ORGAAN TEN BEHOEVE VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN
LANDSTORM~ INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG
AB O N N EMENT SP RIJS F1. 1. 5 0 PER JAAR. LOSSE N UMME RS 15 CENT

Goed bedoeld,
verkeerd gezegd.
In het dagblad "De Telegraaf" van 16
Januari (Avondblad) komt een opvallend geplaatst stuk voor van den Defensie-medewerker van dit blad, tegen
den inhoud waarvan wij eenig bezwaar
hebben.
Het gaat den schrijver, zooals het wel
eens met kinderrijke ouders gaat, welke
een gast aan tafel hebben en om dezen
te sparen, den kinderen - die zich behoorlijk gedragen - verbieden, wat de
2ast behoorde na te laten.
De schrijver is bevreesd, dat de historie van 1914-'18 zich ook in onze
weermacht zal herhalen en dat er weer
allerlei politieke clubs in het leger zullen komen, waarvan een ondermijnende
en versplinterende actie zal uitgaan.
Om de onwenschelijkheid daarvan te
betoogen behoefde de Defensie-medewerker heusch geen onjuist en onbillijk
verhaal over den B.V.L. op te zetten.
Misschien is het hem bekend, dat de
B.V.L. aan de door hem genoemde "ellende van de politiek in het leger" tijdens de vorige mobilisatie geen deel
heeft gehad, alleen reeds wegens het
feit, dat de B.V.L. eerst is opgericht,
toen het leger demobiliseerde.
De Defensie-medewerker had dan ook
zijn volkomen onjuiste beschouwing
over den B.V.L. beter achterwege kun. nen laten.
Met zijn bedoeling kunnen wij instemmen. De Nederlandsche weermacht
moet één geheel vormen en als zoodanig
steeds worden behandeld. Militaire
clubs met een bepaald militair-politiek
program moeten achterwege blijven.
De B.V.L. blijft om eigen redenen uit
de weermacht. In het leger bestonden
en bestaan geen afdeelingen van den
B.V.L. en zij worden daar ook niet opgericht.
De B.V.L. voert in het gemobiliseerde
leger geen propaganda en werft er geen
vrijwilligers.
Het leger staat onder wetsdwang;
daar is niets te vinden, dat vrijwillig is. *)
Reeds uit dien hoofde moet de B.V.L.
- krachtens het vrijwillig karakter, dat
aan dit instituut eigen is - buiten de
weermacht blijven, zooals hij ook ruim
20 jaar buiten de weermacht is gebleven
en nimmer anders dan groot-verlofgangers heeft georganiseerd.
Als de B.V.L. zich tot ons leger wendt,
dan zal het slechts zijn, om zijn ·sympathie, waardeering en medeleven te be*) Hier laten wij de gemobiliseerde Landstormkorpsen buiten beschouwing.
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toonen tegenover de zonen van ons volk,
die zulke zware off ers moeten brengen
en dan zijn voor den B.V.L. alle mannen
in het veldgrijs even lief. Om het zware
lot, dat op allen gelijkelijk door de mobilisatie is gelegd en omdat gelukkig als
ontwijfelbaar mag worden aangenomen,
dat allen bereid zullen zijn, als een ondeelbaar en saamhoorig geheel voor de
verdediging van het land tot aan de
laatste schans stand te houden, indien
de omstandigheid zulks zoude . eischen.

De Vrijwillige Burgerlijke
dienst
De Minister van Binnenlandsche Zaken, Z.Exc. Van· Boeyen, heeft maatregelen genomen om te komen tot de
oprichting van een nieuwe organisatie,
waaraan de naam is gegeven: .,Vrijwillige Burgerlijke Dienst".
De bedoeling ervan is het vinden van
een regeling, waarbij tal van nationale
instellingen - met handhaving zooveel
mogelijk van haar eigen bestaan - worden ingeschakeld in een nieuw groot
centraal instituut tot het verleenen van
ongewapende burgerlijke diensten.
Overeenkomstig grondwet en wet

kunnen in een tijd van oorlogsgevaar,
als wij thans beleven, van de burgerij
arbeidsdiensten worden geëischt voor
de versterking van 's lands defensief vermogen.
Zoolang echter geen wet op den burgerlijken dienstplicht is tot stand gekomen, kunnen deze burgerlijke diensten
door de militaire autoriteiten slechts
worden gevorderd in die streken, welke
in staat van beleg zijn verklaard.
De Regeering heeft echter gemeend
voorshands een proef te moeten nemen
met het organiseeren van een vrijwilligen burgerlijken dienst.
Zij is daarbij •uitgegaan van de gedachte, dat reeds sedert vele jaren op
tal van gebieden zich een loffelijk streven heeft geopenbaard, om op nationaal

terrein iets voor de goede zaak van ons
volk te doen.
In den loop der jaren zijn zeer velé
nuttige nationale organisaties ontstaan,
waarvan wij o.a. noemen: Het Roode
Kruis, de E.H.B.O., Het Oranjekruis, Het
Groene Kruis, den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, de Burgerwachten, dé
Neder!. Vereeniging voor Luchtbescher~
ming, de Vrouwelijke Vrijwillige Hulp,
de Vrijwillige Brandweervereenigingèn,
van welke vereenigingen in de meeste
plaatsen onderafdeelingen bestaan.
.
Uit den aard der zaak ploegen deze
organisaties ook wel eens op elkanders
akker, hetgeen in normale tijden geen
bezwaar oplevert.
In dezen tijd echter wordt het noodig
geacht, dat zoo min mogelijk rendement
wordt verspild, om welke reden de Regeering er toe is overgegaan een Regeeringscommissariaat in te stellen, waar
alle draden van de organisaties, die aan
het beoo!!de doel kunnen medewerken,
samenkomen.
Men noemt dit coördinatie.
Op deze wijze kan de noodige eenheid
van leiding worden verkregen en tevens
worden gezorgd, dat de beschikbare
krachten zoo nuttig mogelijk worden
aangewend.
De gedachte is juist.
Vanzelfsprekend kan met een wet op
den burgerlijken dienstplicht bereikt
worden, dat alle krachten beschikbaar
komen (en als stok achter de deur zou
een dergelijke wet, evenals de wet op
de luchtbescherming, misschien een
goede uitwerking hebben), doch de aard
van ons volk brengt mede, dat wetsdwang zoo lang mogelijk moet worden
uitgesteld.
Met onwillige honden is het nu eenmaal kwaad hazen vangen en vele N ederlanders zijn van huis uit zeer aangelegd om zich aan onaangename plich-.
ten te onttrekken.
Het is daarom de vraag, of met dwang
ooit die medewerking zou kunnen worden bereikt, welke langs vrijwilligen .
weg kan worden verkregen.
Het doel van den Vrijwilligen Burgerlijken Di.e nst is de vrijwillige krachten
te organiseeren, die noodig zijn voor: ·
a. eerstehulpverleening (E.H.B.O. enz.).;
b. brandbestrijding;
c. luchtbescherming;
d. orpehandhaving;
e. evacuatie;
f. maatschappelijke hulpverleening;
g. administratieve hulpverle~ning;
h. technische hulpverleening.
Tot commissaris van dezen V rijwilligen Burgerlijken Dienst heeft Minister
Van Boeyen benoemd Mr. H. W. J.
Mulder.
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Het is duidelijk, dat hiermede een
bijna onmetelijk werk is aangevat.
Het slagen er van hangt af van talrijke
factoren.
Onder de bestaande instellingen zullen er wellicht voorkomen, die weinig
geneigd zijn het jarenlang opgebouwde
organisatiewerk te richten op een doel,
dat op een ander (in dit geval hooger)
niveau ligt en van welk doel de beteekenis den leden uiteraard niet zoo
scherp voor oogen zal staan als dat,
waarmede zij door een langdurig lidmaatschap van hun vereeniging vertrouwd zijn geworden.
Ook leidt de coördinatie voor verschillende organisaties tot eenige beperking van arbeidsveld en tevens tot een
andere arbeidsverdeeling.
Neemt men daarbij in aanmerking
den aard van onze bevolking, om locale
belangen zwaarder te laten wegen dan
algemeene belangen - een begrijpelijke
geneigdheid, welke door vele plaatse(ijke autoriteiten bijna steeds wordt bevorderd - , dan is het klaar, dat de
organisatie van den Vrijwilligen Burgerlijken Dienst veel tact vereischt, veel
bezieling en groote kennis van locale
verhoudingen.
Men kan gerust aannemen, dat de
tegenwoordige Minister van Binnenlandsche Zaken en de Regeeringscommissaris voor den V.B.D. dit alles zeer goed
weten en hebben overwogen, alvorens
met dit nieuwe instituut een begin te
maken.

Het is een nationaal belang van de
eerste orde, dat deze arbeid slaagt.
De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft. de geldmiddelen voor de
nieuwe instelling gevonden door op den

Dank betuiging
en verzoek.

Wij danken de talrijke lezers, die zoo vriendelijk waren om het abonnementsgeld ons ·
per postwissel of per giro te doen toekomen.

Eerstdaags zal onzerzijds over het abonnementsgeld, verhoogd met
f 0.13 incassokosten, bij onze overige abonné' sper postkwitantie worden
beschikt. Vriendelijk verzoeken wij, om verwarring te voorkomen,
ons thans geen postwissels of girostortingen te doen toekomen.

gen Landstorm tot den V.B.D. vindt de
lezer in het jaarverslag 1939 der Nationale Landstorm Commissie, welk verslag in dit nummer is afgedrukt.
Om het belang der zaak laten wij hier
nog volgen een gedeelte van de rede,
door Minister Van Boeyen op 22 Nov.
j.l. over den V.B.D. in de Tweede Kamer
gehouden en waarin wij enkele onderstrepingen hebben geplaatst.

Op hoogen prijs zal het worden gesteld, indien onze ohonné's ~el
obonnementsg~ld vwt Ie voren willen gereedleggen, opdat hij mogelijke afwezigheid een vergeefsche aanbieding km worden voorkomen.
De Administratie.
B.V.L. en de Burgerwachten een bedrag
van f 65.000 te korten. Gelukkig hebben
zich in de Tweede Kamer eenige waarschuwende stemmen verheven, o.a. van
de Kamerleden Mr. J. A. de Wildè,
Dr. I. H. J. Vos en W. Steinmetz, die
er de aandacht op vestigden, dat het
niet gewenscht is op dezen weg verder
te gaan.
De heer Van Boeyen heeft daarmede
zijn instemming betuigd.
Wij aarzelen evenwel niet te verklaren, dat voor een richtige organisatie
van den V.B.D. een belangrijk hooger
bedrag beschikbaar moet komen, wil de
eindstreep, nl. 400.000 mannen en vrouwen in den V.B.D., bereikt worden.
De diensten, welke de Vrijwillige
Burgerlijke Dienst wil bestrijken, zijn
in vele gevallen van geheel anderen aard
dan die, waaraan in geval van nood de
militaire autoriteit behoefte zal hebben
en welke kunnen worden verkregen
door de afkondiging van den staat van
beleg en eventueel door een wet op den
burgerlijken dienstplicht.

De heer Van Boeyen, Minister van
Binnenlandsche Zaken:
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ten
slotte nog een kort woord te spreken
over den burgerlijken vrijwilligen dienst.
Ik zou, wat ik op dit punt te zeggen heb,
willen samentrekken op dri.e onderdeelen: 1o. iets over de wordingsgeschiedenis; 2o. over de plannen, en 3o. over de
raming van den begrootingspost.
Ik verklap geen al te groot geheim,
wanneer ik mededeel, dat het vraagstuk
van den burgerlijken vrijwilligen dienst
onder meer een punt van onderzoek
heeft uitgemaakt bij het voor-vorig
Kabinet-Colijn. De vraag is toen aan de
orde gekomen, of, in navolging van hetgeen in het buitenland noodig is geoordeeld en ook tot stand gekomen is, ook
hier een verplichte burgerlijke dienst
moest worden ingevoerd. De moeilijke
tijdsomstandigheden en de gecompliceerde verhoudingen wezen er duidelijk
op, dat in toenemende mate behoefte
aan burgerlijke dienstverleening zou
kunnen ontstaan, en dat de onderlinge
hulpverleening in moeilijke tijden krachtig moest worden gestimuleerd. Na dat
onderzoek is de vraag, of het tot
verplichte burgerlijke dienstverleening
moest komen, ten slotte ontkennend

In dit geval zal de militaire autoriteit
het eerst arbeidskrachten willen verkrijgen o.a. voor:
de voedselvoorziening;
de verzorging van zieken en gewonden;
de oorlogsindustrie;
aanleg en herstelling van militaire
werken en van dijken;
wegenaanleg, wegenverbetering;
vervoeren te land en langs waterwegen;
hulp bij den landbouw.
Deze arbeidskrachten verrichten ook
niet-militaire en ongewapende diensten,
maar haar werk is toch meer rechtstreeks
op de versterking van 's lands defensie
gericht.
De V.B.D. daarentegen is meer in het
bijzonder "selfhelp" van en voor de ongewapende bevolking.
Waaruit de conclusie kan worden getrokken, dat ook hier een zekere coordinatie behoort te worden voorzien.
Een korte uiteenzetting van de verhouding van den Bijzonderen Vrijwilli-
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Het bureel der Nationale Landstorm Commissie bleef het Vr. Landst.korps
gevestigd te 's-Gravenhage, Koninginnegracht 50. Tel. ,, 11
11
114528.
,,
11
11
VAN DE NATIONALE LANDSTORM COMMISSIE
,, ,,
,,

JAAR VERSLAG

OVER 1939
In het jaar, dat voorbij ging, bleef de samenstellin~
van de Nationale Landstorm Commissie ongewijzigd.
Twee der leden mochten in het afgeloopen jaar,
onder groote belangstelling der bevolking en van den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, een gedenkwaardigen dag beleven; de Eere-Voorzitter der Commissie,
Z.Exc. Dr. H. Colijn, Minister van Staat, die op 22 Juni
zijn zeventigsten verjaardag vierde en de Voorzitter der
Commissie, de Luitenant-Generaal b.d. L. F. Duymaer
van Twist, wien het gegeven was, op 18 November te
lierdenken, dat hij vóór 50 jaren benoemd werd tot
Officier.

DE STERKTE VAN DEN B.V.L.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm was op 31 December 1939 als volgt samengesteld:
j9

Landstormkorpsen, omvattende:

1338 Plaatselijke Afdeelingen van Bijzondere Vrijwilligers met
62426 vr.
1en Ban .
2en Ban .
23302 "
Sterkte der bijzondere vrijwilligers
waartoe behooren 2186 Res. Officieren en
1291 Plaatselijke Leiders.
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11
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11
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11
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11

11
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"W.-Brabantsch Verband"
"Zeeuwsch Verband" . .
"Verb. Monden der Maas"
,,Rotterdam" . . . .
,,Verband Dordrecht" .
,,Zuid-Holland:West" . .
"Nieuwe Holi. Waterlinie"
,,Stelling van Amsterdam"
,,Kennemerland" . .
,,Verband Alkmaar"

2812 11
3423 Il
959"
3830 Il
2473"
8662"
3201 Il
5872 Il
1497"
4268"
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NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad
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Totaal 85728 vr.

LANDSTORMCOMMISSIEN.

Ten behoeve van de consolidatie van bet Instituut
85728 man, waren werkzaam:
Nationale Landstorm Commissie . . .
21 Gewestelijke Landstorm Commissiën .
1132 Plaatselijke Landstorm Commissiën
1 Landstorm Commissie uit "Pro Rege" .
1 Landstorm Commissie uit den Bond van
R.K. Militairen Vereenigingen .

7 leden
367 "
5855 Il
3 11

Bovendien behooren tot de instellingen,
die voor handhaving der openbare orde en
rust ter beschikking van de Re~eering staan:
6
Dr. H. COLIJN, Minister van Staat, Lid van de Eerste Het Vrijw. Landstormkorps "Motordienst"
"
Kamer der Staten-Generaal, Eere-Voorzitter;
Het Vrijw. Landstormk. ,,Vaartuigendienst" 1 12237 vr.
Totaal aantal Commissieleden 6238 leden
L. F. DUYMAER VAN TWIST, Luitenant-Generaal b.d., Het Vrijw. Landstormk. ,,Spoorwegdienst" 1
Lid van de Tweede Kamer . der Staten-Generaal, Totale sterkte van landstorm vrijwilligers,
Nieuwe afdeelingen werden gevormd in 2 plaatsen,
Voorzitter;
welke beschikbaar zijn voor handhaving
t.w. Hoornsterzwaag-Beetsterzwaag en Margraten.
van de orde en rust
97965 vr.
Mr. Dr. L. N. DECKERS, Lid van de Tweede Kamer der
VEERTIGDUIZEND BIJZONDERE VRIJWILLIGERS
S t aten-Generaal;
STERKTE DER LANDSTORMKORPSEN.
GEMOBILISEERD.
J. R. SNOECK HENKEMANS, Lid van den GemeenteGetroffen voorzieningen.
raad te 's-Gravenhage;
hetVr.Landst.korps "Friesch Verband" . .
5935 vr.
Tengevolge van de afkondiging der algemeene mobi"Groningsch Verband" .
3948 ,, lisatie op 29 Augustus werden 42338 der bij den Bijzon11
Mr. A.G. A. ridder VAN RAPPARD, Lid van de Eerste ,,,, ,,
,,
,,Drentsch Verband" . . 3013 ,, deren Vrijwilligen Landstorm aangesloten vrijwilligers
11
Kamer der Staten-Generaal;
,,
,,
,,Twentsch Verband" . . 4019 " gemobiliseerd. In de plaatselijke afdeelingen bleven nog
11
,,
,,de IJssel en Vollenhove" 4497 ,, vereenigd 43390 bijzondere vrijwilligers, waarvan 20165
A. N. FLESKENS, Lid van de Eerste Kamer der Staten- ,, ,,
,,
"
"Veluwsch Verband" . , 1361 " (van de oudste 5 lichtingen, die niet zijn opgeroepen)
Generaal;
11
,,
,,
"Veluwzoom" . . . .
4141 ,, den dienstplichtigen leeftijd nog niet hebben over11
ff. DE IONGH, Reserve-Generaal-Majoor der Infanterie, ,, ,,
"Limburgsche Jagers" .
6722 ,, schreden en voorts nog 23225 gewezen dienstplichti11
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm;
,,
,,
"de Meijerij" .
15095 ,, gen, die behooren tot den z.g. tweeden ban van den
11
G. F. BOULOGNE, Reserve-Kapitein der Veld-Artillerie,
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm.
Secretaris.
T ransporteeren
48731 vr.
Reeds geruimen tijd geleden had de Nationale LandDe Commissie bestaat uit de navolgende Heeren:
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beantwoord. De volgende overwegingen
hebben, voor zooveel mij betreft, daarbij geleid: to. op het punt van de vrijwillige burgerlijke dienstverleening beschikt Nederland over tal van voortreffelijke organen. Üaardoor is bewezen,
dat in ons land langs den weg der vrijwilligheid uitnemende resultaten te verkrijgen zijn. In de tweede plaats: als
men naast deze vrijwillige organen verplichten burgerlijken dienst krijgt, dan
zal ongetwijfeld het een het andere hinderen, ja misschien zelfs onmogelijk
maken. In de derde plaats: indien het
zou gelukken het stelsel van vrijwilligheid uit te bouwen, dan zou het moreel
van ons volk veel meer versterkt worden dan door het stelsel van dwang.
In de vierde plaats: bij vrijwilligheid
zullen veel minder offers van de publieke kassen behoeven te worden gevraagd dan bij het stelsel van gedwongen dienstverrichting.
Bij het nemen van deze beslissing is
tevens onder het oog gezien de consequentie, nl. wat gedaan moest worden
voor den uitbouw van het stelsel van
vrijwilligheid, en om de bezwaren, die
aan dat stelsel kleven, zooveel mogelijk
te voorkomen. Deze bezwaren zijn in
de practijk reeds gebleken, bijv. bij de
organisatie van de luchtbescherming.
Daarbij stuitte men zeer krachtig op het
bezwaar: er zijn geen medewerkers te
verkrijgen, omdat in bepaalde gebieden
alle beschikbare krachten reeds in andere organisaties zijn ondergebracht.
Het is in de practijk nl. niet zoo, dat er
maar drie vrijwillige organisaties zijn,
zooals gisteren een oogenblik in de
Kamer is verondersteld.
Wij hebben op het oogenblik, naast
den bijzonderen vrijwilligen landstorm,
de burgerwachten, de luchtbescherming,
ook de verschillende vereenigingen, die
zich op het gebied van de eerste hulp
bij ongelukken bezighouden. Wij hebben

daarnaast met name het Roode Kruis,
dat op het platteland honderden krachten tot zich heeft getrokken en voor de
overige vrijwillige dienstverleening hier
en daar een groot beletsel blijkt te zijn,
terwijl ten slotte ook, in verband met
de evacuatievraagstukken, welke aan de
orde zijn, wij over duizenden en duizenden menschen zullen moeten beschikken
als vrijwillige hulptroepen, om de Overheid op een behoorlijke wijze te kunnen
bijstaan. In de practijk was reeds gebleken, dat de organisaties, die zijn opgebouwd, dit geheel als zelfstandige
eenheid hebben gédaan en dat in tal van
gemeenten al het.materiaal dat voor vrijwillige hulpverleening beschikbaar was,
in de bestaande organisaties geen krachten meer waren te krijgen, terwijl bij
het pogen, er wel krachten voor te
krijgen, de bestaande organisaties, die
beslag op de menschen hadden gelegd,
duchtig in verzet kwamen en de pogingen bemoeilijkten, welke werden ingesteld.
Ten slotte bleek ook, dat zeer dringend leiding diende te worden gegeven,
ten einde samenwerking tusschen de
verschillende organisaties te verkrijgen.
Het recruteeringssysteem tusschen den
B.V.L. en de burgerwacht heeft altijd
moeilijkheden gegeven, maar er zijn nog
tal van andere organisaties naast gekomen, waardoor die moeilijkheden hier
en daar bepaald acuut zijn geworden.
Wat nu de plannen betreft: De Regeering heeft in de eerste plaats, lettende op de omstandigheid, dat onder
het Departement van Binnenlandsche
Zaken nu eenmaal een paar vrijwillige
organisaties ressorteeren, opdracht aan
het Departement gegeven zich met deze
aangelegenheid bezig te houden, met de
uitdrukkelijke taakopdracht om coordineerend te werken. Deze-coördinatie
wordt als volgt gedacht: In de eerste
plaats zal er een centrale commissie

moeten komen, waarin zitting hebben
vertegenwoordigers van verschillende
groote organisaties, die op het gebied
van de vrijwillige dienstverleening een
beteekenende plaats in Nederland innemen. In de tweede plaats zal het
noodig zijn aan die commissie een apparaat te geven, dat leiding, dat voorlichting geeft, dat hulp verleent aan de
localiteit. In de derde plaats zal de
eigenlijke arbeid in de localiteit moeten
geschieden.
Er zullen de volgende maatregelen
genomen moeten worden:
ten eerste verzameling van de krachten, die voor vrijwillige hulpverleening
te krijgen zijn;
ten tweede de taak onder het oog
zien, welke te verrichten valt;
ten derde distributie van de krachten
over de verschillende organen, die
dienstbaar moeten worden gemaakt;
in de vierde plaats de regeling, op
welke wijze de verschillende organen
in de gemeente elkaar in bepaalde gevallen kunnen steunen;
en in de vijfde plaats zal bekeken
moeten worden op welke wijze die organen ook in interlocaal verband kunnen
werken.
Nu komen bij het vraagstuk van vrijwillige hulpverleening allerlei aangelegenheden aan de .orde, waarvoor het
noodig is, dat aan de gemeentebesturen
bijstand zal moeten worden gegeven.
Wanneer ik denk aan het evacuatievraagstuk, is het onmogelijk, dat het
onderdeel van de vrijwillige dienstverleening in verband met de evacuatieplannen door het gemeentebestuur zelfstandig zonder voorlichting kan worden
georganiseerd. De practijk van het
oogenblik leert, dat ieder oogenblik
bijna de feitelijke gegevens zich wijzigen
aan de hand van de omstandigheden.
Alleen een centraal orgaan, een centraal verstrekken van inlichtingen en

Op 4 Jan. j.1. is de res. le Luit.
Th. H. Coppers, invlieger van de
Koolhovenfabrieken, met z'n vliegtuig gevallen en om het leven gekomen.
Coppers had bekendheid verworven door in 1933, als bestuurder van het vliegtuig D 11, de
muiterij op "De Zeven Provinciën"
te bedwingen.
In hem heeft ons leger een dapper officier verloren.
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storm Commissie aan hare Gewestelijke en Plaatselijke
Landstorm Commissiën aanwijzingen gegeven om voorzieningen te treffen voor het geval, dat het leger zou
worden gemobiliseerd.
Dientengevolge waren voor de Plaatselijke Leiders en
voor de leden van de Plaatselijke Landstorm Commissiën,
die onder de wapenen zouden moeten komen, tijdig
plaatsvervangers aangewezen, waardoor de organisatie
van het instituut volkomen intact is gebleven en de arbeid
ten behoeve van den Bijzonderen V rijwilligen Landstorm zonder onderbreking kon worden voortgezet.
GEEN VERANDERING VAN DOELSTELLING.
VOORTGAANDE CONSOLIDATIE-ARBEID.
. In de doelstelling van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm kwam geenerlei wijziging; het instituut blijft
het oog gericht houden op het verleenen van steun aan
het wettig gezag en is daartoe uitsluitend ter beschikking
van de Overheid. .
Door den Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie is ter zake overleg gepleegd met den Regeeringscommissaris voor den Vrijwilligen Burger/ijken
Dienst (V.B .D.), Mr. H. W. J. Mulder, waarbij ook ter
sprake is gekomen de vraag, of de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm wellicht op ander terrein diensten -zou kunnen verrichten. Teneinde evenwel te voorkomen, dat
het instituut van den B.V.L. mogelijk zou worden versplinterd en uiteenvallen, is ingevolge dit overleg vastgesteld, dat de Bijzondere Vrijwillige Landstorm als
zelfstandige instelling naast den Vrijwilligen Burgerlijken Dienst zou blijven voortbestaan, opdat de Regeering te allen tijde over den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm kan blijven beschikken.
De Gewestelijke en Plaatselijke Landstorm Commissiën hebben in overeenstemming met deze beslissing,
haren consolidatie-arbeid ook na de afkondiging der
legermobilisatie voortgezet.
Uiteraard richten zij zich - overeenkomstig de van
de Nationale Landstorm Commissie verkregen aanwijzingen - eerst en het meest op de instandhouding der
plaatselijke afdeelingen, waarvan er ongeveer 1300 in
het land bestaan en waarvoor kleinere en grootere
winterbijeenkomsten worden georganiseerd.
Deze bijeenkomsten dragen meestal een huishoudelijk
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karakter; dit verhindert evenwel niet, dat zij op eenvoudige wijze kunnen worden opgeluisterd, hetzij door
het vertoonen van films, betrekking hebbende op het
Oranjehuis, Leger en Vloot en op andere vaderlandsche
onderwerpen, dan wel door het doen optreden van
sprekers, wier woord kan strekken, om het nationale
gevoel op te wekken en te sterken.
Het ligt - gezien de omstandigheden - niet in de
bedoeling aan de landstormbijeenkomsten voorshands
een sterk propagandistisch karakter te geven; de consolidatie van het instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm blijft op den voorgrond staan.
Contact wordt onderhouden met de gemobiliseerde
vrijwilligers door hun gezinsleden op de landstormbijeenkomsten uit te noodigen, evenals ook aan de mannen van onze weermacht - indien ter plaatse gemobiliseerden zijn gelegerd en de ruimte dit gedoogt gaarne gelegenheid wordt gegeven, om op deze bijeenkomsten tegenwoordig te zijn.
Nagegaan wordt, wat kan geschieden, om de schietoefeningen en -wedstrijden, welke tengevolge van het
inleveren van de geweren en de munitie sedert het begin
der mobilisatie moesten worden gestaakt, wederom te
kunnen doen aanvangen.

OVERZICHT DER WERKZAAMHEDEN IN 1939.
Landdagen.
Landdagen, welke door vele duizenden vrijwilligers
en talrijke andere belangstellenden werden bezocht,
werden gehouden:
te Rijswijk, op het vliegveld Ypenburg, op 3 Juni, voor
het Landstormkorps "Zuid-Holland: West";
te Zandvoort, op 1 Juli, voor de Landstormkorpsen
,,Stelling van Amsterdam" en "Kennemerland";
te Sexbierum, op 24 Augustus, voor het Landstormkorps "F riesch Verband".
De voorgenomen Landdag te Zevenbergen voor het
Landstormkorps "West-Brabantsch Verband" moest met
het oog op den algemeenen toestand worden afgelast,
nadat hij eerst wegens ernstige ziekte van den Gewestelijken Secretaris, Pastoor Jos. van Genk - die intusschen gelukkig geheel is hersteld - naar lateren datum
was verschoven.
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bijstand verleenen zal het mogelijk maken om op behoorlijke manier organisa torisch werk te verrichten.
Ik vestig er de aandacht op, dat dit
feitelijk voor alle vrijwillige dienstverleening tot dusverre practijk is geweest.
Er was van den B.V.L. niets terechtgekomen, wanneer niet een zeer sterk
centraal apparaat de leiding had gegeven. Er zou van de vrijwillige burgerwacht weinig zijn terechtgekomen, wan·
neer niet een centraal orgaan leiding
had gegeven en nog steeds leiding geeft,
zoo sterk, dat niet alleen zelfs van uit
één punt die leiding wordt gegeven,
maar èn B.V.L. èn burgerwacht ook
sterke provinciale vertakkingen noodig
hebben, van waaruit voortdurend wordf
gestimuleerd, geleid en aangevuurd en
regelmatig hulp wordt verleend.
Ik erken, dat de organisatie van de
leiding, die aan den vrijwilligen dienst
centraal gegeven moet worden, nog in
een beginstadium verkeert, nog doordacht moet worden. Wij hebben echter
in den B.V.L., in de inspectie van de
burgerwacht voorbeelden, die niet slaafs
gevolgd kunnen worden, maar waarin
men toch wel eenige aanrakingspunten
kan vinden, die ons kunnen leeren, hoe
deze arbeid moet worden aangevat.
Maar ik herhaal, deze zaak verkeert nog
in een beginstadium.

Het Vrijwillig Landstormkorps "Twentsch V erband''
gebruikte de gelegenheid, dat op 3 J uni te Enschede
een Legerdag werd georganiseerd, om met 1500 vrij willigers bijeen te komen.
Onder de vele autoriteiten, die op één of meerdere
landdagen tegenwoordig waren, mogen worden vermeld
de Minister van Binnenlandsche Zaken, Z.Exc. H. van
Boeijen, de oud-Minister Mr. J. A. de W ilde, GeneraalMajoor Jhr. J. Th. Alting von Geusau, Commandant van
het lste Legerkorps; Mr. H. Bijleveld, oud-Minister van
Marine ; Vice-Admiraal J. Th. Fürstner, Chef van den
Marinestaf, Luitenant-Generaal Jhr. W. Röell, oudCommandant van het Veldleger en Generaal-Majoor
W. F. A. Hackstroh, Inspecteur der Infanterie.

Nationale Schietwedstrijd om den
Generaal Insinger-wisselbeker.
Voor alle Landstormkorpsen werd op 24 Juni te
Utrecht op het fort aan de Biltslraat wederom een
nationale schietwedstrijd gehouden om den Generaal
lnsinger-wisselbeker.
Aan dezen wedstrijd werd door vijftallen afgevaar digde schutters uit het geheele land deelgenomen, die in
goede kameraadschap, doch niettemin in scherpen wedijver kampten, om den beker en daarmede tegelijk het
kampioenschap 1939 van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm op naam van hun eigen Landstormkorps te
brengen.
Ditmaal waren het de schutters van het Landstormkorps Veluwzoom", die den Generaal lnsingerbeker
wisten te verwerven.
Schietoefeningen en -wedstrijden.
Aan de plaatselijkè en aan de korpswedstrijden namen
ruim vijf en dertig duizend vrijwilligers deel. meerendeels dienstplichtigen, die sindsdien zijn gemobiliseerd.
Hoewel de schietoefeningen en -wedstrijden voor den
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in de eerste plaats
het bij uitstek geschikte middel vormen, om de saamhoorigheid en kameraadschap onder de vrijwilligers te
verhoogen, strekt het niettemin tot voldoening, dat de
jarenlange oefening de schietvaardigheid belangrijk heeft
verbeterd, waardoor onze Weermacht een groot aantal
scherpschutters rijker is geworden.
11
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Mr. B. A. GROENEVELD
WINSCHOTEN
Telef. 400 - Torenstraat 1 9

MONDEN DER MAAS.
Verslag van de vergadering van voorzitters van plaatselijke af deelingen en
plaatselijke leiders van den Bijzonderen
Vrijwilligen Landstorm, Gewest "Monden der Maas", afd. Voorne en Putten
en Goeree en Overflakkee, gehouden
op 9 December 1939 te Hellevoetsluis,
onder voorzitterschap van den voorzitter der Nationale Landstorm Commissie,
Generaal Duymaer van Twist.
De heer Egter van Wissekerke, voorzitter van de afd. Voorne en Putten
opent de vergadering met een hartelijk
welkom en zegt het een bijzondere eer
te vinden dat Generaal Duymaer van
Twist persoonlijk is gekomen om enkele
noodzakelijke mededeelingen te doen in
belang van het Instituut.
Hierna spreekt de Generaal de aanwezigen toe en zegt, dat het vóór alles
noodig is, dat de landstormers zich rekenschap geven van de positie van het
Instituut en van zijne noodzakelijkheid
bij demobilisatie.
Door de deprimeerende werking van
een oorlog blijkt een volk vaak geen
weerstand genoeg te bezitten bij activiteit van revolutionaire elementen.
Ook thans zijn die gevaren in groote
mate aanwezig vooral omdat niet is vast
te stellen wat of bepaalde groepen zullen doen bij een eventueele actie van
een andere groep.
Van hoeveel beteekenis onder die
omstandigheden de Bijzondere Vrijwillige Landstorm is behoeft niet · te worden gezegd.
Thans de vraag hoe of het in het vervolg met het Instituut moet gaan en wat
of in den komenden winter zal dienen
te worden gedaan.
Spr. geeft in overweging de diverse
afdeelingen samen te roepen en filmvoorstellingen te houden.
Vooral de vrouwen van de dienstplichtigen, die thans onder de wapenen
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zijn moeten worden uitgenoodigd tot die
voorstellingen.
Voor alles moet gezorgd worden, dat
bij demobilisatie de 90.000 man paraat
zijn.
Na beantwoording van enkele vragen
wordt een koffiemaaltijd gebruikt en
worden de films "Nederland let op Uw
saeck" en de "Beatrix-film" vertoond,
die bijzonder in den smaak vallen.
Hierna dankt de voorzitter voor de
opkomst.

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS
MOTORDIENST.
Niet-dienstplichtigen, die zich bij den
Vrijwilligen-landstormmotordienst willen
verbinden, kunnen in opleiding komen
voor monteur, indien zij aan de vereischten voldoen.

EEN KERST-SCHIETWEDSTRIJD
IN HET MARINIERSTEHUIS.
21 Dec. heeft de af deeling Rotterdam
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, op initiatief van de onderlinge
plaatselijke leiders dier afdeeling, in het
marinierstehuis aan den Goudscherijweg
een kerst-schietwedstrijd gehouden,
waaraan door vele vrijwilligers werd
deelgenomen. Onder de aanwezigen
troffen we o.m. aan van de gewestelijke
landstormcommissie Kolonel tit. A. C.
de Neeve, voorzitter, de Res. te Luitenant b.d. F. D. van der Mast, secretaris,
en den deken van Rotterdam, de heer
J. W. van Heeswijk; van de plaatselijke
landstormcommissie de heeren H. G. J.
de Monchy, voorzitter en W. K. Heijstek, secretaris. Nadat de wedstrijd,
welke een zeer geanimeerd verloop had,
was geëindigd, nam de heer Heijstek het
woord, zich speciaal richtende tot de
leden van de gewestelijke en de plaatselijke landstormcommissie. Den beiden
voorzitters bood hij, namens de vrijwil-

Voorzitters Gewestelijke Landstorm Commissiën.

Hotel "HOBBEL"

L. DIRKSE & ZONEN N.V.

P. VINKE - OOLTGENSPLAAT
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ligers, als waardeering voor hun medeleven, een Kerstkrans aan.
Daarop sprak de heer de Monchy de
vrijwilligers toe. Hij besprak o.m. de
paraatheid van den B.V.L. juist nu in
deze tijden. Daarna ging hij over tot de
uitreiking van de prijzen, welke hoofdzakelijk bestonden uit wild, gevogelte
en Kerstgebak. Tot slot voerde de
voorzitter van de gewestelijke landstormcommissie, de Kolonel A. C. de

Neeve het woord. Hij zeide, getroffen te
zijn door de eensgezindheid onder de
vrijwilligers, waaruit hij concludeerde,
dat, mocht er ooit een beroep op hen
gedaan worden, dat beroep niet tevergeefs zou zijn. Met de aanbieding van
een briefopener aan den secretaris der
Gewestelijke Landstormcommissie, den
heer F. D. van der Mast, werd de bijeenkomst gesloten.
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Nederland
onoonloslboor
oon olie zijden
De regeeringspersdienst meldt:
Sedert eenigen tijd worden in buitenlandsche persorganen tendentieuze berichten omtrent Nederland verspreid, in
dier voege dat twijfel wordt gewekt aan
Nederlands vastbeslotenheid om zich
met alle krachten, waarover het land
beschikt, tegen elken buitenlandschen
aanval te verweren.
Naar aanleiding hiervan zij nogmaals
verklaard, ter voorkoming van alle misrekening en ter wegneming van verder
misverstand, dat over Nederlands onaan•
tastbaarheid niet te onderhandelen valt
en dat elke aanrander van het Nederlandsche grondgebied den meest hardnekkigen weerstand onzer wapenen zal
ontmoeten, van welke zijde de aanval
ook moge komen.

Bij de proefvertooning, welke o.m. werd bijgewoond
door den Minister van Defensie, Z.Exc. A. Q. H. Dijxhoorn, verklaarde deze bewindsman zich over de Legeren Vlootfilm "Nederland let op U saeck" zeer voldaan.
Een bijzonder voorrecht viel de Nationale Landstorm
Commissie te beurt, toen zij voor de landstormbijeenkomsten ten gebruike mocht ontvangen de door Z. K. H.
Prins Bernhard eigenhandig opgenomen film van H. K. H.
Prinses Beatrix "Ons Prinsesje loopt".
Beide films zijn reeds in tal van afdeelingsbijeenkomsten van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm vertoond en vinden groote waardeering.

