van 
den Bijz. Vrijw. Landstorm hield 23 Nov. een 
propagandavergadering in het parochiehuis 
waar o.m. uitgereikt werden de brevetten aan 
de scherpschutters door kolonel b.d. Van Ingen
Schouten. 

Heerle, 23 Nov. Uitreiking brevetten. 
Bij gelegenheid van de uitreiking der bre

vetten voor koning- en scherpschutters hield 
de afdeeling een onderlinge prijsverschieting. 
Het bleek, dat het uitgereikte brevet een aan
sporing was voor de leden om hun beste been
tje voor te zetten, tenminste met 93 pt. in de 
tien schoten werd de achtste prijs behaald. 

Enkele uitslagen: Jan van Meer 98 pt.; P. 
v. Loon 97 pt.; Fr. Hagenaars 96 pt.; P. Wenne
kers 95 pt. 

Als "De Noordster'' voor Uw wascht, 
schittert Uw linnen in de kast. 

ELECTR. WASCH- EN FIJNSTRIJKINRICHT . 
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Na de prijsuitreiking werd de avond verder 
op een gezellige wijze doorgebracht. 

Helmond, 30 Oct. Hedenmiddag werd te de
zer plaatse de jaarlijksche schietwedstrijd ge
houden van de afdeeling Noord-Brabant van 
het V.L.S.K. Motordienst. Deelgenomen werd 
door de secties Bergen op Zoom, Breda, Til
burg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond. Voor 
de tweede maal wist de sectie Helmond beslag 
te leggen op den wisselbeker. De wedstrijden 
werden o.a. bijgewoond door den afd. comman
dant, kapitein L. Hoekers uit Geldrop; den 
commandant der afd. Gelderland, kapitein Ver
meulen en majoor Terbeek. 

Schitterend helder en frisch, 
Wat door "De Ruiter" gewasschen is! 

STOOMWASSCHERIJ "DE RUITER" 
Tulpenburg 30-30a, Leeuwarden, tel. 5707 

Van de gewestelijke commissie was, naast den 
secretari.s, aanwezig de heer. Eckebus uit Delft, 
van de plaatselijke commissie de heer Bent
velzen en pastoor H. Looman. 

Hartelijk dank werd gebracht aan den plaat
selijken leider, den heer v. d. Wilde voor zijn 
werk en toewijding voor de afd. Den Hoorn. 

Huygsloot. Up 15 December organiseert de 
pl. landst.-commissie Huygsloot een propaganda
vergadering, alwaar de propagandist J. A. 
Neuyen Jr. een causerie zal houden en de ge
denkplaten zullen worden uitgereikt. Ter af
wisseling zullen eenige films worden vertoond. 

Landstormavond te Ede op l6 November 1937. 

Hoogerheide, 3 Nov. Bij de prijsuih- iking 
waren o.m. aanwezig overste Beets, de voor
zitter van de plaatselijke landstormcommissie, 
dr. J. van der Kar en voorts eenige leden van 
de plaatselijke commissie. 

Eerste prijzen, kl. A.: P. Verrest; kl. B.: Jac. 
Adriaansen; kl. C.: H. Pijnen. 

De afd. telt thans 30 vrijwilligers. 

Hoogkerk, 1 Nov. - Eerste prijzen, s.s.: C. 
Westerhoff, le kl. B. van der Krieke, 2e kl. L. 
ter Veen. Burgemeester F. Tjaberings reikte de 
prijzen uit. 

Hoogmade, 15 Nov. Bij de serie-wedstrijden 
tusschen ter Aar, Woubruggge, Hoogmade, 
Langeraar en Papeveer staat Ter Aar aan den 
kop met 473 pt. Deze wedstrijd stond onder 
leiding van den heer E. de Goede. 

Den Hoorn, 26 Oct. Zeer ge&laagde jaarver
gadering, waarbij de hoofdrede uitgesproken 
werd door generaal-majoor H. Zeeman. Een 
bonte rij van sprekers volgde, o.m. kapitein Vel
linga en eerste-luitenant jhr. Alting von Geusau, 
beide van het Kon. Ned. Ind. Leger, kapitein 
Goedhart uit Arnhem, en burgemeester Van 
Gent. 

Joure, 8 Nov. Filmavond in het R.K. Paro
chiehuis, dat tot de uiterste hoeken gevuld was. 
Om 8 uur opende de voorzitter van de plaatse
lijke afd., de heer M. J. ten Hoorn, dezen avond, 
door de aanwezigen hartelijk welkom te hee
ten, die op zoo overtuigende wijze blijk gaven 
van hun sympathie voor -den B.V.L. Spr. deed 
een beroep op de jongeren, die de troebele No
vemberdagen van 1918 niet hadden meegemaakt, 
om zich van doel en streven van den B.V.L. op 
de hoogte te stellen en zich, overtuigd van haar 
nut en noodzakelijkheid, te scharen in de ge
lederen van den Bijz. Vrijw. Landstorm .... 

Daarna volgde de filmvertooning, waarbij de 
B.V.L.-landdag te Joure op 19 Augustus van 
dit jaar en de nieuwe klankfilm Je Maintien
drai met gespannen aandacht gevolgd werd. 

De heer Heukels uit Hardegarijp sprak een 
frisch opwekkend woord en spoorde de jon
geren aan, om de leeggekomen plaatsen van de 
ouderen weer aan te vullen, om den troon van 
ons Vorstenhuis te verdedigen tegen ieder die 
de hand er naar zou uitstreken. 

Met het Frysk Folksliet werd de bijeenkomst 
besloten. 

Joure, 9 Nov. Hedenavond wer-d een bijzon-

Landstormbijeenkomst te Amsterdam in Krasnapolsky. 
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dere samenkomst gehouden - eveneens in het 
R.K. Parochiehuis, voor allen die op eenigerlei 
wijze hadden medegewerkt aan het welslagen 
van den B.V.L.-Landdag 1937. 

De zaal was geheel bezet met genoodigden. 
O.a. merkten we op de burgemeesters Nauta, 
Vegelin van Claerbergen en Hopperus Buma. 
Tevens waren aanwezig de heeren C. J. de 
Jong, St. Nicolaasga, Santema van Oosterend, 
het volledige Landdagcomité en vele andere 
genoodigden. 

De heer Santema en echtgenoote typeerden 
verschillende personen, medewerkers aan het 
landspel, op een unieke manier, die bij allen 
veel bijval vond. 

Verschillende sprekers voerden het woord en 
brachten dank en hulde aan comitéleden en 
stille werkers. 

Aan den heer Santema werd 'n album aan
geboden met de foto's van alle medewerkers 
aan het landspel, waarvoor de heer Santema 
zich zeer erkentelijk toonde. 

Het was reeds Iaat, toen er noode een einde 
kwam aan deze prettige en niet licht te ver
geten avond. 

Kantens, 30 Oct. Eerste prijzen: s.s. A. R. 
Doornbos; le kl. M. Jager; 2e kl. N. Berghuis. 
Kapitein Van der Wal reikte de prijzen uit. 

Kollum, 15 Nov. De gemeentelijke B.V.L. 
hield zijn jaarlijkschen schietwedstrijd in het 
gymnastieklokaal van de openbare lagere 
school. De voorzitter, burgemeester J. J. Wol
dringh, woonde den wedstrijd gedeeltelijk bij. 

Enkele uitslagen: Korpswedstrijd: Kollum 227 
pt.; Zwagerveen 221 pt.; Kollumerpomp 208 pt.; 
Munnekezijl 208 pt. 

Personeele wedstrijd. Klasse I. Koningschut
ters: P. Bakker 98 pt., S. Kuitert 94 pt., beiden 
te Kollum. 

Klasse II. Scherpschutters: S. F eenstra te 
Kollum 95 pt.; G. W. Beer,da te Kollumerzwaag 
94 pt.; W. G. Hoekstra te Zwagerveen 94 pt.; 
D. Cremer te Kollum 94 pt.; Kl. Visser te Oud
woude 94 pt.; D. Westra te Kollum 94 pt. 

Klasse III. Gewone schutters: H. Haisma te 
Kollum 93 pt.; A. J. Sikkens te Munnekezijl 
93 pt. 

Vrije baanwedstrijd: 1e prijs P. Bakker te 
Kollum, 36 pt.; 2e P. Nicolai te Kollumerpomp, 
36 pt.; 3e P. Reitsma te Kollum, 36 pt. 

Kerkrade, Door de plaatseli1ke landsto,mcom
missie zal half December een propaganda-avond 
wor,den belegd voor den bijzon-deren vrijwilligen 
landstorm. Dienzelfden avond worden de prij
zen uitgereikt aan de leden, die aan de schiet
wed.strijden hebben deelgenomen. Tevens zal 
worden vertoond de bekende film van de on
derzeeboot K XVIII. 

Losser, 26 Oct. Jaarvergadering in hotel Smit. 
De plaatselijke leider, de heer H. v. Helvoort, 
opende de vergadering en heette de aanwezigen 
hartelijk welkom. Hierna bracht de heer J . v. d. 
Horst zijn jaarverslag uit. Het ledenaantal be
draagt 98, terwijl de kas sloot met een batig 
saldo. Vervolgens hadden besprekingen plaats 
over propaganda-avonden en excursies, terwijl 
binnenkort 'n schietwedstrijd zal plaats vinden. 

Lunteren, 20 Oct. Jaarverga,dering, onder 
leiding van den heer P. J. Vuyck, voorzitter der 
plaatselijke commissie. Uit het jaarverslag van 
den plaatselijken leider, den heer R. N. Busser, 
bleek, dat de afdeeling nog stee-ds in ledental 
en innerlijke kracht toeneemt. De heer De Boer, 
uit Den Haag, hield een gloedvolle rede, ge
titeld: ,,Het blijve Oranje Boven". 

Vervolgens hield de commandant van het 
korps "Veluwzoom", een toespraak, gevolgd 
door het uitreiken van de brevetten aan één 
koning- en acht scherpschutters . 

Nog voerden het woor,d kolonel Van Ingen 
Schouten en res. kapitein Goedhart. 

Melick-Herkenbosch, 27 Oct. Jaarvergadering 
onder voorzitterschap van burgemeester Douven. 
Nadat de voorzitter allen een woord van wel
kom had toegeroepen, verwelkomde hij meer 
speciaal dr. D. de Jong, die als Ji.d der plaatse
lijke commissie werd geïnstalleerd en ond.er 
dank der verga,dering het vice-voorzitterschap 
aanvaardde, en den secretaris der gewestelijke 
landstormcommissie "Limburg", den len luite
nant Merkus, die eveneens ter vergadering aan
wezig was. 