Wederom ontvielen aan den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm een aantal hooggewaardeerde medewerkers,
- ware vertrouwensmannen van onze afdeelingen wier verscheiden in breeden kring wordt betreurd:
S. Sytsma, Vice-voorzitter Friesch Nationaal Comité;
J. A. A. Straman, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie "Stelling van Amsterdam";
I. Bessem, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie "De
IJssel";
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die van belang zün te weten.

Personalia.
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UTRECHT

DINGEN.

Kolonel b.d. H. Bierman. In hem verloor het Zeeuwsch
Bijeenkomsten Plaatselijke Leiders.
Verband een werkzaam en toegewijd Voorzitter, die met
Bijeenkomsten
met
de Plaatselijke Leiders werden
groote zorg de belangen van den Bijzonderen Vrijwilligen
gehouden
door
de
Commandanten
van de LandstormLandstorm in deze provincie behartigde.
korpsen: Friesland, Drente, Vollenhove, IJssel, Veluwe,
Het Landstormblad. Veluwzoom, Limburg, West-Brabant, Zeeland, Monden
der Maas, Rotterdam, Dordrecht, Gouda, Zuid-Holland:
Het Landstormblad voleindigde zijn 16den jaargang. West, Nieuwe Hollandsche Waterlinie, Kennemerland en
De President-Commissaris, Dr. W. G. van den Berg, Alkmaar.
bereikte onder groote belangstelling den 80-jarigen leefBij deze bijeenkomsten waren ook de Gewestelijke
tijd. De Nationale Landstorm Commissie heeft groote Landstorm Commissiën tegenwoordig, waardoor het gewaardeering voor zijn onvermoeid streven, om het Land- heele arbeidsveld - zoowel de militaire aangelegenheden
stormblad, door middel waarvan de vrijwilligers gemak- als die van de aanwerving en consolidatie - in de bekelijk en regelmatig kunnen worden bereikt, tot steeds spreking kon worden betrokken.
grooteren bloei te brengen.
Met het oog op den algemeenen toestand en in verband met het feit, dat een groot gedeelte der bijzondere
vrijwilligers is gemobiliseerd, heeft de Nationale Landstorm Commissie ditmaal een Leger- en Vlootfilm laten
vervaardigen, welker samenstelling uitnemend is geslaagd
en die een goed beeld geeft van den omvang, de verrichtingen en samenstelling van onze Weermacht, zooals deze
thans in Nederland en de Overzeesche gebieden bestaat.

Bloemenmagazün
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Tot Voorzitter der Gewestelijke Landstorm Commissie
.,Nieuwe Hollandsche Waterlinie" werd benoemd Mr. J.
J. P. C. van Kuijk, Burgemeester van Veenendaal, ter
voorziening in de vacature, welke was ontstaan door het
aftreden van den heer J. H. T h. 0. K ettlitz.
De heer Kettlitz, die van de oprichting van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm af dit voorzitterschap
heeft bekleed, moest wegens gezondheidsredenen zijn
arbeid voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, dien
hij meer dan 20 jaren heeft verricht, vaarwel zeggen.
Met groote erkentelijkheid herdenkt de Nationale
Officieren.
Landstorm Commissie het vele belangrijke werk, hetwelk
onder de leiding van dezen Voorzitter voor den BijzonDoor de Commandanten van verschillende Landderen Vrijwilligen Landstorm in de provincie Utrecht is stormkorpsen werden bijeenkomsten met de aangetot stand gekomen.
sloten Reserve-Officieren gehouden, aan welke bijeenkomsten
meestal een schietwedstrijd op pistool was
In Zeeland is, eveneens wegens gezondheidsredenen,
als Gewestelijk Voorzitter afgetreden, de Luitenant- verbonden, die steeds veel belangstelling ondervinden.

De Landstormfilm.
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Plicht der burgers tot
hulp bij militaire
werkzaamheden
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NIEUWE VERORDENING VAN DEN
OPPERBEVELHEBBER.
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Wie bijzondere geschiktheid bezit,
gaat voor.
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De opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht heeft voor alle gemeenten des
rijks een verordening vastgesteld, waaraan wij het volgende ontleenen:
Inwoners van elke gemeente des rijks
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kunnen worden opgeroepen of aangewezen tot het verrichten van persoonlijke
diensten, voor hulp bij militaire werkzaamheden.

w

Onder militaire, werkzaamheden worden begrepen werkzaamheden:
a. tot het herstellen van de schade
aan de wegen, bruggen en soortgelijke
werken, veroorzaakt door militaire
operatiën, luchtbombardementen of militaire transporten;
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A. Captijn, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie
,,Nieuwe Hollandsche Waterlinie";
W. M. C. J. Hafkemeijer, Commandant Vrijwillig Landstormkorps "De Meijerij";
J. W. van Aken, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie
,,Dordrecht";
A. J. C. Maas Geesteranus, Lid Gewestelijke Landstorm
Commissie "Alkmaar";
J. Kooiman, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie
,,Gouda";
Dr. J. W. Wurfbain, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie "Veluwzoom";
Ds. G. Ve;,rij, Lid Gewestelijke Landstorm Commissie
,,Twente .
De nagedachtenis van deze pioniers van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in eerbiedige herinnering
te houden, blijft een plicht der dankbaarheid.
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NATIONALE NOODHULP ORGANISATIE.
(Technische noodhulp),

V

d'

De Nationale Noodhulp Organisatie heeft haren arbeid - beoogende het verkrijgen van personeel, dat bereid is, zich in moeilijke dagen ter beschikking van de
Regeering te stellen - voortgezet.
Vergaderingen met de Leden van den Raad van Bijstand, gevormd door de met haar samenwerkende werkgevers- en werknemersorganisaties en met het College
van Vertegenwoordigers van Burgemeesters, werden
regelmatig gehouden.
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 dezer organisatie.
Voor de vele medewerking, ook op dit terrein van
haren arbeid ondervonden, is de Nationale Landstorm
Commissie zeer erkentelijk.
DE NATIONALE LANDSTORM COMMISSIE,
De Voorzitter,
L. F. DUYMAER VAN TWIST.
De Secretaris,
G. F. BOULOGNE.
Januari 1940.
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GEBRS. VAN OORD - WERKENDAM

Vraagt Uw Winkelier voor Schietprijzen

Aännemers van wegenbouw,
Water-, grond- en spoorwerken.

,,ZENITH PLATEEL"

ONDERAANNEMERS VAN RIJSWERKEN
HANDEL IN RIJSMATERIALEN

PLATEELBAKKERIJ "ZENITH"
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b. tot het aanleggen en opruimen van
versterkingen;
c. tot het aanbrengen en opruimen
van hindernissen en versperringen;
d. tot het aanleggen, herstellen en afgraven van waterkeeringen, daaronder
begrepen strand- en oeververdedigingen.
leder mannelijk inwoner, die den
18-jarigen leeftijd heeft bereikt en het
59ste levensjaar nog niet heeft volbracht,
en geschikt is om persoonlijke diensten
te verrichten, is verplicht om op het
eerste bevel, op tijd en plaats bij dat bevel bepaald, aanwezig te zijn en de hem
alsdan op te dragen werkzaamheden te
verrichten.
Het bevel en de opdracht kunnen
worden gegeven:
a. door den officier, die met de uitvoering van de hierboven omschreven
werkzaamheden is belast;
b. namens de onder a. bedoelde autoriteit door den Burgemeester der betrokken gemeente.
Het bevel en de opdracht worden allereerst gegeven aan die personen, die
uit hoofde van hun beroep, voor zoover
dat uit de gemeentelijke administratie
blijkt, bijzondere geschiktheid bezitten
tot het verrichten der werkzaamheden.
Indien op deze wijze niet de beschikking
over het benoodigde aantal personen
wordt verkregen, geschieden de verdere
oproepingen zooveel mogelijk in volgorde van den leeftijd, aanvangende met
de jongsten.
In het bevel wordt vermeld, of het
rijwiel van den opgeroepene zoo mogelijk, dient te worden medegebracht en
van welk gereedschap hij, zoo mogelijk,
moet voorzien zijn.
Van de werkzaamheden zijn vrijgesteld:
Leden van de Algemeene Rekenkamer, hoofden van departementen van
algemeen bestuur, leden van den Raad
van State, leden van de Staten-Generaal, leden van de dagelijksche besturen van overheids- en semi-overheidslichamen, geneeskundigen, apothekers
en veeartsen, geestelijken en bedienaren
van den godsdienst, militairen in werkelijken dienst, personen, deel uitmakende
van de rijks- en gemeentepolitie of van
een gemeentelijk brandweerkorps en
personen, ·die een verklaring van een
geneeskundige
overleggen,
waaruit
blijkt, dat zij w~gens ziekte, ziels- of
lichaamsgebreken blijvend ongeschikt
zijn om diensten te verrichten.
Slechts bij noodzaak, indien geen voldoende aantal andere personen beschikbaar is, worden het bevel en de opdracht gegeven aan:
personen, die een functie hebben te
vervullen bij een luchtbeschermingsdienst; personen, die lid zijn van een vrijwillige burgerwacht, welke als zoodanig
is toegelaten ingevolge de wet op de
weerkorpsen, personen, in dienst van
een bedrijf, hetwelk opdrachten uitvoert
ten behoeve van defensie-organen, voor
zoover vanwege den minister van Defensie wordt verklaard, dat deze personen voor de uitvoering dier opdrachten
in het betrokken bedrijf niet kunnen
worden gemist; personen die werkzaam
zijn bij een destructiebedrijf en personen, die lid zijn van een der transport-

Fa. ANDR. VISSER - STEENWIJK
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Eerste kwaliteit

Groente-, Bloem- en Landbouwzaden
Friesche Kleipootaardappelen, enz.
Op plaatsen, waar niet vertegenwoordigd, nog actieve verkoopers gevraagd.

niet overschrijden. Hiermede is meteen
een algemeene richtlijn aangegeven.
Er is intusschen een uitzonderingsmogelijkheid; daarover heeft de minister te
beschikken, aan wien een verzoek dienaangaande kan worden voorgelegd.
liet schijnt, dat een vergoedingsregeling voor zelfstandige vrijgezellen op
komende wegen is. De Minister heelt
haar bij de behandeling van zijn begrooting toegezegd. Men stuit echter bij de
uitwerking op groote moeilijkheden. Een
regeling van het menagegeld, die eveneens beloofd is, wordt spoedig verwacht.
Zij zal gelden voor allen, die met verlof
gaan: kostwinners en niet-kost-winners.

DISTRIBUTIEKAARTEN
VOOR MILITAIREN.

Prinses Beatrix voor het eerst op het ijs.

colonnes van de Nederlandsche Vereeniging "Het Roode Kruis" .

Vergoedingen.
Ter tegemoetkoming in de kosten van
levensonderhoud van zichzelf en van
degenen, voor wier levensonderhoud hij
aansprakelijk is, wordt aan dengene, die
persoonlijke diensten in den zin van deze
verordening verricht, een bedrag toegekend. Dit geschiedt door den officier, in
overleg met den burgemeester der gemeente, waarin de werkzaamheden
worden verricht. Het bedrag wordt berekend naar de normen, welke gelden
voor het loon, hetwelk wordt betaald
voor overeenkomstigen arbeid ter
plaatse, waar de werkzaamheden worden verricht.
Voor het eventueel gebruik van rijwiel en gereedschap wordt ook een vergoeding toegekend.
Het niet voldoen aan de bevelen wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste
drie maanden.
Ten aanzien van de werkzaamheden,
in deze verordening bedoeld, worden de
voorschriften der Arbeidswet buiten
werking gesteld.
De verordening kan worden aangehaald onder den titel "Verordening hulp
bij militaire werkzaamheden".

STUDIEVERLOF.
Aan dienstplichtigen, die hun eersteoefening hebben volbracht en hun studie
vóór 1 October 1940 kunnen beëindigen,
kan studieverlof worden verleend. Zij
kunnen daartoe een verzoekschrift indienen bij den Minister ven Defensie
door tusschenkomst van den rechtstreekschen commandant.

RUILING VAN VERLOF.
Ten aanzien van de verlofregeling is
nader bepaald, dat de commandant die
periodieke verloven aan militáiren verleent, onderlinge ruiling mag toestaan
tusschen militairen van gelijken rang en

1

1

indien het belang van den dienst zich
niet daartegen verzet.
Militairen die wegens hun godsdienstige overtuiging bezwaar hebben tegen
het reizen op Zondag, moet het periodiek verlof zoodanig worden verleend
dat zij niet op Zondag behoeven te reizen, echter met inachtneming van het
dienstbelang en de billijkheid ten opzichte der overige militairen van eenzelfde onderdeel.

VRIJDOM VAN PORT.
De Posterijen vestigen nog eens de
aandacht op het feit, dat alleen aan of
door militairen beneden den rang van
officier verzonden briefkaarten, als
briefkaart beschreven prentbriefkaarten
en nieuwsbladen tot en met een ·gewicht
van 100 gram portvrij zijn. Alle overige
stukken, dus ook brieven, prentbriefkaarten en kaartjes dienen steeds gewoon te worden gefrankeerd.

DE KOSTWINNERSVERGOEDING.
Medekostwinners en Menagevergoeding.
Geleidelijk is bekend geworden, dat
reeds met ingang van 10 December jl.
een wijziging van de kostwinnersvergoeding ten aanzien van het mede-kostwinnerschap en enkele daarmee samenhangende punten is tot stand gekomen.
De regeling voor het medekostwinnerschap maakt het mogelijk, dat gezinnen,
die zonder de uitkeering over gezinsinkomsten van f 40 en meer beschikten,
toch de vergoeding ontvingen.
Bij de berekening van de vergoeding
voor mede-kostwinners wordt thans het
loon van den vader niet langer voor ¾,
maar ten volle in rekening gebracht, om
na te gaan, of het gezin al of niet -over
f 40.- per week de beschikking heeft.
Blijft het hier onder, dan kan voor een
medekostwinner in het algemeen 80 pCt.
van het bedrag, dat deze afdroeg aan
het gezin, als vergoeding in aanmerking
komen.
Het totale gezinsinkomen mag de f 40
Het BESTE ADRES voor
en

MILITAIRE-

BURGERKLEE ,DING

is

GEBR. VAN M.AANEN
Prinses Mariestraat 2, hoek Frederikstr. 4
Telefoon 113392
Den Haag

Blijkens een mededeeling van den
Minister van Economische Zaken kun nen militairen, die niet in eigen voeding
zijn, zich, indien zij wegens ziekte en
dergelijke gevallen achterblijven van
verlof, na atloop van iedere week, dat
zulks voortduurt na het beëindigen van
het tijdsbestek gedurende hetwelk verlof is verleend - wenden tot den commandant van hun legeronderdeel met
het verzoek hun een verlofsdistributiekaart, geldig voor zeven dagen, te doen
toekomen. ·regen inlevering van deze
kaart wordt op een distributiekantoor
rantsoenboekje 1 verstrekt, hetgeen
bonnen bevat ter verkrijging van in
distributie gebrachte goederen, in een
hoeveelheid, benoodigd voor een week.

BIJZONDERE VESTIGINGSVERGUNNINGEN.
In verband met de mobilisatie.
De wet, strekkende tot wijziging van
de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, is
met ingang van 1 Januari 1940 in werking getreden. Dit brengt met zich mede,
dat de Kamers van Koophandel en Fabrieken alsdan bevoegd zijn in enkele
gevallen, welke verband houden met de
huidige mobilisatie, een bijzondere ver,
gunning te verleenen.
Zulk een bijzondere vergunning kan
worden verleend:
a . tot voortzetting van een bedrijf, indien in verband met buitengewone opkomst in werkelijken militairen dienst

J. W. C. C. TUCKER.

Op 12 Januari is te Nijmegen op 68jarigen leeftijd overleden de Kolonel der
Infanterie b.d. J. W. C. C. Tucker. De
Kolonel Tucker is jaren lang Commandant geweest van het Vrijwillig Landstormkorps "Twentsch Verband" en
Voorzitter van de Gewestelijke Landstorm Commissie "Twenthe".
Een fijn doosje , , •
maar een fijner
sigaartje.
Steek dat eens bij UI
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STOOMWASCHINR. ,,DE HOOP", ASSEN
Aanbevelend, H. v. d. WOUDE
Telefoon 2872 - Groningerstraat 226
van den ondernemer of den beheerder
een waarnemend beheerder optreedt,
alsmede in geval van wijziging in den
persoon van den waarnemend beheerder;
b. tot voortzetting van het in de desbetreffende inrichting uitgeoefende bedrijf bij terugkeer uit werkelijken dienst
van den onder a. bedoelden ondernemer
of beheerder;
c. tot vestiging van een inrichting,
indien het betreft het wederom doen
aanvangen, binnen dezelfde gemeente
en door denzelfden ondernemer, na zijn
terugkeer uit werkelijken dienst, van de
bedrijfsuitoefening, gestaakt in verband
met zijn buitengewone opkomst in werkelijken dienst.
De betrokkene behoeft in deze gevallen niet aan de vestigingseischen te voldoen. Nadere inlichtingen kunnen door
de Kamers van Koophandel en Fabrieken worden verstrekt.
Bij bovenbedoelde wetswijziging is
tevens bepaald, dat voortaan een bedrag van f 5.- verschuldigd is:
1. Bij een aanvraag om een vergunning tot vestiging van een inrichting;
voortzetting van het in een inrichting
uitgeoefende bedrijf in geval van wijziging in de persoon van ondernemers of
beheerders, alsmede ten aanzien van de
uitbreiding van het in een inrichting uitgeoefende bedrijf met een tak van détailhandel, ambacht of kleine nijverheid, gedurende den zg. ,.spertijd";
2. Bij de indiening van een met redenen omkleed beroepschrift bij den minister van Economische Zaken;
3. Voor het verkrijgen van de zg.
11 ministerieele verklaringen".
Voor een goeden gang van zaken is
het gewenscht, dat deze bedragen worden overgemaakt op de postrekening
31.92.61 van het departement van Economische Zaken, uitvoering Vestigingswet, Bezuidenhout, 's-Gravenhage, onder toevoeging resp. van de woorden:
aanvraag vergunning, beroepschrift,
ministerieele verklaring.
Met betrekking tot het onder 11 2" genoemde geval zij nog opgemerkt, dat het
gestorte bedrag wordt teruggegeven, ingeval van vernietiging der beslissing van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

DE LICHTING 1939.
Inlijving van nieuwe ploegen
dienstplichtigen.
De Regeeringspersdienst meldt: De
inlijving van de dienstplichtigen van de
lichting 1939, bestemd voor het 3e regiment genietroepen, 2e ploeg, is bepaald
op 12 Februari 1940.
De dienstplichtigen van de lichting
1939, bestemd voor opleiding tot paardenverzorger (hieronder niet begrepen
de verzorgers van het remonte-depot) en
tot paardenoppasser, 4e ploeg, worden
nader bestemd voor de regimenten veldartillerie. De inlijving van deze personen
is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, bepaald op 17 Juni 1940.

MEPPEL

Café-Restaurant SLOT
ZUIDEINDE

GARAGE - Tel. 2571

MOTORRIJTUIGEN.
Keuring van koplantaams.
Alleen nog gloeilampjes met napje
toegelaten.
Automobilisten en motorfietsrijders
worden aan het volgende herinnerd:
Na de laatste wijziging bepaalt de
Motor- en Rijwielbeschikking o.a. het
volgende inzake de keuring van koplantaarns van motorrijtuigen:
a. motorrijtuigen, welke vóór 1 Januari 1939 werden ingevoerd of hier te
lande vervaardigd, mogen tot 1 Januari
1942 blijven rijden met koplantaarns
zonder rijkskeur. In deze koplantaarns
mogen echter geen andere gloeilampjes
worden gebruikt dan gloeilampjes met
rijkskeur, of andere gloeilampjes met
hulpspiraal, welke door een metalen
napje is afgeschermd;
b. motorrijtuigen, welke na 31 December 1938 werden ingevoerd of hier te
lande vervaardigd, moeten reeds terstond van koplantaarns met rijkskeur
zijn voorzien en daarbij gebruik maken
van gloeilampjes met rijkskeur.

,,STELLING VAN AMSTERDAM".
De Gewestelijke Landstorm Commissie "Stelling van Amsterdam", zet het
nieuwe jaar in met de volgende propaganda-avonden:
16 Januari Amsterdam;
19
Nieuw-Vennep;
11
25
Hoofddorp;
11
1 Februari Krommenie.
-De propaganda-avond te Kudelstaart
vindt èveneens nog in Januari plaats,
tijdstip nog nader te bepalen.

ONTSLAG.
Bij Kon. besluit van 23 December is
aan Reserve-Majoor voor speciale diensten G. van Sitteren van het Vrijwillige
Landstormkorps Motordienst eervol ontslag verleend uit den militairen dienst.
Van Turkenburg's Zaadhandel te Bodegraven ontvingen wij een fraai geïllustreerde prijscourant voor 't jaar 1940.

REEDS MééR DAN

OPGERICHT 1765

WORMERVEER

MEELFABRIEK
OLIEFABRIEK
VEEVOEDERFABRIEK
RIJSTPELLERIJ
CACAOFABRIEK

Kisten-, Broeiramen- en Vntenfohriek
Zuideinde 13 NAALDWIJK Tel. 35

Dienstplichtigen van de hiervoor vermelde ploegen, die vrijstelling wegens
kostwinnerschap of wegens persoonlljke
onmisbaarheid dan wel uitstel van eerste oefening verlangen, kunnen daartoe
aanvraag doen. Voor zoover de inlijving
in Februari a.s. geschiedt, moet de aanvraag met den meesten spoed worden
ir.gezonden. Geldt het vrijstelling, dan
moet de aanvraag door of vanwege den
dienstplichtige worden gedaan bij den
burgemeester. Geldt het uitstel van eerste oefening, dan moet de dienstplichtige
een schriftelijk verzoek richten aan den
Minister van Defensie, bij voorkeur door
tusschenkomst van den burgemeester. Is
de reden van het verzoek gelegen in
dudiebelangen, dan moet een verklaring
werden bijgevoegd, afgegeven door het
hoofd van de onderwijsinrichting. Er
moet op worden gerekend, dat uitstel
van eerste oefening slechts op uiterst beperkte schaal zal worden verleend.

1832
Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V.
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Uit de afdeelingen
Alblasserdam. 20 December heeft in het Vereenigingsgebouw van d.e Ned. Herv. Kerk d.e
afdeeling van d.en B.V.L. een filmavond gehouden. Vertoond. werd. eerst de film "Ons
Prinsesje loopt" en d.aarna d.e Leger- en Vlootfilm. In zijn openingswoord sprak d.e heer v. d..
Koogh, voorzitter d.er aideeling, zijn blijdschap
er over uit, <lat voor hetgeen onze weermacht
aangaat zoo bijzonder veel belangstelling is,
wat ook weer te zien is aan d.e opkomst <lezen
avond.. Voorts <leed spr. mededeeling, <lat d.e
heer Jansen verhinderd. was <lezen avond op
te· tred.en. Wegens ziekte was de eerevoorzitter,
burgemeester Van Scheers, verhinderd. de vergadering bij te wonen. Aan het einde van de
vergadering d.eelde d.e voorzitter nog med.e,
dat overste Linden een gevaarlijke operatie had.
ondergaan, <loch <lat gehoopt mocht worden op
een algeheel herstel.
Anjum. De afdeeling van d.en B.V.L. kwam
onder leid.ing van M. U. Dijkstra in ledenvergadering bijeen. In zijn openingswoord gedacht de voorzi:tter in het bijzonder d.e B.V.L.ers d.ie in militairen d.ienst zijn en wees op d.e
beteekenis van d.en B.V.L. voor het heden. Na
notulen volgd.e jaarverslag van d.en plaatselijken
leider, waarin d.eze woord.en van groote waard.eering wijdde aan d.e nagedachtenis van den
ontslapen voorzitter d.er afdeeling, ,d en he r
S. Sijtsma. Er werden enkele prijzen uitgereikt
aan d.eelnemers d.er schietoefeningen. Hierna
sprak d.s. A. H. Piersma een opwekkend. woord..
Hij wees op het nàg altijd noodzakelijk zijn van
d.en B.V.L. Er moest meer eerbied zijn voor
recht en gezag en een beter opkomen tegen
de leus: ,,Geen God en geen meester". Spr.
wekte met kracht op onze beginselen uit te
d.ragen en <laar pal voor te -staan vooral in
onzen tijd. Aan het einde d.er vergadering ging
d.s. Piersma voor in dankgebed.
Beilen. 18 December hield d.e afdeeling Beilen
een propagand.a-bijeenkomst in het hotel Prakken. Nadat de voorzitter een inleidend woord.
had gesproken, waarin hij in het bijzonder welkom heette d.en heer Gerrits, als vertegenwoor-diger van het gewest Drenthe, en d.en heer De
Bruyn, secretaris van <lat gewest, werden d.e
films "Ons Prinsesje loopt" en "Nederland, let
op uw saeck" vertoond. De eerste v rwekte
herhaald.elijk vroolijkheid. Tusschen d.e beide
films sprak d.e heer De Bruyn een opwekkend
woord en in d.e pauze hield d.e heer Gerrits een
warm pleidooi voor d.en B.V.L. De bijeenkomst
werd besloten met het zingen van het "Wilhelmus".

is, werd. aan dezen avond geen officieel karakter gegeven en ging d.e uitreiking met minder
plechtighed.en gepaard d.an gewoonlijk. Den
prijswinnaars, welke niet in d.e gelegenheid
waren hun prijzen af te halen, werden ze thuis
gebracht. De plaatselijke leider d.eelde mede,
dat er d.it jaar geen bevorderingen waren tot
koning- of scherpschutter.
Enkele prijzen: 1e. Ant. Verheijen, 185 pt.;
2e. Ch. Klaassen, 181 pt.; 3e. W. Wouters, 178
pt.; 4e. C. v. d.. Veeken, 176 pt.; Se. A. d.e
Bruyn, 174 pt.

Hallum. Uitgaande van d.e afdeeling van den
B.V.L. en onder leiding van d.s. Geerds werd
in d.e Geref. Kerk alhier een geluidsfilm vertoond, waarmee vooral - te aanschouwen werd.
gegeven d.e land- en weermacht van ons land.
Ver-d er nog huiselijke tooneeltjes uit het Prinselijk gezin over Prinses Beatrix en opnamen
van een gehouden landdag. De heer Heukels
sprak een slotwoord en eindigde met d.ankgebed., nad.at d.e Avondzang was gezongen.

Diessen. 19 December had. d.e prijsuitdeeling
plaats van den B.V.L., zooals d.ie bij d.e j.l.
prijsverschieting zijn gewonnen: 1e pr. Fr. van
Hoof, Adr. Scheepens, W. Nouwens, J. Smetzers, F. Willems.
Gilze (N.B.). Zaterdagavond 16 December om
7 uur werden in café Faes aan het Steenakkerplein d.e prijzen uitgereikt van d.en <lezen zomer
gehouden schietwed.strijd. Daar het grootste
gedeelte d.er leden onder d.e wapens geroepen

Linden. 28 December hield.en d.e B.W. en
B.V.L. een vergadering in café "Het Kanon".
De voorzitter, d.e heer Jos. Bard.oei, opende
de bijeenkomst, waarna d.e secretaris de namen
d.er prijswinnaars voorlas, d.ie we hier laten

C. M. VAN DIEMEN

WEDGWOOD A LIVING TRADITION

Berlikum, Onder leid.ing van d.en heer A. M.
Hoekstra werd . alhier een goed.geslaagde vergadering gehouden van d.e leden van d.en B.V.L.
met de vrouwen. De voorzitter opende op gebruikelijke wijza. Na een kort openingswoord.
volgden notulen, waarna d.e heer Santema van
Oosterend een propagandistisch woord. sprak.
Plannen zullen worden beraamd om een openbare vergadering te houden. De heer Santema
eindigde met d.ankzegging.

VAANDELS
BEKERS
ME.CAil.LES
VLAGGEN
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Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dus
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daarvan en koopt dus geen andere
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Hengelo (G.). 27 December had in het feestgebouw "Concordia" een vergadering plaats
van d.en B.V.L. Als sprekers traden op kolonel
Van Ingen Schouten en d.e heer Jalink uit Apeld.oorn. De vergadering d.roeg een huishoudelijk
karakter. Nadat diverse punten, d.en B.V.L. betreffende, behandeld waren en verschillend.e
vragen naar genoegen beantwoord, nam kolonel
Van Ingen Schouten nogmaals het woord. Spr.
richtte zich nu tot d.en heer Lijftogt, die na
18 jaren trouwen d.ienst d.e rijen van den B.V.L.
gaat verlaten. Spr. memoreerd.e het vele werk,
dat het scheidende lid voor den B.V.L. heeft
verricht en bracht hem hiervoor namens allen
zijn warmen d.ank. Daarna werd d.en heer Lijflogt een gedenkplaat, tevens bewijs van eervol
ontslag, en een sigarenkoker, voorzien van
zilveren plaatje met inscriptie, aangeboden. De
heer Lijftogt dankte bewogen voor d.eze blijken
van waardeering. Hierna sloot kolonel Van
Ingen Schouten d.e vergadering, die, waarschijnlijk mede d.oor d.e gladheid d.er wegen,
minder goed. bezocht was d.an andere jaren.
Leende. In café J. Hulsen te Leende-Strijp
had 27 December d.e algemeene jaarvergadering
plaats, welke zeer druk werd bezocht. De
plaatselijke leider, de heer Jos. van d.er Zander,
opende d.e vergadering op d.e gebruikelijke wijze
en heette allen hartelijk welkom. Vervolgens
werd.en d.oor d.en plaatselijken leider d.e met
zorg samengestelde notulen der vorige vergadering voorgelezen, welke zonder eenige bemerking werden goedgekeurd. Hierna gaf spreker
een beknopt overzicht van het voornaamste
gebeuren in • het afgeloopen jaar. In d.en loop
van 1939 hadden 2 led.en- en 3 bestuursvergaderingen plaats.
Schietoefeningen werden -g ehouden in het
parochiehuis met K.S.O., d.e zgn. 6-daagsche,
waaraan d.oor circa 40 schutters werd d.eelgenomen. Vervolgens werden gehouden 8 schietoefeningen met scherp, en wel op 18 en 29 Juni,
23 Juli en 5, 6, 23, 26 en 27 Augustus, waaraan
eveneens circa 40 leden d.eelnamen.
Daarna had de prijsuitreiking plaats, welke
door d.e aanwezigen met groote belangstelling
werd. gadegeslagen. De eerste-prijswinnaar, d.e
heer L. Feijen met 89 pt., werd d.oor d.en
plaatselijken leider hartelijk gefeliciteerd..
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EN CIVIELE KLEEDING
GEMAAKT EN NAAR MAAT

LIJST VAN FILMVOORSTELLINGEN
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,,Nederland, let op U saeck
Lege,r- en Vlootfilm

.
. l oopt "
en " 0 ns PrinsesJe
AMSTERDAM
GELDERMALSEN
"
PIERSHIL
"
OOSTEREND
"
ANDIJK WEST
"
VOORSCHOTEN
"
NIEUW VENNEP
"
ADORP
"
HEINENOORD
"
's-HERT0GENB0SCH
"
OLDEMARKT
"
DEN HELDER
"
WESTERBORK
"
VUGHT
"
SMILDE
"
HOOFDDORP
"
ZUIDLAREN
"
MID.DELBURG
"
DRENTHE
"
MONDEN DER MAAS
"
VEENHUIZEN
"
MON.DEN DER MAAS
"
HASSELT
"
MONDEN DER MAAS
"
KROMMENIE
FEBRUARI
MON,DEN DER MAAS
"
's-G RAVEN MOER
"
MONDEN DER MAAS
"
DRENTHE
"
WILLEMSTAD
"
EMMER COMPASCUUM
"
ALPHEN a/d RIJN

7 FEBRUARI
HIJKEN
7
ALPHEN a/d RIJN
"
8
DRENTHE
"
8
NOORDWIJK
"
9
DRENTHE
"
9
NOORDWIJK
"
12
MONDEN DER MAAS
"
12
ST. MAARTENSDIJK
"
13
WESTMAAS
"
13
MONDEN DER MAAS
"
14
MON,DEN DER MAAS
"
14
G0U,DSWAARD
"
15
SLOOTDORP
"
15
KLAASWAAL
"
16
TERSCHUUR
"
16
TEXEL
"
19
DRENTHE
"
20
"
DRENTHE
21
"
DRENTHE
21
"
UTRECHT
22
"
DRENTHE
22
" NIEUWERKERK a/d IJSSEL
23
PESSE
"
23
BIERUM
"
26
MONDEN DER MAAS
"
27
MONDEN DER MAAS
"
27
OUDEWATER
"
28
OUD-BEIJERLAND
"
28
KRIMPEN a/d LEK
"
29
STADSKANAAL
"
29
SCHOONHOVEN

A. J. Jans en J. Ermers. De prijzen werden
als volgt behaald: klasse A: W. Stevens 150 pt.,
L. Lucassen 148 pt. met 1 x 49 pt., G. J. van
Boekel 148 pt., J. J. Thijssen 145 pt. met
1 x 48 pt.; klasse B: A. Opsteeg 145 pt., J.
Verhallen Gzn. 142 pt. met 1 x 47 pl., L. van
der Venne 142 pt. met 1 x 46 pt., Jan Cuppen
142 pt. met 1 x 45 pt., W. Weijers 140 pt.

de nieuwe Leger- en Vlootfilm en "Ons Prinl!lesje loopt". Vooral bij de midda.gvoorstclling
was de zaal tjokvol. De heer F. Jalink, van
Apeldoorn, hield een flinke propaganda-speech,
die er goed in viel.
·
's Avonds waren ook huisgenooten van vrijwilligers en andere genoodigden aanwezig. De
heer dr. G. van Heuven, voorzitter van de
plaatselijk~ commissie, sprak een kort welkomstwoord. Spr. bracht hartelijk dank aan de

16
16
17
17
18
18
19
19
De Commandant van het Vrijwillige Landstormkorps "Veluwzoom", Res. Luitenant-Kolonel
J. W. Buurman, gemobiliseerd.
volgen: klasse A: Jos. Willems, P. v. Beme,
P. Claassen, L. d. Vocht, W. A. Peeters, Chr.
Arnts, P. Bloemen, H. Lamers; klasse B: B. v.
Hees, Th. Claassen, G. Jaspers, P. Arnts, G.
Schoenmakers, P. Eibers, Th. Loeffen, J. Driessen; klasse C: H. Arnts, J. Peeters, P. v. d.
Berg, H. Peters Gz., G. Keijzers, M. Eibers,
A. M. Eibers, M. v. d. Berg. De voorzitter complimenteerde de leden met de behaalde successen en dankte daarna alle leden voor wat
ze deden voor de B.W. en den B.V.L.

Middelburg. De B.V.L. houdt op 26 Januari
a.s., des avonds in het Schuttershof te Middel-

burg, een propagandavergadering voor Walcheren. Vertoond zullen worden de films "Nederland, let op uw saeck" en "Ons Prinsesje
loopt". Voorts zal mr. Bijleveld, uit Amsterdam,
spreken over: ,.Nationaal, juist nu!".

Nieuwleusen, 13 Dec. De B.V.L. kwam weer
in vergadering bijeen. De heer L. Vos, onder
wiens leiding deze avond stond, heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder den
heer J. P. Backx, burgemeester van Nieuwleusen, den heer De Koning, burgemeester van
Zwartsluis, en den heer De Bruyn uit Steenwijk.
Na de mededeeling, dat de heer Meijer, hoofd
der bijzondere school alhier, tijdelijk zal optreden als leider, wegens mobilisatie van den
heer v. d. Kamp, werd het aardige filmpje
,.Ons Prinsesje loopt" vertoond.
Door burgemeester De Koning werd vervolgens een boeiende rede uitgesproken, waarin
hij uitvoerig aantoonde, dat de B.V.L. zich juist
in deze tijden met volle kracht moet handhaven. Immers, het zou kunnen gebeuren, dat,
evenals na den wereldoorlog, ook na dezen
oorlog een vloedgolf van revolutie over Europa
waart en dan zal de B.V.L. klaar moeten staan
om deze ellende buiten onze grenzen te houden.
Na de pauze, waarin eenige taarten werden
verloot, reikte de burgemeester van Nieuwleusen de prijzen voor het schieten aan de
winnaars uit, en wel aan de heeren: H. Haasjes
(koningschutter) L. Pette, J. de Lange, J. de
Boer (scherpschutter); J. Huzen, G. Brink, J.
Frederiks (schutter le klas); B. Westerik
(schutter 2e klas); K. Dunnink, D. Kleen, J.
Teien, J. Huzen, J. Stolte, J. Frederiks (brevet).
In zijn toespraak wees burgemeester J. P.
Backx er uitdrukkelijk op, dat de leden geregeJ.d aan de schietoefeningen moeten deelnemen, teneinde paraat te zijn wanneer het
vaderland hun diensten zou inroepen.
Na het vertoonen van de film "Nederland,
let op uw saeck", welke met groote aandacht
door de aanwezigen gevolgd werd, dankte de
heer L. Vos de sprekers van dezen avond en
werd door allen het "Wilhelmus" gezongen.
Oeffelt. In de zaal Th. Wientjes werd de
jaarlijksche samenkomst gehouden. Op de
bijeenkomst drukte ditmaal het stempel der
tijdsomstandigheden, daar vele leden in verband met de mobilisatie niet aanwezig konden
zijn. De overige, niet gemobiliseerde, leden
gaven door een flinke opkomst blijk van hun
belangstelling. Naast het volledige bestuur was
ook aanwezig de heer C. J. J. Remmen, voorzitter der plaatselijke landstormcommissie.
Na de opening met den gebruikelijken groet
doet de plaatselijke leider eenige me-d edeelingen. In de eerste plaats memoreert hij het
heengaan van den voorzitter, den heer C. v.
Hooy, die na twintig jaren leiderschap zijn taak
aan jongere krachten meende te moeten overlaten. Voor zijn velen arbeid in het belang der

N.V. v. HOUWENINGE & IJSSELSTIJN
BLOEMENMAGAZIJN
LANGE HOUTSTRAAT 17, 's-GRAVENHAGE

afdeeling werd hem door den plaatselijken
leider hartelijk dank gebracht. De bestuursaanvulling werd nog even aangehouden.
Inzake de gehouden schietwedstrijden, die
in verband met de inname der wapens niet
volledig konden worden afgewerkt, werd een
regeling getroffen. Hierna kon de definitieve
uitslag worden vastgesteld. De winterschietoefeningen zullen eventueel nog gehouden
worden.
Alsdan gaf de plaatselijke leider zijn jaarlijksch overzicht, voor een deel ook gewijd aan
de huidige omstandigheden. Herdacht. werd een
der jongste vrijwilligers, nl. Joh. Geurts, die
bij de vervulling zijner vaderlandsche plichten
in Den Haag het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Het verslag oogstte een dankbaar
applaus. Hierna had de uitreiking der prijzen
plaats. Daar de gebruikelijke schietwedstrijd
ditmaal niet kon plaats hebben, werden de
uren in gezellig samenzijn doorgebracht.
't Was weer een goed geslaagde landstormavond.

Res. Luit.-Kolonel T. Beets, Commandant van
het Landstormkorps "West-Brabantsch Verband", is gemobiliseerd en vervult thans een
belangrijke functie bij de Vesting Holland.
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Voorst. De plaatselijke afdeeling van den
B.V.L. hield op Vrijdag 29 December een tweede
ontspanningsbijeenkomst met de gemobiliseerden uit de omgeving. Een vorigen keer was er
een schietwedstrijd, thans had te Voorst in "Het
Wapen van Gelderland" een propaganda-filmvoorstelling plaats, 's middags om 2 uur en
's avonds om half acht, daar deze op 9 Nov~mber destijds waren afgelast. Vertoond werden

OPEL AUTOMOBIELEN
Product va n Genera! l\lotors

Offi cinl Denier
FIRMA J. L. SPOORMAKER - ROTTERDAM
Nieuwe Binnenweg 446 - Tel. 35780 (3 lijnen)

Stramproij. 18 Dec. j.l. werd een door leider
goed voorbereide en door voo~verkoop plaatskaarten financieel verzekerde filmavond gehouden in het patronaat. Om 7 uur opende voorzitter J. F. H. Stroux voor een volle zaal o.m.
als volgt: We hebben dezen avond op touw
gezet voor 'n tweeledig doel, en wel: 1e. het
batig saldo te besteden aan het zenden van een
Kerstpakket aan iederen gemobiliseerde uit de
gemeente; 2e. door de te vertoonen films een
kijk te geven op ons leger in het algemeen,
De films: 40-jarig Regeeringsjubileum van
H.M. de Koningin, ,,Nederland, let op uw
saeck" en "Ons Prinsesje loopt", werden met
volle aandacht gevolgd en vonden een dankbaar applaus, waarna de voorzitter onder dank
voor de medewerking sloot.
Aan 46 gemobiliseerden kon een Kerstpakket
worden toegezonden.
Velp. In het Bondshotel "De Nachtegaal" van
de wed. J. Peulings, aan den Rijksweg alhier,
had de jaarlijksche uitreikinl! der prijzen plaats
van de schietoefeningen. De uitreiking der
prijzen geschiedde door burgemeester L. Ficq
in tegenwoordigheid van de heeren wethouders

G. PH. SCHELTENS
OlTDESTnAAT 74 - l(Al\1f'EN
Sedert 1890 een zeer goed adres voor

UNIFORMEN

Kolonel Gen. Staf K. L. Rozendaal, Hoofd Sectie VI, Hoofdkwartier Veldleger.
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F. BONTKES GOSSELAAR
IN EFFECTEN

GRONINGEN

vele ingezetenen, die bij de rondgang in het
dorp zooveel hadden bijgedragen om eenige
ontspanning onder de militairen te brengen
Nog deelde de voorzitter mede, dat in JQ39
voor toekenning van brevetten in aanmerking
kwamen, nl. koningschutter: J. de Ruiter, wnd.
pl. leider te Apeldoorn, G. J. Th. Hunnekink
en H. E. Kloosterboer, ieder met 195 pt.
In de pauze van de films sprak ook nu weer
de heer Jalink de aanwezigen toe en spoorde
aan zich als één man te scharen om den troon
van Oranje en het wettig gezag krachtig te
steunen. Na afloop gingen allen als groote
vrienden van den B.V L. en met meer liefde
voor ons geliefd Oranjehuis huiswaarts.

Wanneperveen. De afd. Wanneperveen van
den B.V.L. kwam in jaarvergadering bijeen, die
geopend werd door ds. Hoekstra. Vervolgens
werd vertoond de film "Ons Prinsesje loopt"
en het eerste gedeelte van de film "Ned"rland,
let op uw saeck". De burgemeester van Zwartsluis, de heer De Koning, hield een boeiende
en leerzame rede over den B.V.L. Spr. zette
op zeer duidelijke wijze de taak uiteen van den
B.V.L., ook in mobilisatietijd. Hierna volgde het
tweede en derde gedeelte van bovengenoemde
film. Ds. Hoekstra sloot deze goed l!eslaagde
vergadering, die door zeer velen bijgewoond
werd, op de gebruikelijke wijze.
Warns, 12 Dec. Jaarvergadering van de afd.
Warns en omstreken van den B.V.L. in het
lokaal der Geref. Gemeente alhier. D'! voorzitter van de plaatselijke commissie, de heer
S. J. Ybema, opende deze ver!!adering met
gebed en sprak een inleidend woord, waarin hij
sprak over ons samenkomen in woeli!!e en
ernstige tijden, en bijzonder herdacht de leden,
welke niet aanwezig konden zijn wegens hun
vertoeven aan kust en grenzen, om te waken
voor de neutraliteit van ons vaderland. De
plaatselijke commandant, de heer P. S. Aukema, gaf een overzicht van het werk Vlln onze
afdeeling in het af!!elopen jaar. Hij stond o.a.
stil bij den Landda{! te Sexbierum, bij de
schietoefeninl!en, welke door de mobilisatie
moesten worden afgelast. Bij het punt "algemeene besprekingen" werd lang gesproken over
de oproeping van het Vrijw. Motorkorps, welke
vragen door den commandant n,iar genoelfen
werden beantwoord. Wegens de tijdsomstandi!!heden werd van een openbare propagandasamenkomst dezen winter afl!ezien. D'! binn"ngekomen prijzen voor den schietwedstriid, welke
moest worden afgelast, werden nu door een
1,joelwedstrijd aan den man gebracht. 't Was al
half elf, toen de voorzitter deze welgeslaagde
vergadering met dank aan God sloot.
IJmuiden, De afd. IJmuiden hield 15 December in de concertzaal "De Griffioen" een consolidatie-bijeenkomst. De voorzitter. notari~ J.
H. A . M. Anten, heette allen hartelijk welkom,
in het bijzonder den luit-kolonel b.d. P. S.
Hartogh Heys van Zouteveen, secretaris der
gewestelijke landstormcommissie, en den spreker van dez-en avond, mr. H . de Boer, prooagandist van de nationale landstormcommissie.

FIRMA J. B. KöSTER - ALKMAAR
TELEF. 2916

De overledene was: Kolonel der lnfanterie b.d.: Officier in de
Orde van Oranje-Nas,au: Oud-Commandant en Oud-Voorzitter
van het Twentsch Verband van den Bijz. Vrijw. Landstorm.

M. Th. L. TT!î.T<ETHIUSTINX.
J. W. L. TUCJrnn.
J. F E. TTTCI<lrn.
M. M. E. TîlCKER.
Th. M. F. KLINKENBERG-SEVENSTERN.
L. KLINKENBEnr..
n. M. E. F. SEVENSTEnN.
l\I SEVENSTE llN-1\r An nES en Kinct.
M. P. C. T. BEl\fEUIANS-SEVENSTERN.
S. J. C. M. BEl\rELl\IANS en Kind.
Familie TUCKER
Familie HlJSTTNX.
Familie SEVENSTERN.

NT.TMEGEN, 12 Januari 1940.
Groesbeekscheweg 329.
De H. !\ris van Requiem heeft plaats gehad Dinsdag 1G
Januari l.i. in de Kapel van "Iluize Sint Anna" te
Nijmegen. waarna de begrafenis aldaar.

G. M. A. STEYLEN
DONKERSTRAAT 50 -

HARDERWIJK
TELEFOON 141

opa - tiran - zwijn - fiets - uiver - foto krijg - ros - geweer - pijp - schoonbroeder - duikboot - microfoon - bluffer mededinger - draf - kikker - ivoor kerker - valscherm.

GROEP B.
(Boven de 10 jaar.)
Om de ander.
p.s.z.g.l
e.v.l.p.e

JOHANNES, WILHELMUS, CHRISTOPHORUS,
COENRADUS TUCKER,
Fchtgenont van Vronwe
Maria, Tb. L. Hustinx,
na mef>rmalen gesterkt te zi.in door cl(• Genademidrlelcn
van _onzP_ Moeder de H. Kerk, op 68-jarigen leeftijd, in
.,IImze Smt Anna" is overleden.

Maastricht:

k.f.i.p.t
b.u.d.g.m
k.r.o.a.l
m.c.o.o.n
l.i.e.a.t
r.o.w.r.t
f.t.a.b.m
m.t.e.a.r
p.n.o.f .l
f.u. t.a.d
s.e.u.bJ
g.l.b.u.s
k.p.r.m.d
v.u.t.r.n
k.r.t.o.m
h.n.w.g.n
r.k.n.o.k
s.o.f.e.r
z.m.r.o.d
t.e.k.p.e
Sommige prijswinnaars menen, dat
hun naam niet in "Het Landstormblad"
vermeld wordt. Hierin vergissen zij zich
echter. De zaak zit zó: wanneer de gelukkigen hun prijs ontvangen, kan de
naam niet meer in het eerstvolgend
nummer gedrukt worden. Want ik wacht
altijd op inzenders, die achteraan komen, omdat hun vader of broer als
tweede lezer de krant wat laat ontvangen. Daarom kan ik dus de uitslag niet
in het eerstvolgend nummer meedelen,
maar wel in het daarna verschijnende.
Prijswinnaars.
Freddie Gazendam te 's-Gravenhage.
Mej. M. Gans te Monster.
Gerrit Hase te Capelle a.d. IJ.
Joh. Koets te Grijpskerke.
C. Korteweg te Alblasserdam.
L. Mooijman te 's-Gravenhage.
G. Oudenes te Berkenwoude.
F. Dapper te Jaarsveld.
Tjeerd de Jong te Westergeest.
Sjoerd Nauta te Leeuwarden.
Oplossing der vorige raadsels.
dun - licht - lelijk - vol - arm - jong klein - bedroefd - lang - smal - laag wijd - vet - licht - zwak - vast - koud vlug - wijs - zoet - laat - krom - laf netjes.

GROEP A.
(Onder de 10 jaar.)
Invulraadsel.
v1..a
mel .. an
soe .. ot
ach .. ien
da .. eld
mo .. ik
ij .. chots
o .. er
Ie .. er
a .. a
oo .. ing
ra .. ort
ba .. er
mo .. er
mel .. oe
sto .. er
ker .. lok
kwa .. a
o .. o
ko .. ie
schi .. er
dau .. orm
tafe .. aken
zolde .. aam
Probeer eens bovenstaande woorden
aan te vullen met twee gelijke letters.

ASBEST-CEMENT PLATEN
GEGAL V. PLATEN
ASBEST- CEMENT BUIZEN
it voorraad Jevèrhaar

Iedere maand is voor de beste oplossers een tiental prachtige boeken als
prijzen beschikbaar. Na de ontvangst
van de krant heb je veertien dagen tijd
met het inzenden van de oplossingen.
i~figiir~A~:EN

N.V.

Of je op moet houden als je vijftien
jaar bent? Volstrekt niet! Onder de
deelnemers zijn er zelfs van twintig e11
veertig jaar.
Kinderen uit één gezin kunnen hun
oplossingen in één brief opzenden.

"Neen!" riep Anton door het raam
Tot een club van zijn kornuiten;
,,Voetbal jullie maar alleen!
Ik kom deze keer niet buiten!
Vader die ligt aan de grens;
Toen ie ging, moest ik beloven,
Dat ik Moe flink helpen zou;
Dan hoeft zij niet zo te sloven!" ....
Anton stapte heel kordaat
Naar het donkere, koude schuurtje,
Waar hij houtjes hakken ging
Voor een lekker vlammend vuurtje.
Maar toen hij een hele poos
Zuchtend, hijgend had staan hakken,
Holde hij naar 't voetbalveld,
Of de koorts hem had te pakken ...
Anton! kleine, ferme vent!
Jij beschaamt veel grote mensen;
Jou en jongens van jouw slag
Wil ik graag veel goeds toe wensen .
En de meisjes, die als gij
Moeders zorgen mee verlichten,
Wens ik ook niets minder toe
Bij haar trouwe kinderplichten,

Suf en luier niet op schooll
Klim steeds hoger op de sporten!
Schaam je, als je beter kunt,
Voor ongunstige rapporten!
Jongens, Meisjes! allemaal
Vreugd en voorspoed op je wegen!
Met je Ouders, zusters, broers
's Heren rijke, beste zegen!

c. w.
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ROTTERDAM
TELEF. 11606 WEGENBOUW- EN STOOMWALSENBEDRIJF

Aannemer van grond- en
bouwwerken
Transporten door geheel
Nede1·!and

C.M.V.DJNKELLAND'S
ZUIVELPRODUCTEN
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HONIG's
MAIZENA

Fa. C. llAGEMAN & ZN.
TEL. 11
NEDERHORST DEN BERG
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STRIJKINRICHTING

TRANSFORMATOREN- EN
APPARATENFABRIEK

UTRECHT
Geheel naar de eischen des
UNIFORM-KLEERMAKERIJ • Coupeur steeds te ontbieden tïds ingericht.
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LAREN N.H.
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• Vraagt voor Uw uitstapjes per autobus eens inlichtingen
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Adres Schiedam:
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Voorts veel vreugd bij sport en speU
Weinig wonden, weinig builen!
Heel veel stof voor jool en scherts!
En slechts weinig stof tot huilen!

TUIN-, BLOEMJAN SNEL
EN LANDBOUWZADEN
Nederhorst den Berg Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek

Dagelijksche Auto- en l\Iotor•
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Rotterdam - Utrecht
Den Haag - Leiden - Delft •
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TE LEF. 2841 - G011INCilE:'II

BIJLOO'S

KRANS,

Vraagt onze tarieven,
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FIRMA J. MONSTER
~-·~:r.T~~;~~!~:ie~~1/tt:~
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, SIGAAR tS PRIMA

PAPENDRECHT

Voor Jong Nederland

~et groote droefheid geven wi.i kennis, dat heden mi.in
lieve l\fon, on7e lieve Vader. nehuwrl- rn Grootvader,
Broeder en Behuwdbroeder, de IIoogEdclgestrenge Heer

De . Steeg:

MAATSCHAPPIJ VOOR VLIEGTUIGBOUW N.V.

Deze consolidatie-bijeenkomst, aldus spr., staat
ook hier in het teeken der mobilisatie Dit jaar
geen propaganda-avond met prijsuitreiking,
daar 50 pct. der leden thans aan 's lands grenzen staan. Wij allen, aldus spr., dienen ons op
dit oogenblik de revolutieneigingen te herinneren van den vorigen wereldoorlog, toen ook
het revolutiespook kwam opdagen. Juist nu en
in de komende jaren dienen wij paraat te zijn.
Na het zingen van het "Wilhelmus" deed de
luit.-kolonel b.d. P. S. Harto)!h Heys van Zouteveen eenige mededeelingen. Door de mobilisatie
en de afwezigheid van zeer vele B V.L.-ers is
het dit jaar en zeer waarschijnlijk de gehzele
mobilisatie, niet mogelijk schietwedstrijden te
houden. In plaats van propaganda-avonden
zullen consolidatie-avonden worden gehouden.
Na de pauze was het woord aan den spreker
van dezen avond, mr. H. de Boer, over het
onderwerp: .,Wij willen Neerland houden".
De tijd van Willem van Oranje, aldus spr.,
is voor ons Nederlanders van het allergrootste
belang geweest. Uitvoerig schetste spr. de historie van het Huis van Oranje in verband met
den gevoerden langdurigen strijd om de rechten
en vrijheden van ons Nederlanders.
Notaris Anten dankte dezen spreker voor
zijn gloedvolle woorden, die door de aanwezigen
met de meeste aandacht werden gevolgd.
Voorts bracht spr. dank aan het actieve bestuur
der plaatselijke afdeeling voor zijn vele en
nuttige werkzaamheden voor den B.V.L.

v.l.a.h.l
k.r.o.g.l

~
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Militaire en burgerkleeding gemaakt en n.m.
Gaarne reizigersbezoek op aanvraag

t

Nijmegen:
Amsterdam:
Delft:
Arnhem:
llerkenrath:

-

Vraagt onze prijscourant D

Firma C. en S. VALKENBURG &Co.

P.

BE

Hu.

J.
Aa

SCHERPENZEEL (Geld.)
Tel. 7 • Telegrammen

SIMON-VALKENBURG

,,TRANSFORMA" ~-

Fa b r i ka n te n va n :
TELEFooN 9G610-9G511 Diverse soorten Singelband, TouwKARPERWEG 37-41 j
AMSTERDAM czum> werk en Techn. Banden en Weefsels

SCI

Ver
TAl

9

~
KONINKLUKE: BEGEER

1

DIKEMA & CHABOT'S HANDEL MIJ. N.V.
ROTTER,DAM

IJZER & STAAL

1

SPORTPRIJZEN

I IJSSELMUIDEN

PRACTISCHE
HUISVROUW
KOOPT

BIJ

Garage "VITESSE"
A. A. DE ZEEUW
Scheldekade 57 - Telefoon 123
TERNEUZEN
Luxe verhuur-inricht. Prima
materiaal. Ervaren personeel.

,
:,
g
' ~D '
,

1

Telef. 246 KAMPEN

'

.

LEDERWARENFABRIEK

Levering op strengste keur

SCHIETSCHIJVEN DE VOLHARDING

' C] . '
N.V.

gedrukt ~P speci_aal
vervaardigd schietschijvencarton

v.h. Fa. GROENENDIJK

., to):>
' c. .'
'"

. '

S ,LAGHEKSTR. 90-94

HET ~C::;\; ~orloeet~o~eJl::
POST.TESKADE 23-25
en Belastingzaken is :
TELEFOON No. 858G7
A M S TE R DAM
•
SPECIAL T TET T J N Kantoor: Kerkstraat 3, Berkel
MILITAIRE UITRUSTINGEN en Rodenrijs - Telef. 62 en 63
PRA C TIJK SINDS 1921

A BERGHOUT

.---------ALBERTS' MACHINES
v. d. SCHOENMAKERIJ

d
ROTTERDAM Z
VROOM
& BERICHT :f ~ed e B\~.~~~~
·
'
TELEFOON t 13-861
QREESMANN ----Geachte D a m e s ! ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Wilt (1 tot aller tevredenheid
trakteeren , neemt dan onze
fijne Dê-Dê-Wafels
ZIEKENHUISVERPLEGINGnd ,
Belef'fcl
aanhPveie
EN OPERATIEKOSTEN
R. DIJKSTRA'S BAKKERIJ
verzekert
BU
DOKKUM
tegen enkele centen per week

:k/J
verzekering Maatschappij.

TIMMERWERKEN
bij de
TELEFOON No. 1

BERGAMBACHT ·

Concurreerende prijzen

Vlugge levering

-Vra1tgt
cier Maaprospectus
tschappij : ten k a ntore
Oude Koemarkt 35, Sneek.

N.V. Zaadhandel en
Boomkweekerijen
WED. P. DE JONGH • GOES

harde werkers.

FTIANSCHE KERKSTR · 20
TELEFOON No. 778274
V O O R B U R G
•

•
Selectiebedrijf
van tuin. , bloem- en landbouwzaden,
zaaigraaen, pootaa1dappelen,
vr~cnt- en/erboomen

Firma KLAAS FOPPEN Rzn.

VERHEUL9S f
VEEVOEDERS
•

RQT T ERDAM

VRAAGT PRIJSCOURANTEN
HET ADRES VOOR
8
LUXE VERHUUR EN TAXI'S
&
Coöp. Zuivelfabriek
Kon.Zaadteelt en Zaadhandel
Aanneming van sloopwerken Reist per A A A Busdienst en Koren - Malerij
Handel in gebr. materialen
n a ar
"E M M E N"
ENKHUIZEN
Telef. 56817-51282
Apeldoorn, Arnhem en Ede
NOORD-BARGE
TUIN-, BLOEM- EN
LANDBOUWZADEN
's-Gravenw. 267, Rotterdam Specia le L u x e Touringca rs Leve r a n e i er van
voor Gezelscha ppen
PRIMA ZUIVELPRODUCTEN Levering uitsluit. a . d. h a n·del
Gebrs. ROBART . Apeldoorn EN FOURAGE-ARTIKELEN
De F r i e s c h e Zaadhandel
Marktstraat 8 • Telefoon 2871

N.V. INGENIEURSBUREAU

v/h. B. C. CRAMER

WAPENVELD

N.V. Gebr. BOLSIUS
SCHIJNDEL

"ALPENGLOEI"
Kaarsen- en Lichtenfabriek

N.V. SLUIS

Fa. Wed. H. VAN DAM

f 55.-

J.

BLOEMEN MAGAZIJN
H. J. BARMENTLOO

JAVASTRAAT 43
DEN HAAG - TEL.111561

A. J. DE B00 & ZN.
BENZINE • PETROLEUM - OLiëN EN VETTEN
MACHINEKAMERBEHOEFTEN
MOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM v. Y.
TRANSPORT naa r a lle pla atsen
Ingericht voor zwaar hijsch werk tot 7000 K. G.

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

VERVEN
ROTTERDAM • TEL. 45980

Wegenbouw en waterwerken • Verhuur aannemersmateriaal
A a n n e m e r s van grond-, spoor-, hei- en betonwerken

VOOR Wl1iEBROOD

TELEFOON No. 53

BEGUNSTIGT UW
ADVERTEERDERS!

Vraagt onze Agentschapsvoorw,

ZANEN VERSTOEP N.v.

1-10EVEI..S

P. DE VOGEL Pzn.

IZADEN 1

Uitsluitend

N.V. A. HOBBEL

~
Overal

het beste

DELFT

HOOIKADE 30

Huisbranden lndustriekolen

FIRMA A. ZWAAN Jr. N.V.
ZAADTEELT • ZAADHANDEL
ENKHUIZEN

ZOETERMEER

•

L. BOOMSMA

Bouwkundige • Makelaar.
Expert
Stoomwasscherij "DE MAAS" Administratie en onderhoud
va n va ste goederen
FinI\1A
Hypotheken - Assurantiën
SCHTIEUDETTS EN TROUW
Nassaukade 118-119, A'dam W.
IJSSELMONDE
Gem . Giro B 749
Verzending door het geh. land Postch èque-en Girodienst 2870
Tel. 82521 - 85421
TARIEVEN OP AANVRAAG

TELEFOON 457

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

NOORDER GLASHANDEL J. v. OOSTENDORP

ROTTERDAM • v. d. Duijnstraat 50 - Franciscastraat 17-27
GLAS-IN-LOOD Tel. 4143G 43436. Na 6 uur n .m . 41662/30ï78
AUTORUITEN
Filiaa l: DOTIDRECIIT - Vest 1 - Tel. 3ü83

N.V. Centrale Handelsmij. Coevorden

T elef. 14 en 128
Dir. J. J{uipers
0 0 L T G E N 5 P LAAT
Depot Nourij en v. d. Lande, Deventer,
============:.....:v::...:e:..:r..:.t.:.eg::,e:_:n..:.w::...:0::...:0::...:r:...:d::.:i:.'.'.·g:.:_d en N.V. Calvé, Delft _ _ _ _ __

BERKEL EN RODENRIJS

Wemeldinge
Aannemer van Gronden Waterwerken
Wegenbouw

BODEGRAVEN

Fa. G. J. Wouda, Oranjewoud
Zaden en orig.Friesch pootgoed
vraagt nog
LANDSTORMERS
om in plaa tsen, wa nr we nog
niet vertegenwoordigd zijn,

Speci aal-hu rea11 voor
WATERREINIGING
WADDINXVEEN
EN
.
WATERTECHNIEK O PS L AGP LA A T S E N
's-GRAVENHAGE:
Sweelincklaan te Bilthoven
Fahrenheitstr. 3 4 3
ROTTERDAM:
Zwaansh a ls 11 9- 121
Vraagt prijs van TRIPLEX
in diverse soorten en dikten
FIRMA

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF
HERENP AK REINIGEN f 2.STOMEN

van kamg. whipcord
MAISON GERMAN
DEN BOSCH
Hinthamerstraat 153

J. Lindenhergh Czn~

l

BOLNES (DI.J TIOTTERDAl\r)
Telefoon (Ridderkerk) no. 305 j
Scheepsluchtkappen en
ijzeren Scheepsslaap- VRAAGT PRIJSCOURANT
kooi en, - Stampwerk,
Plaatconstructie enz.

UNIFORMEN
van kamg. whipcord

TURKENBURC
z ADEN

GROOT'

Arnemuiden (Zld.) • Telef. 19
Garn.-pellerij en Groothandel
Dage lijks ver sche gep elde en
ongep elde gar na le n tegen
sterk con curreer ende prijzen
Het b"este adres
voor den groot- en kleinhandel

,,EKSTEEN" N.V. Houthandel "ALBLAS"

FIRMA

JOH. LEKKERKERKER

BERG HUIZER
PAPIERFABRIEK

Voorstraa t 257 - Telef. 4796
Sinds ruim 25 jaar
het adres voor
prijzen op luxe en
huishoudelijk gebied
Verzending naar alle plaatsen

ROTTERDAM
Tel. No. 53490 (5 lijnen)
JUTEZAKKEN
voor alle doeleinden
SPECIAAL ZANDZAKKEN
voor LUCHTBESCHERMING

N.V. Timmerfabriek "DE CONCURRENT"

Speciaal adres voor Woningbouw
-----------,,=-.=-.=-.=-.=-.=-.=-.=-.=-:::,:,:,:,:,:,:~-

Vraagt een agentsch ap
· · aan,
-d a t zeer Ioonen d k an Z!Jn
voor

P.J.HECKER,DORDRECHT

ZAKKENCENTRALE N.V.

Langere verpleegduur:
00 dagen, ook bij besmettelijke
BORINGEN, BRONNEN
ziekten t>n op eratie.
Hoogere operatiekostenverB U 1 5 LE I D I NGEN
goeding.
BETONBOUW - HEIWERKEN
Kind eren verlaagde premie. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GARAGE.,,BOOJJ"

Si nd s 1898
onheS t reden de beSie
ALBERT S & Co., C.V.,
A'dam-C., Warmoesstr. 78

VRAAG PRIJSOPGAAF VOOR UW

VISSER
li SMIT
PAPENDRECHT

ZAANDAM
Vraagt ons prijs van

BASALTINETROTTOIRTEGELS

H. v. VEEN - KISTENFABRIEK

LEVERANCIERS VAN DE OFFICIEELE L~NDSTORMMEDAILLES

N.V. NEDERL. BASALT Mij

ZIJN UITSTEKEND

I N 5 1 G N Es

-- - ~
MEDAILLES
CörRSCHOT~

DE

Von Vollenhoven's
Lijnzoodkoeken
en Mengvoeders

AMSTERDAM

0

Koloniale en grutterswaren en alle soorten
veevoeders

orkonden, Huldeblijken, Eere-diploma's, Pracht-albums,
Pam.wapens, Naamlijsten, Menu's, Reclamekaarten enz.

GEBR. GREVENSTU K,

TEL. 36'88

Hof-Calligrafen en Teekenaars, Rokin 98, bij het Spui, A'dam

vo
OR• 0 C H T E N D V O E R
DER HA V E

we zijn reeds 50 jaar paraat Waar niet vertegenwoordigd,
T_o_t_'_t_ze_v_er_e_n_v_a_n_g_o_ed_za_a_d_l_w_e_d_er_v_e_rk_o_o_p_er_s_g_ev_r_a_a_gd_l

D J VAN
•

•

•

HOFLEVERANCIER

■

OPFOKVOER- VARKEN SMEEL - BIGGEN MEEL

en alle hiermede in verband staande artikelen, is Uw adres:

KAPELLE-BIEZELINGE

Boomkweekerijen -Zaodteelt - Zaadhande1
Wetenschappelük Selectiebedrüf

Fa. W. H.H. v.d. BORN & Co.
GRAANHANDEL

TERSCHUUR

10

N

c.

VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, B.REDA

N.V. DRENTSCH-OVERIJSELSCHE HOUTHANDEL

SPECIALITEIT UNIFORMEN - Prima Coupe - Reizigersbezoek op aanvraag

Coevorden tel. 28 - Hengelo tel. 2998 - Ensc.hede tel. 2813
Vertegenwoordigingen Almelo tel. 2651, Hattem tel. 456

Firma
OOK

uw

ADRES

VOOR

CARROSS.ERIEEN

L. VISSCHER - LISSE

TELEF. 7527 SASSENHEIM
IN STAAL- OF IIOUTCONSTI1UCTIE _ _
st raat-,
CARROSSERIE FABRIEK ~ann_emer van
noleermgen
grondwerken
"DE HAAN" - ZOETERMEER
Noordeindscheweg 2
Telefoon nos. 58 en 81

PELMAN-INSTITUUT
NEDERLANDSCHE STICHTING VOOR MENTAL-TRAINING

wE G E N B o u w DAMRAK

VAN ·RtJN'S

~1RBEEi~lMO sT.ER D

68 - AMSTERDAM - TEL. 41878
GENERAAL-MAJOOR SIR F. MAURICE,
Voorzitter van de Engelsche Oud-Strijders Vereeniging,
verklaarde:

DE O Gi
BOLNES
DIESEL
N.V. Mach.fabr. ,,Bolnes"
v.h. J. H. van Capellen
B o l n e s bij Rotterdam
Telefoon 14398

AMSTERDAMSCHE
ANTHRACIETHANDEL
voorh. J. H. W. MAUS
Kantoor: Benthanienstraat 37
Telefoon No. 46119
Telef. na 18 uur No. 81188

A. VOLGENANl

"Ik heb met velen gediend, die de Pelman-mental-training
gevolgd hebben, en ik kan mij geen betere methode voorstellen om den geest fit te houden in tijden van rust en
afwachten of om de geestelijke spankracht weer op peil te
brengen van militairen en anderen, die deze spankracht
verloren hebben."

THI
CLOCK

--

HAT

PELMAN-TRAINING

/6.~

VoorBOUWENenWONEN
P. J. GLAS - DIEMEN
NICO ROOS
Metselaar - Aannemer

PELMAN-INSTITUUT

BON

Damrak 68, Amsterdam
Verzqeke gratis, franco en zonder verplichting toezending van
Uw boekje over de Pelman-rnental-training en lof volledige
gegevens over Uw cursus Algemeene Ontwikkeling.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt.)

WEESPERSTRAAT 58
Tel. Amsterdam 50869
Uitvoering van alle voorkom.
Bouwwerken - Nieuwbouw
ONDERHOUDSWERKEN

Naam:

VLAGGEN- VAANDELS
INSIGNES
GEBRS. DE JONG

ve
a

Straat:

m

zo

hl

Voor de maag
ontlasting traag, opgeblazen.
heid, gevatte koude, griep,
Influenza, slechte spijsvertering, hoesten, geen eet! ust,

v e r s t o p p i n g,
hoofdpijn, koorts, gal of
slijm, gebruikt de beroemde
Wortelboer's Krulden en

Wortelboer's
Pillen
Gij zult geen andere middelen meer willen. Wij geven
U een goede raad. Neemt
deze midde1en te baat. Zij
zijn wereldbekend en -kosten
bij Apothekers en Drogisten
maar zestig cent.

Plaats:

Borduur atelier
C. Don c k er

Motorboot- en autodiensten
In te zenden in open enveloppe als drukwerk.
Telefoon 306 - HEERDE
5 x weke!. dienst op R'damLEIDEN
Den Haag-Leiden; 2 x weke!.
Breestraat 159 - Telef. 20851 dienst op Gron.-Maastricht; PELMAN-INSTITUTEN zijn gevestigd: Londen, Bloomsbury str. 4; Parijs, Boul. Hauss2 x weke!. dienst op Breda. mann 176; New York, North Avenue 271; Melbourne, Flinders Lane 396; Durban, Natal Bank 1111111111111111111111111111111111111111
DAGELIJKS naar UTRECHT Chambers; Calcutta, Clive Street 102; Delhi, Alipore Road 10; Bandoeng, Lesmanaweg 20.

(• J
1:
ILl~-Ull-11...
•j L[•~

,,De Gouden Leeuw"

HOTEL "MONOPOLE"

VAN DE

ORANJE-NASSAU -MIJNEN
2e 11OSESTRAAT 7

Fa. J. W. BOS & ZONEN

LET Q.p !

1e ?osterparkstraat238, Tel. 55842
W1!1emsparkweg 1,
Tel. 20029
Onze zaken zijn gevestigd: Koninginneweg 139,
Tel. 21805

STOOMWASCH- EN

HET ADRES voor prima kwaliteit sigaren en sigaretten

•

•

TELEF. 3121 ALSMEDE
DEURNINGERSTRAAT 4 2 5
POSTREKENING No. 146009

1

ALLE

ROOKEHSBENOODIGDHEDEN

VLM

U BEZOEKT GOES?~Bez1cltt1gt dan ook
"HET HOEKJE VAN GOES"
'".aar U een_prachtsorteering souvemr-artikelen en
aardige cadeautjes vindt.
FinMA BROEI<STRA - GOES
hoek Koningin-Magdalenastr.