Door den secretaris werd een kort verslag 
gegeven van ,den groei der af,deeling gedurende 
dit eerste jaar. Hieruit bleek, dat de afdeeling 
thans ruim 50 leden telt, de schietoefeningen 
goed worden bezocht en ,de verstandhouding 
onder de leden uitstekend is. Dankbaar me
moreer,de hij d.e prettige samenwerking met den 
secretaris der gewestelijke Iandstormcommissie 
en den administrateur van het korps. 

Uit het kort overzicht betreffende de finan
ciën ble·ek, dat deze dringend verbetering be
hoefden. Dienaangaande is aan den Raad een 
verzoek gericht voor toekenning van een rede
lijk subsidie. 

Aan ,de aanwezigen wer,d uitgereikt een re
productie van het schilderstuk, dat door den 
B.V.L. aan het Prinselijk Paar is aangeboden. 

Hierna verkreeg de 1e luitenant Merkus het 
woord, die met welgekozen woor,den den voor
zitter dank bracht voor al hetgeen hij voor de 
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afdeeling had gedaan. Hij feliciteerde hem met 
zijn benoeming tot burgemeester te Bergen en 
sprak ,de hoop uit ook in zijn nieuwe woon
plaats op zijn steun voor den B.V.L. te mogen 
rekenen. 

Ten slotte dankte de voorzitter voor de waar
deerende woorden, tot hem gericht. Steeds heeft 
hij gaarne zijn medewerking aan de afdeeling 
verleend, wetende, dat ,de leiding in goede 
handen was. Hij spoor-de de aanwezigen aan 
trouwe leden te blijven, de leiding te volgen om 
zoo noodig paraat te zijn. 

Na aan allen een afscheidswoord te hebben 
gericht, sluit hij deze geanimeer,de vergadering. 

Merkeloeek. - De afd. Merkelbeek van den 
Bijz. Vrijw. Landstorm hield een vergadering 
waarop besloten werd tot het houden van een 
filmavond met spreekbeurt in December a.s. De 
juiste datum zal nader worden vastgesteld. 

Middelburg, 5 Nov. Prijsuitreiking in het mi
litair tehuis. De prachtige schietprijzen gaven 
een indruk van den goe-den geest, die er in de 
afdeeling heerscht, en ook van velèr medeleven. 
Hiervan getuigden me-de een viertal medailles, 
geschonken ,door den Commissaris der Konin
gin in de Provincie Zeeland, door den burge
meester van Middelburg, door den garnizoens
commandant van Middelburg en ,door mr. J. W. 
Goedbloed, voorzitter der plaatselijke com
missie. 

De heer Goedbloed verwelkomde in zijn ope
ningswoor,d de talrijke aanwezigen, in het bij
zonder -de ,dames, van wier medeleven groote 
invloed uitgaat op onze mannen. Hij verwel
komde ook den secretaris van het gewest, luite
nant J. G. Eckhardt. 

Daarna had ,de prijsuitreiking plaats. Alle 43 
schutters hadden een fraaien prijs. 

De medailles werden behaald respectievelijk 
die van ,den Comm. der Koningin door -den 
heer J. Ton, -die van den burgemeester door 
den heer J. de Boer, van den Garnizoenscom
mandant ,door W. van den Burg en van den heer 
Goedbloed ,door A. Kögeler. 

De eerste negen prijswinnaars zijn: 1. A. Kö
geler 47 pt.; 2. C. H. Polderman 45 pt.; 3. C. F. 
Fruman 44 pt.; 4. W. v. d. Berg 44 pt.; 5. A. v. 
Westreenen 43 pt.; 6. J. Geers 43 pt.; 7. H. P. N. 
de Korte 43 pt.; 8. P. M. Wolters 43 pt.; 9. C. 
de Jonge 43 pt. 

Monnikendam, 18 Nov. Samenkomst van de 
afdeelingen Monniken-dam en Katwoude, waar
bij res.-kapitein J. A. Neuyen een rede gehou
den heeft. 

Alvorens daartoe wer,d overgegaan., deelde de 
voorzitter der plaatselijke landstormcommissie, 
oud-burgemeester J. Versteeg Jr., mede, dat hij 
zijn functie, welke hij achttien jaren bekleedde, 
!reeft neergelegd, omdat hij van meening is, dat 
het goed is, -dat in kleine plaatsen de burge
meester voorzitter der afdeeling is. In zijn 
plaats werd als voorzitter gekozen burgemeester 
Tj. Heikens. 

Later op den avond wer-den enkele aardige 
films vertoond. 

Muiden. De klankfilm "Je Maintiendrai" zal 
op 21 December a.s. alhier worden vertoond 
voor de Landstorm afd. Muiden en Muiderberg. 
Het belooft een zeer goe-de avond te worden, 
waar iedere landstormer verwacht wor,dt, om 
een reproductie van de schilderij van Willy 
Sluiter in ontvangst te nemen. De res.-kapt. J. 
A. Neuyen Jr. zal een korte propagandarede 
houden. 

Musselkanaal, 18 Nov. In hotel de Boer werd 
17 Nov. een propaganda-filmavond gehouden. 
Dr. H. Springer van hier sprak een inleidend 
woord, terwijl de kapitein N. J. v. d. Wal, de 
nieuwe secretaris van de Gew. Landstormcom
missie een propaganda-woord sprak, waarin hij 
opwekte het mooie instituut van den B.V.L. te 
steunen. Hierna volgden enkele films, ,die alles
zins in den smaak vielen. Voorts wer,d nog uit
gereikt een reproductie van de schilderij door 
den Landstorm aangeboden aan Prinses en 
Prins ter gelegenheid van hun huwelijk. 

Niekerk, 15 Nov. Eerste prijzen, s.s. D. Jong
sma, le kl. T. Bosklopper, 2e kl. E. J. -van der 
Molen. 

Nieuw- en St. Joostland, 12 Nov. Jaarverga
dering. Namens het gewestelijk bestuur waren 
aanwezig overste Bruins en luitenant Eckhardt. 

De voorzitter heette allen welkom, inzonder
heid de beide genoemde heeren. De eere-voor-

• zitter, burgemeester Harff, sprak enkele woor
den van sympathie voor het instituut van den 
B.V.L. en zijn leiders. Overste Bruins hield een 
korte re-de. . 

De prijsuitreiking geschiedde door den burge
meester, die met geestige toespraakjes eiken 
landstormer van een prijs voorzag. Verder was 
de burgemeester zoo welwillend eenige door 
hem zelf gemaakte films te draaien, n.l. de Ko
ningin te Middelburg en zijn reis naar Egypte . 

Luitenant Eckhardt bracht den burgemeester 
hulde voor alles wat hij voor den B.V.L. doet, en 
sprak woorden van dank tot voorzitter en plaat
selijk leider. 

Nieuwe Pekela, 23 Nov. Op 22 Nov. een 
groote schietwedstrijd van de afd. Nw. Pekela, 
0. Pekela en Winschoten om den zilveren 
beker, aangeboden door den burgemeester van 
0. Pekela, de heer Snater, 

De beker moest 3 keer gewonnen worden, de 
stand was 2 voor Nw. Pekela, 2 voor 0. Pekela 
en 1 voor Winschoten. Hij werd nu gewonnen 
door Nw. Pekela met 929 pt. 0. Pekela be
haalde 892 pt. en Winschoten 896 pt. 

LANDSTORM
FILM-A VONDEN 

13 Dec. Bierum (Gr.) 12 Jan. Uden 10 Febr. Den Ham 
14 Dec. Krommenie 13 Jan. Ermelo 11 Febr. Twente 
15 Dec. Valthermond 14 Jan. Elspeet 14 Febr. Breskens 
15 Dec. Tilburg 14 Jan. Wormer 15 Febr. St. Maartensdijk 
16 Dec. Hooghalen 17 Jan. Poortvliet 16 Febr. Drenthe 
16 Dec. Waalwijk 18 Jan. Genemuiden 17 Febr. Idem 
17 Dec. Dwingelo 19 Jan. Hollandscheveld 18 Febr. Idem 
20 Dec. Dinteloord 20 Jan. Schoonebeek 21 Febr. Limmen 
21 Dec. Muiden 21 Jan. Drenthe 22 Febr. 't Zandt 
22 Dec. Den Helder 24 Jan. Heinenoord 23 Febr. Alkmaar 
23 Dec. Oostkapelle 25 Jan. Haarlem 24 Febr. Stad Amsterdam 
28 Dec. Meerkerk 26 Jan. Heemskerk 25 Febr. Krimpen a.d. Lek 
29 Dec. Marum (Gr.) 27 Jan. Zalk 28 Febr. Nieuw-Vennep 
30 Dec. Badhoevedorp 28 Jan. Weere 1 Maart Borsselen 
3 Jan. Woldendorp 31 Jan. Smilde 2 Maart Hulst 
4 Jan. Andijk Oost 1 Febr. Drenthe 3 Maart Olst 
5 Jan. Rotterdam 2 Febr. Idem 4 Maart Wilsum 
6 Jan. Heerde 3 Febr. Staphorst 
7 Jan. Spakenburg 4 Febr. Drenthe 
7 Jan. Wormerveer 7 Febr. Twente 7 t.m. 25 Maart gereser-

10 Jan. Lutten 8 Febr. Bruchterveld veerd voor Drenthe en 
Il Jan. De Krim 9· Febr. Dedemsvaart Friesland 

De voorzitter der pl. comm., burgemeester J. 
Siderius, reikte hem met een woor,d van hulde 
aan ,den pl. leider, de heer B. Begeman, uit. 

Ver-der werden prijzen gewonnen door: 
Nw. Pekela, scherpschutters, l·e W. Wortel

boer; 2e B. Munneke; 3e H. Smid. le klas. le J. 
Loman. 2e klas. le C. de Groot; 2e W. Harlings; 
3e D. de Boer. 

Af.d. 0. Pekela, scherpschutters, le M. Pe,2ts
ma; 2e W. ,de Jonge; 3e J. Sutman. le klas, 
D. Sterenberg; 2e E. Harlings. 2e klas. le P. 
Smid. 

Afd. Winschoten, scherpschutters, le K. H. 
Doornbos; 2e H. Bosch; 3e J. Sikkema. le klas. 
le J. de1 Bo·er; 2e E. Meiijer; 3e G. Boven. 2e 
klas. le D. Bruggema. . 

Het geheel stond onder leiding van kapitein 
Spaanstra van Winschoten. 

Nieuwe Schans, 20 Oct. Eerste prijzen; s.s. G. 
v. d. Linde; le kl. R. Postma. 

Noordwijk, 4 Nov. In dezen winter is er voor 
iedere schietklasse een wisselbeker beschikbaar 
voor het hoogste gemiddelde met een minimum 
van 10 schietbeurten, terwijl er voor iedere 
klasse ook een wisselmedaille beschikbaar is 
voor het hoogst gemiddelde van ie-deren avond. 
Beker of medaille wor-dt het eig•endom van hem 
die driemaal achter elkaar of 5 maal in 't geheel 
het hoogst gemiddelde behaald heeft. 

Nijeveen, 22 Oct. In verband met zijn benoe
ming tot chef-veldwachter te Borger, heeft de 
heer Veld bedankt voor zijn functie van plaat
selijk leider te dezer plaatse. Op hartelijke en 
spontane wijze is hij gehuldigd. Het woord voer
den de heeren D. de Boer en H. Dekker. 

Nijkerk, 12 Nov. Jaarlijksche schietwedstrijd 
in St. Jan. In grooten getale waren de vrijwilli
gers opgekomen. Behalve de plaatselijk leider, 
de heer H. J. van Domselaar, waren van de 
plaatselijke commissie tegenwoordig ds. A. 
Hoeneveld, pastoor R. Flipse en H. Teygeler. 
Mede was aanwezig -de commandant van het 
Veluwsch Verband, luit.-kol. C. J. C. Janssen. 

Om ruim half negen was de wedstrijd afge
loopen en werd in optocht met het vaandel en 
twee trommelslagers voorop naar "De Bonte 
Koe" gemarcheerd, waar de prijzen werden uit
gereikt en waarbij ds. A. Hoeneveld een opwek
kend woord gesproken heeft. 

Nijmegen, 13 Nov. Ledenbijeenkomst in de 
zaal van café-restaurant "De Pool", welke zeer 
druk was bezocht. Het was ongeveer half negen, 
toen na de muziek van het strijkje de voor
zitter, mr. dr. J. Sens, den avond opende, 
waarna door allen staande het "Wilhelmus" ge
zongen werd. 

Het eerste punt van de agenda vermeldde: 
uitreiking der legitimatiebewijzen aan de nieuw 
toegetre,den leden. De voorzitter wees er op, 
dat uit dit eerste agendapunt duidelijk naar 
voren komt, dat de B.V.L. hier ter stede zich 
nog steeds in een voortdurenden groei mag 
verheugen. De plaatselijke commissie doet alles 
om de af.deeling zoo groot mogelijk te maken. 
Doch vooral de medewerking van de leden zelf 
is noodzakelijk om een betrouwbaar en geoefend 
korps in Nijmegen te verkrijgen en te behouden, 
-dat steeds in staat en bereid is op te treden ter 
verdediging van Gezag, Kerk en Vaderland. 

Nadat de nieuwe leden hun legitimatiebewijs 
in ontvangst hadden genomen, werd overgegaan 
tot uitreiking van ,ae kruizen aan diegenen, die 
aan den B.V.L.-marsch van j.1. zomer te Arnhem 
hadden deelgenomen. 

Hierna werden met eenige toepassdijke 
woorden de brevetten aan de nieuwe koning
en scherpschutters ter hand gesteld en had de 
prijsuitreiking plaats van den schietwedstrijd 
scherpschieten seizoen 1937. 

Bovendien ontvingen alle aanwezige leden 
een reproductie van de door den B.V.L. aan het 
Prinselijk Bruidspaar indertijd aangeboden schil
•derij. De geheele bijeenkomst kenmerkte zich 
door een prettige sfeer en was een bewijs van 
den goeden geest van saamhoorighei,d, welke 
er bestaat in de Nijmeegsche afdeeling. 

Oirlo. Begunstigd door mooi najaarsweer hield 
onze afdeeling van h_et Landstormkorps "Limb. 
Jagers" op 3 October en 10 October een onder
lingen schietwedstrijd voor ,de le,den harer af
,deeling. De opkomst der leden was goed, even
als bij de andere schietoefeningen in den afge
loopen zomer. In totaal werd door 17 leden aan 
den wedstrijd deelgenomen. Door omstandig
heden waren een paar leden, welke anders ook 
trouw op het appèl zijn, niet aanwezig. 

Tevens werden op 3 October de prijzen uit
gereikt van den wedstrijd 1936, die behaald 
waren door de volgende leden: P. J. Janssen, 
96 pt.; 2. P. v. d. Ven, 95 pt.; 3. M. Heijligers, 
94 pt.; 4. M. Duijf, 93 pt.; 5. H. Voermans, 91 pt. 

De plaatselijke Landstormcommissie te Roermond. 

Oldehove, 9 Nov. Uitslag wedstrijd: le klas 
schutters: le pr. H. Agema te Oldehove, 91 pt.; 
3e pr. J. Spriensma te Saaksum, 91 pt.; 4e pr. 
F. Wiersma te Kommerzijl, 90 pt.; Se pr. R. J. 
Groenveld te Oldehove, 90 pt.; 6e pr. A. Omta 
te Oldehove, 89 pt.; de 2e pr. werd behaald 
door den 2e klas schutter K. Rietsema te Olde
hove met 78 pt. 

Kapitein Van -der Wal sprak een afscheids
woord tot den oud-plaatselijk leider, den heer 
J. A. Siccama, en overhandig-de aan dezen een 
herinneringsgeschenk, waarna hij het woord 
richtte tot den nieuwbenoemden plaatselijk 
leider, den heer A. Omta. Kapitein Oosters zette 
het doel van den landstorm uiteen en wees op 
de groote taak van de plaatselijke leiders en de 
leden, waarna hij de prijzen aan de winnaars 
uitreikte. 

Burgemeester Slager dankte de heeren offi
cieren voor hun tegenwoordigheid. 

Oldekerk. Uitslag van den schietwedstrijd, 
onder leiding van den plaatselijk leider, J. Luin
stra. Prijswinnaars werden in de afd. scherp- . 
schutters: D. Jongsma en W. R. Haan; le klas 
schutters: T. Bosklopper, H. Swieringa en L K. 
,de Vries; 2e hlas schutters: E. J. v. d. Molen 
en G. Klamer Hzn. 

De prijzen wer,den uitgereikt door kapitein 
v.d. Wal. 

Oude Pekela, 2 Nov. Tot leden van de plaat
selijke commissie alhier werden benoemd de 
heeren dr. J. J. Boswijk, pastoor Hegge en mr. 
M. I. Polak. Deze nieuwe commissiele-den wer
den door ,den voorzitter van -de plaatselijke 
commissie, burgemeester Snater, als zoodanig 
geïnstalleerd op den gèhouden bekerwedstrijd 
van de afd. Winschoten, Oude- en Nieuwe
Pekefa, -den 18en October j.1. in hotel "Dijkinga" 
te Oude-Pekela. De voorzitter sprak de hoop 
en de verwachting uit, dat -de nieuwe commissie
Je,den tot grooten steun v"an den B.V.L. zullen 
zijn. Mede aanwezig waren de heeren burge
meester Romijn van Winschoten, H. v. d. Veen, 
lid van de pl. comm. te Oude-Pekela, en ds. 
Haartsen, lid van de pl. comm. te Nieuwe
Pekela. De schietwedstrijd stond onder leiding 
van kapitein Spaanstra te Winschoten, die ook 
de vergadering sloot met een woord van dank 
aan allen, die aan het slagen van dezen avond 
hadden meegewerkt. 

Poortvliet, 16 Oct. Eerste prijs: J. K. Krijger. 

Rijnsburg, 4 Nov. Schietoefening in "Flora". 
Nadat de vrijwilligers allen een serie geschoten 
hadden, ging men naar de cantine, waar de 
voorzitter ,der plaatselijke commissie, de heer 
A. Bouman, de aanwezigen hartelijk toesprak 
en de prijzen van den laatst gehouden schiet
wedstrijd uitreikte. 

Scheveningen, 29 Oct. Opening winterschiet
oefeningen. Behalve een groot aantal schutters 
waren aanwezig reserve luit.-kolonel J. P. Boots, 
commandant van het landstormkorps Zuid-Hol
land: West, res. kapitein D. J. Karres, secre
taris van de gewestelijke landstormcommissie 
Zuid-Holland: West, de heeren J. Zandberg en 
mr. N. P. C. Arriëns, resp. secretaris en penning
meester van de pfaatselijke landstormcommissie 
te 's-Gravenha~e. · 

Bij den aanvang sprak overste Boots 'n woord 
ter installatie van den nieuwen plaatselijken 
leider, res. kapitein J. Mulder, waarbij tevens 
de verdiensten werden geschetst, welke de af
getreden leider, res. kapitein Th. L. S. Leistikow, 
voor dit district had. 

De nieuwe plaatselijke le~der sprak woorden 
van dank en uitte het vertrouwen, dat de mede
werking van de B.V.L.-ers in Scheveningen be
stendigd zal blijven. 

Schildwolde, 21 Oct. I. v. d. Deen, 95 pt. 

Schinveld, 7 Nov. Vergadering in de zaal van 
-den heer Walraven. In zijn openingswoord 
sprak de leider, de heer W. Nelissen, zijn waar
deering uit voor de groote opkomst. Tevens 
feliciteerde hij de winnaars van den prachtigen 
wisselbeker, welke dit jaar door de afd. Schin
veld op de Melikerheide gewonnen werd. Alle 
aanwezigen ontvingen een reproductie van het 
prachtige schilderij, dat door den B.V.L. werd 
aang•eboden aan H.K.H. Prinses Juliana en 
Z.K.H. Prins Bernard bij gelegenheid van hun 
huwelijk. Dit werd door allen zeer op prijs ge
steld. Eveneens werden uitgereikt de diploma's 
van scherpschutter, door meerdere leden be
haald. Uitvoerig werd van gedachten gewisseld 
tot het houden van een feestavond. 

Stadskanaal, 29 Oct. H. Brouwer, 114 p. 