hoort Uw
Ad verten tie 11
Il l 11111111111111111111111111111111 I III I

Café-Restaurant Suisse

AMSTEL HOTEL

LEEUWARDEN

~~~ERDAM

"DE KROON"

N. v. MIDDELBURG BOLT • AMSTERDAM voor Vergaderingen en
Feestmaaltijden

•
STRT.TT<INRTCHTING

ENSCHEDE

Hier

----

II eerestraat no. 26
tegenover het Station
Groningen
Tel 40'!0 - Amersfoort
VERGADERZALEN 't Meest bekende Restaurant
UITSTEKENDE KEUKEN
en Café ter plaatse - - Verwarmde garage
Prima consumptie
vrij voor gasten
Prijzen billijk DIRECTIE VAN IPEREN

ROOM en SLAGROOM

ROTTERDAM - TELEF.12202

TELEF. 2182 - ENscHEDE
De mooiste en grootste zalen
voor het geven van
feesten en partijen

Eerste huis ter plaatse
•
MATIGE PRIJZEN Restaurateur A. MULSTEGE

NEDERHORST DEN BERG
Specialiteit in

P. G. LODDER

ALMELO "HET VOLKSPARK"

Opticiën
HOTEL
Instrumentmaker
Barometers Brillen
- TEL. 5962 - GRONINGEN

Melkinrichting Hofstede
,,RUNDERVREUGD"

KOLEN

■

i
T~
w

AMSTERDAM
ne Pelman-cursus wordt niet als uitgevers-object gerxploiteerd, maar, onder deskundige
- - - - - - - - - - leiding, aangepast aan het Nederlandsche taal- en volks-eigen, individueel gegeven.

H. P. BERGSTEIN
in de
j
Betouwstr. 33 - Nijmegen
Wapens - Munitie - Messen OUDE EBBINGESTRAAT 12 I
Sport- en hondenartikelen

ge

la
de

ja

KALMTE
ZELFVERTROUWEN
CONCENTRATIEVERMOGEN
WERKKRACHT

Firma M. A. Spronk - J. Caron Gebrek aan een goede algemeene ontwikkeling is een groote handicap. Zoowel psychologisch
Noordvestsingel 83-85
als zakelijk ! ! Ilef die handicap op met onzf'n geheel meuwen Cursus Algemeene OntA M S T E R D A M
Telef. 68565 - Schiedam
wikkeling, persoonlijk geleid door deskundigen op verschillend gebied.
Vraagt prijsopgaaf ! - Lage
tarieven - le klas behandeling

NIMRODSHUIS

w

zal U ook nu helpen met het op peil houden van Uw

2e Jon v. d. Heijdenstr. 36

te BOLNES

CIIOUAIREtaD

VOORAL IN MOEILIJKE TIJDEN IS HET ZAAK "ER BOVEN UIT" TE BLIJVEN 1
Duizenden menschen werden door de Pelman-training in 1914-1918 geholpen staande te
blijven, geestelijk zoowel als maatschappelijk, en .... vooruit te komen! De

~=~~l~~i•}~::~i'i; ai~~· :I:::L:~!:i::!:::; CURSUS ALGEMEENE ONTWIKKELING

Telefoon 80 (Ridderkerk)

1

■

HOTEL BLOEMINK

. . . . GEVESTIGD SEDERT 184 7

·

bij het Kon Paleis en bosschen

1;•;;;;;;;i;i;;;

■~

(N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Mij.)

VEENDAM
AGENTEN GEVRAAGD.

©NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad

APELDOORN

BONDSHOTEL

HOTEL

Vergaderzalen

UITS:. KEUKEN

s

h
1

st

va

d
Se
te
ei

th

ge
is

sll
di

ge
la
Ei
t

M

de
ke
N.V. Weverijen van

)0

D. v. Leynden &. Zn.

vo

Krommenie

re

de

n.v.CARROSSERIEFABRIEK

N.V. Hotel des Pays Bas
Terneuzen
Telefoon 1 8

Restaurant eerste rang
Stroom. water - Doxengarng-e
Vergaderzalen - ï.entr. verw.
■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■IU:111111

ADVERTE EREN AUTO·
EIJSINK"
DOET
BUSSEN
"

Het aangewezen adres ter plaatse

!Il

m
el
la

BEIS,

WAGEIS

Telef. No. 309
-

dE

he

VERKOOPEN WADDINXVEEN

hi

he

No. 2 - FEBRUARI 1940

1 HIET
ORGAAN TEN BEHOEVE VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN
LANDSTORM~ INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG
ABO N NEMEN TSPR IJS FI. 1.50 PER JAAR. LOSSE NUMMERS 15 CENT

DE GELOFTE VAN STALIN.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111
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Het is goed, dat nog eens uitdrukkelijk
wordt gewezen op het communistisch
gevaar, een gevaar, dat zeker in den
laatsten tijd nog dreigender is geworden, ondanks het feit, dat Moskou de
imperialistische allures van het oude
Tsarenrijk heeft overgenomen.
Ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag heeft Stalin de gelofte herhaald,
welke hij had afgelegd op zijn 50sten
verjaardag, luidende: ,,Twijfelt er niet
aan, kameraden, dat ik bereid ben al
mijn krachten, mijn bekwaamheid en
zoo noodig iederen druppel van mijn
bloed te geven voor de zaak der arbeidersklasse, de proletarische revolutie en
het wereldcommunisme".
In den verjaardagsgroet van de Komintern*). wordt van deze gelofte van
Stalin kennis genomen.
Het communisme is niet dood. Niet
het Russische imperialisme, niet Stalin's
landhonger, maar de wereldrevolutie .
steekt haar klauwen uit over Europa.
Het doel van Stalin is inderdaad nog
steeds: de verbreiding van het bolsjewisme over de geheele wereld. En hij is
hiermede begonnen in de grenslanden
van Rusland. Polen kwam het eerst aan
de beurt. Men kent de pogingen van de
Sovjets om het bolsjewisme daar ingang
te doen vinden. Bezittingen worden onteigend, een anti-godsdienstige campagne is reeds ontketend, bolsjewistische
propagandisten trekken van stad tot
stad en van dorp tot dorp, duizenden
communistische films worden vertoond
en de Sovjets zelf zijn niet ontevreden.
Met de Baltische staten, Estland, Lithauen en Letland, is het al niet anders
gesteld. Wat men van Polen wel weet,
is hiervan nog onbekend. Het is nog
sfochts aan weinigen bekend, dat de radiozender van Kuldiga in Letland regelmatig uitzendingen uit Moskou relayeert, dat Moskou de regeering van
Estland gedwongen heeft om roode agenten op te nemen in het politiekorps, dat
Moskou met geweld een einde tracht te
maken aan de sympathie van sommige
elementen in Estland ten gunste van Finland.
Verschillende christelijke missiën in
de Baltische landen 'z ijn re~ds teruggekeerd.
Langzaam maar zeker wordt het bolsjewisme in de Baltische landen ingevoerd!
Voor Finland heeft Stalin een nieuwe
regeering benoemd onder leiding van
den landverrader Kuusinen. Wie denkt
hierbij niet aan het eerste artikel van
het Komintern Statuut: ,,Het doel van
*) Communistische Internationale, zetel te
Moskou.

In voorbereiding zijn propagandaavonden te Kudelstaart en te Krommenie, terwijl meerdere plaatsen nog zullen volgen.

Onze nieuwe Opperbevelhebber
Generaal

N

In het gebied van de "Stelling van
Amsterdam" is niets van het werk van
den B.V.L. ingeboet, ondanks het feit,
dat secretaris, propagandist en administrateur gemobiliseerd zijn.

H. G. WINKELMAN.
Amsterdam.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli~lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ll~lll~ml
de Komintern is het scheppen van een
Wereldunie van Sovjet-Republieken"?
Al was er alle aanleiding te veronderstellen, dat na het tot stand komen
van het bondgenootschap RuslandDuitschland, vele communisten zich zouden afkeeren van een zoodanig verloochenen van hetgeen hun jarenlang ingepompt was, nl. om het fascisme als
"hoofdvijand" te beschouwen, toch is
dit blijkbaar, ook in ons land, niet het
geval.
Dit bleek zeer duidelijk bij den 60sten
verjaardag van Stalin, ter gelegenheid
waarvan "Het Volksdagblad" (vroeger
genaamd "De Tribune") zijn kolommen
had opengesteld voor het opnemen van
gelukwenschen van vereerders van Stalin in Nederland.
Het "Utrechtsch Nieuwsblad" van 29
December 1939 schreef daarover het
na volgende:
"Zoo eensgezind als de wereld is
in de afkeuring van Stalin's imperialisme, zoo eensgezind zijn de communisten aller landen in de toejuiching daarvan. Ter gelegenheid
van de viering van Stalin' s zestigsten
verjaardag is dat, ook in ons land,
nog eens treffend gebleken. ,,Het
Volksdagblad", dat gansch en al op
buitenlandsch kompas zeilt, had zes
volle pagina's noodig om de gelukwenschen van Nederlandsche communisten aan Stalin af te drukken.
Nadat op de frontpagina de "groote
en geliefde Stalin" in een hoofdartikel is bejubeld als redder, bevrijder
en vredebrenger (sic!) der menschheid, is het woord aan de "kameraden" gegeven, die er een gretig gebruik van hebben gemaakt.
Hoezeer de ziekelijke persoonsverheerlijking in deze kringen heeft
school gemaakt, moge blijken uit
kwalificaties als: ,,Lieve kameraad
Stalin, geliefde leider van het socialisme, voorvechter van het wereldproletariaat, groote leider, gij groote
onder de grooten, gij die staat als
een rots temidden van den storm,
echte menschenvriend, meesterlijke
politieke leider, man van staal en

graniet, strateeg van het wereldpro-
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Donderdag 1 Februari te Krommenie,
spreker Dr. L H. J. Vos.

letariaat, beminde en vereerde Stalin,
moedige leerling van Marx en Lenin, groote voorman, ons heele hart
gaat uit naar jou, geliefde leider,
jouw leven zal ons steeds tot voor-

beeld strekken, jouw bolsjewistisch
voorbeeld zullen wij volgen, onder
jouw leiding zal de Sovjet-vlag over
de aarde waaien, heb dank voor wat

ge voor ons deed, vervul nog jaren
Uw verheven taak, onvermoeide strijder, wij en het Sovjet-volk kunnen
ons geen beteren leider wenschen."
De communisten zien de macht van
Sovjet-Rusland, ondanks de voorloopige
tegenslagen in Finland, groeien. Zij begrijpen, dat het verdrag met Hitler,
evenals het optreden van Moskou tegen
Polen, de Randstaten en Finland, bedoeld is om de positie van de SovjetUnie te verstevigen en als zoodanig voelen de communisten in andere landen die in de Sovjet-Unie het bolwerk voor
de wereldrevolutie zien - het optreden
van Moskou ook aan.
De strijd tegen het communisme is
nog niet overbodig geworden! Laten wij
luisteren naar den gevaarlijksten en bekwaamsten revolutionair, die in ons land
wordt gevonden, den revolutionair-socialist Sneevliet, die zijn aanhangers toeriep: ,,Naarmate de oorlog langer duurt,
worden de revolutionaire kansen grooter. In den oorlog worden blinden ziende en dooven hoorende. In dien zin worden de velden wit om te oogsten. Naarma te de oorilog voortduurt, de verschrikkingen voortduren, de loonsstijgingen en
toeslagen achterblijven bij de prijsstijgingen, zullen weer velen toegankelijk
worden voor het socialisme".
Alle revolutionaire partijen (van links
zoowel als van rechts) staan klaar om
hun macht te versterken.

STELLING VAN AMSTERDAM.
De volgende propaganda-filmavonden
vonden in de "Stelling van Amsterdam"
nog plaats:
Donderdag 25 Januari te Hoofddorp,
spreker Dr. I. H. J. Vos.

Dinsdag 16 Januari vond de groote
jaarlijksche vergadering te Amsterdam
plaats.
De groote zaal van "Krasnapolsky"
was geheel gevuld toen mr. Roosjen,
voorzitter der Centrale Plaatselijke

Landstormcommissie Amsterdam, alle
aanwezigen hartelijk welkom heette, zich
daarbij in het bijzonder richtende tot
Z.Exc. Luitenant-Generaal L. F. Duymaer van Twist en Generaal-Majoor H.
de Iongh.
Generaal Duymaer van Twist was vergezeld van Kolonel Eggink, Generaal de
longh van Overste Dingemanse.
Van de Gewestelijke Commissie waren
aanwezig de voorzitter Dr. I. H. J. Vos
en de propagandist Reserve-Kapitein
Neuyen.
De secretaris, Reserve-Kapitein Smit,
door het intrekken der verloven verhinderd, stuurde een hartelijk telegram.
Na het welkomstwoord van Mr. Roosjen was het woord allereerst aan Prof.
Dr. W. Nolet, die in een kernachtige
rede allereerst een eere-saluut bracht
aan de gemobiliseerden. Spr. wees het
achtergebleven gedeelte van den B.V.L.
op den duren plicht het Instituut gaaf
en ongerept in stand te houden, opdat,
wanneer onverhoopt de zelftucht van het
volk door de omstandigheden mocht inboeten en 1918 zich zou herhalen, Koningin en Regeering den B.V.L. klaar en
paraat zouden vinden.
Na de pauze sprak Dr. J. G. Geelkerken, die, wijzende op de rijke historie
van ons volk, wees op den plicht te waken tegen bedreiging van vrijheid en
recht. Spr. releveerde het mooie in den
B.V.L., welke alle rangen en standen
omvat en besloot zijn geestdriftig toegejuichte rede met een beeldspraak aan de
zee ontleend, dat de B.V.L. immer moge
zijn de "waker" en nimmer de "slaper".
De avond werd verder gevuld met een
geslaagde opname van den Landdag te
Zandvoort, de altijd weer aantrekkelijke
film van "Ons Prinsesje loopt" en de
buitengewoon belangwekkende film der
N.L.C. ,,Nederland, let op uw saeck".
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B.V.L. EN VRIJWILLIGE
BURGERLIJKE DIENST.
Daar enkele leden der Eerste Kamer
meenden in de subsidie-vermindering
voor de Burgerwachten met f 24.000 en
voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm met f 41.000 het begin te zien van
.een poging tot versmelting van deze instellingen in den vrijwilligen burgerlijken
-dienst, heeft Z.Exc. H. van Boeijen, Minister van Binnenlandsche Zaken, in zijn
Memorie van Antwoord medegedeeld,
dat, indien hier met versmelting wordt
bedoeld een zoodanige reorganisatie
dezer instellingen, dat zij daardoor haar
eigen karakter zouden verliezen, de
Regeering kan mededeelen, dat een
dergelijk voornemen niet bij de· Regeering bestaat.
Met de organisatie van den vrijwilligen burgerlijken dienst wordt beoogd,
tusschen tot nu toe op zichzelf staande en werkende organisaties - waaronder de burgerwacht en de bijzondere
vrijwillige landstorm een voorname
plaats innemen - een contact te leggen, dat aan de doelmatigheid harer
werkzaamheden ten goede zal komen.

EEN BEMOEDIGEND WOORD.
Tot de gemobiliseerde B.V.L.-ers,
Onze plaatselijke commissie heeft gemeend er goed aan te doen onzen gemobiliseerden B.V.L.-ers in deze zoo b1j
uitstek moeilijke tijden een hartelijke
belangstelling te toonen.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm
-en mitsdien ook de plaatselijke landstormcommissie heelt als zoodanig natuurlijk niet met de legermobilisatie te
maken. Maar niettemin hebben onze militairen hun huis en haard moeten verlaten en hebben zij allen afscheid moeten nemen van hun geliefden. Onze
plaatselijke commissie heeft heel goed
gevoeld, welk een groot off er -door onze
gemobiliseerden wordt gebracht. Dat
dit groote offer moet worden gebracht,
is een noodzakelijk landsbelang. Het is
een offer voor uwe en voor onze gezinnen. Ongetwijfeld zal voor velen dit
offer zwaar, ja vaak zelfs heel zwaar
vallen. We denken allereerst aan hen
die kostwinner voor het gezin zijn en
aan hen die eigen bedrijf of zaak aan
anderen moeten overlaten. Juist dit diep
begrijpen en aanvoelen van al die moeilijkheden en zorgen doet ons naar de
pen grijpen om ons hartelijk medeleven
-daarin te toonen. Vurig hopen wij, dat
ons land en volk voor de ramp van een
-oorlog moge blijven gespaard en dat
éénmaal - zij het spoedig - de ure
aanbreken mag, dat gij allen weer in
uwe gezinnen moogt terugkeeren. Mogelijk wordt uw geduld alvorens het zoo
ver is, nog op een zware proef gesteld,
maar bedenkt dan, dat een langdurige
mobilisatie, hoe zwaar te dragen ook,
oneindig veel verkieslijker is, dan een
kortstondige oorlog. Daarom is het ongetwijfeld een groote zegen als ons land
voor oorlog bewaard blijft! Maar, zou
het zijn dat ook dit ergste komen moest
over ons land, dan verwachten wij van
onze militairen de verdediging van ons
oude Nederland. Dan rekenen wij er op
dat het parool van den B.V.L. ,,Als het
moet", voor onze B.V.L.-ers zijn volle
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zijn contouren had het reeds het kenmerk
van wat het worden zou. Van den
kracht behoudt tot vrijheid van land en
aanvang af heeft God in dat volk gelegd
volk.
Wij zenden u vanuit Breda hierbij een onbedwingbaren vrijheidszin, een
drang naar vrijheid en democratie. Hij
onzen hartelijken groet.
De Plaatselijke Landstormcommissie gaf ons een Vorstenhuis, dat in den beginne reeds zeide, dat de vorsten er zijn
O.L. de Fungd. pl. Leider
voor
het volk en niet het volk voor de
W. HIL T, Breda.
vorsten.
,
De eenheid van ons volk is gelegd met
een cement, dat door menschenmacht
MIDDELBURG.
niet te vernietigen is. Als in de historie
De afdeeling Middelburg van den Bijz. van dit Nederlandsche volk de afgrond
Vrijwilligen Landstorm had 26 Jan. in roept tot den afgrond, dan is er altijd
't Schuttershof een propaganda-avond een Oranje, een Willem, een Maurits,
georganiseerd. De zaal was flink bezet. een Frederik Hendrik, een Willem III
het tooneel en de wanden waren ver- en zij versterken de eenheid en richten
het Nederlandsche leven weer.
sierd met Landstorm-emblemen.
En er is geen oogenblik waarop NeDe voorzitter der af deeling Middelburg, mr. J. W. Goedbloed, sprak het derland zijn Oranje verloochent of onwelkomstwoord, in het bijzonder tot de middellijk komt de straf en gaat het
autoriteiten: den Commandant in Zee- achteruit, in macht, in grootheid.
God heeft ons Oranje geg~en. En aan
land, Schout-bij-nacht H. J. van der
Stad, den burgemeester van Middelburg Oranje moeten wij vasthouden, altijd,
en mevr. Van W alré de Bordes-Grothe, maar ook juist nu. Wij hebben geen imden burgemeester van Vlissingen, den port van buiten noodig, Wij wenschen
heer C. A. van Woelderen, andere bur- geen waanwijze import-ideeën van m,mgemeesters van Walchersche gemeenten, schen, die hun evenwicht kwijt zijn gealsmede talrijke Hoofdofficieren en Of- raakt. Wij dulden geen storing; wij vraficieren en ten slotte den spreker van gen geen verandering.
\Y/ij willen voortgaan op den gang, dien
dezen avond, mr. H. Bijleveld, oud-minister. De afdeeling Middelburg van den God ons geeft. Wij zijn volmaakt tevreB.V.L. heeft het goed geacht om in de- den als wij onszelf kunnen zijn in orde
zen tijd een vergadering te beleggen, om en rust.
Om den Oranjetroon staat de B.V.L.,
juist thans, nu Europa kreunt en kermt,
die
geen verandering toe zal laten, dan
propaganda te maken voor den B.V.L.,
die het gezag niet alleen eerbiedigt, maar onder, met en door Oranje. Nu niet en
straks niet, als losgeslagen geesten het
ook wil stutten en steunen.
wellicht
een goeden tijd vinden om zich
Het is een voorrecht te leven in Nederland. Maar dit voorrecht legt ook te vergissen.
verplichtingen op en wel in de eerste
plaats de plicht tot handhavin~ der rechten van het gezag, dat weer staat ter
handhaving der rechten van de onderdanen. Op uitnoodiging van den voorABONNEMENTSGELDEN.
zitter zingen de aanwezigen het eerste
Voor degenen,, die ,., He,t. Landstormcouplet van het Wilhelmus.
Daar de Commissaris der Koningin in blad" per veldpost ontvangen, geven
Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van wij hierbij nog eens: het postrekeningUfford, verhinderd was om - zooals hij
eerst had toegezegd - een rede te hou- nummer 192 7 5 7, ten name van "Het
den, gaf de heer Goedbloed dadelijk het Landstormblad", Oude Gracht 150 I,
woord aan mr. Bijleveld, die als onder- Utrecht.
werp voor zijn rede had gekozen: ,,Nationaal, juist nu!"
,,Wat is Gods schepping toch schoon",
aldus ving deze spreker aan.
Alles spreekt van een machtig wonDEN: HELDER..
der. En de grootste ontroering bevangt
Oranje was he-t, Oranje i:s het en
ons als wij het wonder aa_nschouwen,
dat de mensch is. ,,Hoe schoon, o God, Oranje zal het blijven in Nederland, zoolang de Landstorm, zoolang de Oranjezijn al uw werken", zingt de psalmist.
Wie déze schoonheid ziet, kan en mag getrouwen in ons land aanwezig zijn.
Met deze even kernachtige als ware
niets anders doen dan deze schepping
sleunen en kan nooit meewerken om woorden besloot Mr. H. de Boer, propagandist der Nationale Landstormcommisdeze schoonheid te doen verworden.
Zooals ieder mensch Gods signatuur sie, zijn korte, maar krachtige rede, die
draagt, zoo heeft ook een volk, een natie hij dezer dagen op den film-avond van
een zekere signatuur; het heeft een eigen den B.V.L. in Musis Sacrum uitsprak.
Het was voor de eerste maal, dat onze
karakter. En elke natie heeft haar eigen
van God gegeven taak in dit leven. Wat plaatselijke B.V.L.-commissie een detgebindt zoo'n menschenveelheid toch tot lijk gevarieerd programma had samengesteld als dezen avond. En we zijn ereen volk?
Niemand is er in geslaagd het juiste van overtuigd, dat dit streven naar meer
afwisseling bij de vele aanwezigen in den
antwoord op deze vraag te vinden.
Het is noch de taak, npch de Gods- smaak zal zijn gevallen.
Want deze eerste keer is een bijzonder
dienst, het is niet te meten met menschelijke maatstaven. Alleen als wij het be- geslaagde geworden. Het R.-K. Knapenschouwen in het Licht van Gods bestier, koor "De Zingende Jantjes", onder leiding van den heer Hoogervorst, met
kunnen wij dit wonder benaderen.
Met volkomen behoud van de men- Mevr. Morée-Dol aan den vleugel, de
scheneenheid schiep God de volken met film "Ons Prinsesje loopt", de rede van
een eigen bestaan, een eigen karakter, Mr. H. de Boer en "last hut not least"
een eigen nationaal leven, om deze men- de nieuwste leger- en vlootfilm "Nederscheneenheid zich beter te doen ont- land let op Uw saeck" maakten den
avond tot een goed geheel.
plooien.
In den geboortestond van het NederDe opening.
landsche nationale leven, vol van zijn
Was het een wonder, dat de heer J. de
eigenaardige kracht, heeft God reeds dadelijk laten zien wat Hij wilde, dat het Jong, voorzitter der Plaatselijke Landeigen kenmerk zou zijn van dit volk. In stormcommissie in zijn openingswoord

-

niets dan optimistische tonen liet hooren
wat betreft dezen avond? Een woord
van welkom sprak de voorzitter vervolgens tot den kantonnements-commandant, burgemeester Ritmeester, Mr. H.
de Boer, spreker van dezen avond, den
commandant van de Burgerwacht, den
heer Bakker, alsmede tot de leden der
Landstormcommissie, de heeren Ottenbros, Lovink, Nieuwenhuis en Eerw.
heer Pater de Hart (de heer Middelhoff was helaas wegens ziekte verhinderd), den Res.-Veldprediker, wethouder
Mulder en den heer Hoogervorst met zijn
,,Zingende Jantjes".
Een paar woorden wijdde de heer De
Jong aan een artikel in "De Telegraaf",
volgens welk de Landstorm "slapende''
was en welk artikel voorts gewag maakte van zekere richting en gezindheid onder de leden. ,,Welnu", aldus de heer
De Jong, ,,de opkomst van hedenavond
bewijst het tegendeel en lid worden kan
een ieder, van welken godsdienst of gezindheid hij ook is".

,,De Jantjes 71 ,
Meteen na dit openingswoord traden
"De Zingende Jantjes" aan, die, hoe kan
het ook anders, een ware ovatie in ontvangst hadden te nemen. Een drietal
liederen werd bij dit eerste optreden
gezongen, nl. 2 coupletten van het Wilhelmus, ,,Een scheepje in de haven lag''
en "Geschichten aus dem Wienerwald''.
Kwam bij het tweede nummertje de "sopraan" Bouma prachtig naar voren, in
het derde nummer .bleek het geh~ele
koor zeer zuiver door de moeilijkste gedeel ten heen te komen. We kunnen dan
ook niet nalaten den heer Hoogervorst (en
niet te vergeten mevrouw Morée-Dol)
en zijn jongens een compliment te geven.
Iedere maal als we dit koor hooren is
het beter.
De zeer mooi opgenomen film van
Prinses Beatrix vormde de overgang van
,,zang" naar- ,,woord"; en dit "woord"
van mr. H. de Boer was er één, dat we
met instemming beluisterd hebben.

Mr. H. de Boer spreekt.
Spreker verhaalde ons eerst op boeiende wijze de oorsprong van het "Je-maintien-drai'', hoe het de lijfspreuk van de
Oranjes werd en hoe de Oranjes zich
door dik en dun aan deze lijfspreuk hielden. Willem de Zwijger vocht voor Nederland voor gewetens- en godsdienstvrijheid, Willem -III om zijn Nederland
voor de tyrannie van een Lodewijk XIV
te behoeden.
En wat door deze "mannen van ijzer"
is begonnen, is door onze geëerbiedigde
Koningin voortgezet, dag en nacht werkt
Zij voor het heil van ons Vaderland.
Dit alles deed Oranje.
En wat deden wij?
Wij hielpen onze "Oranjes" om Nederland te "houden", desnoods tot in
den dood.
Vervolgens keerde de heer De Boer
terug tot den tegenwoordigen tijd en besprak het feit, dat al houden wij Nederlanders, niet erg van Vaderlandsche geschiedenis, de band die Oranje en Nederland bindt, nooit vergeten werd.
Want juist op dit oogenblik nu er weer
donkere wolken boven Europa hangen,
nu er weer Philips II's en Napoleon's op
de wereld rondgaan, juist nu toonen wij
onze aanhankelijkheid aan Oranje.
Het "Je Maintiendrai" klonk en wij
kwamen op om "Nederland te houden".
Wij moeten ervan overtuigd zijn, dat alles wat onze Regeering in deze moeilijke
dagen doet, goed is, want dan zal het
,,Oranje blijven".
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Een donderend applaus gaf het duidelijkste bewijs, dat heel de zaal het eens
was met deze gloedvolle rede van mr.
H. de Boer.

Na de pauze.
was allereerst weer de beurt aan de
"Zingende Jantjes", die wederom een
drietal liedjes ten gehoore brachten, nl.
,,Die Vespers", ,,Heft uw oogen hemelwaarts" en natuurlijk de onsterfelijke
wals "An der schönen blauen Donau''.
Zoo mooi was het, dat er een toegift
gegeven moest worden; en nogmaals kon
men genieten van de glasheldere kinderstemmen, die tot slot het ontroerende "0
Salutaris" zongen.
Vervolgens werd vertoond de film
,,Nederland let op Uw saeck", een film,
die ons anderhalf uur lang bezig hield
met onze weermacht en dus ook met onze
Koninklijke Familie. En één ding werd
ons duidelijk, dat Nederland zoowel te
land als te water paraat is om iederen
eersten stoot, van welke mogendheid dan
ook, op te vangen.
Om kwart voor twaalf kwam het einde
van dezen geslaagden avond, waartoe als
slot het zesde c.ouplet van het "Wilhelmus" gezongen werd.
We zouden de band (uit militairen bestaande) te kort doen, indien we aan het
einde van dit verslag niet even onze
waardeering zouden neerschrijven over
de wijze waarop deze voor de "entreact" muziek zorgde, iets wat voorzitter
De Jong eveneens aan het slot van dezen avond opmerkte.

VAN "VELUWZOOM" EN "IJSSEL".
Dat de mobilisatie haar invloed doet
gevoelen op het leven in onze afdeelingen zal wel geen speciale ondervinding
van "Veluwzoom" en "IJssel" alléén
zijn, maar zeker over heel de organisatie
het geval zijn.
Maar daarom zitten we nog niet "aan
den grond", integendeel, de organisatie
blijft volkomen intact.
Waar de Plaatselijke Leiders onder
de wapenen zijn wordt hun taak door
hun opvolgers waargenomen, en al zitten
deze er niet dadelijk zoo in, toch mag
hun ijver en toewijding als boven allen
lof worden geprezen.
Toen in begin October de Plaatselijke
Leiders bijeengeroepen werden om den
nieuwen toestand te bespreken, was de
opkomst boven verwachting, en de enkelen, die verhinderd waren deze vergadering bij te wonen, zijn in hun woonplaatsen bezocht; op hun medewerking
kan ten volle gerekend worden.
Dat door het innemen der geweren
het houden van schietoefeningen onmogelijk is geworden, wordt algemeen betreurd. Weliswaar werd steeds het grootste aantal deelnemers aan die oefeningen geleverd door de thans onder de
wapenen zijnde jongere lichtingen, het
is echter wel gebleken dat vele ouderen,
die in de laatste jaren hun schietvaardigheid zagen verminderen en daarom
maar van de oefeningen weg bleven, er
thans naar hunkeren, weer een geweer
in handen te krijgen. De Gewestelijke
Commissies overwogen daarom ook het
·t reffen van een regeling, waardoor het
mogelijk wordt, de schietoefeningen, zij
het dan ook in gewijzigden vorm, te doen
doorgaan.
In normale omstandigheden is het
reeds moeilijk, in het najaar de gewone
vergaderingen aan den gang te krijgen.
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Er zijn zooveel plaatselijke vereenigingen die dan een uitvoering geven of
een jaarvergadering houden, dat men
liefst maar wacht tot het voorjaar.
Ditmaal valt het zooveel moeilijker,
vooral in de kleinere af deelingen een
begin te maken, omdat ook weer juist
de trouwste bezoekers onder de wapenen zijn en daarom de Plaatselijke Commissie en Leiders vreezen voor een groot
aantal ledige plaatsen.
Toch, waar vergaderingen werden gehouden, zij het dan ook alleen met enkele mannen - dat de dames meekomen is hier veelal geen gewoonte - is
wel gebleken, dat deze gezellig èn nuttig
zijn.
Dat was het geval o.a. in Silvolde en
Hengelo (G.). De bijeenkomsten droegen een aangenaam karakter en de aanwezigen hadden er geen spijt van te zijn
gekomen.
In verschillende gevallen kon goeden
raad worden gegeven in moeilijkheden,
waarin sommigen onzer vrijwilligers
door de mobilisatie zijn gekomen, wat
zeer op prijs gesteld werd.
En waar de film, de nieuwe leger- en
vlootfilm "Nederland, let op uw saeck!"
kon worden vertoond, mochten de avonden uitstekend geslaagd heeten.
Dat was het geval te De Steeg, waar
naast een aantal oudere vrijwilligers ook
meerdere gezinsleden den filmavond bijwoonden.
Daar werd de vergadering geopend
door den secretaris der Gewestelijke
Commissie, Kolonel b.d. W. van Ingen
Schouten, de propagandist de heer F.
Jalink sprak een propagandawoord, terwijl de voorzitter der Plaatselijke, tevens voorzitter der Gewestelijke Commissie, Mr. A. Baron van Heeckeren van
Kell, met een opwekkend woord de vergadering sloot.
Zoo ging het in Voorst, waar door de
Plaatselijke Commissie aan de daar in
Wilp gelegerde gemobiliseerden een filmvoorstelling werd aangeboden, en twee
maal, des middags en des avonds, de
zaal van "Het Wapen van Gelderland"
gevuld was, des middags uitsluitend met
gemobiliseerden, des avonds bovendien
met de vrijwilligers der afdeeling, voor
zoover aanwezig, hun huisgenooten en
verschillende vrienden van den B.V.L.
In de gemeente Diepenveen werden,
op 11 en 12 Januari, filmavonden gegeven. Beide vergaderingen stonden onder
leiding van den voorzitter der Plaatselijke Commissie, burgemeester Arriëns,
terwijl de leden der Plaatselijke Commissie voor het meerendeel door hun
aanwezigheid van hun belangstelling
blijk gaven.
Te Diepenveen-Oost, waar door de
koude het bezoek niet zoo groot was als
werd verwacht, was ook de secretaris
der Gewestelijke Commissie, de heer A.
Bakker, burgemeester van Oldebroek,
aanwezig.
In beide vergaderingen sprak de propagandist, de heer F. Jalink, een propagandawoord.
De tweede avond, te Lettele, was zéér
goed bezocht en de Plaatselijke Commissie overweegt, ook voor de andere
deelen der gemeente, Schalkhaar en
Colmschate, een filmavond te organiseeren.
Een besluit, dat ·toejuiching verdient,
- de film "Nederland, let op uw saeck!"
kan in deze tijden niet genoeg aan ons
volk worden vertoond. Daardoor toch
wordt het vertrouwen in onze Landsverdediging versterkt.
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van onzen Generaal, om op 20 Januari
bijeen te komen, gehoor gegeven.
Ieder die weet hoe glad het was en
hoe koud, ieder die weet dat het reizen
in het Verband Dordrecht vaak zeer
lastig is, mocht met voldoening constateeren dat zoovelen waren opgekomen.
De vergadering zou aanvangen op
een uur dat treinen, veren, enz. zich
onderwierpen aan den alles in de war
brengenden winter, maar niettegenstaande dit alles kwam alles toch terecht.
Vooraf werd een vergadering gehouden van leden der Gewestelijke Commissie en al had onze Generaal reeds
een zwaren dag achter zich, toch kon
men het Zijne Excellentie aanzien dat
het goed deed, zoovelen bijeen te zien.
En dit was nog maar een voorproefje
van wat komen moest.
Na ongeveer drie kwartier bijeen te
zijn geweest, werd de vergadering voortgezet in een grootere zaal.
Wat hadden we getelefoneerd met
den voorzitter der Gewestelijke Commissie, met Den Haag, met af deelingen
buitenaf, met den zaalverhuurder, want
die moest ook voor een maaltijd zorgen,
maar het is in orde gekomen, niettegenstaande de vele moeilijkheden.
Op de volgende wijze opende onze
voorzitter, de heer J. A. J. Jansen, Burgemeester van Zwijndrecht, de vergadering:
,,Generaal,
U ziet voor U bijna alle plaatselijke
leiders of hun vervangers, leden der Gewestelijke Commissie "Dordrecht" en
de voorzitters der Plaatselijke Commissies uit het Verband "Dordrecht". Het
is niet de eerste maal dat we bijeen zijn,
want reeds dadelijk, toen in 1939 vernomen werd dat er moeilijkheden waren
en daarna nog eens, kwamen we hier
met dezelfde heeren bijeen en telkens
bleek hoe bereid men was aan de moeilijkheden het hoofd te bieden.
Dit is echter wel een mooie gelegenheid om nu reens van U te hooren wat
we moeten en wat we kunnen doen, teneinde voor 100 0/o medewerking te verleenen."
Hierop kreeg Zijne Excellentie Luitenant-Generaal L. F. Duymaer van Twist
het woord en mochten we vernemen
wat er al zoo in de afgeloopen maanden,
sedert het uitbreken der mobilisatie,
was gepasseerd. Men heeft geluisterd
en wel zóó dat velen hun kopje thee
koud hadden laten worden, maar dat
had men er voor over.
Toen de Generaal uitgesproken was,
was er gelegenheid tot het stellen van
vragen, waarvan een ruim gebruik werd
gemaakt.
Alle vragers werden tevreden gesteld,
zoodat, toen de Generaal vertrok, natuurlijk na een tweede applaus in ontvangst te hebben genomen, allen nog
eens hebben staan napraten.
Men weet nu in het Verband Dordrecht wat men heeft te doen en wat
van ons verwacht wordt.
20 Januari 1940, het was koud en ver,
maar toch een dag, dien we niet spoedig
vergeten zullen.

VERSLAG

GEWESTELIJKE LANDSTORMCOMMISSIE "DORDRECHT".

der bijeenkomst van Voorzitters van
Plaatselijke Landstormcommissies en
Plaatselijke Leiders te 's-Hertogenbosch
op Zaterdag 27 Januari 1940.

Het is niet gemakkelijk gegaan, maar
toch hadden zeer velen aan den oproep

De voorzitter der Gewestelijke Landstorm Commissie "De Meijerij", de Edel-
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Achtbare heer F. W. van B~ek, burgemeester der gemeente Boxtel, verwelkomt de voorzitters der Plaatselijke
Commissiën en de plaatselijke leiders,
uit dat deel van het Meijerijgewest, hetwelk tot deze bijeenkomst werd uitgenoodigd, en richt daarna een bijzonder
woord van welkom tot Zijne Excellentie Generaal L. F. Duymaer van Twist,
voorzitter der Nationale Landstorm
Commissie, die deze vergadering wil
medemaken, teneinde met de aanwezige
voormannen der landstormbeweging in
dit gewest besprekingen te voeren over
datgene wat in deze tijden ten nutte van
den B.V.L. te doen staat.
Generaal Duymaer van Twist, hierna
het woord verkrijgende, feliciteert allereerst den heer voorzitter van het L.
S. M. Korps "De Meijerij" met zijn 12½jarig jubilé als voorzitter, en spreekt,
onder instemming der aanwezigen, de
hoop uit, dat burgemeester Van Beek
nog lange jaren het voorzitterschap van