Zierikzee, 17 Nov. In de Concertzaal werd 
een landstormavond voor Schouwen en Duive
land gehouden, waarvoor groote belangs.tlling 
bestond. Burgemeester jhr. mr. J. Schuurbeque 
Boeye opende als voorzitter van de plaatselijke 
commissie van Zierikzee de bijeenkomst, waarna 
overste Bruins een inleidend woord sprak. Ver
volgens sprak de heer Persant Snoep een kort 
woord ter inleiding van de film "Willem van 
Oranje", welke hierna werd vertoond. · 

Na -de pau~e spoorde de heer De ·Boer, uit 
Den Haag, de landstormers met een pakkend 
woord aan tot trouw aan Oranje. Nadat het 
tweede gedeelte van de film was vertoon9-, 
sprak ten slotte pastoor Brink. 

Met het vertoonen van de film van den land
da1g 1937 te Goes en de "Koninklijke familie 
op reis in 1937" werd deze samenkomst besloten. 

Wegens vertrek heeft ds. Joh. Gerritsen be
dankt als lid van de plaatselijke commissie; in 
zijn plaats is benoemd ds. L. A. F. Re,ddingius, 
Hervormd predikant. 
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GOUDA. 
Eens per jaar hebben de landstormers 

een reünie, waarop de prijzen van de 
schietwedstrijden van het verband wor
den uitgereikt, welke gebeurtenis altijd 
uitgroeit tot een genoeglijke bijeen
komst met een gevarieerd programma. 
Dan worden het saamhoorigheidsgevoel 
en de band versterkt. Zaterdag 6 Nov. 
heeft het verband 11 Gouda" van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm in den 
Nieuwen Schouwburg dezen traditio
neelen middag gehouden. 

Wederom waren velen opgekomen. 
Ook verschillende autoriteiten toonden 
hun belangstelling. Tot de aanwezigen 
behoorden Reserve-Generaal-Majoor H. 
de Iongh, inspecteur van den V rijwilli-
6en Landstorm met zijn adjudant Lui
tenant Koning; van de Gewestelijke 
Landstormcommissie Gouda de hee
ren J. Dercksen H.Mzn. te Gouda, v-::ior
zitter; G. J. J . Pot te Gouda, vice
voorzitter; Reserve-Kapitein Mr. J. L. 
J. A. van Mechelen te Gouda, secretaris
penningmeester; Reserve-Luitenant-Ko
lonel Mr. W . A. C. van Dam, comman
dant van 't Landstormkorps Rotterdam; 
Burgemeesters P. A. Troost van Wad
dinxveen, J. Baan van Bleiswijk en J. 
Kooiman van Bergambacht en Ammers
tol; Th. Mullink uit Oudewater; Dr. A. 
S.Kater uit Boskoop; A.Coster te·Gouda 
en Reserve-eerste-Luitenant Mr. C. Jon
ker te Gouda, districts-commandant van 
den motordienst; voorts Burgemeester 
E. G. Gaarlandt en Wethouder Mr. H. 
P. C. M. de Witt Wijnen, vertegenwoor
digers van het gemeentebestuur van 
Gouda; Mr. R. Rensma, voorzitter en 
Reserve-Majoor Dr. Mr. J. Smit, com
mandant van de Goudsche Burgerwacht; 
Burgemeester M. Gautier van Berken
woude en de Commissaris van Politie te 
Gouda de heer C. Hess. Verhinderd 
waren o.a. oud-Minister Mr. Dr. L. N. 
Deckers en Luitenant-Generaal b.d. L. 
F. Duymaer van Twist, voorzitter van 
de Nationale Landstormcommissie. De 
heer Dymaer van Twist was vertegen
woordigd door Kolonel Eggink, Majoor 
Van Schelven en Reserve-Kapitein 
Boulogne. 

In zijn openingswoord heeft de voor
zitter van de Gewestelijke Lándstorm
Commissie 11 Gouda", de heer J. Derck
sen H. Mzn., zijn vreugde over de groote 
belangstelling voor deze gewestelijke 
bijeenkomst uitgesproken. Hij heette in 
het bijzonder de autoriteiten hartelijk 
welkom. De groote opkomst sterkt de 
overtuiging, dat een goede zaak gediend 
wordt. Welgemoed gaat de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm op den ingeslagen 
weg voort om het goede doel te blijven 
verdedigen en bepleiten. De heer Derck
sen sprak den wensch uit, dat deze mid
dag allen weer zal bezielen met den 
gunstigen wil paraat te blijven. Ten 
slotte zegde hij den secretaris-penning
meester van de Gewestelijke Landstorm
Commissie, Reserve-Kapitein Mr. J. L. 
J. A. van Mechelen hartelijk dank voor 
diens werk voor den landstorm en voor 
deze bijeenkomst. 

Na de opening klonk het "Wilhelmus", 
dat de aanwezigen staande medezongen. 

Rede oud-Minister Van Lidth 
de Jende. 

De oud-Minister van Waterstaat, Jhr. 
Ir. 0. C. A. van Lidth de Jeude uit Den 
Haag, heeft hierna een rede uitgespro
ken. Uit de groote belangstelling en de 
vele voor de schietwedstrijden geschon
ken prijzen constateerde de- heer Van 
Lidth de Jeude een hartelijke sympathie 
en een groote erkentelijkheid voor het 
werk van den Landstorm. Terecht, ver
volgde de oud-Minister, want de land
storm verricht voor de ordelievende ge
meenschap een belangrijke taak tegen 
tweeërlei vijand, binnens- en buitens
lands. 

't Is een schoone droom te gelooven, 
dat de wereld zoo volmaakt is geworden, 
dat de geschillen door een vreedzame 
oplossing zullen worden beslecht. Wij 

snakken naar den vrede en zullen niets 
nalaten ons in te spannen om te bereiken 
dat niet naar de wapens gegrepen zal 
worden. Het is echter nog niet zoover, 
wij hebben rekening te houden met de 
mogelijkheid ons tegen aanvallen te ver
weren. 

In den tijd achter ons besloot men 
aanvalsoorlogen te ondernemen als een 
daad van dapperheid, berustend op ver
overingszucht. Ziet, riep de oud-Minis
ter uit, hoe men zich tegenwoordig in
spant om oorlogsdaden te verzachten. 
Allen voelen zich schuldig tegenover de 
menschheid en er bestaat reden voor 
schaamte, als men medemenschen in 
rouw dompelt en schade aan de gemeen
schap toebrengt. Maar al schaamt men 
zich heden ten dage, het kwaad is nog 
niet overwonnen en zoolang dat niet het 
geval is, hebben wij te rekenen met aan
vallers en met de mogelijkheid zich 
daartegen te verweren. Niet met uitbun
dige vreugde, maar met stille vastbe
radenheid zal dat gebeuren, aldus Jhr. 
Van Lidth de Jeude, die constateerde, 
dat uitbreiding van de weermacht steeds 
meer noodzakelijk is. 

De vijand binnenslands, tegen wien de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm in de 
eerste plaats zich richt, ging de oud
Minister voort, is niet minder verrader
lijk. Van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm gaat een preventieve kracht 
uit, waarvan wij hopen, dat zij zal strek
ken om oproerige bewegingen te stillen. 
De preventieve kracht zou verloren 
gaan, als men nie t paraat bleef. 

Over nationale eenheid wordt vaak 
gesproken, zonder dat men zich reken
schap geeft van de beteekenis van de 
diepe gedachte. In tijden van nood neemt 
deze gedachte wezenlijken vorm aan. 
Dan worden de handen ineengeslagen, 
dan dringt met onweerstaanbare kracht 
het besef op hoeveel wij te verliezen 
hebben, dan geeft de harde werkelijk
heid aan de nationale eenheid een groot 
karakter. Uit waarachtig besef van de 
hooge beteekenis van de taak van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, 
welker leden recht hebben op den naam 
goede vaderlanders, eindigde Jhr. Van 
Lidth de Jeude met onderstreeping van 
het doel: voor nationale eenheid, voor 
Oranje en Nederland. 

Vertooning landstormfilm. 
Na deze toespraak volgde de ver

tooning van de landstormfilm 11 Je main
tiendrai", een samenstelling van jour
naals, welke tegenover de rust in ons • 
vaderland de onrust in vele andere lan
den stelt en toont, dat de landstorm 
bereid is voor de verdediging van orde 
en gezag, rust en vrede. Uit in deze 
film opgenomen gebeurtenissen elders, 
spreekt wel sterk hoe gelukkig men is 
Nederlander te zijn en in Nederland te 
wonen. 

De schermvereeniging II Juliana" te 
dezer stede voerde vervolgens eenige 
oefeningen uit, demonstraties op sabel, 
degen en floret. Voorts bracht zij een 
stand en een tableau. 

Na de pauze zongen adspirant-leden 
van de Oranje-Garde onder leiding van 
mej. M. van Eijk eenige speelliedjes. 
Mej. A. C. Metselaar, leidster van de 
declamatieclub van de Ürahje-Garde, 
declameerde zeer verdienstelijk poëzie 
en proza. Beiden dames werden bloe
men aangeboden. 

De heer H. de Boer uit Den Haag 
was de tweede spreker op deze bij
eenkomst. In zijn rede wekte hij op 
trouw te blijven aan de leus: 't Was 
Oranje, 't is Oranje, 't blijft Oranje. 

De heer Dercksen heeft een slotwoord 
uitgesproken. 

Na afloop heeft Mr. Van Mechelen in 
"Kunstmin" de prijzen van de schiet
wedstrijden uitgereikt. 

ONTVANGEN BOEKEN, 
BROCHURES, ENZ. 

Wij ontvingen het met foto's ver
luchte congresnummer van Polytechniek 

(P.B.N.A. Arnhem). Vooral interessant 
is het statistisch overzicht op blz. 18. 
Ruim 70 % geslaagden in allerlei tech
nische vakken wijst wel op een zeer 
mooi resultaat en is reeds een aanbe
veling op zichzelf. 

Richt U! Handboekje voor den 
Katholieken solda'.at door H. H. J. 
M. van Straelen, Aalmoezenier in 
het Ile Gewest te Soesterberg. 
Uitgave van den Bond van R.K. 
Milit. Vereenigingen. Prijs 10 cts. 