,,de Meijerij" zal mogen blijven bekleeden. Vervolgens zet Zijne Excellentie
de redenen van zijn komst op deze vergadering uiteen, daarbij in een korte
schets een overzicht gevende van het
ontstaan en de doelstelling van den B.
V. L.; wijst op de acties die thans door
het communisme zoowel in Europa als
in ons land worden gevoerd en vraagt
den aanwezigen ook in deze moeilijke
tijden hun gewaardeerde medewerkirig
aan den B.V.L. te willen blijven geven.
Daarna worden door Z.Excellentie
eenige a 1lgemeene richtlijnen aangegeven
voor de propaganda en consolidatie van
den B.V.L., waarbij de Generaal de mededeeling doet, dat ook in 1940 weer
schietoefeningen en wedstrijden zullen
kunnen plaats hebben, terwijl hij ook de
vertooning van Landstormfilms aan de
af deelingen als een bij uitstek geschikt
middel tot versteviging en verlevendiging der afdeelingen aanbeveelt. Tot
deze afdeelingsbijeenkomstèn zullen zeker ook de vrouwen onzer landstormers,
die thans gemobiliseerd zijn, moeten
worden uitgenoodigd.
Paraatheid van den B.V.L. blijft, ook
in deze moeilijke tijden, geboden.
Na beantwoording van verschillende
vragen, wordt nog een goed woord gesproken ter bevordering der lezing van
het Landstormblad, waarbij de gedachte naar voren wordt gebracht om den gemobiliseerden landstormers, zoo mogelijk gratis of althans tegen een verlaagd
tarief, het Landstormblad regelmatig toe
te zenden. Het is de meening van alle
aanwezigen dat het toezenden van het
Landstormblad een der meest geëigende
middelen zou zijn, om den band met de
gemobiliseerde leden te behouden en te
verstevigen.
De voorzitter dankt daarna alle aanwezigen en vooral Zijne Excellentie
Generaal Duymaer van Twist voor hunne aanwezigheid, onder toevoeging dat
deze vergadering zeker niet zal nalaten, dank zij 't aansporende woord van
den heer voorzitter der Nationale Landstorm Commissie, van belangrijk nut te
zijn voor de Landstormbeweging in het
Landstormkorps "De Meijerij".
Na den gezamelijken maaltijd werden
de Landstormfilm "Nederland let op U
saeck" en de "Beatrix-film" vertoond.
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VAANDELS

Uit de afdeelingen
Alphen. In de Kerkzaal der Martha-Stichting
werd het 20-jarig bestaan her-d acht van de afd.
Alphen van den B.V.L. In deze 20 jaar is de afd.
Alphen van een klein twijgje opgegroeid tot een
flinken boom, zoodat Alphen zeker een der
belangrijkste afdeelingen bezit van het gewest
Z.-H. West van ,d en B.V.L. Voor een groot deel
is dit zeker te danken aan de groote activiteit
van vroegere en tegenwoordige bestuursleden
en niet in het minst aan den energieken leider,
den thans gemobiliseerden res.-kapitein L. Verleun, die aanwezig was, terwijl ook verschillende gemobiliseerden kans hadden gezien over
te komen.
Tot de aanwezigen behoorden o.m. wethouder
Den Ouden, verschillende raadsleden, de voorzitter van Z.H. West, de heer L. G. Royaards
en tal van andere militaire autoriteiten; de
burgemeester, de heer P. A. Colijn, was door
een lichte ongesteldheid verhinderd aanwezig
te zijn.
De voorzitter, de heer W. J. Spreij, deelde
iets van de geschiedenis en oprichting der
afdeeling mede. Voor de oprichtingsvergadering
bestond destijds zóóveel belangstelling, dat
men in stede van in het vereenigingsgebouw
de vergadering moest houden in de velen nog
bekende houten noodkerk, welke bij die gelegenheid zelfs tot in alle hoeken was gevuld.
Spr. herdacht op waardeerende wijze wijlen
ds. N. G. Veldhoen, oud-oprichter, len voorzitter
der afdeeling en verschillende andere bestuursleden der afdeeling, en wees op den voortreffelijken arbeid van den leider, res.-kapitein
L. Verleun, hetgeen een algemeen applaus ontlokte. Ver der stond hij uitvoerig stil bij de
vraag, of het ook nu nog noodig is, dat de
B.V.L. blijft bestaan, hetwelk hij bevestigend
beantwoor-dde. Na het welkomstwoord werd
gemeenschappelijk het "Wilhelmus" gezongen.
Als feestredenaar trad op de heer A. J. Dekker, die het belang van den B.V.L. in het licht
stelde. Zijn bestaan is een wacht om onzen
Oranjetroon en een steunpilaar voor het wettig
gezag. Er moet blijheid bij ons zijn, dat Holland
"Holland" is, wat beteekent te kunnen leven
met vrijheid van kerken en scholen. Spr. besprak de oprichting van den B.V.L. in 1918 en
wees er op, dat het ook thans nog noodzakelijk
is, dat de B.V.L. bij voortduring waakt en
paraat blijft.
De B.V.L. moet het geweer in den aanslag
houden, teneinde ie,d ere agressie den kop in te
drukken. Ook thans moeten niet alleen de gemobiliseerden, wien spr. hulde bracht, paraat
blijven, doch o'ns heele volk moet mobiel zijn.
In dit verband verwees hij naar het arme Finland, welks lot toch zeker bij een ieder een vonk
heeft doen ontspringen. Ten slotte sprak hij er
zijn blijdschap over uit, dat alle kerkelijke gezindten in den B.V.L. vereenigd zijn en wekte
op tot een eendrachtig paraat blijven.
Deze kernachtige rede, die een groot applaus
ontlokte, werd gevolgd door de vertooning van
de zeer mooie film "Ons Prinsesje loopt", door
Z.K.H. Prins Bernhard persoonlijk opgenomen
en in ,d e natuurlijke kleuren vervaardigd. Deze
film oogstte veel instemming en belangstelling.
Vervolgens sprak <le voorzitter van het gewest Z.-H. West van <len B.V.L., die eveneens
een flinke rede hield.. Hij wenschte ,de afdeeling met haar 4e lustrum geluk en ,dankte voor
allen arbeid., in deze 20 jaar verricht. Het jaar
1939 is een jaar van waanzin. De oorlog is nog
niet volledig ontbrand en welk een leed is ree-d s
geleden! Wat zal er dus dan wel niet bij een
werkelijken oorlog geleden moeten worden?
Het mooie symbool van den B.V.L. is vrede,
doch <leze kan alleen bewaard. worden <loor
Gods almachtigheid. De B.V.L. moet blijven
staan naar opbouw en uitbouw; wij zijn verplicht "de lendenen omgord en ,de lampen
brandende te houden".
Beiden sprekers werd <lank gebracht, waarop
<le actueele en mooie film "Nederland, let op
uw saeck" vertoond wer,d.
Een film en de verdienstelijke muzikale opluistering van het Alphensch salonorkest "Heil
Europa", onder lei<ling van den heer P. Koren,
maakten mede het geheel tot een maaien avond.
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Andijk. De afdeeling Andijk-West van den
B.V.L. hield in het café van den heer K. Kuin
een groote vergadering, welke goe-d bezocht
was. Ook aanwezig waren pastoor J. W. Pieterse en burgemeester N. J. H. Raat van
Wervershoof. De vergadering werd geopend
door burgemeester Raat, waarna de film "Ons
Prinsesje loopt" werd vertoond.
Inmiddels waren binnengekomen de he er
Ottenbros, secretaris van het gewestelijk verband te Alkmaar, en pater De Hart O.F.M.
Door pater De Hart werd een goed gedocumenteerde re<le gehouden. Spr. wees op het
gevaar van communisme en nationaal-socialisme en wekte op tot strijd daartegen. De hee,
Ottenbros ,dankte ,den spreker voor zijn duidelijke rede. Nadat de film "Land- en Zeemacht"
was afgedraaid, werd de verga.der~ng gesloten.
Berlikum. In de Geref. kerk alhier hield ,de
afd. Berlikum van <len B.V.L. een nationalen
avond, onder leiding van ,ds. J. Offers. Nadat
een paar kleine films waren vertoond, waaronder "Ons Prinsesje loopt", werd door ds. J.
Voerman, van Joure, een rede gehouden, welke
bij het talrijk publiek zeer in ,d en smaak viel.
Vervolgens werd nog een groote film afgedraaid, nl. ,,N~derland, let op u saeck". Ds.
Voerman eindigde met dank aan God.
Bovenkarspel. De B.V.L. hield 17 Januari zijn
jaarvergadering in café "Het Roode Hert",
onder leiding van den burgemeester als voorzitter van ,de plaatselijke commissie. Na zijn
openingswoord heet hij allen welkom, in het
bijzonder de ,dames. Het bestuur heeft goed
gezien <lezen uit te noodigen. Wegens ziekte
van den secretaris werden ,door den plaatselijken leider de notulen en het financieel verslag voorgelezen. Dit werd goedgekeurd. Dan
houdt de secretaris van het gewest Alkmaar,
de heer Jb. Ottenbros, een rede. Spr. zegt,
dat van <le <lames veel medewerking te verwachten is. Spr. zet het doel van den B.V.L.
uiteen, nl. steun te geven aan het wettig
gezag, terwijl het tevens een particulier belang
is. Hierna volgt een uiteenzetting over V.L. en
B.V.L. In 1939 zijn geen schietwedstrijden gehouden, omdat geen wapens beschikbaar waren.
De voorzitter dankt den heer Ottenbros voor
zijn rede. Er volgt een uitgebreide gedachtenwisseling. Hierna werd besloten een vergadering te houden met vertooning van klankfilms,
o.a. Leger en Vloot. De toegang zal gratis zijn
en de datum wordt voorloopig vastgesteld op
21 Februari a.s. Na de rondvraag memoreert
de voorzitter nog het verscheiden van dr. Van
Balen Blanken, den grooten medewerker onzer
afdeeling, die den B.V.L. een warm hart toedroeg. Hierna volgde sluiting.
Delft, De jaarlijksche bijeenkomst had plaats
op 28 December j.1. in de zalen van St. Agatha.
Gezien het aantal gemobiliseerden, was de
opkomst goed. Vele niet-gemobiliseerden waren
met hun dames aanwezig. Wegens ziekte van
den voorzitter der plaatselijke commissie opende
de wnd. voorzitter, de heer Eckebus, de bijeenkomst en 'verwelkomde de aanwezigen. Hij
sprak er zijn voldoening over uit, dat, al zijn
velen onzer gemobiliseer-d, we altijd nog over
een flink aantal oudere getrouwe vrijwilligers
beschikken, die "Als 't moet" gereed staan het
wettig gezag te steunen tegen onverhoopte aanranding onzer geestelijke goederen en vrijheden. Met genoegen constateerde hij, dat, nu
als gevolg van de huidige internationale verwikkelingen velen onzer zijn gemobiliseerd,
onder de energieke leiding van den assistent
plaatselijken leider het contact tusschen hen,
die thuis bleven, bleef onderhouden en bewaard. Het is nog noodig, dat de B.V.L. paraat
blijft, want de tijd is er niet naar, dat we ,d en
B.V.L. kunnen missen. Aan den gemobiliseerden plaatselijken leider, reserve-kapitein Salet,
werd een telegram van trouw gezonden.
Nadat een tweetal coupletten van het "Wilhelmus" was gezongen, werd door den reservekapitein Hage, commandant van de afdeeling
Delft van het Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweer, een zeer interessante causerie gehouden over luchtafweergeschut en zijn bediening.
Spr. demonstreerde daarbij, hoe door filmopname was te controleeren, of bij de oefeningen goed was gericht en na het afvuren van
het stuk een treffer kon worden genoteerd.
Hierna volgde een onderlinge schietwedstrijd
K.S.O. en verschillende attracties, waarvoor
aardige prijzen beschikbaar waren gesteld. Vervolgens had de uitreiking plaats van den
wisselbeker en <le zomerschietprijzen voor het
schieten met scherp. De heer Eckebus reikte
met een toepasselijk woord de prijzen uit. De

AAN DE SPITS
KWALITEIT

IS

DUS

GEWAARBORGD

Profiteert
daarvan en koopt dus geen andere

~

SIGAAR IS PRIMA

VLAGGEN

Fa. JANSSEN & Co., Stationsstraat 4, Tilburg
Tel. 813. Eigen atelier. 70-jarige reputatie.
Hoogste tentoonstellingsbekroningen
Prima werk en voordeelige prijzen

+

+

wisselbeker werd voor 1939 gewonnen door den
ass. plaatselijken leider A. P. de Haas, 2e pr.
W. Lagendijk, 3e pr. J. den Hengst, 4e pr.
H. A. van Leeuwen, Se pr. J. Berkhout; Ile
afd.: le pr. L. Daniëls, 2e pr. H. Hoppener,
3e pr. C. Tuinman, 4e pr. B. van Laren, Se pr.
J. v. d. Akker; Ille afd.: le pr. G. C. de Brabander, 2e pr. C. v. ,d, Brugge, 3e pr. F. Pieper,
4e pr. J. Looije, Se pr. P. Groot.
Te elf uur werd deze geslaagde bijeenkomst
door den heer Eckebus met een kort woord
gesloten.
Rest nog te vermelden, dat wij ter gelegenheid van het St.-Nicolaasfeest aan het mobilisatie-adres van onze ongeveer 200 gemobiliseerden een pakket met inhoud toezonden.

Diepenveen. 11 Januari werd in het café van
den heer W. Bloemendal een bijeenkomst
gehouden van de afdeeling Diepenveen van den
B.V.L. De zaal was flink bezet. Onder de aanwezigen merkten we op den heer Bakker, burgemeester van Oldebroek en secretaris van de
gewestelijke commissie, den gemeentesecretaris,
den heer De Vries, dr. J. Houwink e.a. De heer
Arriëns, burgemeester der gemeente Diepenveen, heette de aanwezigen welkom, in het bijzonder ,d e plaatselijke commissie. Met een kort
woor-d schetste hij het ,d oel van dezen avond.
Spr. wenschte allen een genoeglijken avond toe.
Het eerst zag men een film "Nederland, let
op uw saeck", vervolgens n"g "Het veertigjarig
regeeringsjubileum van H.M. de Koningin" en
"Ons Prinsesje loopt". Alle drie vielen zeer in
den smaak.
In de pauze werd door ,d en heer Jalink, u1t
Apeldoorn propagandist van den B.V.L., een
rede gehouden, waarin spr. de plaatselijke commissie een pluimpje gaf voor de gelegenheid
om deze films te kunnen zien, vooral in den
tegenwoordigen tijd. Dit brengt het volk stellig
meer tot elkaar.
Na afloop dankte de burgemeester den plaatselijken leider, den heer .J. van Oosten, voor
het organiseeren van dezen avond en sloot hij
de bijeenkomst.
Diever. In de plaats van den heer L. Timmerman te Wapse, die gemobiliseerd is, is tot
plaatselijken leider van den B.V.L. benoemd
de heer K. M. Balsma alhier.
Erp. De Burgerwacht en de B.V.L. hielden
een algemeene vergadering onder leiding van
den commandant M. v. d. Rijt. Onder de aanwezigen merkten wij op pastoor dr. Meuwese
en kapelaan H. Reulen. Eerstgenoemde hield
een toespraak over het doel van de vereenigingen en reikte op verzoek van den voorzitter
de prijzen uit, welke behaald zijn op de schietwedstrijden.
Landstorm: le pr. A. Verbruggen, 2e pr. M.
v. d. Rijt, 3e pr. S. Tielemans, 4e pr. J. Beekmans, Se pr. J. Kuijpers; Burgerwacht: le pr.
Th. v. d. Rijt, 2e pr. A. v. Lankveld, 3e pr.
J. Fransen, 4e pr. N. v. ,d. Rijt, Se pr. J. v. d.
Tillaart. Voorts werd het brevet en de medaille
voor koningschutter uitgereikt aan A. Verbruggen en M. v. d. Rijt, en het brevet voor
scherpschutter aan M. Scheepers, S. Ti lemans
en W. Kerkhof.
Geldermalsen. 16 Januari vond in ·het Nutsgebouw een filmavond plaats voor de af-d eeling
Geldermalsen van den B.V.L. De groote Nutszaal was ,stemmig versier-cl met B.V.L.-emblemen en een .strijkje speelde populaire muziek
voor den aanvang. Vele autoriteiten, al,smede
militairen en burgers, woonden den avond bij.
Onder hen bevonden zich majoor De Leeuw,
groepscommandant, de burgemeester van Geldermalsen de heer F. F. Roozeveld van der
Ven, eere-voorzitter van den B.V.L., mr. dr.
G. Kolff te Geldermalsen, lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal, voorzitter van de
af,d eeling, W. F. Kuijk, loco-burgemeester van
Geldermalsen, en A. H. Tolhuisen Jr., bankdirecteur. Te acht uur opende de voorzitter,
mr. ,d r. G. Kolff, den avond met een woord van
welkom tot allen. In het bijzonder begroette
spr. de Ie-den van de af.deeling, alsmede van
afdeelingen uit de omgeving, vertegenwoordigers van de landstormkorpsen Motordienst en
Luchtwachtdienst. Spr. hieJ.d hierna een uitvoerige rede over het ontstaan en het doel van
den B.V.L. Hij releveert het werk van luitenantgeneraal Duymaer van Twist en zijn medestanders, die den B.V.L. hebben opgericht.
Eveneens bracht de voorzitter hulde aan het
werk van oud-minister Van Dijk en den tegenwoordigen minister van Defensie, overste - Dijxhoorn, alsmede aan ,d en minister van Staat, dr.
H. Colijn, welke Nederland thans een weermacht
hebben geschonken, waarop allen trotsch kunnen zijn. Na de rede van den heer Kolff volgde
de vertooning van de film "Nederland, let op
uw ,saeck". Het eerste deel hiervan liet zien
leger en vloot in Nederland. Het tweede deel
die in de overzeesche gewesten. Verder werden
actueele beelden uit het begin van de mobilisatie van September j.l. gedraaid. Tot slot van
dezen geslaagden filmavond volgde nog de
kleurerifilm van Prinses Beatrix, opgenomen
door Prins Bernhard.
Haps, 16 Jan-. Uitslag van den schietwedstrijd

Een frissche
melange, gedekt met fijn,
rijp SumatraZandblad. 'n
Luxe sigaar
in de lagere
prijsklasse.

,tmeest
sigaren
door de leden van den B.V.L. (maximum aantal
te behalen punten 720): le. L. van Dijk 688; 2e.
K. Thijssen 686; 3e. H. Cöp 685; 4e. L. van
Haren 684; Se. M. van Tilburg 674; 6e. A. Jans
671; 7e. P. Janssen 664; Se. J. Toll 663; 9e. J.
Gijsbers 653; 10e. M. Cornelissen 648.

Heinenoord. In het Vereenigingsgebouw werd
op 22 Januari j.l. de jaarlijksche vergadering
van den B.V.L. gehouden, Deze stond onder
lei-ding van den voorzitter der plaatselijke commissie, ds. F. J. B. Schiebaan, die, na den samenzang van een tweetal coupletten van het
volkslied, een kort openingswoord uitsprak,
waarin hij de talrijke aanwezigen welkom heette, onder wie niet het minst de deputatie van
de gewestelijke commissie Rotterdam, t.w. prof.
mr. J. A. Eigeman en den heer F. D. van der
Mast. Wanneer wij, al.dus spr., ons echter door
,d e koude zouden laten weerhouden, hoe moesten we ons dan wel schamen voor onze gemobiliseerde B.V.L.-ers, die steeds elke weersgesteldheid moeten trotseeren in het belang
van ons vaderland. Spr. richtte zich in het bijzonder tot de familieleden van de gemobili,seerden, met het verzoek, hun uit naam van
de vergadering te doen weten, dat er met
groote -d ankbaarheid gedacht wordt aan de offers, die zij moeten brengen.
Hierna werd de leerzame leger- en vlootfilm
"Nederland, let op u saeck", vertoond, waarop
prof. mr. J. A. Eigeman, het woord verkregen
,hebbende, de vergadering toesprak. Na dank
te hebben gebracht voor de uitnoodiging deze
vergadering bij te wonen, herinnerde spr. aan
onze nationale verantwoordelijkheid de erfenis
der vaderen ongerept te bewaren. Waar zij in
hun tijd goe<l en bloed voor het verwerven van
onze nationale vrijheden hebben geofferd, moet
het ons een eerezaak zijn offers te brengen
tot behoud van -die vrijheden.
Een tijdens de pauze gehouden collecte ten
bate van het Marine-Rampenfonds bracht
f 12.36 op. Na de pauze werd de vergadering
verder geleid door den heer Duchemin, lid der
plaatselijke commissie, aangezien ds. Schiebaan
niet in de gelegenheid was langer aanwezig te
zijn. Hij gaf het woord aan ds. W. H. Beekenkamp tot het houden van zijn opwekkende rede.
Spr. constateerde, dat voor wie rondziet in de.ze
wereld, geen heldere horizon is waar te nemen.
't Stormt in ons werelddeel. Angstig donkere
wolken jagen langs een zwarten hemel, terwijl
door de poorten van donkerheid maar zelden
een lichtstraal heenbreekt. Spr. bedoelt echter
niet een tijdrede te houden. Wel wil hij een
wensch uiten en een raad geven. Deze: laten
wij, burgers van het Koninkrijk der Nederlanden, in dezen tijd spáren, om in de mogelijk
nog ,schralere toekomst weerstand te kunnen
bieden aan overmoedige machten uit den afgrond. Hier gaat het dus om: Spaart uw geld!
Spaart uw tijd! En: Spaart uw kracht! Want:
,,Grootsch is uw roeping en heilig uw taak.
En de uren zijn weinig. Ontwaak dan, ontwaak!"
De wnd. voorzitter bracht hulde en dank aan
ds. Beekenkamp voor zijn rede en leidde daarop
de aardige film "Ons Prinsesje loopt" in. Deze
werd gedraaid, waarna de wnd. voorzitter alle
aanwezigen nogmaals hartelijk dankte voor hun
aanwezigheid en hij de vergadering sloot.
Hoofddorp. Donderdag 25 Januari hield de
afdeeling Hoofddorp haar jaarlijksche groote
bijeenkomst. Om 20 uur opende de burgemeester van de Haarlemmermeer, mr. A. Slob,
als afdeelingsvoorzitter de goed bezo.chte bijeenkom'5t met een woord van welkom.
Als spreker trad op dr. I. H. J. Vos, voorzitter der gewestelijke commissie "Stelling van
Amsterdam", met als onderwerp: Het bestaansrecht van den B.V.L. in dezen tijd. Op de hem
eigen, begeesterende wijze verdedigde dr. Vos
dit bestaansrecht. Het onderwerp, actueel door
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Kloetinge. Benoemd tot voorzitter van de
plaatselijke afdeeling van den B.V.L. te Kloetinge de nieuwbenoemde burgemeester van
Kloetinge, mr. H. N. baron Schimmelpenninck
van der Oye.

De Koninklijke Familie per ~rreslede door het Haagsche Bosch.
Er is door ,d e genoodigden genoten van ,d ezen
mooien avond.

Lunteren, 19 Jan. De vergadering van den
B.V.L. werd te half acht geopend door den
plaatselijken leider ,der afdeeling, den heer R.
N. Busser, met een hartelijk woord van welkom
tot de aanwezigen, onder wie wij mochten opmerken: kolonel W. van Ingen Schouten, secretaris van de gewestelijke landstormcommissie
11 Veluwzoom", den heer Jalink, uit Apeldoorn;
den plaatselijken leider van de afdeeling Bennekom; bestuursleden van de Luntersche Burgerwacht; de leden van de plaatselijke landstormcommissie Lunteren; verder waren vele land.stormers aanwezig, ondanks de mobilisatie.
In zijn openingswoord sprak de plaatselijke
leider het uit, dat de tijden helaas nog zóó zijn,
dat de B.V.L. niet overbodig is geworden. Hij
deed een beroep op de aanwezige landstormers
om ook in de toekom.st trouw te blijven aan het
eens gegeven woord, tot steun van het wettig
gezag, welk gezag wij belichaamd zien in ons
geliefd Oranje-Huis.
Uit het opvolgend jaarverslag stippen wij aan,
dat het ledental van de afdeeling Lunteren op
1 Januari 1940 nog 107 was. Tevens werd daar
een overzicht gegeven van ,d e vele werkzaamheden van de afdeeling in het afgeloopen jaar.
Van de afdeeling Lunteren zijn thans 67 man
,g emobiliseerd. De band met deze gemobiliseerde
kameraden moet echter blijven, waarom aan
allen in de Kerstweek een bewijs van medeleven werd aangeboden, in den vorm van
sigaren en sigaretten, Verschillende mooie
prijzen werden in 1939 door de afdeeling op
verschillende schietwedstrijden behaald.
Vervolgens was het woor,d aan kolonel Van
Ingen Schouten, die na een korte toespraak

overging tot installatie van den heer D. W.
Verploeg als voorzitter van de plaatselijke
landstormcommissie Lunteren en van den heer
mr. D. J. Beekman te Lunteren als lid van die
commissie. De heer . V erploeg dankte kolonel
Van Ingen Schouten met enkele gevoelvolle
woo!'den en sprak de hoop uit, dat hij een goede
voorzitter voor de afdeeling Lunteren moge
zijn en dat hij hoopt te treden in de voetstappen
van zijn voorganger, den heer P. J. Vuick. Hij
spreekt als zijn meening uit, dat de B.V.L. nog
steeds een door de regeering noodig geachte
organisatie is. Ook hij wekte de aanwezigen op
trouw te blijven aan het wettig gezag. Daarna
werd de leiding van de vergadering overgedragen aan den nieuwen voorzitter.
Vervolgens kreeg de heer Jalink, uit Apeldoorn, het woord voor een rede: ,,Op den
achtergrond - maar waakzaam". Na deze re.d e
was weer het woord aan kolonel Van Ingen
Schouten, die na een toepasselijke toespraak
de brevetten voor koning- en scherpschutter
uitreikte aan de vrijwilligers G. van Staveren
en J . Schreuder. Direct daarna had de uitreiking plaats van de prijzen, behaald in de
wedstrijden met scherpe en Engelsche patronen, gehouden in 1939. Ook deze uitreiking geschiedde door kolonel Van Ingen Schouten op
de hem zoo eigene wijze. ·
In de pauze werd aan de aanwezigen een
consumptie aangeboden ,d oor de afdeeling
Lunteren. Na de pauze verkreeg de heer A. van
Silfhout, wnd. plaatselijk leider, uit Bennekom,
het woord. Hij bood de afdeeling Lunteren de
gelukwenschen aan met haar 10-jarig zelfstandig bestaan, dat in 1939 herdacht werd.
Van ,d e rondvraag werd nog door een der
leden gebruik gemaakt, die de toezegging van
den voorzitter verkreeg, dat zijn vraag zou

Lettele. 12 Januari wer,d in het café 11 Kerkzicht" een avond gegeven van de afdeeling
Lettele van den B.V.L. De burgemeester der
gemeente Diepenveen, ,d e heer Arriëns, heette
de aanwezigen welkom en sprak zijn voldoening
uit over de groote opkomst en zeide, dat nu
wel duidelijk wordt bewezen, dat de B.V.L.
nog een bestaansmogelijkheid bezit. Het uitreiken van prijzen aan ,de scherpschutters kon
door de omstandighe,den niet plaats vinden.
Ten slotte zeide de burgemeester, ,dat de B.V.L.
de Oranjeband is. Hierna werden films vertoond: ,,Nederland is paraat", 11 Het veertigjarig
regeeringsjubileum van H.M. de Koningin" en
"Ons Prinsesje loopt", In de pauze werd door
den heer Jalink, uit Apeldoorn, een propagandarede gehouden, waarin hij liet uitkomen, hoe
een klein volk, dat vertrouwen heeft in God en
Oranje, een sterk en groot volk zal zijn.

Fa. ANDR. VISSER - STEENWIJK
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worden overwogen en getracht zou worden
deze in te willigen.
Niets meer aan de orde zijnde, werd deze
gezellige vergadering door den voorzitter gesloten, nadat de aanwezigen staande hadden
gezongen het 11 Wilhelmus van Nassouwe", gevolgd door de bede : ,,Mijn schild en mijn betrouwen, zijt Gij, o God, mijn Heer".

het eenige dagen daarvoor verschenen artikel
Tan den militairen medewerker van de 11 Telegraaf", genoot de belangstelling, welke het ten
volle verdiende, en luide toejuichingen vertolkten aan het slot ,d e gevoelens der toehoorders.
Ook de vertoonde films 11 Nederland, let op
uw saeck", de landdag te Zandvoort e.a. vonden
warme waardeering. Met dr. Vos waren mede
aanwezig de secretaris van het gewest en de
propagandist, de kapiteins Smit en Neuyen.
Met een opwekkend woord voor ,d e toekomst
sloot mr. Slob den welgeslaagden avond.

Krommenie. Hier werd in het R.K. Vereenigingsgebouw vanwege de plaatselijke commissie
Krommenie van ,d en B. V. L. een vergadering gehouden, waarvoor, niettegenstaande
het ongunstige weer en den slechten weg, een
vrij groote belangstelling bleek te bestaan. De
bijeenkomst stond onder leiding van den heer
Kalff, burgemeester <ltzer gemeente, ,d ie even
vóór acht met een korte rede ,d ezen avond inleidde. De avond, die in hoofdzaak een filmavond bleek te zijn, werd vervolgens voortgezet met de vertooning van diverse flitsen
van den in Zandvoort gehouden grooten landdag van de af.deelingen Kennemerland en Stelling Amster,d am van den B.V.L., onmiddellijk
gevolgd door de alleraardigste, door Z.K.H. den
Prins opgenomen Prinses Beatrix-film 11 Ons
Prinsesje loopt", waarom ook nu weer dikwijls
smakelijk werd gelachen.
Het woord was dan aan den spreker van
dezen avond, dr. Vos. Deze begon met zich aan
te sluiten bij de woorden van ,den voorzitter
aan het adres van ,de jongens, die thans hun
zware taak in het leger vervullen. Het is daartegenover wel onze allereerste plicht te waken
voor de behartiging van de achtergeblevenen.
Spr. gaat dan na wat de B.V.L. eigenlijk is. Het
is niets anders, aldus spr., ,d an een antirevolutie-instituut, dat, gezamenlijk met de
Vrijwillige Burgerwacht, alle pogingen om langs
illegalen weg de macht tot zich te trekken
terstond', desnoods met geweld, den kop in zal
drukken. Dergelijke pogingen zijn trouwens in
een land als het onze, waar elke man en elke
vrouw ,d oor middel van het stembiljet zijn of
haar invloed op het landsbestuur kan uitoefenen, dat in al zijn geledingen volop democratisch
is, ook niet noodig. Een ieder, die het behoud
van deze democratische vrijheden voorstaat, zal
daarom met ,d en B.V.L. dienen samen te werken.
Spr. is overtuigd, dat dergelijke pogingen in
ons land momenteel geen enkele kans van
dagen zouden hebben.
Spr. wijst dan op het feit, dat het Nederlandsche volk is gezegend met een vorstenhuis,
waarop het met recht trotsch mag zijn en de
bescherming van dit dierbare Oranjehuis behoort mede tot de taak van den B.V.L. Spr.
besloot zijn hartstochtelijk betoog met de opwekking tot allen om mede te werken den
B.V.L. zoo krachtig mogelijk te maken (langdurig applaus).
De voorzitter dankte den spreker voor diens
gloedvolle re,d e. Diens woorden waren hem, en
zeker wel alle aanwezigen, uit het hart gegrepen. Na een korte pauze werd ten slotte
overgegaan tot de vertooning van de machtige
gelui,d sfilm van leger en vloot, welke nog circa
anderhalf uur in beslag nam en door de aanwezigen met de grootste aandacht werd gevolgd.

OPEL AUTOMOBIELEN

Nieuw-Beijerland. Vrijdag 12 Januari werd
alhier door de beide plaatselijke B.V.L.-afd.
Dorp en Zuidzijde een gecombineer,d e Landstormavond georganiseerd voor leden, begunstigers en belangstdlenden. Ondanks dat het
ijs mede de belangstelling opvorderde, was er
een vrij goede opkomst. De opening geschiedde
door burgemeester S. Hammer, ,d ie wees op de
donkere tijden, de onzekere toekomst en de
vele offers die gevraagd worden en misschien
ook van de B.V.L.-mannen en andere gemobiliseerden gevraagd zullen worden. Een bijzonder
woord wijdde hij aan de landstormers ter
plaatse die gemobiliseerd zijn, waarna hij allen
verzocht de bekende twee coupletten van het .
"Wilhelmus" staande te zingen. Hierna werd
de film "Nederland, let op uw saeck" vertoond,
een leger- en vlootfilm, waarin ook de mobili1Satiedagen 1939, het uitspreken der troonrede
en de aankomst van het prinselijk gezin te
's-Gravenhage was verwerkt.
Tusschen het 2e en 3e deel dezer geluidsfilm
hield de heer mr. H. de Boer, uit 's-Gravenhage, een pakkende rede, waarin hij de geschiedenis als voorbeeld nemend, aantoonde,
hoe ons kleine land meermalen grootere buitenlandsche machten heeft getrotseerd met succes
en hoe wij nu ook te waken hebben tegen
stelsels, die misschien onze kostbare verworven
vrijheden zouden kunnen bedreigen. Hij toonde
met welsprekendheid aan, hoe "wij Holland
kunnen en willen houden", door ons allen als
e_en man om den troon van Oranje en de regeermlf te scharen, maar ook door onze gemobiliseer,d en zooveel mogeliik en niet in 't minst
maatschappelijk en sociaal tot steun te zijn.
Staande wer,d ,d oor allen "Wij willen Holland
houden" gezongen.
Na een gezellige pauze werd ook de film
,,Ons Prinsesje loopt" op het doek gebracht.
Door den burgemeester werd daarna deze uitstekend geslaagde avond gesloten, nadat door
allen nogmaals het le couplet van het "Wilhelmus" was gezongen.
Nieuwlande, 22 Jan. In één der gebouwen
achter de Geref. kerk vergader,d e de afdeeling
van den B.V.L. alhier, onder voorzitterschap
van ds. J. C. Borgdorff. Mr. De Bruyn hield een
rede. In een gezellig samenzijn, waarin oude
herinneringen van de vorige mobilisatie en andere verhalen werden opgehaald, werd de
avond verder doorgebracht.
Nieuw-Vennep en omgeving hield op 19 Jan,
zijn winterbijeenkomst. Wij hebben bewondering voor de stoere mannen en vrouwen uit
de Haarlemmermeer, die 15 graden vorst en
een dikke sneeuwlaag trotseerende te voet en
op de fiets uren uit den omtrek ~aren opgetrokken naar Hotel Nijsten en tot de laatste
plaats in de groote zaal bezetten. Hier sprak
ds. Van der Zee uit Amsterdam, vroeger predikant "in de Vennep", In een, ademloos aan{!ehoord, boeiend betoog sprak ds. Van der Zee
de bezoeke_rs toe. Spr. wekte de bezoekers op
de trouw m hun harten levendi{! te houden·
trouw aan de idealen van den B.V.L., trom~
aan de Koningin, trouw aan de Regeering. Een
hartelijk en langdurig applaus was de welverdiende belooning.
Dezelfde films als te Amsterdam werden vertoond. De_ vergadering stond onder leiding van
den v~?rzitter van d_~ afdeeling Nieuw-Vennep,
1en gnJzen, maar alhJd Jongen heer Benard, die
m ongekunstelde woor,d en bij de opening zijn
~annen e".e~eens toesprak. Van de gewesteh1ke commissie was ,d e reserve-kapitein Neuyen
aanwezig. Een goed geslaagde avond.
Oldemarkt, 23 Januari werd. in het Gebouw
voor Chr. Belangen een landstormavond c1ehouden voor de plaatselijke afdeeling van den
B,-V.L. De belangstelling was groot. De voorzitter der plaatselijke commissie de heer
Kuipers, burgemeester dezer gem~ente, . verwelkomde de aanwezigen, speciaal den heer
D_. baron Mackay, bu_rgemeester van Meppel,
die als spreker was mtgenoodigd, en den heer
De Bruyn, secretaris van de gewestelijke landstormcommissie.
. Nadat eerst de film "Het Prinsesje loopt"
was vertoo~d, ve.rkreeg baron Mackay het
woord. In ziJn bezielend woord bracht hij o.m.
naar voren, dat geestelijke en moreele herbewapening noodig is ook voor de leden van
den B.V.L. en hun echtgenooten. Geestelijke
herbewapening kan echter alleen wor,den verkregen, indien men daarvoor kracht ontvangt
van God.
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Op plaatsen, waar niet vertegenwoordigd, nog actieve verkoopers gevraal!d.

,, De 6e1te ooit 1emaakt"
Prinses Beatrix achter de paarden met de rinkelende bellen.
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De voorzitter bracht den heer Mackay dank
voor het gesprokene. Na de pauze werd de film
"Nederland, let op uw saeck" vertoond. Met
~roote aandacht werd deze film gevolgd.
Oosterend. 17 Januari had in de Geref. kerk
alhier een samenkomst plaats van leden der
Oranje-vereeniging 11 Nederland en Oranje" en
leden van den B.V.L. Ds. v. Otterlo opende de
samenkomst met het laten zingen van Ps. 9 7:1,
ging voor in gebed en Schriftlezing, riep de
talrijke aanwezigen namens Oranje-vereeniging
en B.V.L. een hartelijk welkom toe. Na het
zingen van twee coupletten van ,het aloude
.. Wilhelmus" werd de film Leger en Vloot vertoond. Na ,d eze trad de heer Joh. Santema naar
voren en sprak in het Friesch, naar aanleiding
van Ps. 124. Toen verscheen op het doek het
leven van Beatrix, hoe zij speelt in het paleis
en daarbuiten. Voorts werd nog vertoond de
Landdag in Joure en het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin.
Ds. Ten Have sprak het slotwoord. Hoe
dankbaar moeten we zijn in ons vaderland,
dat wij nog alle geestelijke vrijheid bezitten.
God geeft ons vele en rijke zegeningen, maar
d il brengt met zich mede groote verantwoordelijkheid. God vraagt van ons, dat wij die
vrijheden op de juiste wijze gebruiken. Hem"
daarmee ,dienen en eeren, tot heil van ons zelf
en van ons va,d erland. Wij hopen, dat ook deze
avond daartoe moge medewerken.

Oudenbosch. Op Vrijdag 26 Januari is in de
zaal 11 Fidei et Arti" te Oudenbosch een
vergadering van den B.V.L. gehouden. Tevens had de prijsuitreiking plaats van de
schietoefeningen, welke over het jaar 1939 ziJn
gehouden. De uitslag hiervan is als volgt: Rijksprijzen: P. Schijven 175 pt., v. Sprundel 170 pt.,