De tweede, vermeerderde druk bevat 
een schat van waardevolle gegevens 
voor den soldaat. Het bevat 50 Hoofd
stukken over belangrijke onderwerpen. 
Als voorbeeld noemen wij er slechh 
enkele: 

Rangen en onderscheidingstekenen; 
Wat moet ik thuis laten en wat moet ik 
medenemen als ik ga 11dienen"?; Wen
sen voor inlijving bij een bepaald corps; 
Hoe kan ik ruilen?; Verlofregeling; Hoe 
moet ik mijn II verzoekie" schrijven?; 
Kan ik op werkdagen ter kerke of te 
Communie gaan?; Het Korps Politie
troepen; Rijksveldwacht; Hoe kan ik 
Capitulant worden?; Inlichtingen betref
fende de dienstneming bij het Koninklijk 
Nederlands-Indisch leger. 

Het is verbluffend zooveel in dit hand
boekje voor zoo weinig geld wordt ge
boden. 

Bij de eerste verschijning schreef Mi
nister Dr. Deckers een voorwoord, bij de 
tweede uitgave ook de Ministers Dr. H. 
Colijn en J . J . C. van Dijk. 

De teekenaar H. F. Hemels zorgde 
voor aardige schetsen uit het militaire 
leven. 

"Pro Rege" Zakagenda voor 1938, 
voor militairen. Prijs 10 cent. -
7e Jaargang. 

Deze 7e jaargang bewijst, dat de "Pro 
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Rege"-agenda door de soldaten wordt 
gewaardeerd. Het handige boekje, dat 
- voor een soldaat van belang - wei
nig ruimte inneemt, bevat een goeden 
kalender, doch daarnevens tal van nut
tige gegevens over den dienst. Uit den 
rijken inhoud nomen we: 

Uit de Statuten van "Pro Rege"; Boe
kencommissie; Data van inlijving en ver
trek met groot verlof; Tehuizen voor 
Militairen; Keuring en Indeeling; Wen
ken voor Dienstplichtigen der Zeemacht; 
Steun aan Miliciens; Beklag over straf
fen; Samenwerking tusschen Comp. Cdt. 
en ouders van dienstplichtigen. 

De Eere-Voorzitter van Pro Rege, Ds. 
T. Hagen te Delft, schreef het voor
woord. 

Weer echt Ds. Hagen. 
De zakkalender is verkrijgbaar bij 

den Secretaris van Pro Rege, den heer 
N. A. Schuman, Cath. van Clevelaan 32, 

1 te Amsterdam-Z. 

Verschenen is de tweede druk van 
Inlichtingen nopens dienstneming als 
beroepsmilitair en plaatsing als onder
officier-capitulant bij de Koninklijke 
Landmacht, samengesteld door C. F . 
Poortvliet, Commies bij het Departe
ment van Defensie. Uitg. N. Samson N.V. , 
Alphen a/d Rijn. 

Een uitstekende wegwijzer. 

LUCHTGEVAAR. 
Wij ontvingen No. 11 11Luchtgevaar", 

1 studie-orgaan van de Nederl. Vereeni-
~ ging voor Luchtbescherming, tevens 

maandtijdschrift voor het Landstorm
korps Luchtwachtdienst, bevattend in
teressante artikelen, o.a. de Japansche 
luchtbombardementen; Film van lucht
bescherming; over den opbouw van de 
Luchtbeschermingsorganisatie, enz. Voor 
militairen en niet-militairen ten zeerste 
aanbevolen. 

Voor Jong Nederland 
In de vorige krant stond, dat op de 

brieven een postzegel van 4 cent moest 
geplakt worden. Maar dat was een ver
gissing; het moet een postzegel van 
5 cent zijn. 

Voor nieuwelingen geef ik hier nog 
eens het adres: 

AAN OOM BERTUS, 

Po•tzegel 
van 

;) cent 

p/a Bureau van Het Landstormblad, 
Koninginnegracht 50, 

's-GRA VENHAGE. 

GROEP B. 

(Boven de 10 jaar.) 

.... 

BRENG DEZEN WARBOEL EENS 
IN ORDE! 

Een kistje paarden. 
Een school roovers. 
Een toom sneeuw. 
Een vlucht bananen. 
Een span sigaren. 
Een escadron eieren. 
Een dracht postzegels. 
Een flacon toeschouwers . 
Een okshoofd planken. 
Een paar talhout. 
Een gros melk. 
Een bos soldaten. 
Een troep sokken. 
Een stapel wijn. 
Een laag kippen. 
Een zwerm kralen. 
Een snoer sprinkhanen. 
Een verzameling stokslagen. 
Een mand huzaren. 
Een tros spreeuwen. 
Een beker pennen. 

Een bende haringen. 
Een menigte rozenolie . 

GROEP A. 

(Onder de 10 jaar.) 

KLEED DIT MANNETJE EENS 
FATSOENLIJK AAN! 

De bril op z'n borst. 
De schoenen in z'n mond. 
De alpenmuts in z'n vestzak. 
De boord in z'n broekzak. 
De ring op z'n strik. 
De horlogeketting om z'n lijf. 
De veters op z'n vest. 
De wandelstok om z'n beenen. 
De pijp op z'n neus. 
De portemonnaie onder z'n neus . 
Het horloge aan z'n voeten. 
De dasspeld in z'n rechterhand. 
De snor aan z'n vinger. 
De ceintuur om z'n hals. 
De bretels op z'n hoofd. 
De sokken over z'n schouders. 
De medaille in z'n schoenen. 

LUIWAMMES. 
Op ongeveer honderd meter van 

Zwoeger's huis stond het hutje van 
Hannes, die aan werken een broertje 
dood had en daarom Luiwammes ge
noemd werd. 

Liefst zat hij met z'n hengel bij de 
rivier, om de rietvoorntjes en bliekjes te 
verschalken. Hij leefde uit den korf zon
der zorg met z'n hengel, z'n pruimpje 
tabak en z'n duikelaar. 

Ja! vooral z'n duikelaar was een ge
liefkoosd tijdverdrijf voor hem. 't Was 
een ventje van ongeveer een decimeter 
lengte, dat hij uit een wilgetak gesneden 
had. 

Nu was Luiwammes geen kunstenaar 
zooals Zwoeger. Integendeel; hij had 
iets ruws en plomps over zich. Een rui-
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gen, onverzorgden baard; een verschoten 
jas, en in z'n gerafelde broek was een 
winkelhaak, waardoor meestal een goor 
linnen vaantje uitstak, dat bij ieder den 
spotlust opwekte. 

Het mannetje, dat hij uitgesneden had, 
leek meer op een vogelverschrikker, dan 
op een menschelijk wezen. 't Had een 
scheeven mond, een grooten, krommen 
neus, en oogen, om kleine kinderen naar 
bed te jagen. Ook had dat kereltje geen 
beenen, maar in plaats daarvan een 
blokje lood. 

Als Luiwammes 't mannetje met z'n 
neus voorover op den grond lei, en los
liet, wip! dan vloog 't weer even vlug 
omhoog, en bleef recht overeind staan. 
En als hij 't op z'n buik lei, dan wipte 
het weer even gauw omhoog, zoodra hij 
z'n hand er van aftrok. Ook als hij 't in 
de lucht smeet, duikelde het altijd zóó 
omlaag, dat het op z'n voetstuk terecht 
kwam. Daarom heette het de duikelaar, 

Uren aan uren kon Luiwammes, in 't 
gras liggend, zich als een kleine jongen 
met z 'n duikelaar vermaken. Hij had dan 
een grooten, platten steen voor zrch lig
gen, waarop z'n poppetje zoo fijn met 
een doffen smak kon neerploffen, als hij 
't in de lucht wierp. 

Gelukkig maar voor hem, dat er langs 
die eenzame plek niet veel menschen 
voorbij kwamen, anders hadden die met 
Luiwammes zeker leelijk den draak ge
stoken. 

Vroeger kwamen de zes Zwoegertjes 
wel eens dicht bij z'n speelplekje. In 
haar hart waren ze doodsbenauwd voor 
Luiwammes, omdat ze hem wel eens uit
gelachen hadden om het wonderlijk 
vlaggetje, dat achter uit z'n broek wap
perde. Toen had Hannes, zoo woest als 
een menscheneter ze achterna gezeten, 
en waren ze met haar klompjes in de 
handen op de vlucht geslagen. 

Alleen Sofietje was niet hard wegge
loopen, omdat zij met haar zusjes niet 
had meegedaan. Daarom had Luiwam
mes tegen haar vriendelijk gelachen, 

Maar toen kwam er door de vondst 
van 't gouden plaatje die groote veran
dering in het armoedig bestaan van de 
familie Zwoeger, die daarop zoo'n 
prachtig huis liet bouwen. 

"Wacht!" dacht Luiwammes, ,,als ik 
m'n mooien duikelaar ook eens den 
Koning aanbood! Wie weet, of ik ook 
niet zoo 'n dikke staaf goud kreeg! Dan 
was ik in plaats van een armen tobber 
ook in één slag een rijke meneer! Ik 
waag 't er op! Lukt het niet, welnu! dan 
heb ik er nog niets bij verspeeld!" 

En Luiwammes trok in z'n schamele 
plunje, op z'n klompen zoowaar! naar 
het Koninklijk Paleis met z'n duikelaar 
in z'n binnenzak. 

Eerst wilde de schildwacht den man, 
die er zoo schunnig als een schooier uit
zag, niet toelaten. Maar toen Hannes 
vertelde van een mooi geschenk, dat hij 
den Vorst wou aanbieden, en alsmaar 
bleef smeeken, werd hij ten slotte tot de 
troonzaal toegelaten. Daar kreeg Lui
wammes al gauw den eersten schrik te 
pakken. Want een lakei, die zich als een 
kalkoen opblies, gaf hem een flinke oor
vijg, omdat hij z'n pet op en z'n klom
pen aan gehouden had. 

Zoo verscheen hij met een vuurroode 
striem over z'n wangen voor den troon. 

Hij haalde z'n duikelaar voor den dag, 
en hield hem den Koning voor. 

Pats! daar kreeg hij onverwachts een 
tweeden mep om z'n ooren, omdat hij 
vergeten had eerst een diepe buiging te 
maken. 

De Koning keek vol verbazing naar 
het onooglijk poppetje, en vroeg wat dat 
beteekende. 

"Dit is een duikelaar, Sire! Wilt U 
eens zien, welke mooie kunstjes hij 
maken kan?" 

En zonder zelfs de toestemming af te 
wachten, ging hij op 't prachtig tapijt 
hurken, om z'n kunstjes te vertoonen. 

De Koning, die eerst een gezicht 
had zoo strak als een mummie, kon 
nauwelijks z'n lachen bedwingen. 

"Breng dat zonderling voorwerp eens 

bij mij!" gebood hij één der zeven offi
cieren, die in hun schitterende uniform 
onbeweeglijk naast den troon stonden 
opgesteld. 

De officier nam het duikelaartje en 
toonde het met diepen eerbied aan zijn 
Vorst. Weer kwam er een glimlach op 
het koninklijk gelaat. 

Met ingehouden adem keek Hannes 
toe. ,,'t Gaat goed! 't Gaat prachtig!" 
overlegde hij in zichzelf, zonder te laten 
merken, dat hij zich bij voorbaat al ver
kneukelde over de rijke belooning, 
waarop hij vlaste. 

Toen keek de Koning Luiwammes 
weer aan en sprak: ,,Nu, vriend! gij 
schijnt een oolijke snaak te zijn! Zeg me 
eens: moet dat poppetje wellicht den 
een of anderen persoon voorstellen?" 

Luiwammes' hart sprong van vreug
de op; maar in z'n blijdschap haalde hij 
den domsten streek uit, dien hij ooit van 
z'n leven gedaan had. Hij dacht aan 't 
beeld des Konings, dat Zwoeger in een 
gouden penning gegraveerd had, en 
haastte zich om te zeggen: ,,Ja, Majes
teit! mijn duikelaar stelt Uwe beeltenis 
voor ; en ze is aardig gelijkend, al zeg 
ik hetzelf ! " 

Bij deze woorden ontstak de Vorst in 
heftigen toorn. Beurtelings werd hij 
rood, wit, paars, geel en groen. Hij brul
de van woede en riep: ,,0, gij onbeschof
te vlegel! Voor zulk een grove majes
teitsschennis zult ge boeten!" 

Toen beval hij Hannes' voeten saam 
te binden op een looden plaat. Daarop 
sleepten de officieren hem naar de 
galerij en wierpen hem met een smak 
naar beneden. Daar duikelde Hannes 
van zeven meter hoogte naar beneden, 
en kwam op z'n looden voetstuk met 
een geweldigen plof vlak voor 's Ko
nings troon terecht. 

Dit spelletje werd tot zeven maal toe 
herhaald. 

"En nu tot belooning nog "de kat met 
zeven staarten"! gebood de Vorst. 

Daar kwam reeds een lakei aandra
gen met een bundel van zeven riemen, 
gesneden uit buffelleer. Aan 't ééne 
eind waren ze bij elkaar geknoopt. En 
daar daalden de felle striemen onbarm
hartig neer op den rug van Luiwammes, 
die jankte als een hondje, dat onder ,een 
boerenwagen terecht is gekomen. Toen 
de officier, die bij de strafoefening tellen 
moest, tot zeven was gekomen, klonk 't 
uit den koninklijken mond: ,,Halt!" 

"Waarde vriend!" sprak vervolgens 
de Vorst, ,,ik hoop, dat ge van uw in
beelding voorgoed genezen zult zijn! En 
nu, verdwijn uit mijn oogen!" 

Nu! dit hoefde de Koning hem geen 
tweemaal te gebieden. Als een aange
schoten haas snelde Hannes kermende 
van pijn de marmeren trappen af naar 
z'n hutje. 

Den volgenden dag bracht Sofietje, 
die hofdame geworden was, een bezoek 
aan haar familie . Wat er met Luiwam-
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mes in 't Vorstelijk Paleis was voorge
vallen, wist zij niet. Alleen vond zij 't 
vreemd, dat zij Hannes met z'n duike
laar niet zooals gewoonlijk in 't gras zag 
zitten. Toen zij langs z'n hutje liep, hoor
de zij daar binnen een pijnlijk gekreun. 
Vol meelijden stapte zij naar binnen, en 
zag daar Hannes op een paar bossen 
stroo liggen. 

Zij vroeg, wat hem scheelde. En daar
op vertelde Hannes wat er gebeurd was. 
Ook verzweeg hij niet, dat hij gegeeseld 
was door "de kat met zeven staarten". 

Sofietje hield hem op zachte wijze z'n 
dwaasheid onder 't oog. Maar zij deed 
nog veel meer. Zij liet een auto van 't 
Roode Kruis voorkomen, die hem naar 
't ziekenhuis vervoerde, waar hij liefde
vol werd verpleegd. Alles op haar 
kosten. 

Telkens bezocht zij hem daar, en 
bracht voor hem geregeld een prachtigen 
tros druiven, een bos bananen, of een 
andere versnapering mee. 

Gelukkig herstelde Hannes langza
merhand. Na verloop van zeven weken 
was hij genezen in dubbelen zin. Z'n dui
kelaar was in 't Paleis achtergebleven. 
Doch daar treurde hij heelemaal niet 
om. 

Sofietje, de hofdame, bezorgde hem 
zeven nieuwe, sterke fuiken, waarmee 
hij paling kon vangen. Wat voelde Han
nes zich nu gelukkig! Dadelijk toog hij 
op de vangst. En zie! zeven minuten 
later had hij al een paling gevangen van 
een pols dikte en zeven decimeter leng
te. Uit dankbaarheid bezorgde hij dien 
aan 't Paleis, als geschenk aan zijne 
weldoenster. 

Maar wat deed Sofietje? Zij liet dien 
prachtvisch door den opperkok bakken 

en op den Koninklijken disch plaatsen. 
De Koning, die anders wel aan lekkere 
hapjes gewend was, vond dien paling zoo 
heerlijk, dat hij hem heelemaal alleen 
opsmulde. Ja! hij vergat voor een poos 
gewoonweg, wie en waar hij was, en 
zat als een gulzige kat zelfs de graten 
af te likken. 

Hij informeerde aanstonds, wie dien 
reuzenpaling gevangen had. Zijn hof dame 
Sofietje kon den Vorst dadelijk op de 
hoogte brengen. 

,,Ha, ha!" lachte de Koning; ,,die vis
scher is dus Hannes de Duikelaar? ... 
Misschien heb ik hem wel wat al te 
hard laten aaien door "de kat met zeven 
staarten!" Maar thans wil ik het weer 
goed maken. Voortaan moet Hannes 
mijn Hof dagelijks van zulke kostelijke 
visschen voorzien!" 

Toen Hannes deze opdracht ontving, 
was het alsof hij droomde. Elken dag be
zorgde hij aan 't Paleis zeven gevlochten 
korven met springlevende paling, waar
voor hij telkens zeven gouden dukaten 
ontving, dat is volgens onze tegenwoor
dige munt een bedrag van omstreeks 
f 15.-. 

's Zaterdags bracht hij met 't oog op 
den Zondag tweemaal zeven volle 
korven. 

Zeven weken daarna was 't schamele 
hutje verdwenen. In de plaats daarvan 
verrees er een keurig huis met een 
droogschuur voor z'n fuiken. In den 
gevel stond met gouden letters: Hannes 
Opgeknapt, HOFLEVERANCIER. Om 
niet hoogmoedig te worden, bracht hij 
nog een uithangbord aan, waarop een 
duikelaar geschilderd was en daarnaast 
,,de kat met zeven staarten". 

OOM BERTUS. 
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Verzekering Maatschappij 1 
Sneek 

MEDAILLES 
INSIGNES 
SPO RTPRIJZEN 

Directie : S. ZEUL Wzn. \IOOR5010TfN 

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. -

DE 
PRACTISCHE 
HUISVROUW 
KJQ,QPT 

BIJ 

LEVERANCIERS VAN DE OFFICIEELE LANDSTORMMEDAILLES -------------------·----. 
ALLES v AN EEN ANDER BERICHT voor de dames van al de B. V.L.-ers r 

MAAR ...... ----
KOLEN van SCHAAP Wilt U tot ~11:;~~~r~d~~bee~J 

SPOORSTRAAT 3 trakteeren, neemt dan onze 
fijne Dê-Dê-Wafela 

DOELESTRAAT 4 Beleefd aanbevelend, 
ALKMAAR - TEL 4052 R. DIJKSTRA'S BAKKERIJ 

Bloemenmagazijn 
FIRMA 

H. J. BARMENTLOO 
JA V ASTRAAT 43 

DEN HAAG - TEL. 111561 

DOKKUM - B2' 

Voor geschenken en prijzen 
slaagt men zeker in 

,, 'T SIERHUIS" - ALKMAAR 
LANGESTRAAT 86 
Iemand van smaak 
koopt ID ,,'t Bierhuis'• 

VR,OOM & 
DRE,ESMANN GARAGE "BOOIJ" GRAAFSTROOM's 

MELK 
Ell ZUIVELPRODUCTEN 

GEURTS' CONSERVEN 
MUNTEN UIT 

,,Beter en Goedkooper" 

FRANSCHE KERKSTR. 20 
TELEFOON No. 778274 

V O O R B U R G 
• 

HET ADRES VOOR 
LUXE VERHUUR EN TAXrs 

Verkrijgbaar: 
Filiaal DORDRECHT 

Voorstraat no. 119> 
Flllaal BOTTER D All: 

Oranfoboomstr. 133. 

Conservenfabriek 
,,DE BATAVIER" 

D. GEURTS - DODEWAARD Coöp. Melkproductenfabriek G. H Q R D IJ K 
,,DE STAD ~AASTRICHT" ,,OP ~~2:Mr:~!;GEN" Kisten- en Roomlijsten• 
Steeds een scbitterende keuze levert steeds eerste klaF lohriek.AnnexHouthondel 
in glas, porselein, aardewerk 
en alle bijkomende buisbou- W" BOTER en KAAS -- TELEFOON 1 9 
delijke artikelen. tegen concurreerende prijzen BERKEL EN RODENRIJS 

GEBRS. WELKERS TELEFOON 5 0 6 

HOORN • BEVERWIJK 

Voor 
Forma Natura Schoenen 
en 
Timtur Steunschoenen 

naar 

WESTLANDSCHE 

Glas- en Verfhandel 
C. J. VAN REST 

NAALDWIJK 
AD R. K U IJ PERS Scherp concurreerende 
Beijerlandschelaan no. 83 G L A S P R IJ Z E N 

Rotterdam Zuid · Telef.12482 EN GROS - EN DETAIL 

STOOMWASSCHERIJ EN 
CHEM. WASSCHERI.J 

,,VECHT EN DIJK" 
Fa. C. HAGEMAN & ZN. 
TEL. 11 

NEDERHORST DEN BERG 
Vraagt onze prijscourant D 
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Carrosseriebouw 

BANKZAKEN EFFECTENZAKEN 

NEDERLANDSCHE 1 
N.V. M. E.G. G. A. 