Jac. Hermus 163 pt., P. Suikerbuik 157 pt., A.
Balemans 154 pt.; particuliere prijzen: P. van
Sprundel 331 pt., A. Balemans 6 tienen, P.
Suikerbuik 311 pt., M. J. de Leeuw 13 negens,
Jac. Hermus 303 pt.
Piershil. Alhier werd 17 Januari een Landstormavond gehouden. Burgemeester Hammer
had de leiding en opende met een welkomstwoord, waarin hij nog eens wees op het nut
van den B.V.L. Vooraf werd het "Wilhelmus"
gezongen. Vertoond werd de leger- en vlootfilm "Ne,d erland, let op uw .saeck" en de film
11 Ons Prinsesje loopt". De heer mr. H. de Boer
hield een met spannende aandacht aangehoorde
rede, waarin met name gewezen werd op onze
roeping, welke wij in navolging van onze Koningin hebben in te neming ten aanzien van
Haar streven: Ik zal handhaven. Spontaan zon~
de verga:dering hierop: .. Wij willen Holland
houden".
De secretaris van het gewest, de heer v. d.
Mast, reikte namens de gewestelijke commissie
aan de afdeeling een vaandel uit. De voorzitter
droeg het doek op zijn beurt over aan den
plaatselijken leider, den heer A. Bouman. De
avond werd verder opgeluisterd met muziek
van de fluitclub. De voorzitter kon aan het
eind met recht getuigen, dat de avond welgeslaagd was.
Purmerend, De plaat.selijke commissie Purmerend hield op 23 Januari j.l. een commissievergadering, waar de reserve-kapitein Neuyen
eveneens tegenwoordig was. De vergadering .
belegd om de wintervergadering der afdeeling
voor te bereiden, was tevens gewijd aan de
installatie van den eere-voorzitter, burgemeester Kikkert van Purmerend, en van 5 nieuwe
commissieleden en de benoeming van een
nieuwen voorzitter. De wnd. voorzitter, de heer
S. de Wolf, werd tot voorzitter benoemd. Met
welgekozen woor-d en installeerde de voorzitter
den eere-voorzitter en de nieuwe leden, de
heeren A. J. Françoys, E. J. Hoefman, mr. J.
v. Lieuwen, G. J. Logger en Th. de Wolf. Besloten werd omstreeks half Maart een propaganda-avond te houden.
St.-Nicolaasga. 10 Januari kwam de afdeeling
van den B.V.L. in vergadering bijeen in het
nieuwe R.K. gebouw alhier. De voorzitter, de
heer Put, opende de vergadering met te laten
zingen het 1e en 4e vers van het "Wilhelmus",
waarna hij een kort openingswoord .sprak,
waarin hij de aanwezigen een hartelijk welkom
toeriep. Hierna werd de film van den landdag
te Sexbierum vertoond. Vervolgens trad voor
ons op ds. Kleine van l,d skenhuizen. Hierna
volgde de film "Nederland, let op uw saeck".
Pater Veldman, van Drachten, .sprak daarna
over "Wat deze dagen ons te zeggen hebben
en het verband met den B.V.L.". Hierna werden
nog vertoond de films van het Koninklijk Huis,
de mobilisatie van September 1939, de opening
van de Tweede Kamer 1939 en ten slotte de
film van den landdag te Huisterheide. De heer
Heukels hield vervolgens, op de hem eigen _
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wijze, een gloedvolle speech. Het slotwoord
werd gesproken door pastoor Overmeer. Na het
zingen van het eerste vers van ons volkslied
werd de vergadering gesloten. Het was een
genotvolle avond.

vertoond: .. Nederland, let op u saeck", en de
film 11 Ons Prinsesje loopt".
De voorzitter dankte ten slotte voor de belangstelling in den B.V.L. en er werd geëindigd
met het zingen van het twee,d e couplet van
het "Wilhelmus". De B.V.L. mag op een welgeslaag,d en avond terugzien.

_t

Smilde. In de Ned. Herv. kerk had een filmavond plaats van de afdeeling Smilde van den
B.V.L. De voorzitter, burgemeester Gerrits,
deelde mede, dat de burgemeester van Meppel,
baron Mackay, wegens ziekte verhinderd was
tegenwoordig te zijn. Mr. De Bruyn, secretaris
van het gewest Drente van den B.V.L., hield
daarop na de vertooning van de film 11 0ns
Prinsesje loopt", een rede. Tot slot wer,d gedraaid de film 11 Nederland, let c1 u saeck".
Sommelsdijk. 29 Januari hield de B.V.L. afd.
Sommelsdijk-Middelharnis onder groote belangstelling haar algemeene vergadering in hotel
Spee. De Oranjegarde was op deze vergadering
ook vertegenwoordigd, welke met fluit en piano
de te zingen liederen begeleidde. Er werd geopend met het zingen van het 1e couplet van
het "Wilhelmus", waarna de voorzitter, de heer
Dijkers, de aanwezigen, alsmede de eere-voorzitter, burgemeester Den Hollander, en den heer
Fopma een hartelijk welkom toeriep. De secretaris der gewest. landstormcommissie Monden
der Maas, de heer Fopma, reikte de prijzen uit.
Daarna sprak de eere-voorzitter, burgemeester Den Hollander, een kort woord, waarin hij
schet.ste de verwantheid van ons volk aan het
Oranjehuis en de hoop uitsprak, dat ons land
in rust en vrede mag verkeeren, waartoe de
B.V.L., het keurkorps, medewerkt. Dan gaf de
heer Schol, plaatselijk leider der afdeeling, in
een schets weer het wezen en het doel van den
B.V.L., welke met veel aandacht werd gevolgd
en waarin hij liet uitkomen, dat de kracht van
den B.V.L. ligt in zijn eenheid, in zijn vrijwillige
trouw, in zijn paraatheid - als 't moet!
Dan sprak als laatste de heer Van Leeuwen
tot zijn Landstormkameraden, vrouwen, meisjes
en vrienden. Hij schetste het leven van ons
Vorstenhuis vanaf Prins Willem van Oranje en
de daarop volgende Oranjevorsten, die in tijden
van nood op de bres hebben gestaan en ons
volk met Gods hulp vrijheid hebben geschonken, er verder op wijzend, dat ook heden de
verknochtheid van ons volk aan het Oranjehuis nog niet is verkoeld.
Na de pauze werd de nieuwste B.V.L.-film

Voorschoten. De plaatselijke landstormcommissie heeft voor haar niet-gemobiliseerde
leden en belangstellenden een filmavond in het
gebouw Chr. Belangen georganiseer-tl. Vertoond
werden achtereenvolgens de leger- en vlootfilm "Nederland, let op uw saeck" en de film,
persoonlijk opgenomen door Z. K. H. ~rins
Bernhard: .. Uit het leven van H.K.H. Prinses
Beatrix". Onder de vele aanwezigen (de zaal
was geheel bezet) merkten wij o.m. op overste
Laubman, commandant van de alhier gelegerde
troepen met verscheidene hier in garni~oen
zijnde officieren, majoor L. Royaards, voorzitter
der gewestelijke landstormcommissie, overste
J. P. Boots, aangewezen commandant van Z.H.West, en kapitein Nuez. Na het openingswoord
van ,d en voorzitter -der commissie, burgemeester
M. F. Berkhout, bracht overste Laubman dank
aan de afdeeling voor de uitnoodiging voor hem
en de officieren, onderofficieren en minderen.
Majoor Royaar-d s en kapitein Nuez spraken
daarna woorden van waardeering voor het doel
en streven van den Landstorm. De filmvertooning had veel succes.
Burgemeester M. F . Berkhout sloot deze
goed geslaagde bijeenkomst met een driewerf hoera op H.M. de Koningin.
Vught. De B.V.L. afdeeling Vught bood in
het patronaat 11 Sint Petrus" een filmavond aan
aan de leden met de dames en aan militairen.
Deze laatsten waren in grooten getale opgekomen. Het podium wa,s versier,d met vlaggedoek en het portret van H.M. de Koningin.
Onder ,d e aanwezigen bevonden zich eenige
officieren, burgemeester mr. Loeff en de eereburger van Vught, ,d e heer W. van Beuningen.
Daar kapitein Th. de Jong -g emobiliseerd is,
trad als plaatsvervangend lei,d er der Vughtsche
afdeeling op de heer C. Buitenhuis. Burgemeester Loeff hield een korte openingsrede. Daarna
werd de leger- en vlootfilm gedraaid, die ons
laat zien, dat de Nederlandsche weermacht te
land, ter zee en in de lucht paraat is.
Burgemeester Loeff, die verhinderd was de

LIJST VAN FILMVOORS,TELLINGEN
Leger- en Vlootfilm

,,Nederland, let op U saeck ''
en , , Ons Prinsesje loopt''
19 FEBRUARI
BOVENKARSPEL
19
Nw. WEERDINGE
"
20
BE,RGAMBACHT
"
20
KLAZIENAVEEN
"
21
UTRECHT
"
21
BLOKZIJ ,L
"
22
mEVER
"
22
NIEUWERK. a/d IJSSEL
"
23
PESSE
"
23
BIE.RUM
"
24
ALMELO
"
26
PUTTERSHOEK
26
SPIJKENISSE
"
27
OUDEWATER
"
27
OOSTVOORNE
28
OUD BEIJERLAND
28
KRIMPEN a/d LEK
"
29
STADSKANAAL
"
29
SCHOONHOVEN
"
1 MAART 0UDERK. a/d IJSSEL
1
ALKMAAR
"
4
SCHRAARD
"
5
DRACHTEN
5
MIDDELBURG
"
6
MOORDRECHT
"
6
WIRDUM
"
7
ANJUM
"
7
HUMMELO
"
8
SEXBIERUM
"
8
EZINGE
"

11
12

12
13
13
14

14
15
15
18

18
19

19
20
20
21
21

27
27
28
28

29
29
3
3
4

11
19
26

MAART

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

APRIL

"
"
"

"

#

PUTTEN
DRENTHE
NUNSPEET
DRENTHE
DRIEBERGE:N
Z,W ARTSLUIS
COLMSCHATE.
DRENTHE
HILVERSUM
MEPPEL
MONDEN DER MAAS
DRENTHE
WILLEMSTAD
DRENTHE
's-GRAVENMOER
BADHOEVEDORP
YZENDIJKE
IJSSELMONDE
HOOG.EV1E EN
G.O UDA
NUMANSDORP
H I LLEG,ERSBERG
HOEK v. HOLLAND
GRAVE
TERSCHUUR
SCHALKHAAR
AVEREEST
's-GRAVENHAGE
SCH'EVE'NINGEN

KUNSTVUURWERKFABRIEKEN A.J.KAT

*

*
*

LEIDEN - TELEF. 21475
LUCHTBESCHERMINGSARTIKELEN
VUURWERK
WASFAKKELS
SIGNAALVUURPIJLEN

vergadering tot het einde bij te wonen, verwelkomde nog den heer Van Agt, ,secretaris van
de gewestelijke commissie van den B.V.L., en
gaf het woord aan den heer J. Vienings, oudburgemeester van Clinge. Deze spreker sprak
een kernachtig woord voor den B.V.L. en
spooI'de aan het machtige instituut B.V.L. hoog
te houden.
De rede van den heer Vienings vond een aandachtig gehoor. Hierna werd voortgegaan met
de filmvertooning. Aan het eind van den avond
,dankte ,d e kapitein van 0. en 0. den waarnemenden leider van den B.V.L., den heer
Buitenhuis, voor den mooien avond, dien hij
den militairen in Vught geboden had.

Westerbork. Onder voorzitterschap van den
heer K. Smit werd een film- en propagandaavond gehouden. Na vertooning van de film
11 Ons Prinsesje loopt" hield burgemeester Bouma
uit Emmen een rede, waarin hij ontstaan en
doel van den B.V.L. uiteenzette. Mr. De Bruyn,
secretaris van het gewest Drente, reikt~ de
prijzen uit van ,d e onlangs gehouden schietwedstrijden: 1. S. van Dijken, Witteveen; 2. R .
Pronk, Westerbork; 3. J. Nijwening, Orvelte;
4. J. Nijhof, Zwiggelte; 5. L. Smit, Westerbork.
Na,d,at ,de film "Nederland, let op uw saeck"
vertoond was, wer,d nog een toespraak gehouden door burgemee.ster Derks.
Westmaas. Dinsdag 30 Januari j.l. kwam de
af.deeling van den B.V.L. in vergadering bijeen
onder voorzitterschap van ds. T. Fossen. In zijn
openingswoord gedacht de voorzitter in het
bijzonder de leden van den B.V.L., die opgeroepen zijn om de wacht te houden aan grens
en kust, en stelde de beteekenis van den B.V.L.
in het licht van de hedendaagsche gebeurtenissen.
Na de notulen volgde het jaarverslag, alsme-de de rekening en verantwoording van den
penningmeester. De voorzitter bracht dank voor
het genotuleerde, het verslag en voor het gevoerde beheer over de financiën. Besloten werd
op Dinsdag 13 Februari 1940 een propagandafilmavond te houden in het Gebouw voor Volksbelangen, waarbij zullen worden vertoond de
leger- en vlootfilm "Nederland, let op uw saeck"
en 11 Ons Prinsesje loopt".
Hierna wer,d en den aanwezigen eenige ververschingen aangeboden, hetgeen een ieder
zich goed liet smaken. Nadat nog een uiteenzetting was gegeven over het verschil hetwelk
is gelegen tusschen den B.V.L. en het vrijwillige motorkorps, weI'd deze avond met een
woord van dank door den voorzitter gesloten.
Woensel. In zaal Schoonderwalt aan de
Kloosterdreef heeft 3 Februari de prijsuitreiking
plaats gehad voor de leden van den B.V.L. afd.
Woensel. Op dit jaarlijksche feest, dat gevolgd
werd door een gezellig samenzijn, heeft de
pl.v.v. leider het woord gevoerd, was er uitreiking van prijzen en brevet en vermeldde
het programma verder: 11 B.V.L. in oorlogstijd".
Zuidlaren. 26 Januari j.l. had in hotel "De
Gouden Leeuw" een groote bijeenkomst
plaats van den B.V.L. onder leiding van burgemeester jhr. mr. M. P. M. van Karnebeek, voorzitter ,d er landstormcommissie. Na het zingen
van het "Wilhelmu,s" sprak de voorzitter een
welkomstwooI'd, in het bijzonder tot den
plaatselijken commandant, officieren en anderen. Tevens werden door den voorzitter de
prijzen en brevetten aan de ,d aarvoor in aanmerking komende personen uitgereikt met een
toepasselijk woord. Als spreker tra,d op de heer
De Bruyn, van Steenwijk, secretaris van de
gewestelijke landstormcommissie. Vervolgen.s
werden de film,s 11 Nederland, let op u .saeck"
en 11 Ons Prinsesje loopt" vertoond. Ze oogstten
een groot succes.
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DINGEN
die van belang ziin te weten.
Dagorder van Generaal Reynders.

Bij het neerleggen van het opperbevel is het
mij een behoefte een kort woord tot de weermacht te richten. In de eerste plaats wil ik
hen gedenken, die bij de uitoefening van hun
taak het hoogste offer hebben gebracht. Het
gevaarvolle werk, dat aan hen werd opgedragen, hebben zij zonder aarzelen aanvaard. Zij
zijn daarbij gevallen. Eerbiedig eer ik hun nagedachtenis.
Voorts dank ik u allen, die deel uitmaakt
van de weermacht, of daarvoor werkzaam zijt,
voor de wijze, waarop gij voor 's lands veiligheid hebt gewaakt.
Gij hebt, naarmate het jaargetijde ongunstiger werd en er dus aan velerlei daarmede ver·
band houdende moeilijkhe-d en het hoofd moest
worden geboden, niettemin uw geestkracht
weten te bewaren, terwijl allerwegen opvallende
bewijzen konden worden waargenomen van een
krachtig zich ontwikkelend saamhoorigheidsgevoel.
Uw taak zal ongetwijfeld nog moeilijker
worden.
Ik ben er van overtuigd, dat gij daarvoor niet
zult terugschrikken, doch u door de moeilijkheden zult heenslaan, omdat ge op de meest
ondubbelzinnige wijze hebt ervaren, dat ge de
waardeering hebt van ons volk, dat voor zijn
veiligheid op u vertrouwt.
Uit de onlangs door H. M. de Koningin uitgesproken rede is gebleken, hoe groot ook bij
Hare Majesteit de waardeering is voor hetgeen
ge voor het land doet.
Hare Majesteit heeft Hare rede besloten met
de treffende woorden: .,Ik zal veel aan u
denken."
Met dit koninklijk woord als uitgangspunt
neem ik thans afscheid van u en geef u de verzekering, dat ik met groot vertrouwen uw da·
den voor de zaak des Vaderlands zal blijven
volgen.
De Generaal,
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht,
REYNDERS.

In Staat van Beleg.
Aan het reeds in staat van beleg verklaarde
gebied is eenige uitbreiding gegeven, door enkele gedeelten van het grondgebied des Rijks,
o.a. het territoriaal zeegebied, liggende voor de
gemeente Callandsoog en een watergebied omvattend een gedeelte van den Nieuwen Waterweg, de westkust van Rozenburg en Voorne,
daaraan toe te voegen.
Aan deze uitbreiding behoeft geen beteekenis
te worden toegekend. Want deze was alleen
maar noodig om een meer juiste begrenzing
van het betreffende gebied te kunnen verkrijgen.

Verboden veranderingen in terreinen.
In belang der luchtverde.diging.
In een algemeene bekendmaking van den
opperbevelhebber van land- en zeemacht maakt
. deze bekend, dat hij een veror,d ening heeft
vastgesteld, waarin o.m. wordt bepaald:
11 lndien door den commandant van de luchtverdediging ingevolge artikel 1 van de verordening van den opperbevelhebber van landen zeemacht van 28 November 1939 1 ) terreinen
worden aangewezen, welke van uitzonderlijk

belang zijn voor de luchtverdediging, zal genoemde commandant die aanwijzing ter algemeene kennis kunnen brengen door plaatsing
van een desbetreffende aankondiging in de
Nederlandsche Staatscourant en door aanplakking van die aankondiging aan het gemeentehuis der gemeenten, waarin de oedoelde terreinen zijn gelegen.
In dat geval zal een schriftelijke kennisgeving aan de rechthebbenden, als bedoeld in
artikel 1, lid 2, van vorengenoemde verordening, achterwege blijven.
Indien een openbare aankondiging, als bedoeld in artikel 1, heeft plaats gevonden, is het
ieder verboden eenige verandering te brengen
in de terreinen, aangeduid in de openbare aankondiging en is ie-d ere rechthebbende op deze
terreinen verplicht te zorgen, dat veranderingen
als vorenbedoeld door derden niet worden aan·
gebracht.
Bij de openbare aankondiging kan ,d it verbod
tot bepaalde, daarin aan te geven, veranderingen worden beperkt.
De commandant van de luchtverdediging is
bevoegd om namens den opperbevelhebber van
land- en zeemacht van een verbod, als boven
bedoeld, geheel of gedeeltelijk ontheffing te
verleenen. Bij het verleenen van zoodanige ontheffing kunnen door hem voorwaarden worden
gesteld. Worden de voorwaarden niet nagekomen, dan kan de verleende ontheffing door den
commandant van de luchtverdediging worden
ingetrokken.
De rechthebbende op een terrein als bedoeld
bij artikel 1, aangeduid bij openbare aankondiging, wien bekend is, dat der,d en zijns ondanks eenige verboden verandering in dit terrein brengen of voornemens zijn te brengen, is
gehouden daarvan onverwijld aan den com·
mandant van de luchtverde,diging kennis te
geven."
1)

Zie Het Landstormblad van Dec. '39, blz. 9.

Buitenl~ndsche correspondenten
aan banden.
Berichten over onze defensie verboden.
Naar wij vernemen, heeft de chef van den
regeeringspersdienst de volgende circulaire aan
de correspondenten van buitenlandsche bladen
in ons land gezonden:
af vertraging
11 Ter voorkoming van .stoornis
in de verzending van nieuwsberichten per
telegraaf of per telefoon aan uwe redacties,
heb ik de eer u, namens het hoof.cl der controle
van het militair gezag op het telegraaf- en
telefoonverkeer, hierbij mededeeling te doen
van de voornaamste richtlijnen, welke gevolgd
worden bij de uitoefening van de controle op
genoemde berichten.
Onverminderd de bepalingen ten aanzien
van de toegelaten talen en van geheimschrift,
zijn niet voor verzending toegelaten:
Mededeelingen, plannen, vermoedens, geruchten enz. over de Nederlandsche defensie;
mededeelingen enz., welke gevaar kunnen
opleveren voor de handhaving van Ne-d erlands
onzijdigheid, dan wel omtrent deze onzijdigheid twijfel kunnen opwekken;
mededeelingen enz., welke in het buitenland
vijandige gevoelens ten opzichte van Nederland kunnen opwekken;
mededeelingen enz., welke beleedigend zijn
voor een met Nederland bevriende mogendheid;
mededeelingen over daden, maatregelen en
plannen van de Nederlandsche regeering, dan
wel van een an,d ere mogendheid jegens Nederland, wanneer deze niet vanwege de Nederlandsche regeering officieel zijn bevestigd."
Hieruit blijkt, dat de correspondent, die
nauwkeurig rekening houdt met de belangen
van Nederlands neutraliteit en van Nederlands
veiligheid, daarmede de onge.stoorde en onvertraagde verzending van zijn telegrafische en
telefonische berichten bevordert.

Opkomst van buitengewone
dienstplichtigen.
Lichtingen 1938 en 1939.
De Regeeringspersdienst meldt:
Waarschijnlijk zullen de hierna vermelde
ploegen buitengewone dienstplichtigen van de
lichtingen 1938 en 1939 in werkelijken dienst
moeten komen. De ,d ata van opkomst zijn hieronder vermeld.
Regimenten infanterie (inbegrepen de regimenten grenadiers en jagers): 1 April 1940;
korps motordienst: 1 April 1940;
bataljon geneeskundige troepen: te ploeg
1 April 1940, 2e ploeg 6 Mei 1940;
regimenten veldartillerie (bere-denen en onberedenen): 17 Juni 1940;
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regimenten motorartillerie: 17 Juni 1940;
regimenten luchtdoelartillerie: 17 Juni 1940.
Voor zoover deze buitengewone dienstplichtigen nog niet bij een korps zijn ingelijfd, kunnen
zij, eventueel met wijziging van daaromtrent
reeds bij de keuring geuite wenschen, aan den
commandant van het indeelingsdistrict nader
kenbaar maken, bij welk der genoemde korpsen zij gaarne zouden worden ingedeeld. Het
verzoek moet de dienstplichtige met den mees·
ten spoed richten aan den indeelings- of
districtscommandant, die woont in de hoofdplaats van ,d e provincie, waarin hij voor den
dienstplicht is ingeschreven.
Hiervan zijn uitgezonderd de dienstplichtigen
uit Drente, Amsterdam en Rotterdam. Dezen
zenden hun aanvraag onderscheidenlijk aan den
indeelings-districtscommandant te Groningen,
Amsterdam en Rotterdam.
In de opgaaf vermeldt ,d e dienstplichtige:
a. zijn geslachtsnaam en voornamen;
b. de gemeente, waar hij woonplaats heeft;
c. de lichting, waartoe hij behoort en de
gemeente, waar hij voor den dienstplicht is
ingeschreven;
d. de wenschen omtrent zijn indeeling;
e. de reden, waarom op deze indeeling wordt
prijs gesteJd;
f. zijn beroep, betrekking en genoten onder·
wijs;
g. of hij met paarden kan omgaan;
h. of hij in het bezit is van een rijbewijs A
dan wel kan chauffeeren.

Inlijving gewone dienstplichtigen
lichting 1940.
De Regeeringspersdienst meldt:
Het ligt in het voornemen om de hierna ver·
melde ploegen dienstplichtigen van de lichting
1940 in te lijven op de daarbij aangegeven
datums. Onder de op te roepen dienstplichtigen
zijn niet begrepen zij, ,d ie zijn bestemd voor
officiersopleiding en voor opleiding tot onderofficier-administrateur. De dienstplichtigen van
de lichting 1940, ingedeeld bij het 1ste en 2de
regiment huzaren en bestemd voor paardenverzorger en -oppasser bij de Kon. Militaire
Academie of Rijschool, eerste ploeg, worden
nader toegewezen aan het 2de regiment wielrijders. Hun inlijving zal, zooals hierna is vermeld, geschieden op 6 Mei 1940.
D1enstplichtigen van de hierna vermelde
ploegen, die vrijstelling wegens kostwinnerschap of wegens persoonlijke onmisbaarheid
dan wel uitstel van eerste oefening verlangen,
kunnen daartoe aanvraag doen. Voor zoove1 ie
inlijving in Februari a.s. geschiedt, moet de
aanvraag met den meesten .spoed worden ingezonden. Geldt het vrfjstelling, dan moet de
aanvraag door of vanwege den dienstplichtige
worden gedaan bij den burgemeester. Geldt het
uitstel van eerste oefening, dan moet de dienstplichtige een schriftelijk verzoek richten aan
den Minister van Defensie, bij voorkeur door
tusschenkomst van den burgemeester. Is de
reden van het verzoek gelegen in studiebelangen, dan moet een verklaring worden bijgevoegd, afgegeven door het hoofd van de
onderwijsinrichting.
Er moet op worden gerekend, dat uitstel van
eerste oefening .slechts op uiterst beperkte
schaal zal worden verleend.
Opkomst op 12 Februari 1940: Luchtvaartregimenten, eerste ploeg; 3de en 4-de regiment
huzaren, voor zoover betreft de paardenverzorgers en -oppassers bij de Koninklijke Militaire
Academie of Rijschool, eerste ploeg; 4de regiment huzaren, voor zoover betreft de paardenverzorgers bij het remonte-depot, eerste ploeg.
Opkomst op 6 Mei 1940: 2de regiment
wielrijders, 1ste regiment huzaren (geen paardenoppassers en -ver7orgers); 1ste, 2de, 3de
en 4de regiment huzaren, voor zoover betreft
de paardenverzorgers en -oppassers bij de
Koninklijke Militaire Academie of Rijschool,
tweede ploeg.
Opkomst op 6 Mei 1940: 2de regiment Genietroepen (verbindingstroepen), eerste ploeg;
3de regiment Genietroepen (verlichtingstroepen), eerste ploeg; korps pontonniers en torpedisten (pontonniers en torpedisten), eerste
ploeg; 4de regiment huzaren, voor zoover betreft de paardenverzorgers bij het remontedepot, tweede ploeg; 1ste en 2de regiment
huzaren-motorrijders.
Opkomst op 3 Juni 1940: Luchtvaartrej!imenten, tweede ploeg; compagnie Intendancetroepen, derde ploeg; 1ste regiment Genietroepen (pioniers), eerste ploeg.
Opkomst op 17 Juni 1940: 1ste regiment
Luchtdoelartillerie, derde ploeg; regiment Kustartillerie, tweede ploeg.

Duizend gemobiliseerden naar huis.
De Ministerraad heeft beslist, dat de than.s
in werkelijken dienst verblijvende dienstplichtigen, die voor de mobilisatie hun domicilie
hadden in een der thans oorlogvoerende landen
(het gaat hier om Frankrijk, Duitschland, Engeland en Polen) - wanneer zij dat aanvragen
- in het genot van groot verlof gesteld kunnen
worden. Zij kunnen dan dus terugreizen naar
hun vroegere woonplaats buitenslands.

BLOEMENMAGAZIJN

De reden voor dit besluit vindt haar verklaring in het volgende: Ten aanzien van deze
categorie dienstplichtigen, welke 973 man omvat, was gebleken, dat het periodiek genieten
van verlof op practische moeilijkheden stuitte.
De meesten van deze mannen woonden in
Duitschland, Daar zij in werkelijken dienst
waren, wenschte Duitschland hun geen visum
te verstrekken. Men verwacht, dat dit wel het
geval zal zijn, wanneer ze met groot verlof
zullen zijn gestuurd, dus niet meer in werkeIijken dienst zijn. In dit verband is het ook
duidelijk, dat de maatregel niet geldt voor
landgenooten, ,d ie wonen in de neutrale landen,
zooals België en Denemarken. De visummoeilijkheden bestaan hier niet.
Waarschijnlijk treedt deze maatregel reeds
Maart in werking.

Mobilisatie-toelagen verlaagd.
Bij beschikking van den minister van Defen.sie
zijn opnieuw de mobilisatietoelagen verlaagd,
speciaal voor de ongehuwden.
De toelagen van de gemobiliseerden, die niet
in hun vredeswoonplaats gelegerd zijn, zijn
thans als volgt vastgesteld. Het bedrag tusschen
haakjes geeft aan, welke toelage de ongehuwden per dag krijgen: opperofficier f 4.- (f 1.50),
·hoofdofficier f 3.- (f 1.-), .subalterne officieren
f 2.- (f 0.75), onderofficieren boven den rang
van sergeant-majoor (opperwachtmeester) f 1.25
(f 0.50), sergeant-majoor (opperwachtmeester)
f 1.- (f 0.40), overige onderofficieren f 0.75
(f 0.30), Jaarwedde genietende korporaals en
sol-daten f 0.40 (f 0.20). Voor soldij genietende
korporaals en soldaten is de mobilisatietoelage
(f 0.15) hetzelfde gebleven,

Menagegeldvergoeding van
50 cent per dag.
De minister van Defensie heeft bepaald, dat
aan verlofgangers gedurende de dagen dat zij
thuis zijn en dus niet deelnemen aan de
soldatenmenage, een vergoeding zal worden
toegekend van vijftig cent per dag en per man.
Deze regeling is van terugwerkende kracht tot
1 December 1939.
In de betrokken legerorder is uitdrukkelijk
bepaald, dat dit alleen geldt voor soldijgenietende militairen en dus alleen van kracht
is voor soldaten en korporaals en onderofficieren, die nog niet op jaarwedde zijn gesteld.
Tevens is een regeling vastgesteld voor degenen, die ziek worden tijdens verlof. De eerste
vier dagen krijgen zij niets uitbetaald. De
verdere dagen wordt eveneens vijftig cent per
dag vergoed.

Menagevergoeding voor zeemiliciens,
Naar wij vernemen, is in voorbereiding een
regeling om ook zeemiliciens tijden.s hun periodieke verloven een menagegeldvergoeding te
verleenen, zooals deze voor de landmacht reeds
bestaat. In verband met de afwijkende regeling
van de .soldijen en de betalingen er van bij
-de zeemacht, kon de regeling niet gelijktijdig
met die voor de landmacht worden ingevoerd.

Motorrijtuigen in het bewakingsgebied.
De minister van Justitie heeft bekend gemaakt, dat de bestuurders van alle (motor)rij- en voertuigen verplicht zijn in het bewakingsgebie,d op de eerste vordering van een
met de politiaire gren.sbewaking belast ambtenaar, waartoe mede behooren de grenscontroleurs, het rijtuig te doen stilhouden,
Bij de uitoefening van hun functie in het
bewakingsgebied zullen de grenscontroleurs als
stopteeken gebruik maken van een vlag in de
nationale kleuren, 35 x 57 cm, in de witte baan
bedrukt met in blauwe letters het woord
po I i tie.

Geestelijke bijstand bij luchtaanvallen.
De minister van Binnenlandsche Zaken heeft
den burgemeesters der gemeenten, in de eerste
of tweede gevarenklasse, doen weten, dat hij
het van belang acht, dat reeds in vredestijd
in overleg met de kerkbesturen ter plaatse een
regeling wordt getroffen om te voorzien in
geestelijken bijstand aan slachtoffers van luchtaanvallen.

Hoe evacuatie is voorbereid.
In verschillende plaatsen in ons land zijn
reeds - uit v o o r zo r g - maatregelen voor
evacuatie (afvoer burgerbevolking) getroffen.
Wij laten hier het belangrijkste, wat de betrokkenen weten moeten, volgen.
In vele plaatsen zijn voor de uitvoering van
den afvoer der bewoners wijk- en blokhoofden
(groepsleiders) benoemd en op verzoek van de
burgemee.sters hebben deze blokhoofden zich
reeds beijverd den ingezetenen alle mogelijke
inlichtingen te verstrekken. En daarbij hebben
deze vrijwilligers tevens er voor gezorgd, dat
de verspreide circulaires in zake de evacuatie
nergens tot eenige ongerustheid aanleiding
hebben gegeven,
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GEBRS. VAN OORD - WERKENDAM
Aannemers van wegenbouw,
Water-, grond- en spoorwerken.

VAN RIJSWERKEN
! ONDERAANNEMERS
HANDEL IN RIJSMATERIALEN

De minister van Binnenlandsche Zaken wijst
de vluchtoorden aan. Deze blijven voorloopig
geheim. Wanneer eenmaal tot evacuatie is besloten, zal niemand zich naar een zelf gekozen
vluchtoord kunnen begeven. Zij, die voortijdig
eigener beweging vertrekken, doch in hun gemeente hun werkelijke woonplaats houden,
dienen vooraf te onderzoeken of de woning,
waarheen zij zich willen begeven, door de
overheid niet bestemd is voor huisvesting van
andere personen.

evacuatie of door andere buitengewone omstandigheden wenschelijk zou worden, is thans
aan dit artikel een tweede lid toegevoegd,
waarin is bepaald, dat, zoodra en zoolang
buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling van den minister, zulks wenschelijk maken,
de minister den directeur van de Rijkspostspaarbank kan machtigen de terugbetaling te
doen geschieden door een ander kantoor.

Tijdstip van vertrek.
Met nadruk wordt er b .v. te Utrecht in een
circulaire op gewezen, dat het zeer wenschelijk is te vertrekken, wanneer het sein daartoe
wordt gegeven. Zij, die aan dit bevel niet voldoen en de gelegenheid, die hun wordt geboden,
laten voorbijgaan, zullen niet eerder opnieuw
voor transport in aanmerking komen, dan eerst
ná de bevolking van alle overige stadsgedeelten.
Eventueele afvoer te Utrecht zal geschieden
in groepen van ongeveer vijftig personen, aan
wie een groepsleider wordt toegevoegd en die
in groepsverband blijven, totdat zij de plaats
van be.stemming hebben bereikt.
Zieken en gebrekkigen gaan in het algemeen
met de groep, waartoe het gezinshoofd behoort,
mede. Voor tran.sport wordt gezorgd.

Wat mede te nemen?
De algemeene gedragsregels, in de Utrechtsche circulaire vermeld, zijn voor alle gemeenten ongeveer gelijkluidend.
Slechts handbagage kan medegenomen worden. Het is gewenscht te voren na te gaan,
welk gewicht de verschillende gezinsleden
kunnen dragen en bij het pakken der mede te
nemen goederen daarmede rekening te houden
(maximum-gewicht 30 kg). Kleine huisdieren
kunnen tevens worden meegenomen.
Men moet verder bij zich hebben: distributiestamkaart. Deze kaart is binnenlandsch paspoort. Ieder lid van het gezin dient zelf zijn
kaart bij zich te hebben. Men vervaardige voor
kinderen een linnen zakje, dat met een koord
om den hals gehangen wordt en waarin de stamkaart wordt ge.stoken. Voorts trouwboekje en,
indien aanwezig, geboorte- en huwelijksakten;
spaarbankboekje;
polissen;
belastingbiljet;
geldswaardige papieren en eigendomsbewijzen.
Men zorge voor mondvoorraad voor ten minste
24 uur. Wat kleeding en dekking betreft, neme
men mee: dekens (gerold), zoo mogelijk eenig
reserve-ondergoed en een paar extra-schoenen,
ledige bedzakken en kussenzakken (als bergingsmateriaal te gebruiken). Verder moet men
bij zich hebben eenig eet- en drinkgerei, zaklantaarn, kaarsen, lucifers, eenig verbandmateriaal en, indien aanwezig, een gasmasker.
Men neme slechts het strikt noodzakelijke
mede en geve zich rekenschap van zijn draagvermogen. Het is noodig koffers en pakketten
te voorzien van een label met naamvermelding.
Bij 't vertrek moet het huis gesloten worden.
Een sleutel met ,d aaraan gehechte schriftelijke
vermelding van naam, straat en huisnummer
moet bij den blokleider van den luchtbeschermingsdienst van het blok, waarin de woning is
gelegen, worden ingeleverd. De sleutel zal op
het politiebureau worden bewaard. Van militaire zijde en door gemeentepolitie zal zoo
spoedig mogelijk voor bewaking worden gezorgd.
Degenen, die een circulaire ontvangen hebben, vinden daarop de verzamelplaats aangeduid.
Welke gemeenten worden als vluchtoord der
verschillende groepen aangewezen en op welken dag zal de afvoer plaats vinden?
Deze vragen zullen eerst beantwoord worden
in zeer -d reigende omstandigheden. Niemand
store zich aan wat 11 men" over de plaats van
het vluchtoord meent te weten. Deze kan, als
gezegd, nog niet worden genoemd. De regeling
voorziet bovendien in mogelijkheden, die toegepast worden naar mate de omstandigheden
deze wenschelijk maken.
Tot evacuatie, zoo wordt ten slotte in de
circulaire gezegd, zal de overheid eerst besluiten, wanneer vaststaat, dat een ernstiger
ramp voor de burgerbevolking daardoor kan
worden afgewend. Evacuatie zal veel leed
kunnen voorkomen en verzachten; zij brengt
echter noodwendig allerlei ontberingen met
zich, welke ook met de beste voorbereiding
van zulk een groote volksverplaatsing niet vermeden kunnen worden. De burgerij zal zelf er
toe kunnen bijdragen, dat de moeilijkheden
zooveel mogelijk blijven beperkt, door mede te
werken in alle gevallen, waarin een beroep op
haar wordt gedaan.

Het spaarbankboekje en de evacuatie.
Bij koninklijk besluit is wijziging gebracht in
art. 13 van het Postspaarbankbesluit.
In dit artikel wordt bepaald, dat terugbetalingen geschieden door het kantoor, dat
op het spaarbankboekje is aangewezen.
Uit overweginl!, dat het wenschelijk is ten
belioeve van inleggers van die bepaling te
kunnen afwijken, indien zulks ten gevolge van
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NOORDWIJK BINNEN.
In de groote zaal van Hotel "Royal"
hield 9 Februari de B.V.L. een propaganda-avond. Voor een bezette zaal
opende burgemeester J. B. V. M. J. v. d.
Mortel, voorzitter der Plaatselijke Landstormcommissie, met een hartelijk welkom. Uit de aanwezigheid van zoovele
militaire autoriteiten en anderen, concludeerde spr. een groot enthousiasme
en liefde voor den B.V.L.
Spr. deelde mede dat oud-Minister
Deckers en Generaal Duymaer van
Twist tot hun spijt verhinderd waren
tegenwoordig te zijn. Spr. heette echter
Kolonel Eggink, die Generaal Duymaer
van Twist vertegenwoordigde, welkom,
alsmede den Res. Luitenant Kolonel J.
P. Boots, Veldprediker Reinier en vele
officieren.
Nadat de burgemeester verzocht had,
den B.V.L. te blijven steunen, reikte
Res. Luitenant Kolonel Boots de brevetten uit.

reden achter den marcheerenden troep
aan.
Te half twaalf trad uit het paleis
Noordeinde H. M. de Koningin naar buiten, om het tegen dat tijdstip vastgestelde defilé in ontvangst te nemen. De
Koningin was gekleed in een grijzen
bontmantel en zij was vergezeld door
haar adjudant Generaal-majoor de Jonge van Ellemeet en een hofdame, terwijl
mede aanwezig was de Commandant van
de Luchtverdediging, Generaal-majoor
P. W. Best. Met groote belangstelling
nam onze Landsvrouwe het voorbijtrekken van den troep - de sneeuwvlokken
dwarrelden intusschen aanhoudend neer
- in oogenschouw en na afloop gaf zij
haar tevredenheid over de houding van
het korps te kennen. Uit het publiek
ging een spontaan gejuich voor de Koningin op, waarvoor H. M. minzaam
dankte.

FIRMA J. B. KöSTER - ALKMAAR
TELEF. 2916 - LANGESTRAAT 22
Militaire en burgerkleeding gemaakt en n.m.
Gaarne reizigersbezoek op aanvraag

Een kwartier daarna werd aan het
Lange Voorhout gedefileerd voor den
Opperbevelhebber, Generaal H. G. Winkelman, waarbij met Luitenant-Generaal Best aanwezig waren de aan den
staf verbonden Generaal-majoors N. T.
Carstens en H. F. M. baron van Voorst
tot Voorst.
Te twaalf uur werd het defilé gehouden voor den Minister van Defensie, den
heer Dijxhoorn, die op de stoep voor
zijn Departement het voorbijtrekken
van het korps gadesloeg.
Op alle genoemde punten was vrij
veel belangstelling van de zijde van het
publiek.
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Spr. bracht dank uit naam van de aanwezige officieren, de B.V.L.-ers, in het
bijzonder den plaatselijk leider, den
heer Goudriaan, die zich met hart en
ziel voor den B.V.L. g,e eft.
De brevetten voor scherpschieten
werden uitgereikt aan de volgende personen: Th. van Went, C. A. v. d. Berg,
Jac. Plaatzer Jz., C. W. Meijer, P. van
Schie, J. C. Vink, J. P. Paschier, J. de
Mooy, J. Mahthot, J. N. Baalbergen, H.
J. v. d. Berg, H. Smitskamp, W. C. Rietmeijer, J. A. Steenvoorden, J. G. Vink,
J. Beugelsdijk, K. Dekker, A. Leyten,
G. A. Vink, F. H. Vink, A. Caspers, J.
Varkenvisser, J. N. Baalbergen, G.
Waasdorp, P. Lindhout, J. de Groot, G.
J. v. d. Berg, J. van Egmond, P. Plug.
Na de uitreiking deelde Overste Boots
mede dat hij wilde instellen een wisselbeker tusschen den Landstorm Noordwijk en het 4e R. I. en Artillerie. Majoor
Kramer dankte Overste Boots hartelijk
voor het instellen van den wisselbeker.
Hierna werd de zeer interessante film
,,Nederland, let op U Saeck" vertoond,
gevolgd door de film "Ons Prinsesje
loopt".
Res. Kolonel de Groot sprak burgemeester v. d. Mortel en de aanwezigen
waardeerend toe, waarna de burgemeester .een slotwoord sprak.

LUCHTAFWEERDIENST.
LANDSTORMERS DEFILEEREN
VOOR DE KONINGIN.
Het korps Luchtafweerdienst van den
Vrijwilligen Landstorm bestaat een jaar
en in verband hiermede hebben de afdeelingen Delft, Zaanstreek en 's-Gravenhage van dat korps heden een defilé
gehouden, in de eerste plaats voor
H. M. de Koningin en vervolgens voor
den Opperbevelhebber en voor den Minister van Defensie.
Als plaats van afmarsch was de Dierentuin te 's-Gravenhage gekozen, vanwaar te half elf onder commando van
Majoor den Hertog de troepen, begeleid
door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Kapitein Walther
Boer - een muzikalen ommegang door
het
Bezuidenhoutkwartier
maakten.
Eenige auto's met licht afweergeschut
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Ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van het Korps Luchtafweerdienst van den Vrijwilligen Landstorm, hebben afdeelingen op 15 Februari voor H. M. de Koningin langs het Paleis
Noordeinde gedefileerd. Links van H.M. de Koningin Luitenant-Generaal P. W. Best, Commandant
van de toepen. Rechts van H. M. de Koningin haar hofdame Jonkvrouwe D. H. van Tets.

VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPS
LUCHT AF WE ER DIENST,
AFD. ZAANSTREEK.
Meldt U aan!
Binnenkort zal bij <le af deeling Zaanstreek van het Vrijwiilige Landstormkorps Luchtafweerdienst een aanv1.ng
worden gemaakt met de opleiding van
een nieuwe ploeg vrijwilligers.
Zooals bekend, is de Luchtafweerdienst een onder het commando luchtverdediging ressorteerend militair onderdeel, welks afdeelingen, die over het
geheele land verspreid zijn, zorg dragen
voor de actieve - dus met luchtdoelgeschut georganiseerde verdediging
tegen luchtaanvallen. Zoo omvat de afdeeling Zaanstreek de gemeenten Wormerveer, Wormer, Zaandijk en Koog
aan de Zaan. Het nut van een dergelijk,
boven de gewone legersterkte komend,
legeronderdeel, is natuurlijk onbetwistbaar, vooral na hetgeen men nu weer in
Finland ziet gebeuren.
De vrijwilligers voor het korps worden gerecruteerd uit inwoners van de te
beveiligen streek. Zij gaan met den
Staat een verbintenis aan voor den tijd
van één jaar, welke termijn, indien niet
drie maanden voor het verstrijken opzegging plaats heeft, telkens stilzwijgend
met een jaar verlengd wordt. De vrijwilligers ontvangen een volledige opleiding
als luchtdoel-artillerist, waarbij ook kans
bestaat den onderofficiersrang te behalen.
Zij worden daartoe met ingang van
den datum hunner verbintenis gemobiliseerd, ontvangen ook soldij, mobilisatietoelage en inkwartieringsvergoeding
(zij worden bij zichzelf ingekwartierd)

en moeten gedurende een bepaald aantal uren per week aan exercitie en oefening deelnemen. Gedurende den overigen tijd zijn zij vrij en dus beschikbaar
voor hun gewone werk. Zijn zij eenmaal
opgeleid, hetgeen een maand of vijf, zes
in beslag neemt, dan gaan zij met zgn.
klein verlof, waarmede dus de toelage
ophoudt, doch moeten dan nog geregeld'.
enkele uren komen oef enen voor het bijhouden van het geleerde.
In geval van oorlog komen de vrijwilligers wederom op, bezetten de van tevoren uitgezochte geschutsstellingen en
doen daar om den anderen dag dienst.
De gelegenheid tot het aangaan eener
verbintenis is op het oogenblik weer
tijdelijk geopend voor niet gewoondienstplichtige mannen tusschen 19 en
60 jaar, dus voor buitengewoon dienstplichtigen en voor hen, die niet meer
dienstplichtig zijn.
Aanmeldingen van hen, die zich in beginsel tot dezen vorm van militairen
dienst aangetrokken gevoelen, kunnen
geschieden bij den Commandant der
afd. Zaanstreek, den len Luitenant R. E.
Laan, wiens bureau gevestigd is in het
gebouw der voormalige rijstpellerij
"Java" te Wormerveer. Ook zijn daar
alle gewenschte inlichtingen te bekomen.
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Luchtafweergeschut te Vlissingen.
Verschillende te Vlissingen gevestigde
bedrijven hebben een som bijeengebracht
voor het aanschaffen van twee batterijen
luchtafweergeschut in de eerste plaats.
voor de bescherming van hun bezittingen, doch ook van de overige deelen
der stad en dit in samenwerking met het
door de militairen opgestelde geschut.
Het geschut is reeds besteld.
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PRINS BERNHARD BEZOEKT
VRIJW. LANDSTORMKORPSEN.
Een excursie naar eenige luchtwachten luchtafweerdienstobjecten
bij 's-Gravenhage.
Prins Bernhard heeft, vergezeld van
zijn adjudant, Luitenant-Kolonel Phaff,
dezer dagen een bezoek gebracht aan de
Vrijwillige Landstormkorpsen Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst, om
vervolgens in gezelschap van den Commandant dier korpsen, Majoor A. den
Hertog, een excursie te ondernemen naar
eenige Luchtwacht- en Luchtafweerdienst-obi ecten in de omgeving van
's-Gravenhage.
Om negen uur arriveerde de Prins bij
het korpsbureau, waar hij ontvangen
werd door Majoor den Hertog en waar
de toegevoegde officieren der beide korpsen aan hem werden voorgesteld.
Nadat de Prins zich had laten voorlichten omtrent de organisatie en werking der korpsen in het verband van onze
Luchtverdediging, heeft men eerst een
bezoek gebracht aan etablissementen van
den Luchtafweerdienst, waar men exercities van de vrijwilligers en de richtoefeningen met de daar opgestelde vuurmonden bijwoonde. Vervolgens heeft men
een bezoek gebracht aan de onlangs in
werking gestelde opleidingsschool van
den Luchtwachtdienst, waar de Prins
door den directeur der school werd ontvangen.
Met veel belangstelling bezichtigde
Prins Bernhard de localiteiten van de
school en nam hij kennis van het leerprogram voor de luchtwachters, die den
alarmdienst voor onze luchtverdediging
in het geheele land hebben te verzorgen.
Ook heeft de Prins in de omgeving
van Den Haag oefeningen bijgewoond
met vuurmonden, waarbij een militair
vliegtuig als doel assisteerde, voor welke
oefeningen de Prins groote aandacht aan
den dag legde. Vervolgens heeft Prins
Bernhard de vertooning van een instru...:tieve film bijgewoond.
Vervolgens heeft men een bezoek gebracht aan een Luchtwachtpost, waar de
wijze van meldingen betreffende vliegtuigen werd gedemonstreerd.
Als laatste nummer van het programma heeft men een in het veld opgestelde
batterij van den Luchtafweerdienst bezichtigd, waarbij wederom de militaire
vliegdienst assisteerde.
(N.R.Ct.)

totaal f 900.000.- uitgetrokken, welk
bedrag zou worden bijeengebracht door
de gemeente Utrecht, door de Provincie
en voorts door de directies van de te
Utrecht en omgeving gevestigde fabrieken en bedrijven.
Het U. D. verneemt thans, dat het geschut is besteld, en dat men in afwachting van de levering verkeert. Men is
tevens druk bezig met het requireeren
van het personeel, dat deze stukken geschut eventueel zal moeten bedienen.
In de laatste zitting van de Kamer
van Koophandel is medegedeeld, dat het
bedrag van drie ton, dat het aandeel
vormde van handel en industrie in de
kosten van aankoop, nagenoeg bijeen is.
Er ontbreekt nog een bedrag van
f 11.500.-.
De gemeente Utrecht is voornemens,
ter dekking van de kosten, welke zij
zich voor dezen aankoop heeft moeten
getroosten, een baatbelasting te gaan
heffen.

'S-GRAVENHAGE.
DRIE RESERVE-OFFICIEREN
BEËEDIGD.

120 Vrijwilligers ·ingelijfd.
Op het terrein achter de barakken aan
den Tapijtweg te 's-Gravenhage heeft
een militaire plechtigheid plaats gehad,
waarbij drie 'reserve-officieren werden
beëedigd, terwijl 120 vrijwilligers werden ingelijfd bij het Vrijwillige Landstormkorps Luchtafweerdienst. Onder
commando van den Res.-Kapitein mr.
P. Koch stonden de oude vrijwilligers
in uniform, de nieuwe in burgerkleeding opgesteld. De plechtigheid werd
o.m. bijgewoond door mr. A. B. Cohen
Stuart als voorzrtter van het Comité
Luchtverdediging Den Haag en door
ir. J. F. Hoytema, als vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur.
De troep werd geïnspecteerd door den
Commandant van het Vrijwillige Landstormkorps Luchtafweerdienst, den Majoor A. den Hertog, die mr. Cohen
Stuart uitnoodigde hem daarbij te vergezellen. Majoor den Hertog richtte zich
vervolgens allereerst tot de 120 nieuwe
vrijwilligers, die hij een woord van welkom toeriep. Gij hebt U verbonden, aldus spreker, om Uw land en Uw stad
te dienen bij oorlog of oorlogsgevaar,
met de bediening van het geschut, dat
door de burgerij is aangeschaft. Hiertoe
is echter allereerst een zeer deugdelijke
LEEUWARDEN.
militaire scholing noodig, waarbij de
INSTALLATIE DER AFD. LEEUW ARDEN vrijwilligers onderworpen zijn aan een
VAN HET VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS
strenge militaire discipline, welke echter
LUCHT AFWEERDIENST.
de noodige ruimte over laat voor pretOp 30 Januari werd de af deeling Leeu- tige kameraadschap en omgang in goewarden van het Vrijwillig Landstorm- den korpsgeest. Die goede korpsgeest is
korps Luchtafweerdienst op een terrein beslist noodzakelijk voor de militaire
bij de gebouwen van het P. E. B. ge- paraatheid van de afdeeling.
ïnstalleerd.
Majoor den Hertog bevestigde met
Tegenwoordig waren o.a. mr. F. R.
deze woorden de intrede van de nieuwe
Mijnlieff, als vertegenwoordiger van den vrijwilligers in het korps en droeg den
Commissaris der Koningin, die wegens ouderen vrijwilligers op hen tegemoet
ambtsbezigheden was verhinderd, de di- te treden met denzelfden geest, als waarrecteur van het P. E. B., de heer E. van mede zij elkander tegemoet treden.
Dijk en de directeur van Koopmans'
Door den Kapitein Munzebroek werd
Meelfabrieken, de heer U. Koopmans, vervolgens het Kon. Besluit voorgelezen
het personeel van den luchtwachtpost • van de benoeming van drie Reserve-OfLeeuwarden en de af deeling Zaandam, ficieren, nl. de Res.-Kapitein W. J. Rinvertegenwoordigd door een peloton met kel en de Res.-Eerste Luitenants mr. J.
twee vuurmonden van 2 cm kaliber.
H. Meyer en dr. G. J. v. d. Flier.
Nadat Majoor A. den Hertog de opDeze drie Officieren werden vervolgestelde militairen had geïnspecteerd,
gens op de gebruikelijke wijze door Mainstalleerde hij de af deeling Leeuwar- joor den Hertog beëedigd en vervolgens
den, waarvan de commandant is de Re- toegesproken. Majoor den Hertog zeide
serve 1e Luitenant voor speciale dien- hierbij, dat het voor deze drie Officieren
sten R. L. Laan.
niet noodig was, om den nadruk te legTen slotte werden eenige oefeningen gen op de beteekenis van hun eed, omdat
gehouden met de opgestelde stukken. het slechts gold een hernieuwing van een
Drie jachtvliegtuigen cirkelden boven belofte van trouw en toewijding. Spr.
deze omgeving.
wilde slechts naar voren brengen, dat
niet de eed waarborg is '\'oor den man,
HET LUCHTAFWEERGESCHUT
doch dat de man waarborg moet zijn
TE UTRECHT.
voor den eed. De eervolle staat van
Het benoodigde bedrag bije~n.
dienst van deze drie officieren in het
Voor den aankoop van luchtafweer- verleden is tevens een waarborg voor de
geschut ten behoeve van de verdediging toekomst. Hierop werden de drie zoo
van de bedrijven en fabrieken in Utrecht juist beëedigde Officieren geluk geen de onmiddellijke omgeving, was in wenscht met hun benoeming.
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Nadat hiermede dus het officieele gedeel te van de plechtigheid geëindigd was,
volgde een demonstratie met een batterij
van vier stukken luchtafweergeschut van
2 cm, welke demonstratie duidelijk deed
uitkomen, dat er in de afgeloopen vier
maanden veel en goed is geoefend.
Voorts werd op dezen middag geopend
de Luchtwachtschool voor onderofficieren, welke onder commando staat van
den Reserve-Kapitein dr. C. Gelissen.

Vervolg uit de Afdeelingen
Borger, Op 12 December werd in hotel Bieze
de jaarlijksche gezellige avond gehouden van
den B.V.L., onder presidium van den heer
A, Grutterink te Borger. In zijn openingswoord besprak de voorzitter het doel van den
B.V.L. en de burgerwacht en verder sprak hij
zijn leedwezen uit over het afwezig zijn van
de gemeentelijke autoriteiten.
Hierna verzocht de voorzitter een oogenblik
stilte met het oog op het verscheiden van den
heer Bergmans, oud-commandant van den
B.V.L. Vervolgens werd een film "Ons Prinsesje
loopt" vertoond, welke bijzonder goed in den
smaak viel, waarna op het doek werd gebracht
een defilé voor onze Koningin van leger en
vloot en vervolgens gedeelten van de groote
manoeuvres. Hierna werd een propagandarede
gehouden door den heer De Bruyn, met als onderwerp "Blijft paraat".
Dinther, Onder leiding van den heer P. v.
Schijndel, plaatselijk commandant van de afdeeling Dinther hield de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm de algemeene vergadering in het
parochiehuis, waarbij tevens de uitreiking
plaats vond van de prijzen van den in 1939 gehouden schietwe-d strijd. In zijn openingswoord
bracht de plaatselijke leider een speciaal woord
van welkom aan kapelaan v. d. Heuvel en
wijd.dé eenige waardeerende woorden aan de
gemobiliseerde leden. Bericht van verhinderin,!
was ingekomen van den burgemeester en van
pastoor Lathouwers. Aan den gehouden schietwedstrijd was door 62 leden deelgenomen. Nadat kapelaan v. d.. Heuvel een opwekkend.
woord tot de leden gesproken had werden door
ZijnEerw. de prijzen uitgereikt.
De uitslag van den wedstrijd was als volgt:
l, Arn. v.d. Wijst; 2. Adr. Langenhuizen; 3. M.
v.d. Leest (Gz.); 4. P. van Schijndel; 5. H. v. d.
Braak.
Verder werd voor alle deelnemers aan den
wedstrijd en de gemobiliseerde Ie-d en een
troostprijs beschikbaar gesteld, waarna sluiting.
Emmer-Compascuum. In concertzaal Bruinsma werd een bijeenkomst van den Bijz. Vrijw.
Landstorm gehouden door de afdeeling EmmerCompascuum.
De voorzitter, de heer J. Mulde·, opende deze
bijeenkomst en maakte bekend, dat de spreker,
de heer D. Baron Mackay, burgemeester van
Meppel, niet aanwezig kon zijn.
Daarom werd de heer Bouma, burgemeester
van Emmen, uitgenoodigd.
Na het zingen van het Wilhelmus werd de
film 11 0ns Prinsesje loopt", eigen opname van
Z.K.H. Prins Bernhard, vertoond.
Burgemeester Bouma sprak hierna over het
nut en doel van den B.V.L.
Daarna werd weer een film gedraaid, die bij
alle aanwezigen zeer in den smaak viel. Hierna sprak nog pastoor Swildens een enkel woord
over den B.V.L. en de tijden vanaf 1914.
Goudswaard. 14 Februari hield de plaatselijke afdeeling van den B.V.L. alhier een goed
geslaagde openbare samenkomst. De leiding
van den avond was in handen van Burgemeester Hammer. Na het gemeenschappelijk zingen
van het Wilhelmus sprak de Burgemeester een
welkomstwoord, daarbij wijzende op de moeilijke tijden en op het nut van het bestaan van
den B.V.L. ook nu. Aanwezig was van de Gewestelijke Commissie de heer Van .i.er Mast.
Vertoond werd allereerst de film 11 0ns Prinsesje loopt", daarna het eerste deel van de
lege~~ en vlootfilm 11 Nederland, let op u
saek .
De heer Mr. H. den Boer uit Den Haag hield
vervolgens de opwekkende rede, welke met
onverdeelde aandacht werd gevolgd. De zegen,
ons land in het Oranjehuis geschonken, werd
duidelijk in het licht gesteld. En gewezen werd
op de houding, welke men als burgers in dezen
mobilisatietijd heeft aan te nemen. Gezongen
werd hierna 11 Wij willen Holland houen", Een
oogenblik werd gepauseerd, waarna het slot
van de Landstormfilm werd vertoond. De
plaatselijke muziekvereeniging zorgde den i;!eheelen avond voor de noodige afwisseling. Het
corps wist er de stemming goed in te houden.
Het slotwoord werd gesproken door den Burgemeester, die eindigde met een "Leve de Koningin". Van den oud-plaatselijk leider, den heer
Lindenberg te Lekkerkerk, was nog een gelukstelegram ingekomen.
Ondanks het gure weer was de zaal nog goed
bezet. De Goudswaardsche afdeeling kan met
genoegen op dezen avond terugzien.
's-Gravenmoer. De plaatselijke afdeeling van
den B.V.L. hield met de 's-Gravenmoersche Bur-

gerwacht een goedgeslaagden feestavond. Burgemeester D. Smits opende de vergadering met
een woord van welkom. Daarna hield de oudburgemeester van Clinge een toespraak over
den B.V.L.
Hasselt, De Afdeelingen Hasselt (0.) en Mastenbroek hielden gezamenlijk haar jaarlijkschen B.V.L.-avond op 31 Januari, mede ter
gelegenheid van den verjaardag van H.K.H.
Prinses Beatrix.
Leider der samenkomst was de hee Roijer,
Burgemeester der gemeente Hasselt en voorzitter der Pl. Commissie te Hasselt.
Van de Gewestelijke Commissie was aanwezig de secretaris dezer comm., de heer Mr. de
Bruijn, van Steeawijk.
In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter den loop der omstandigheden, waardoor
de gewone activiteit van den B.V.L. geremd
werd. 2/3 van de leden is gemobiliseerd en
slechts enkelen van dezen konden aanwezig
zijn.
Mede om de trouw aan Koningin e.n Vaderland te demonstreeren wordt, evenals in 1939,
ook dit jaar de B.V.L.-avond gehouden op 31
Jan., den verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix.
De heer van Veen, burgemeester der gem.
Nijeveen, hield een boeiende, keurige rede, met
als onderwerp: 11 0nze taak in donkeren tijd", Op
klare wijze schetste de spreker de voorrechten, die wij Nederlanders genieten boven vele
andere volkeren, dank zij de onvermoeide arbeid, activiteit en waakzaamheid onzer Koninging en Haar Regeering. Het is mede de taak
van den B.V.L. te waken, dat deze Regeeringsvorm gehandhaafd kan blijven.
Spreker memoreerde verder de rede van
H.M. de Koningin over geestelijke en moreele
herbewapening, en wekte de vergadering op
om te streven naar deze schoone woorden te
leven.
Eenigermate een nieuw geluid in B.V.L.kringen was de rede van den heer van Veen,
maar zeer goed. Met een hartelijk applaus
betuigde de vergadering haar instemming.
De B.V.L.-films 11 Nederland let op U saeck"
en 11 0ns Prinsesje loopt" werden met spanning en medeleven gevolgd.
Door den heer de Bruijn werden nog eenige
brevetten uitgereikt.
In zijn slotwoord bracht de voorzitter dank
aan allen die tot het welslagen van den avond
hadden medegewerkt, in het bijzonder tot den
heer van Veen, de Pl. Leiders der beide afdeelingen en aan de echtgenoote van den Pl.
Leider der afd. Hasselt, Mevr. SchotkampFeenstra, voor hare muzikale medewerking.
Spreker is van meening, dat op een goed
geslaagden Landstormavond kan worden teruggezien, al was het een groote leegte, dat
zooveel trouwe leden, wegens hun verblijf
in Nederland" niet aanwezig konden
11 Ergens
zijn. Spr. hoopt, dat 31 Januari 1941 weer een
Landstorm-avond kan worden gehouden en
dat de thans gemobiliseerde leden dan weer
naar hun haardsteden zijn teruggekeerd en present in deze samenkomst.
Rest nog te vermelden, dat tijdens de pauze
een collecte werd gehouden ten behoeve van
het Ned. Roode Kruis en dat een aan'tal nieuwe abonné's op het Landstormblad werd gewonnen.

Hijken, 7 Febr. werd in café Vennema een
B.V.L.-avond gehouden, welke onder leiding
stond van den voorzitter, den heer v. d. Hof,
die de vergadering na het gezamenlijk zingen
van het eerste couplet van het Wilhelmus met
een kort woord opende. Hierna werd begonnen met het afwerken van het programma. De
films 11 0ns Prinsesje loopt" en 11 Nederland let
op u saeck" vielen zeer in den smaak. Verder
werd door de heeren mr. de Bruyn van Steenwijk en burgemeester dr. Wytema van Beilen
een opwekkend woord gesproken, terwijl door
den heer K. Wolters nog een voordracht ten
beste werd gegeven, die de lachspieren danig
in beweging bracht. De avond werd met het
zingen van 11 Mijn schilt ende betrouwen" en
een kort slotwoord door den voorzitter gesloten.
Klaaswaal. 15 Febr. hield de af<leeling Klaaswaal van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een Landstormavond in de zaal van den
heer D. Koster alhier.
De bijeenkomst werd geopend door den voorzitter der af.deeling, den heer P. J. Mast. Spr.
sprak zijn voldoening uit, dat er zoovelen waren
opgekomen, ondanks het koude weer en de
moeilijk begaanbare wegen. Dit getuigt dat de
B.V.L. bij de bevolking op prijs wordt gesteld.
Inzonderheid heette spr. hartelijk welkom de
vertegenwoordigers der Gewestelijke Landstormcommissie, nl. de he eren Van der Mast
en Jonkheer Beelaerts van Blokland, respectievelijk secretaris en lid der Gewestelijke
Landstormcommissie. De leden der plaatselijke
commissie waren allen met hun dames tegenwoordig. Tengevolge van de tijdsomstandigheden konden verschillende vrijwilligers dezen
avond niet bijwonen, daar zij voor het vervullen van hun militaire plichten zich elders
bevonden. Spr. sprak den wensch uit, als er
het volgend jaar weer een landstormavond
gehouden zal worden, dat dan alle vrijwilligers
weer thuis zullen zijn. Moge er dan werkelijk
vrede onder d.e volkeren zijn.
Vervolgens werd de leger- en vlootfilm 11 Nederland let op U saeck" vertoond. Deze film
gaf een duidelijk beeld, dat de Nederlandsche
Regeering in deze woelige dagen stee,d s paraat
is en al het mogelijke doet om de neutraliteit
te handhaven,
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GROEP A.
(Onder de 10 jaar.)
draagt men om de hals .
maalt het koren .
de top van een toren .
kan prikken .
is een kuip .
ons dagelijks voedsel.
is een landhuis .
een brandstof.
een vleugel.
tegendeel van verlies .

.. x ..

.. x ..
.. x ..
.. x ..
.. x ..

.. x ..
.. x ..
.. x ..
.. x ..
.. x ..

Het zijn allemaal woorden van vijf
letters. Wanneer je de middelste letters,
die door een kruisje zijn aangegeven,
onder elkaar leest, dan krijg je de naam
van een smakelijk gebak.
GROEP B.
Overdracht schietbaan te Wierden in tegenwoor,digheid van den heer H. J. P. van Heek en
Burgemeester H. A. C. Banning.
Na de pauze werd aan Jonkheer Beelaerts
van Blokland gelegenheid gegeven om een propagandistische rede te houden. Spr. schetste
in het kort doch op zeer duidelijke wijze, den
gespannen toestand onder de volkeren in Europa. Vervolgens wees spr. op de noodzakelijkheid van den B.V.L. Wij dienen wel voor oogen
te houden, wat zal er gebeuren als deze oorlog ten einde is. De historie heeft geleerd, dat
wij dan ook steeds paraat moeten zijn. Als wij
dit onderwerp goed voor den geest stellen, aldus spr., dan kan de B.V.L. nog niet gemist
worden, doch wij kunnen er trotsch op zijn,
dat dit instrument bestaat. In het bijzonder
richtte spr. zich tot de vrouwen en verloofden
van gemobiliseerden. Ook zij kunnen een belangrijken invloed uitoefenen op de saamhoorigheid en goeden geest onder de gemobiliseerden.
Daarna werd de zeer interessante film "Ons
Prinsesje loopt" vertoond.
De heer P. J. Mast dankte de aanwezigen
voor hun opkomst en sloot dezen goed geslaagden landstormavond.

Poortvliet. Op 15 Februari kwam <le afdeeling in jaarverga,d ering bijeen. Tengevolge van
de felle koude en ,d e besneeuwde wegen was
<le opkomst matig. De voorzitter heette <le
aanwezigen welkom, inzonderheid <len secretaris van het gewest, <lhr. J. G. Eckhardt, <lie <le
reis uit Goes ondanks de weersgesteldheid
toch had willen maken.
Hij herdacht ,den Pl. leider, die reeds maan<len ziek is en elders verpleeg-cl wordt. Besloten
wer<l hem een telegram van beterschap te zenden.
De secretaris-penningmeester, <lhr. Uijt,
bracht een keurig jaarverslag uit over het afgeloopen jaar. Het financieele verslag zag er
gunstig uit, zoodat <lit jaar een mooie wedstrijd kan wor<len gehouden.
De secretaris van het gewest draaide daarna op het nieuwe filmapparaat van <le Gewestelijke Commissie een Zeeuwsche film, <lie zeer
in den smaak viel.
Daarna zette hiJ de taak van den B.V.L. uiteen in. <leze tijden.
De voorzitter besloot de vergadering met een
toespraak, waarin hij allen opwekte niet te
versagen, maar een<lrachtiglijk rondom den
Oanjetroon geschaard te blijven. De tijd wor<lt

rijp voor staatsvijandige ele_menten. De B.V.L.
wake.

Wieringerwerf. B.V.L.-avon<l te Slootdorp. In
Hotel de Wieringermeer heeft de Plaatselijke
Commissie van den B.V.L. Donder-dag 15 Febr.
een propaganda-avond gehouden. Weer en wegen in aanmerking genomen kan deze avond
geslaagd heeten, er was vrij veel belangstelling. Ir. B. Prummel, voorzitter, opende <leze
bijeenkomst met allen een hartelijk woord toe
te spreken en wenschte allen een genoeglijken
avond. Het programma bestond hoofdzakelijk
uit de vertooning van films. Allereerst werd
vertoond een journaal-film van den B.V.L.Landdag te Sexbierum. Vervolgens werd een
mooie film vertoond "Ons Prinsesje loopt",
die gemaakt is door Z.K.H. Prins Bernhard. Het
behoeft eigenlijk niet vermeld te worden hoe
of het publiek daarmede instemde. Natuurlijk
was dit zeer mooi. De hoofdfilm die vertoond
werd "Nederland let op U saeck" bracht het
publiek een overzicht van de verdedigingslinies
en vele oorlogsmaterialen, in Nederland zoo-

(Boven de 10 jaar.)
. .. x
... x
.. . x
... x
.. . x
.. . x
.. . x
.. . x
.. . x
.. . x
...x

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

reen muziekinstrument.
een klein tijdsdeel.
is een zwaarlijvige.
is een lijder.
lS een verlichtingsbron.
is een predikant.
lS een onderwijzer
lS een welgesteld man.
lS een R.K. geestelijke.
lS schietvoorraad.
lS een bluffer .
lS
lS

Het zijn allemaal woorden van zeven
letters. Wanneer je de middelste letters,
die door een kruisje zijn aangegeven,
onder elkaar leest, dan krijg je de naam
van iets, dat door de oorlog ook ons
land veel off ers kost.

Aan het slot sprak onze secretaris van de
Gewestelijke Landstormcommissie, de heer J.
Ottenbros, nog een kort woord en uitte zijn
dank aan alle aanwezigen die <lezen avond had<len bijgewoond, inzonderheid de dames die
ook aanwezig waren en in het bijzonder een
woord van <lank aan pater Aug. <le Hart O.F.M.
van Nieuwe-Niedorp, <lie ook aanwezig was.

BOEKEN, BROCHURES, ENZ.
Bij de N.V. Samsom, uitgever te
Alphen aan den Rijn is de tweede druk
verschenen van Onze Landsverdediging
door H. Zeeman, Gen.-Maj. b.d. en Mr.
C. W. de Vries, Hoogleeraar aan de Neder!. Economische Hoogeschool.
In deze tijden van weerbaar maken
van ons volk willen velen gaarne iets
meer weten van onze landsverdediging.
Het werkje van de heeren Zeeman en
de Vries is bij uitstek geschikt om het
bedoelde inzicht te geven aan militair en
burger.

KIESPIJN.
Gijs zat bij <len snijder benauwd onder 't mes;
Z'n wangen, reeds bol, waren dik thans voor zes;
De kwabben verdroegen geen scheermes of kwast:
Zó had hij van 't stel .zijner maaltanden last;
Wat 'n treurig restantje van 't vroeger gebit!
Hij leek wel een aftan<lse, kribbige hit.
Trots eau-<le-cologne, cognac, pepermunt,
Werd Gijs geen seconde verlichting gegund;
Anijs, pain-expeller en asperien,
Het hielp op z'n hoogst maar een tel of tien;
Wat 'n <lagen vol plagen <loor 't knagen der pijn,
Spijt zout en tabakspruim, spijt rum en azijn!

N.V. Ph. VLESSING
DEN

BURG (TEXEL)

Voor Jong Nederland

H. v. d. KAMP - AALTEN
H e 1 der e wasch
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DAAROM OOK UW ADRES!

vulkachel
kerkorgel
koffiepot
korporaal
luitenant
fotoalbum
pantoffel
sneeuwbal

kopersmid
kerstboom
rekenboek
zomerhoed
postzegel
enveloppe
bruidegom
microfoon

anna
rapport
bakker
stoffer
kwatta
otto
dauwworm
tafellaken
rookworst
metselaar
fruitmand
geldbeurs
vuurtoren
handwagen
stoofpeer
theekopje

De vorige prijswinnaars waren:
Jan Aarnoutse, Koudekerke.
Els Botermans, Gilze.

De tijd (en ook Gijsberts chagrijn) ging voorbij;·
De man was gelukkig, geloof dat maar vrij!
Doch 'n poosje daarna kreeg de spotter z'n loon~
Als'nkoolraap bijkans zwol van kiespijn z'n koon.
Hoe ronkte, hoe raasde de grimmige gast!
Ja, ja, nu wa,s Leiden geweldig in last!
Hij schold op z'n wijf, op ,de meid en den knecht;
Z'n vee gaf geen melk, en z'n tarwe stond slecht;.
Het spek smaakte ranzig, de zon scheen te fel;
Z'n hemel op aar,d e leek thans wel een hel;
Hij slurpte van bitter, hij slikte van zout,
Van poeiers en pillen, van heet en van koud.
Op 'n avond verliet hij half stapel z'n huis,
Als 'n hoepel zo krom onder 't h.iespijnse kruis.
,,0, dokter!", zo riep hij van verre reeds luid.
,,Och, gooi a,sjeblief toch die kieJ er gauw uit!"
- ,,Het zal je gebeuren! ga zitten m'n vriend!

Jur van den Berg, Schipluiden.
Beppie Dapper, Jaarsveld.
W. A. Geelhoed, Borsele.
Kaatje Koelewijn, Lisse.
Anneke Keur, Ermelo.
Hielkje Kieft, Wijnjeterp.
Maria Knape, Sommelsdijk.
Alida Lina, Lochem.
Cor van Pelt, Ridderkerk.
Elly Ridder, Slochteren.
Voor nieuwelingen geef ik hier nog
eens het adres:
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De knecht ,stelde stil achter Gerrit zich op;
De dokter greep stevig Gerts vuurrode kop ...•
Eén oogwenk .... en Gerrit sprong rond als
een gek,
Woest wrijvend z'n broek op een zekere plek.
Terwijl hij gelijk een bezetene riep:
,,0, dokter! o, -dokter! wat zat ,d ie toch diep!"
OOM BERTUS.

VOOR wmEBROOD

No.SI
Fa. J. VAN BERKUM & Co.

Poetzecel
van
5 MDt

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

p/a Bureau van Het Landstormblad,
Koninginnegracht 50,

's-GRA VENHAGE.

ALKMAAR
Rijdt per Nassau-tax
Telefoon 3545
OPEL-DEALER

TABAK VAN BOSMA
LICHT EN GEURIG
5 pond prima A-baai
f 3.- p. pakket, franco

rembours d. geh. Ned.

minimum slijtage
en scherp concurr. prijzen.

UW AUTO DEFECT?

BOSMA
Carolieweg 19 - Groningen

ZOETERMEER

J. BROEKHUIJSEN
AMSTERDAM

COEVORDEN

UNIFORMKLEEDING

Ruime stalling - Centr. verw.

TELEFOON No. 32403

FORD DEALER

Voor geschenken en prijzen
slaagt men zeker in

,, 'T SIERHUIS" - ALKMAAR
LANGESTRAAT 86

N.V. HOUTHANDEL
v.h. Fa. JACOB SPREU
ALPHEN AAN

DEN

RIJN

TELEFOON 36

*

Vuren, Grenen,
Lerkenhout, Triplex,Lijstwerk

(
]
(

?.

~ - - - ~ ~~
W.v.HILLE6AERSBER65TR. 't-

.):'

HILLEGERSBERG

Iemand van smaak
koopt in ,,'t Sierhuis" 11111111111111111111111111111111111111111

AAN OOM BERTUS,

•
•

De dokter, ,die kende z'n Pap'heimers wel;
Dus bracht •hij z'n huisknecht mee op 't appèl~
't Was nodig, dat Gerrit direct werd bevrijd
Van kiespijn .... en nog van een kleinigheid!
,,Als 't trekken geschiedt (zó was dokters bedoel}
dan 'n stopnaald gepriemd door <le mat van
Gerts stoel!"

VERHUIZINGEN door
GEHEEL NEDERLAND

,,DE SLINGE"

kerkklok
koffie
schipper
zolderraam
villa
achttien
daggeld
ijsschots

,,Wat blaat je toch, Gijs, als een gallige geit!
Wat praat je van kiespijn? - Da's mallighei<l!
Kom! Zet er je kop toch taai tegen:n!
Voor elke tand neem j'een egge-pin!" ....
Zó treiter-de Gert met z'n olifantshuid;
Het liep als gewoon weer de spuigaten uit.

Complete Meubileering

AALTENS CHE
Stoom-, Wasch- en Strijkinr.

melkkan
soeppot
monnik
otter
letter
oorring
modder
melkkoe

E

Een ziertje geduld, dan word je bediend!"

wel als in Ned.-Indië.
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Oplossing der vorige raadsels:

En ieder <ler klanten in Vildijks salon
Uit meelij een beter remedie verzon,
Ge weet toch, hoe 't in zo'n gevalletje gaat:
Elk won het in wijze, goedkope raad.
Alleen <likke Gerrit, met 'n boezem van ijs,
Zong Gijsbert een liedjen op andere wijs:

GEBRS. BIJLOO
Dagelijksche motorbootdienst
Schiedam-Amsterdam
Rotterdam-Vlaardingen v.v.
Schiedam,
Tel. 68646
AMSTERDAM, Tel. 30674

ADVERTEERT IN DIT BLAD

J

t

11

~

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, B.REDA
.

SPECIALITEIT UNIFORMEN - Prima Coupe - Reizigersbezoek op aanvraag

l

KONINKLUKE: BEGEER I