CAPELLE a.d. IJSSEL 
Telefoon (Rotterdam) 

No. 5 3 0 0 9 

FIRMA H. MOOI & Zn. 
ASSEN 

• 
MILITAIRE KLEERMAKERIJ 
Coupeur overal te ontbieden 

STEEN- EN OFFSETDRUK HANDEL-MAATSCHAPPIJ,N.V. 
Reclame - Verpakkingen 

Etiketten 

BET aangewezen adres voor 

HOOFDKANTOOR AMSTERDAM 
AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM, 's-GRAVENHAGE 

EN IN 39 ANDERE PLAATSEN IN NEDERLAND 

SCHIETPRIJZEN 
o.a. medailles, takke~, H. V. V E E N -
bekers, kranzen enz. 1s IJSSELMUIDEN 

FIRMA CORN. PLAS 

KISTEN FABRIEK 
Telef. 246 KAMPEN 

(E. C. BILARS) 
LANGESTR. ,o . ALKMAAR P. L0UISSE ~~;;::NL2~;GOES 
Neem een FOTAX AUTOHANDEL EN GARAGE 

BEL OP 184 
T. FOLKERTS 
1\1 er re 1 e rweg 
STEENWIJK 

LUXE AUTOVERHUUR 

Cartonnagefabriek "Succes" 
Z.O. Buitensingel 170 
Den Haag, tel. 720354 

Fabriek v. a. soorten carton
nen doozen en cartonnage
werk voor alle doeleinden 

KONING 
PRINS 

ADMIRAAL 
Ford rijden doen ze allemaal 
Vraagt demonstratie : F irma 

Il " 1 

Vraagt Uw Winkelier 1 
de bekende 

BARONITE PIJP 
Koninklijk Goedewaagen-Gouda 

SCHIETSCHIJVEN 
gedrukt op speciaal vervaardigd 
schietschijvencar ton. Diep zwarte 
druk. Lage prijzen. 

N.V. voorheen FIRMA GROENENDIJK 
SLAGHEKSTR. 90-94 - ROTTER,DAM-ZUID 
TE,LEFOON 

1-1-3-8-6 
Vraagt onze nieuwe prijscourant 
m et uitgebrei de modellen 

J . VAN BERKUM & Co., Off. --------------------
Ford-Dealer , Coevorden , tel. 51 

De F r i e s c h e Zaadhandel 
G.J. WOUDA, ORANJEWOUD 
Zaden en orig.Friesch pootgoed 

vraagt nog 
LANDSTORM ERS 
om in plaatsen, waar wé nog 
niet vertegenwoordigd zijn, 
nieuw terrein te verover en . 
Vraagt onze Agentschapsvoorw. 

S. N. Groot's Zaadteelt N.V. 
Enkhuizen - Holland 

Betrouwbare 
zaden voor tuinders 

Oefen- en Wedstrijdmateriaal 
Speclaa I adres: 

Drukkerij Ruitenbeek 
DOORN Telefoon No. 125 

Modellen en prijzen op aanvraag 

A. J. DE B00 & ZN. 
BENZINE • PETROLEUM • OLIIN EN VETTEN 

MACHINEKAMER BEHOEFTEN 

IIOTORBOOTDIENST DELFT-ROTTERDAM v. v. 

TRANSPORT naar alle plaatsen 
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G. 
DELFT BOOIKADE 31 TELEFOON ,s7 

N.V. C. W. PANNEVIS UNIFORM- EN BURGERKLEERMAKERIJ J. WALTER 
ZAADTEELT-ZAAJHANDEL ALKMAAR UTRECHT - Telef. 19300 

DELFT 
TUIN-. BLOEM-

EN LANDBOUWZADEN 
Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek 

Appels teeg, hoek F nidsen Krom me Nieu wegracht 40 
OVERAL TE ONTBIEDEN 

Eon fr aai en degelijk GESCHENK van 
blijven de waarde is een 

Bloempot, Pul, Vaas, Koek-, 
Bonbon-, Drijf- of Fruitschaal 

van h et bekende 

Vraagt prijs FIRMA P. S. ANES 
en beschrijving van onze modellen BRANDSTOFFENHANDEL 

-V.L.M. 
(N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Mij.) 

VEENDAM 

H bt b • van yerkoudh eid, hoest ge, e ge een egJn neem voordat de lichte 
hoest een gevaarlijk e Bron

ch itis wordt, drie Balsempillen van H. VAN AKEN, 
Apotheker-Specialist te Selzaete, en ge zult spoedig van 
Uw verkoudheid verlost zijn. De Balsempillen van Apo
thek er VAN AKEN doen het slijm gemakkelijk loskomen 
en spoedig verm inderen. Ze maken de stem helder, de 
ademhaling regelmatig en de slaap rustig. 

Bij apothekers en drogisten ad f 0.75 per doos. 

Importeur: SCHULTE & THIEME, Postbox 55, Middelburg 

DE MOTOR VAN UW WAGEN GE-
BRUIKT VEEL TE VEEL OLIE EN Er is maar één afdoend 
DE TREKKRACHT . IS BELANG- middel ; laat hem revi
RIJK MINDER DAN VROEGER ! seer en door . . . . . . 

• • • 
N.V. SIM HOLLAND - GOUDA 
MOTORENF ABRIEK - TELEFOON 3362 
REVISIES VAN BENZINE- E N OLIEMOTOREN 

/ N.V. Houthandel "ALBLAS" 
WADDINXVEEN 

OPSLAGPLAATSEN 
's-GRAVENHAGE: 

LEIDEN 
OUDE HEERENGRACHT 19 

TELEFOON No. 587 

Stoom•, Wasch- en Strijkinr. 

,,JOHAN NA" 
Firma Wed. H. van Slagmaat 

WOERDEN 
Opgericht 1770 - Telefoon 169 
Speciaal adres voor wasschen 
van gekt en wollen goederen 

Reist per A A A Busdienst 
naar 

Apeldoorn, Arnhem en Ede 
Speciale L u x e Touringcars 
voor Gezelschappen. 
Gebrs. ROBART · Apeldoorn 
Marktstraat 8 . Telefoon 2871 

S.mit, Bottenberg en Co 
Oud-Beierland 
Telefoon no. 38 

• 
CEMENTSTEENFABRIEK 

en HANDEL in 
BOUWMATERIALEN 

# , 

HAP'"s PUDDINGEN 
staan aan de spits 

Fahrenheitstr. 3 4 3 --------~ 
V1cro11Hu6o 

-.w.tff~ 

FIRMA JAC. SIMONS 
Magazijn "D'HAL VE MAEN" 

VOLENDAM 
Foto-, Kino-, Projectiehandel 

Opname en projectie 
van 8, 9½ en 16 m.M. films 
Specialisten voor de opname 
van g e k 1 e u r d e f i l m s 1 

Stoomwasscherij "De Maas" 
FIRMA 

SCHREUDERS EN TROUW 

IJsselmonde 

ROTTERDAM: 
Zwaanshals 119-121 

Vraagt prijs van TRIPLEX 
in diverse soorten en dikten 

IIELKPRODUCTENFABRIEI[ 

HERENPAK REINIGEN f 2.
STOMEN 

J HOEVELS 
• VERVEN 

ROTTERDAM • TEL. 45980 

DE EENDRACHT ASBEST- CEMENT PLATEN 
BARNEVELD • TeL" 
Directeur : T.Wiersma 

Levert alle melkproducten, 
met goud bekroond, uiterst 
concurreerend. - SPECIAAL 
VERPAKTE ROOMBOTER 

Nieuwe Boteringers traat 23 
TELEF. 53 06 

Stort op Giro 263'17 f 1.- of 
f 1.50, enz., en U ontvangt 

een fijne koek! 

GEGALV. PLATEN 
ASBEST -CEMENT BUIZEN 
Uit voorraad leverbaar 

FIRMA J. MONSTER 
TELEF. 2841 - GORINCHEM 

BOUWKUNDIGE 

ZAANDAM 
Taxatie - Expertise 
TELEFOON No. 3251-4984 

W. DE ZEEUW'S 
Zaadteelt en Zaadhandel • . ,.DECORA"-KUNSTAARDE.WERK Verzending door h et geh. land 

Verkrijgb. in de betere galanteriezak en. TARIEVEN OP AANVRAAG 

u N IFORMEN N.V. NEDERL. BASALT Mij 
ZAANDAM 

van kamg. whipcord 
f 55.- Vraagt ons prijs van 

BARENDRECHT 
levert met steeds toenemend 
succes zaden voor land- en 
tuinbouw van eigen teelt 

N.V. SLUIS & GROOT's 
Kon.Zaadteelt en Zaadhandel 

ENKHUIZEN 

TUIN-, BLOEM- EN 
LANDBOUWZADEN 

Levering uitsluit. a. d. handel 

Prijscourant op aanvraag 

Voorstraat 394 • DORDRECHT 

~ollde Agenten gevraag~ 

. 
N.V. AARDEWERKFABRIEK "DECORA" 
G E E R T n U I D E N B E R G AUTOGARAGE MAISON GERMAN BASALTINE-

DEN BOSCH D. J. VAN D E R HAVE GEBR. VAN ZEVENHOVEN 
SPOORSTRAAT 2 . GOUDA 

__ Hint_ham_erst_raat_ 153 TROTTOIRTEGELS 
BEKENDE MERKEN 

TELEFOON 3352 
lste klas reparatie-inrichtin!I 

voor a lle merken 

Boomkweekerijen -Zaadteelt -Zaadhandel 
Wetenschappelijk Selectiebedrijf 

Levering op strengste keur 

VULPENHOUDERS "DE GOUDSCHE PACKET" 
-------- ,,HET VULPENHUIS " 

KAPELLE-BIEZELINGE R. KLOOSTRA 
J A N P E Z I E A L M E L 

O Brandstoffenhandel 

HOFLEV ERANCIER L . Demmenie & Zoon 

LEIDEN 
DEVENTER_...,_.;.;.;,.;,,,;,,;.;;,;,;,,;;,;;,;;,;,,;;,;;,;;: P. N. HEIN S Speciale Afdeeling UNIFORMEN H ENG EL O Buiten Damsterdiep 36-36a COEVORDEN 

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 

GRONINGEN TELEFOON 72 

Chevrolet-Automobielen 
H. SPIJKMAN &·Co's Centraal verwarmde Garage 

Coevorder Kunstmesth . N.V. Rad i o-1 n sta [ la ti ën 

COEVORDEN 
Tel. No. 29 - Giro No. 9160 

KUNSTMEST 
Granen, Veevoeder, Zaaizaden 

De Auto-Onderlinge, Gronln 
e;en, vraagt vertegenw. (persp 
[nsp.). Meeste autoverzek. in 
')IlS land. Premii\n All-RiRkP 
vanaf f80.-, W.A. vanaf 122.50. 

B. J . VAN RHIJN, Gouda 
Gouwe 52 - Telefoon 2388 

Dag. autodiensten van Gouda, 
Schoonhoven. Waddingsveen, 
Boskoop op Amsterdam. 
Bestelhu is A'dam: N.Z. Voor 
burgwal 134, Tel. 44644-48273. 
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BRINKERS' ROOMBOTERFABRIEKEN N.V. VER H EU L's V E E VOEDERS 
ZOETERMEER MUNTEN UIT door SUPERIEURE KWALITEIT 

HET ADRES vooR ~ 0 N.v. VE.RHEUL's Krachtvoederhandel - ROTTERDAM - Telefoon 56892 

EERSTE KWALITEIT 0~ 1--P -------------------

0 &.ll a Nederlandsche fabriek van Firma c. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA 

0 0 1 \,il 1 
:~:e: /e;::~ SCHERM-artikelen SPECIALITEIT UNIFORMEN. - Prima Coupe. - Retzigerabezoek op aanvraag. 

P Alleen eerste kwaliteiten. AGENTEN en DEPOTHOUDERS 
Leveringen uitsluitend aan de handel Hollandsch fabrikaat. gevraagd voor den verkoop op prijscourant van le kwaliteit Tuin-, Bloem- en 

TELEFOONNUMMER ZOETERMEER 4 Adres: Landbouwzaden, Friesche kleipootaardappelen, op provisieregeling. Voor Depot-
CROESELAAN 228, UTRECHT houders bij voorkeur winkeliers. VOLBEDA's ZAADHANDEL, DRACHTEN, TeL ,s. 

VRAAGT PRIJSOPGAAF VOOR UW 

TIMMERWERKEN 
bij de 

N.V. Timmerfabriek "DE CONCURRENT" 

TEL. No. 1 

Concurreerende prijzen 

BERGAMBACHT 

Vlugge levering 

Spe c ia a l a dr e • v o o r Won in g b o u w 

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF 

ZANEN VERSTOEP N.V. 

GROOT HERTOGINNELAAN 39 - 's-GRAVENHAGE 
(hoek Stadhoaderslaan) Telefoon no. 336230 

Auto m obi e Ie n bedrijf 

Spécial Chevrolet 
D. VAN VLIET 

Kerkstraat 63, Bodegraven 
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OOSTWOUD-FABRIEKEN 
FRANEKER 

N.V. v.h. Koninklijke Zaadhandel en Kweekerijen 
A. W u I f se Zwijndrecht 

Wij leveren reeds sinds jaren 
prima extra geselecteerde Haar• 
lemmer Bloembollen, zooals : 
Hyacinthen, Tulpen, Narcissen, 

Crocus, enz. enz. 
Prijscourant wordt gaarne op aanvraag gratis en franco 
toegezonden. Telegram-adres: Wulfse-Zwijndrecht. 
Telefoon: Dordrecht No. 5581. 

W.L.D. 
De man van standing 

draagt 

W.L.D.SCHOENEN 

Verkrijgbaar in alle 
voorname zaken 

THANS DE POPULAIRE HOED 

THE 
CLOCK 
HAT 

V,UUS 

/6.~ 

Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal 
Aannemers van grond-, spoor-, laei- en betonwerken 

L. BOOMSMA J. F. KLUIJTMANS-v. d. LAAK - EINDHOVEN 
KERKSTRAAT 18 - TELEFOON 2183 

N.V. MIDDELBURG BOLT - AMSTERDAM Bouwkundige • Makelaar 
Expert Uniform- en Civiele kleeding naar maat • Volledige garantie 

Administratie en onderhoud 
LET OP! le Oosterparkstraat 238, Tel. 55842 

Willemsparkweg 1, · Tel. 20029 
Onze zaken zijn gevestigd: Koninginneweg 139, Tel. 21805 

van vaste goederen. O U d 
Hypotheken - Assurantiën ok w a res ALKMAAR 
Nassaukade 118-119, A'dam W. GEEN LEKKAGE MEER! ! 

Gem. Giro B 749 Café-Restaurant DINEERT IN 
BE'f ADRES voor prima kwaliteit sl1aren en sigaretten p st hèq G" d" t 2870 

A.T.B.-PASTA dicht alles: 
mastiek- en asfaltdaken, 
goten, deksteenen, enz. _AL_s_M_E_D_E_A_L_L_E_R_o_o_K_E_R_S_B_E_N_o_on_I_G_D_H_E_D_E_N ______ 

0

_c_T_e_te_s_~~-2_1 ~-r~_54_~e_i°_s_ ,,PAVILJOEN KIN H El M" 't GULDEN VLIES 
A.T.B.-PASTA is volkomen 

duurzaam, weerstaat hitte 
en koude en druipt niet af 

Ten Bruggencate's Oliehandel 
Broek op Langendijk - Tel. 48 

Nog niet in het bezit van : 

De Koninklijke 
Nederlandsche 

Landmacht 
Haast U dan, want ieder Landstormer 

behoort in het bezit te zijn van 
dit belangwekkende, onder goedkeuring 
en met medewerking van het Depar
tement van Defensie samengestelde 
boekwerk, dat ons geheele leger 
beschrijft aan de hand van pl.m. 600 
foto's en 41 artikelen. Onmisbaar 
is dit "legeralbum" op het oogenblik 
voor den Landstormer, daar van hem 
geëischt mag worden, dat hij over de 
urgente def ensievraagstukk.en op ter zake kundige wijze zijn meening weet te geven. 
Het album bevat voorts vier kleurenreproducties naar werken van Hoynck v. Papendrecht. 
Het Novembernummer van Uw Landstormblad schreef over dit werk o.m.: 

"Dit is nu eens een uitgave, ter versterking 
van de algemeene belangstelling voor ons 
Nederlandsche Leger, ter versterking ook van 
de weermacht van ons volk, die we van heeler 
harte toejuichen, die in geen enkel Neder
landsch gezin moet ontbreken, en die zeker niet 
mag ontbreken bij hen, die het voorrecht hebben 
deel uit te maken van ons Koninklijk Nederlandsch 
Leger . .... " 

Bestellingen bij de Uitgeefster : 

"Celderlond in Woord en Beeld" - Arnhem 
Giro 76760 en bij den Boekhandel ter plaatse. Prijs 
ingenaaid f 1.25, in luxe prachtband met relief opdruk f 3.75. 

STATIONSWEG 60. Tel. 2524 

ALKMAAR 

APELDOORN 

HOTEL BLOEMINK 
GEVESTIGD SEDERT 1847 

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

EN GE ZULT 
TEVREDEN ZIJN 

UTRECHT 
Hotel 

,,TERMINUS" 
VERGADERZALEN 

A. DE NIJS - VLISSINGEN 
KLEINE MARKT 

Speciaal adres 
voor aankoop van prijzen 
voor schietwedstrijden! 
Huishoud. en luxe artikelen 

Hotel "ATLANTA" G. M. A. STEIJLEN GEBRS. BIJLOO 
APELDOORN • Stationsplein Dagelijksche motorbootdienat 

Indische Rijsttafel HARDEttwî31 ~~::::~~\w:~~d~~:en v.v. 
Modernste ter plaatse SCHIEDAM, 'feL 18141 

TEL. 261' Dir.: F. LtlHRS Tel. 141 - Giro 119428 AXB'lERDAJI, TeL 3H7' 

LEEUWARDEN 
HOTEL 

UNIFORM-KLEERMAKERIJ 
Coupeur steeds te ontbieden p. DE VOGEL Pzn. 

DE KROON" Sl ,GARENMAGAZUN 

~ergaderzalen A. Drüghorn 
UITST. KEUKEN Javastr.57. Haag. Tel.113290 

TELEFOON No. 53 

BERKEL EN RODEN RIJS 

Huisbrand-
en lndustriekolen 

MIDDELBURG Zendt uw wasch naar Verzekert u 
Apeldoornache Wa1ch-indu1trie 

HOTEL "ABDIJ" ,,Astra" 
Gelegen in de bekende Abdij Gebr .Bolsenbroek,Apeldoorn 

· Garage en verhuurinrichting Speciaal ingericht voor militaire 
Î E LE f O ON 5 0 wasschen. - Vraagt prijsopgaaf 

Hotel-Café-Rest. P. Mulders 
Tilburg 
TeL 2385 (2 lijnen) 
• 

HET BESTE EN GOED-
KOOPSTE ADRES VOOR 
TlW LUNCH EN DINER ! 

VLAGGEN-VAANDELS 
INSIGNES 

Borduuratelie, 
C. Don c k er 

LEIDEN 
BREESTRAAT 159 - TEL. 851 

MUNSTER HOTEL s i g a r e n m a g a z ij n 
,,CAAN VAN NECK" ROERMOND 

• Caan van Necklaan 9 

Logies m. oatbijt v.af f 2.50 bij den Haagweg 

tegen de kosten van dokter, 
apotheker, ziekenhuis en 
operatie bij de N.V. Ziekte
en Ongevallenverzekering
Maatschappij 

,,NEDERLAND" 
Berkenweg 15, te Amersfoort 

Bill. premiën. Ruime voorw. 
Actieve agenten gevraagd -

CIHIEVIR2@1LEî -LUX - TRUCK 
Voor snel en zuinig vervoer. 

Kracht neemt toe. 
Koeten da 1 en. 

J. DE JONG - GOUDA 
Restaurant den geheelen dag Rijswijk (Z.H.), tel. 119590 Fluw. Singel 59 - Telef. 2824 

I 
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