--111!!""!~

N S I G N E S

GEURTS' CONSERVEN

Wie is goed · Nederlander? :~;i~r';At:EN KRANS 1
MUNTEN UIT Hij en Zij die hun waren bij
ZIJN UITSTEKEND
Vraagt
ze
zijn onze
zeertarieven,
billijk.•_ _ _ _ _ _ _ _ __.
een goed Nederlander koopen
,,Beter en Goedkooper"
Koopt daarom uw BRANDStoomwasserij "Nederhorst" Voor uw SLOOPWERKEN en
Conservenfabriek
STOFFEN
bij: R. KLOOSTRA
,,DE BATAVIER"
JAN SNEL
FABRIEK S OPRUIMINGEN
D. GEURTS - DODEWAARD Buiten Damsterdiep 36-36 A .
Nederhorst den Berg Fa. Wed. C. D. Heuvelman
Telefoon 3704 - Groningen

.5PORTPRIJZEN
MEDAILLES

0&R50t0RH
LEVERANCIERS VAN DE OFFICIEELE LANDSTORMMEDAILLES

DE

L. VISSCHER - LISSE - - - - - VELDHORST - - - - - - - - , .
PRACTISCHE TELEF. 7527 SASSENHEIM GEBRS.
ANGERLO - DOESBURG
HUISVROUW Aannemer van straat-,
rioleering- en grondwerken
KOOPT

BIJ

WE G E NBO U W

VRO·OM &
DREESMANN

FIRMA H. MOOI &Zn.

Telefoon no. 220 Doesburg
SPECIAAL ADRES
VOOR MILITAIRE
EN BURGERKLEEDING
OVERAL TE ONTBIEDEN
STOOMWASSCHERIJ EN
CHEM. WASSCHERIJ

ASSEN

"VECHT EN DIJK"

e

Fa. C. HAGEMAN & ZN.

WED. H. TROOST MILITAIRE KLEERMAKERIJ
ROTTERDAM

Electrfsch Licht, Kracht,

Vraagt onze prijscourant D

,
~(O)
v.h. Fa. GROENENDIJK
·O,•.>' _' ,G,.D,

~ -

'

~hiJ,eamton

N,v,

S ,LAGHEKSTR. 90 _94

ROTTERDAM-Z.

TELE FOON 11386

Uit voorraad leverbaar

FIRMA J. MONSTER
TELEF. 2841 _ GORINCHEM

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::=..
NVn
"BOUWMATERIALEN M. LUYTEN • •
LEKKERKERK

Firma KLAAS FOPPEN R~n.
Arnemuiden (Zld.) - TeleL 19
Garn.-pellerij en Groothandel
Dagelijks versche gepelde en
ongepelde garnalen t~gen
sterk concurreerende priJzen
Het beste adres
voor den groot- en kleinhandel

---------VAN RAVENHORST
Telefoon 23884

Handel in hout en metalen
Tel. 369 Krimpen a. d. IJssel
Na 17 uur:
Tel. 226 Ouderkerk a. d. IJssel

BOUWT lichte STAAL-

VRAAGT uw leverancier ons

ARNHEM

ROTTERDAM

' '

1

'

'

SCHIJNDEL

,,ALPENGLOEI"
Kaarsen- en Lichtenfabriek

FRANSCHE KERKSTR. 20
TELEFOON No. 778274 - - - - - - - - - V ~ o R B u R G T. VAN HOOGEVEST N.V.
HET ADRES VOOR
Breestraat 1-5
LUXE VERHUUR EN TAXI'S
Tel. 4825 (K 3490)
AMERSFOORT
Reist per A A A Busdienst Uitvoering van burgerlijke-,
naar
bouwkundige en gewapendbetonwerken

Apeldoom, Arnhem en Ede

Speciale Lux e Touringcars
II II II II II II I Il l l lll l l l l 1111111111111111
BERKEL EN RODENRIJS voor Gezelschappen
Gebrs. ROBART • Apeldoorn
HuisbrandMarktstraat 8 - Telefoon 2871

Hier

en lndustriekolen

Stoomwassc henJ"
.. DEMAAS" Fa. Wed. H. VAN DAM

BETONARTIKELEN

~

11

~

M. BORST - ROTTERDAM

Verzen!:!~ door het geh. land

J. P. v. EESTEREN

AELBRECHTSKADE 121

TELEFOON 33429

Deuren- en Timmerfabriek

Machinale Houtbewerking BOUW- EN GEWAPEND

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

~iii:~~ - Sc~t:e!~~~~t
Plaatconstructie enz.

BETON.WERKEN

W. K. WITS EN ZONEN N.V.

N.V. voorh. GEBR. HOGENBIRK

- - - - - - - -

:.gt::;AK REINIGEN 12.-

HOEVELS

ZUIDBLAAK No. 22

::T!!l!J

LAREN N.H.
Elke Wegconstructie. Verhuur Materieel
Telefoon 3 3 7 4

Telefoon 3068

Garage "VITESSE" DE VOLHARDING
A. A. DE ZEEUW
Scheldekade 57 - Telefoon 123
TERNEUZEN
Luxe verhuur-inricht. Prima
materiaal. Ervaren personeel.

RUITENBERG
MAATKLEEDING

,,TRANSFORMA" ;_

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

CAPELLE a.d. IJSSEL
Telefoon (Rotterdam)

o.a. medailles, takken,
bekers, kransen enz. is

.

No. 5 3 0 0 9

1. WILLEMSEN
Oesterkweekerii

FIRMA
CORN. PLAS
t
··
YERSEKE
è. BILARs)
V ra a g p r IJ s
LANGEsTR. ,o - ALKMAAR en beschrijving van onze modellen - - - (E.

A.
KRAAL - UTRECHT PRIMA- GELDBELEGGING
v.d. Mondestr. 139 - Tel. 10r:i62 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aannemer van

----------

TE KOOP VOOR
GELDBELEGGING

IS P E C I AL T T E î f

i N

MILITAIRE UITRUSTINGEN

Utrechtschestr. 26, Amersfoort
Speciaal
Uniform- en Rijkleeding

TRANSFORMATOREN- EN
APPARATENFABRIEK

Firma J. KAKES

SCHIETPRIJZEN

POST JESKADE 23-25
TELEFOON No. 85867
AMSTERDA~

R0TTERDAM.Tel.23100

TELEFOON 96610-96511
verzekering Maatschappij. N.V. EERSTE DRENTSCHE STOOMTRAMWEG MIJ.
Langere verpleegduur:
KARPERWEG 37-41
HOOGEVEEN - TELEF. 57
60 dagen, ook bij besmettelijke
AMSTERDAM
(ZUID)
• Vraagt voor Uw uitstapjes per autobus eens inlichtingen
ziekten en operatie.
aan één onzer kantoren.
Hoogere operatiekostenver• Reizen in binnen- en buitenland verzorgen wij tegen
goeding.
.
zeer billijke tarieven.
Kinderen verlaagde premie.
Vraagt prospectus ten kantore • De autobussen van nieuwste constructie, comfortabel in
BOUWKUNDIGE
gericht, worden bestuurd door vakkundige chauffeurs
der Maatschappij:
Oude Koemarkt 35, Sneek.
ZAANDAM
Vraagt een agentschap aan,
Taxatie
Expertise
dat zeer loonend kan zijn voor
harde werkers.
TELEFOO.N No. 3251-4984
HET aangewezen adres voor

Sinds 1898
onbestreden de beste
ALBERTS & Co., e.v.,
A'dam-C., Warmoesstr. 78

LEDERWARENFABRIEK

WEGENBOUW- EN STOOMWALSENBE,DRIJF

ZIEKENHUISVERPLEGINGEN OPERATIEKOSTEN
verzekert
tegen enkele centen per week

ALBERTS' MACHINES
SCHOENMAKERIJ

v. d.

ROT~~RDAM - TEr!::8~

_

S C H IL D E.R S BEDRIJF
Groningen, Leeuwarden, Utrecht, Amsterdam

hoort Uw
Advertentie 11

BOLNES (BIJ ROTTERDAM)
:,CHREUD:~~M:N TROUW Telefoon (Ridderkerk) no. 305
ELMONDE
Scheepsluchtkappen en 1Il 111111111111111 IJl 1111 l 11111111111111

N. v. AANNEMING MIJ.

DRIJFSTE~~~~PLATEN

::ÄiiiêA"

wAPENVELD
CARROSSER/Eë:
N.V. Gebr. BOLSIUS GARAGE "BOOIJ N.-Holl.ZAANDIJK
Morgorinefobr.

D,ORDRECHT TARIEVEN OP AANVRAAG

KOOPT

HON IG's
p UD DING

v/h. B. C. CRAMER

~ . ~ SCH~~~~~~.~~~ P. D~.~~.~~~ ~Z~;

A.M.IJ. (Automobiel Mij. IJsel)
GOUDA - Gouwe 80 • TeL 3152
Dagelijksche Auto- en Motordiensten naar:
Rotterdam -- Utrecht
Den Haag -- Leiden -- Delft

ASBEST -CEMENT PLATEN
GEGALV. PLATEN
ASBEST-CEMENT BUIZEN

BERG HUIZER
PAPIERFABRIEK

NED:=~-~~ST DEN BERG

• Aannemer van
gronden __
TELEF.
11606
-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;
bouwwerken
• Transporten door geheel
Nederland

N.V. REEDERIJ DE IJSEL

Von Vollenhoven's
Lijnzoodkoeken
en Mengvoeders

AUTOGARAGE
GEBR. VAN ZEVENHOVEN

De Overijsselsche vun
Verzekert tegen
Brand-, Inbraaken Stormschade

1809
Zwolle

Vraagt premie-offerte
Directeur: Mr. G. R. Bn. v. VOORST TOT VOORST

STOOMWASSCH[RIJ J. H. SPITZEN
STEENWIJK
HET AANGEWEZEN ADRES
voor een eerste klas behandeling van

UW WASCH

4 NIEUW GEBOUWDE BLOKJES (twee onder de kap), SPOORSTRAAT 2 • GOUDA
met voor- en achtertuinen, prijs f 30.000; ook per stuk te koup.
TELEFOON 3352
grond- en sloopwerken Hypotheek beschikbaar. - BOUWBUREAU H. v. d. TOP, lste klas reparatie-inrichting Onder controle van den RIJKSVEZELDIENST
Handel in zand,grint,puinenz. Park Paaschberg la, Telefoon 258, Ede.
voor alle merken
VERZENDING DOOR HET GE.HEELE LAND

N

12

--

VICTOR Huc;o

L. BOOMSMA

N.V. MIDDELBURG BOLT - AMSTERDAM

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

1e ?osterparkstraat 238, Tel. 55842
W1llemsparkweg 1,
Tel. 20029
Onze zaken zijn gevestigd: Koninginneweg 139,
Tel. 21805

BLOEMEN MAGAZIJN

VISSER li SMIT
PAPENDRECHT
BORINGEN, BRONNEN
BUISLEIDINGEN

H. J. BARMENTLOO

NOORDER GLASHANDEL J. v. OOSTENDORP

N.V. Weverijen van

ROTTERDAM - v. d. Duijnstraat 50 - Franciscastraat 17-27
GLAS-IN-LOOD Tel. 41436/43436. Na 6 uur n.m. 41662/3077iAUTORUITEN
Filiaal: DORDRECHT - Vest 1 - Tel. 3683

D. van Leyden&.Zn.

ZANEN VERSTOEP

BETONBOUW - HEIWERKEN

voor de dames van CONFECTIE-INDUSTRIE
al de B.V.L.-ers I Fa. J. DE VRIES
- - Geachte Dames!
Govert Flinckstr. 191
Wilt U tot aller tevredenheid
Telefoon no. 90763
trakteeren, neemt dan onze
fijne Dê-Dê-Wafels
A M S TE R D A M
Beleefd aanbeveiend,
LEVERANCIER
DEFENSIE
R. DIJKSTRA'S BAKKERIJ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
DOKKUM
B 24 - - - - - - - - - - - - :

N.V.

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

JAVASTRAAT 43
DEN HAAG - TEL. 111561

Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal
A a n n e m e r s van grond-, spoor-, hei- en betonwerken

BERICHT

TUIN-, BLOEM- EN
LANDBOUWZADEN
Levering uitsluit. a. d. handel

N.V. Houthandel "ALBLAS" N.V. C. W. PANNEVIS

Aannemer van Gronden Waterwerken
,,HET VOLKSPARK"
Wegenbouw ·
TELEF. 2782 • ENSCHEDE

ALKMAAR

De mooiste en grootste zalen
voor het geven van
feesten en partijen

DINE,E RT IN

't GULDEN VLIES

ROTTERDAM

De F r i e s c h e Zaadhandel

KOLEN

Fa. G.J. Wouda, Oranjewoud

OOK UW ADRES

se d e r t t 8 7 9
RESTAURANT BODEGA

,,PAVILJOEN KINHEIM"
Stationsweg 60, tel. 2524
ALKMAAR

d
sf
aa

Ee,:ste huis ter plaatse

Protestantsche
Begrafenis-Onderneming
Bill. tarieven. Nette bed.
Speciaal adres voor het
vervoeren per rouwauto
binnen en buiten de stad
G. H. DE JAGER
Amst. straatweg 45
UTRECHT - TELEF. 14273

VOOR• 0

e

Ie
k

v e r s to p p i n g,

b

hoofdpijn, koorts, gal of
slijm, gebruikt de beroemde
Wortelboer's Kruiden en

Wortelboer's
Pillen
Gij zult geen andere middelen meer wiIJen. Wij geven
U een goede raad. Neemt
deze middelen te baat. Zij
zijn wereldbekend en kosten
bij Apothelrnrs en Drogisten
maar zestig cent.

pi

BEGUNSTIGT UW

ha

ADVERTEERDERS!

d

C HT E N DVO ER

W.

OPFOKVOER - VARKENSMEEL - BIGGEN MEEL

S)1

Tilburg

en alle hiermede In verband staande artlkelen, Is Uw adres:

la
re

Tel.2385 (2lijnen)

Fa. W. H. H. v.d. BORN & Co .
NDE
TERSCHUUR
.:G=R=AA==N=H=A===L==============::::;;

•

HOTEL BLOEMINK

n

L:=========~~==========

:~g;.

APELDOORN

w

ontlasting traag, opgeblazen.
heid, gevatte koude, griep,
influenza, slechte spijsvertering, hoesten, geen eetlust,

Verhuur van compressoren en opruimen
met springstoffen

"DE KROON"

,, ,,DE ROODE LEEUW"

h

Voor

Tel. 68951 - Schiedam
Lange Nieuwstr. 97-99

ALMELO
"Vergaderzalen
"De C00d. en Leeuw UITST. KEUKEN
HOTEL

llE

HORLOGER
JUWELIER
ALPINA DEALER
BRUGSTRAA T '29
TELEFOON 2904
GRONINGEN

li

J. DE WAARD

HOTEL

FIRMA A. ZWAAN Jr. N.V.

We zijn reeds 50 jaar paraat
Tot 't leveren van goed zaad!

A

LEEUWARDEN Aannemer van sloopwerken

P. G. LODDER

•

ge

eE

in Wijnen en Gedistilleerd - - - - - - - -

Hotel - Café-Restaurant

HOTEL ~, MONOPOLE

ZAADTEELT - ZAADHANDEL
ENKHUIZEN

e

zi

Firmu G.DIK Ez.

MAT I G E P R IJ Z E N HOTEL
Zaden en orig.Friesch pootgoed
vraagt nog
ORANJE-NASSAU - MIJNEN
LANDSTORMERS
TELEFOON 515 . TERBORG
2e ROSESTRAA T 7 om in plaatsen, waar we nog
tegenover het Station
niet vertegenwoordigd zijn,
Tel. 4040 - Amersfoort
Prima
Exquise keuken
wijnen ,verrn VERGADERZALEN
ROTTERDAM - TELEF. 12202 Vraagt onze Agentschapsvoorw. UITSTEKENDE KEUKEN
W. Sch:~:te~c~;:~~/:
Verwarmde garage
vrij voor gasten
DIRECTIE VAN !PEREN Hotel-Café-Rest. P. Mulders
VAN DE

--

b
d

/6.~

Speciaal-bureau voor
WATER REINIGING
EN
WATERTECHNIEK
Guldenstraat 20 Soestdijkscheweg 244Zuid
G R O N I N G E N BILTHOVEN

•

•
VRAAGT PRIJSCOURANTEN

THE
0.0CK
HAT

,,EKSTEEN"

•

DELFT

Selectiebedrijf
van tuin .. , bloem... en landbouwzaden,
zaaigranen, pootaardappelen,
vrucht- en sierboomen

Il POPll.AIRE taD

N.V. INGENIEURSBUREAU

Restaurateur A. MULSTEGE

EN GE ZULT
TEVREDEN ZIJN

WADDINXVEEN ZAADTEELT-ZAADHANDEL
's-GRAVENHAGE:
Fahrenheitstr. 3 4 3
TUIN-, BLOEMROTTE R DAM:
EN LANDBOUWZADEN
Zwaanshals 119-121 Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek
Vraagt prijs van TRIPLEX
in diverse soorten en dikten
N.V. Zaadhandel en
Boomkweekerijen
WED. P. DE JONGH - GOES

1

BASALTINETROTTOIRTEGELS

J. Lindenbergh Czn. JOH P. RIJKENS
Wemeldinge
·

N.V. SLUIS & GROOT's
ENKHUIZEN

1

ZAANDAM
Vraagt ons prijs van

ROTTERDAM
Tel. No. 53490 (5 lijnen)
JUTEZAKKEN
voor alle doeleinden
SPECIAAL ZANDZAKKEN
voor LUCHTBESCHERMING

VRAAGT PRIJSCOURANT

Kon. Zaadteelt en Zaadhandel

N.V. NEDERL. BASALT Mij

ZAKKENCENTRALE N.V.

ZADEN
BODEGRAVEN

VERHEUL'S 1
VEEVOEDERS

Krommenie

Levering op strengste keur

TURKERBURGI

0 P SL A GP L A A T SE N

-

HET ADRES voor prima kwaliteit sigaren en sigaretten
ALSMEDE ALLE ROOKEH.SBENOODIGDHEDEN - -

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF

FIRMA

DIESEL
BOLNES
N.V. Mach.fabr. ,,Bolnes"
v.h. J. H. van Capellen
B o 1 n e s bij Rotterdam
Telefoon 14398

1

LET Q,p !

HET BESTE EN GOEDWaar niet vertegenwoordigd,
KOOPSTE ADRES VOOR
wederverkoopers gevraagd I GEVESTIGD SEDERT 184 7 UW LUNCH EN DINER!

■

a2

N

VE

pé
te

bij het Kon. Paleis en bosschen

ZADEN
N.V. A. HOBBEL
OOLTGENSPLAAT

Uitsluitend
het beste

®

Overal
· d
vertegenwoor d ig

D.J.VANDERHAVE

•

HOFLl:VERANCl•R

KAPELLE-BIEZELINGE
Boomkweekerijen -Zoodteelt -Zoodhondel
Wetenschappelijk Selectiebedrüf

UTRECHT

Fraai gelegen aan de Loolaan

Hotel

HOTEL

,,STAD BORCULO"

Spoorstraat - Telef. 31
BORCULO

,,TERMINUS"
VERGADERZALEN'

Prima keuken. Gezellig café. - - - - - - - - - - Zalen voor verg. en partijen.
BONDSHOTEL A. N. W. B.

A. J. DE B00 & ZN.
BENZINE - PETROLEUM - OLiëN EN VETTEN
MACHINEKAMERBEHOEFTEN
MOTORBOOTDIENST DELFT- ROTTERDAM v. v.
TRANSPORT naar alle plaatsen
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G.

DELFT

HOOIKADE 30

TELEFOON 457

Hotel " Scbimmelpenninck "

DIKEMA & CHABOT'S HANDEL MIJ. N.V.

Café-Restaurant - Telef. 3265
Stationsplein 2 - Eindhoven
Zeer comfortabel hotel.
Prima keuken. Gezellig café.
Zalen voor verg. en partijen.
Bondshotel A. N. W. B.
Expl.: J. A BIEMANS.

ROTTERDAM

AMSTERDAM

IJZER & STAAL

H. v. VEEN - KISTENFABRIEK
"nhfldttt

IJSSELMUIDEN

Telef. 246 KAMPEN

,,

No. 3 - MAART 1 940

HIET
)

,.,.

ORGAAN TEN BEHOEVE VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN
LANDSTORMo INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG
AB ON N EMENT SP RIJS F1. 1. 5 0 PER JAAR. LOSS E N UMME RS 15 CENT

COMMUNISTISCHE AANPASSING.
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De communisten in ons land gaan gebruik maken van maskeering. Zij gaan
de statuten van hun partij veranderen
en aanpassen aan de gewijzigde wetgeving.
Wat toch is het geval? Door een wijziging van de Wet op het recht van Vereeniging én Vergadering komt een Nederlandsche staatkundige vereeniging in
strijd met de openbare orde, wanneer
aan die vereeniging vreemdelingen deelnemen, en ook als zij hare werkzaamheden uitstrekt tot het buitenland.
De Communistische Partij Nederland,
welke een afdeeling is van de Communistische Internationale, is een van de
eerste, die met deze nieuwe wetsbepaling in strijd is.
Reeds in 1938 was het besluit gevallen, om de statuten te veranderen.
Deze statuten zijn ingericht overeenkomstig de voorschriften van Lenin, die
bepaald had, dat de buitenlandsche
communistische partijen en partijleden
geheel onderworpen moesten zijn aan
Moskou.
David Wijnkoop weet daarvan mee te
praten.
•
Op een gegeven moment werd hij op
last van Moskou buiten boord ·g eworpen en moest hij de leiding der parEj
overgeven aan Lou de Visser. Hij mocht
eerst weer als lid der partij worden aangenomen, nadat hij aan de heeren te
Moskou vergiffenis had gevraagd en
openlijk verklaard had, dat zij gelijk
hadden en hijzelf ongelijk.
Lenin had ook voorgeschreven, dat
de communistische partijen moesten
worden ingericht overeenkomstig het
systeem van den "cellenbouw". In ons
land heeft de cellenbouw nimmer groote
resultaten opgeleverd.
Indien de nieuwe statuten worden
aanvaard, is de communistische partij
Nederland geen gehoorzaamheid meer
verschuldigd aan Moskou, tenminste op
papier. In werkelijkheid blijft alles echter bij het oude.
Ook wordt het cellensysteem uit de
statuten verwijderd; de partij zal worden onderverdeeld in afdeelingen, zooals het eigenlijk steeds is geweest!
Het nieuwe art. 2 omschrijft als doel
der communistische partij, dat zij

streeft naar een socialistische samenleving in 1een onafhankelijk staatsverband van Nederland, Neder!. Oost- en
West-Indië, op den grondslag van
samenwerking, op voet van gelijkheid,
zonder onderscheid van nationaliteit,
.geloof of ras van de daarin wonende
volkeren en met erkenning van hun
recht op zelfbeschikking.
Dit doel tracht de partij te bereiken
door een doeltreffende gebruikmaking
der grondwettelijke rechten.
De nieuwe statuten worden aan de
thans van kracht zijnde wetgeving aangepast om zoo lang mogelijk den legalen
weg te kunnen blijven bewandelen.
Dat men zich aan de hier te lande bestaande wetten wil aanpassen, blijkt
ook uit het nieuwe art. 4, waarin is be-

paald, dat alleen Nederlandsche Staatsburgers lid der partij kunnen zijn.
In art. 10 van het ontwerp is weggelaten de zinsnede, voorkomende in
art. 44 van de bestaande statuten, waarin onder de geldmiddelen van de partij
ook worden genoemd de "toelagen van
de hoogere partij-instanties, enz."

LEIDEN.
In de bovenzaal van de voormalige
Kweekschool voor Zeevaart aan het
Noordeinde hield de af cl. Leiden van
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm
19 Februari een bijeenkomst. Doordat
vele landstormers gemobiliseerd zijn,
was de zaal niet geheel gevuld.
De wnd. voorzitter, de heer H. Parmentier, heette alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder Overste
Boots, het bestuur der plaatselijke commissie en de aanwezige officieren. Bericht van verhindering was ingekomen
van Ds. De Wit, Deken Homulle, Prof.
De Zwaan en Kapitein Karres.
Spr. bracht vervolgens hartelijk dank
aan Overste Boots, door wiens medewerking vooral het mogelijk is geweest
dezen avond te organiseeren.
Na het zingen van het Wilhelmus, gev"olgd door een "Leve de Koningin"
sprak de plaatselijk leider, de heer J. A.
Bronk, zijn vreugde uit over de aanwezigheid van vele landstormers; hij dankte Overste Boots en wees op de goede
samenwerking tusschen hem en de
plaatselijke afdeeling. Hij dankte verder voor hun medewerking Luitenant
Donker, den heer Plu en zijn orkest en
den heer A. G. Hooyer, waarna hij
enkele in den laatsten tijd gestelde
vragen beantwoordde.
De B.V.L.-er behoeft zich niet op te
geven voor den luchtbeschermingsdienst, want daar wordt hij niet aangenomen, wijl hij een andere taak heeft te
vervullen.
Tenslotte stelde spr. Finland den
B.V.L.-ers tot voorbeeld. Hij spoorde
hen allen aan eveneens bereid te zijn,
wanneer het ging om den strijd voor bescha ving en recht, voor vrijheid, godsdienst en vorstenhuis.

Jhr.J. Th.ALTINGVONGEUSAUt

BERGEIJK &. STUFKENS
GORINCHEM

MILITAIRE EN CIVIELE
KLEERMAKE,RIJ
L. H. J. BREUKER t

Op 13 Maart j.l. werd de Generaal-Majoor Jhr. J. Th. Alting von
Geusau, Commandant van het Ie
Legerkorps, plotseling midden uit
zijn arbeid weggerukt.
In hem verloor onze Weermacht
één der kundigste Generaals, onze
B.V.L. een warm vriend en vereerder en ons Volk een trouw vaderlander.

Hierna sprak Overste Boots een
kort woord tot de B.V.L.-ers.
Tenslotte deelde spr. nog mede, dat
binnen enkele weken met de schietoefeningen zal worden begonnen.
'
Hierna werd de film van den Raad van
Arbeid "De Sociale Verzekering in Nederland" vertoond. Deze film bedoelt
duidelijk te maken van hoe groot belang de Sociale Verzekeringswetten
voor ons land zijn.
De aanwezigen hebben door deze
goed verzorgde Multifilm ongetwijfeld
opnieuw den indruk gekregen, dat er op
dit gebied in ons land ontzettend veel
nuttig werk is en wordt verricht.
In de pauze werd den aanwezigen een
kopje koffie aangeboden, terwijl de rest
van den avond werd opgevuld door
muziek van het Leidsch Salon-orkest,
onder leiding van den heer J. Plu.

ONDERLINGE
SCHIETWEDSTRIJDEN.
Officieele prijsuitreiking.
Onder buitengewone belangstelling
heeft 28 Februari in de schouwburgzaal
van het Wapen van Heemskerk te
Alkmaar de officieele prijsuitreiking
van de jaarlijksche schietwedstrijden
voor leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, Politiecorps en Burgerwacht plaats gehad.

Op 67-jarigen leeftijd is 6 Maart j.l. te
Arnhem overleden de heer L. H. J. Breuker, die is opgetreden als KapiteinCommandant van de compagnie 's-Heerenberg van het Vrijwillig Landstormkorps "Veluwzoom", welke op 24 Maart
1920 tengevolge van de Maart-revolutie
in Westphalen was gemobilis~erd.
Onder de talrijke aanwezigen merkten wij o.m. op den Burgemeester van
Alkmaar, Jhr. Mr. F. H. van Kinschot,
Mr. G. C. B. v. d. Feen de Lille, Mr. J.
P. Bosman, den heer R. P. Goettsch, tal
van officieren en onderofficieren en
minderen, alsmede leden van verschillende burgerwachten. De Commissaris
van Politie, de heer C. C. Walraven,
was wegens ziekte vertegenwoordigd
door den inspecteur, den heer Stienstr .1.
'De avond werd geopend met een
tableau vivant, voorstellende onze·
weermacht, geflankeerd door ·een burgerwachter en een lid van den B.V.L.,
dragende de vaandels dezer korpsen.
Op den achtergrond waren de nationale
en Alkmaarsche kleuren op smaakvolle
wijze gedrapeerd, gesierd met de woorden "Ik zal handhaven". Door alle aanwezigen werd het Wilhelmus staande
gezongen.

2

C. M. VAN DIEMEN
DORDRECHT
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Vervaardiger der Reglmentsvaandels, dus

Nederlands Beste Adres
Hierna heette de voorzitter der regelingscommissie, de heer A. J. A. Genefaas, alle aanwezigen hartelijk welkom.
Spreker merkte op, dat de commissie
zeer voldaan is over den gang van
zaken. De wedstrijden hebben zich gekenmerkt door een prettigen geest en
door verbroedering. Voor de militairen
zijn het eenige aangename dagen geweest en spreker roemde de officieren,
die dagelijks aanwezig waren om hunne
manschappen aan te moedigen.
Vervolgens gaf spreker een kort overzicht van de deelname aan de diverse
wedstrijden, daarbij o.a. dankende het
groote aantal schenkers van prijzen.
Tenslotte verzocht spreker den Burgemeester om de behaalde prijzen uit te
reiken.
Alvorens hiertoe over te gaan deelde
de Burgemeester mede, dat Alkmaar de
goede gewoonte heeft om elk jaar deze
schietwedstrijden te organiseeren en
zooals altijd zijn deze ook nu wederom
volkomen geslaagd. Vooral dit jaar
stonden de wedstrijden in een bijzonder
teeken.
Spr. was verheugd, dat een zeer groot
aantal militairen heeft medegekampt en
het is zeer juist gezien, speciaal van den
voorzitter der wedstrijdcommissie, om
den band tusschen de militairen en burgerij te versterken. Spr. memoreerde de
zeer goede verstandhouding tusschen
het militair gezag en spreker persoonlijk, welke van zeer groot belang is en
die door dit schuttersfeest nog versterkt
is. Vervolgens getuigde spr., dat de
Alkmaarsche burgerij alles in het werk
stelt om het den militairen zoo aangenaam mogelijk te maken en hiervan zijn
deze wedstrijden een bewijs: het groot
aantal prijzen dat door de burgerij is
geschonken toont het op ondubbelzinnige wijze. Tot slot dankte spreker den
kantonnementscommandant voor diens
medewerking, alsmede de commissie en
allen die hebben medegewerkt dat deze
wedstrijden op zulk ,een prachtige wijze
zijn geslaagd.
Hierna reikte spreker de behaalde
korpsprijzen uit; de prijzen van de
vastebaanwedstrijden voor officieren
werden overhandigd door den kantonnemen tscommandan t.
De overige prijswinnaars ontvingen de
behaalde lauweren uit handen van
Majoor Haremaker, die der traditie getrouw, zulks op de van hem bekende
humoristische wijze deed.

VELDIIUISSTRAAT No. 5 - APELDOORN
TELEFOON 5107

Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V.
kwamen op 23 Februari j.l., op verzoek
van den Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie, in het Hotel Den Hout
te Haarlem in vergadering bijeen, de
leden van de Gewestelijke Commissie,
de Voorzitters van de Plaatselijke Commissies en de Plaatselijke Leiders in
het Verband.
Als de Voorzitter van de Gewestelijke
Commissie, Burgemeester H. v. Alphen,
om 3 uur deze vergadering met een hartelijk welkomstwoord opent, zijn aanwezig van de Nationale Landstorm
Commissie: Z.Exc. Luitenant-Generaal
L. F. Duymaer van Twist, vergezeld van
de heeren Van Sitteren en Van Schelven; van de Gewestelijke Commissie, de
Voorzitter, de Secretaris en 8 leden,
7 Voorzitters van Plaatselijke Commissies en alle Plaatselijke Leiders.
Generaal Duymaer van Twist, het
woord krijgen-de, brengt hulde voor de
groote opkomst, waardoor vruchtdragende bespreking mogelijk is en geeft vervolgens de richtlijnen aan, waarlangs
het Instituut, in dezen bijzonderen mobilisatietijd, zal dienen geleid te word.m.
De vergadering besluit daarna om in
de maand April één of meer bijeenkomsten in Kennemerland te houden, waar
de nieuwe Landstormfilm "Nederlan 1,
let op U saeck", zal worden vertoond,
en waarvoor de heer Mr. H. de Boer zal
worden aangezocht een rede te houden.
Ten slotte beantwoordt de heer Van
Sitteren de vele vragen, die hem van
alle kanten worden gesteld.
Alle vragers worden tevreden gesteld, zoodat deze belangrijke vergadering, de eerste van dien aard, die in
Kennemerland is gehouden, volkomen
beantwoord heeft aan het doel, om de
gewestelijke en plaatselijke commissies
op de hoogte te brengen, van wat zij in
deze moeilijke tijden hebben te doen en
wat van hen wordt verwacht om de
consolidatie van het" Instituut te bevorderen.
De Gewestelijke Commissie heeft ingevolge het besluit van de vergadering
de bijeenkomsten vastgesteld:
op Maandag 1 April te Haarlem, om
8 uur in het gebouw St. Bavo, Smedestraat;
op Woensdag 3 April te Beverwijk,
om 8 uur in het Kennemer Theater aan
de Z•eestraat.

OPGERICHT 1765

ZEELAND.
5 Maart kwam de Gewestelijke Commissie Zeeland in vergadering bij,een in
een der zalen van St. Joris te Middelburg.
Tot voorzitter werd gekozen, in plaats
van den heer H. Bierman, die als zoodanig bedankt had, Jhr. Mr. J. Schuurbeque Boeye, Burgemeester van Zierikzee.

Tot leden van de Gewestelijke Commissie werden gekozen de heeren G. A.
Bax, Burgemeester van Borsselen en P.
van Sluijs te Middelburg.
Des middags was er een samenkomst
met voorzitters en leiders van de plaatselijke af deelingen uit geheel Zeeland.
Er waren ± 160 personen bijeen, o.w.
ook de voorzitter der Nationale Landstorm Commissie, Generaal L. F. Duymaer van Twist.
Aan de vergadering werd medegedeeld, welke benoemingen des morgens
hadden plaats gehad en verder, dat de
Overste Bierman, van wien men gaarne
op dezen dag afscheid had genomen,
helaas door ziekte verhinderd was te
komen.
Generaal Duymaer van Twist heeft
een toespraak gehouden over "De B.V.L.
in oorlogstijd". Spreker heeft nog eens
duidelijk uiteengezet, dat de B.V.L. uit-

VERBAND KENNEMERLAND.
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Generaal Duymaer van Twist bezocht de Gewestelijke Commissie "Zeeland".
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maar een lij oer
sigaartje.
Steek dat eens bij UI
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RIJSTPELLERIJ
CACAOFABRIEK
sluitend bestemd is voor het bewaren
der binnenlandsche rust. Daarbij moet
o.a. gezorgd worden, dat ook de vrouwen belangstellen in het streven.
Met groote belangstelling werd de inleiding gevolgd en zij gaf aanleiding tot
het stellen van enkele vragen, die de
spreker beantwoordde.
De vertooning van de nieuwste geluidfilms over onze land- en zeemacht
gaf een groot gevoel van veiligheid, dat
zich meester maakte van allen, die
rustig zaten te kijken en zich overtuigden dat Nederland in alle opzichten
paraat is.
Hierna volgden films over de mobilisatie en om niet te vergeten ook enkele
episodes betreffende ons Vorstenhuis in
de laatste maanden. Innig mooi is het
oogenblik voor het paleis in het Noordeinde als de Koningin, de Prinses en de
Prins met de kleine Beatrix tot het
publiek komen dat uitbarst in een luid
gejubel.
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Jhr. Mr. J. Schuurbeque Boeye.

Voor een bespreking betreffende de
consolidatie van het instituut in 1940,
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MALDEN.
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(Bijz. Vrijw. Landstorm en Burgerwacht)
Voor het eerst sedert het bestaan der
Burgerwacht had in onderlinge samenwerking een tweedaagsche schietwedstrijd plaats, welke uitgeschreven was
door B.V.L. en B.W. te Malden.
De voorzitter van de B.W. opent met
ieen kort en toepasselijk woord de bijeenkomst en wijst op de prachtige daad
van samenwerking tusschen beide korpsen. Hij heet den Edelachtbaren heer
Burgemeester, den heer W. van 't Hullenaar, van harte welkom en zegt hieruit te mogen concludeeren, dat beide
instellingen zich in de groote belangstelling van de burgerlijke overheid mogen verheugen.
Hierna zegt de Burgemeester, dat
het hem een genod'gen is dat tusschen beide vereenigingen een onderlinge samenwerking is gegroeid, een
samenwerking, welke vooral in tijden
waarin wij thans leven, niet genoeg gewaardeerd kan worden. De huidige omstandigheden zijn van dien aard, dat een
samenwerking niet alleen geboden is
tusschen den B.V.L. en de B.W., maar
ook onder de geheele bevolking, omdat
in tal van moeilijkheden hieraan alleen
bij eendrachtige samenwerking h,'l
hoofd kan worden geboden. Hij spoort
de aanwezigen aan het spreekwoord
gedachtig te zijn "Eendracht maakt
Macht".
Op de baan met K.S.O.-geweer wer-den 64 series geschoten, terwijl op de
vrije baan met buks 343 series werden
verschoten.
Voor gezamenlijke rekening van
B.V.L. en van B.W. waren 18 prijzen ter beschikking gesteld, welke zeer
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v. d. Broek ieder 40 pt. iDoor loting bekwam H. v. d. Broek den 3en prijs.
Hierna werden de prijzen door Burgemeester W. van 't Hullenaar aan de
prijswinnaars uitgereikt.
Onder het uitreiken der prijzen werd
de wenschelijkheid naar voren gebracht,
om ieder kwartaal een gecombineerden
schietwedstrijd te doen houden, welke
wensch door de besturen der beide instituten in gedachten wordt gehouden.

P. A. W. PHILIPPONA
BOOGSTRAAT BOEK PLAATS
TEL. 112312
IMPORTEUR
VAN WEDGWOOD WARE SINDS 1862

in den smaak vielen. De prijzenaankoopcommissie heeft zich bij uitstek van
haar taak gekweten.
De hoogste prijswinnaars worden
kortheidshalve hier alleen vermeld:
Op de baan met buks: G. Gielissen en
M. Gielissen met 49 punten; bij loting
werd hun resp. de lste en 2e prijs
toegekend.
W. Nillissen en A. v. d. Cruijsen ieder
48 punten, bij loting werd de 2de prijs
toegekend aan W. Nillissen.
Op de baan met K.S.O.-geweer: M.
Martens met 54 pt., te prijs; H. v. Meer,
met 42 pt., 2e prijs; C. Groenen en H.

BENOEMINGEN.
De Secretaris der Gewestelijke Landstorm Commissie "Twente", H. A. C.
Banning, Burgemeester van Weerselo,
is benoemd tot Burgemeester dei: gemeente Tubbergen.
Het lid der Gewestelijke Landstorm
Commissie ,Drenthe", Mr. K. Gerrits,
Burgemeester van Beilen, is benoemd
tot Burgemeester der Gemeente Onstwedde.

Uit de afdeelingen
Ter Aard, 10 Febr. Vergadering onder leiding
van den voorzitter der plaatselijke commissie,
den heer Joh. Offereins. Mr. De Bruyn, secretaris der gewestelijke commissie, zette het bel!itaan en het doel van den B.V.L. uiteen. Enkele
vrijwilligers hielden voordrachten, waaraan
prijzen verbonden waren: 1e H. Mulder, 2e J.
Sturing, 3e H. Hartholt.

Vervolgens werd het woord gevoerd door
majoor Luchtigheid, reserve-veldprediker. Namens den loco-burgemeester sprak wethouder
A. van Tilburg.
De brevetten voor scherpschutter werden
uitgereikt aan M. van Gruythuysen en J. Sijnen
en van koningschutter aan J. v. d. Heiden,
Jac. Sijnen en A. Broes.

Almkerk, 9 Jan. Prijsuitreiking van de gehouden schietoefeningen over 1939. De vergadering stond onder leiding van burgemeester H.
Blok, die in zijn openingswoord wees op den
ernst der tijden. Kapitein Groenendijk sprak na
het uitreiken der prijzen een opwekkend woord,
waarin tevens den 'p laatselijken leider, W. M.
de Jong, dank werd gebracht voor zijn trouw
en toewijding voor den B.V.L.

Berkdijk. 1 Februari werd in de zaal van den
heer Van Dinteren een algemeene ledenvergadering gehouden. Tevens werden door den
leider, den heer C. Groenendaal, de prijzen uitgereikt aan de deelnemers van het gehouden
schietseizoen. Door de vergadering werd o.m.
nog besloten de schietoefeningen op dezelfde
baan aan de jongensschool te houden.

Bergambacht, 20 Febr. De jaarlijksche bijeenkomst werd geopend door burgemeester Winkler
als voorzitter, die daarna een korte toespraak
hield, welke met groote aandacht werd gevolgd. Daarna werd de film "Nederland, let op
U saeck" vertoond, die zeer in den smaak viel.
In de pauze werden de prijzen, behaald op de
schietwedstdjden in Gouda, door den heer
Koster uitgereikt. Daarop hield de heer Dercksen een rede, die gewijd was aan de vrouwen
van de gemobiliseerden. Tot slot werd vertoond
de film "Ons Prinsesje loopt" en nog een film
over de verdedigingswerken van ons land,
waarna de vergadering met een woord van dank
door den heer Winkler werd gesloten.
Berghem, 19 Febr. Jaarvergadering. Na het
gezamenlijk zingen van het "Wilhelmus" heette
de leider, de heer H. Berndsen, allen welkom,
in het bijzonder den heer Van Agt en majoor
Luchtigheid. Hierna stelde hij in verband met
de onzekere internationale toestanden de noodzakelijkheid van eens~ezindheid in het daglicht
en deed naar aanleiding daarvan op allen een
beroep, wanneer zulks noodig mocht zijn, evenals vele leden hiervoor geroepen waren, zich
gaarne vrijwillig ter beschikking te stellen van
hun vaderland.
De heer Van Agt, secretaris der gewestelijke
commissie, memoreerde, dat het de B.V.L. was,
die in 1918, na een langdurige mobilisatie, toen
de communistische elementen hun idealen met
geweld naar voren brachten, ons land voor een
revolutie bewaarde.
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Beugen, 21 Febr. De heer A. Daniëls, plaatselijk leider, sprak op de jaarvergadering !iet
openingswoord. Uit het verslag bleek, dat de
afdeeling 62 leden telt. Er werden 4 bestuursen 3 algemeene vergaderingen gehouden en 5
schietoefeningen. De uitgaven bedroegen f 76.24
en de ontvangsten f 81.90. Daarna had de uitreiking plaats van een 30-tal mooie prijzen,
die gedurende het jaar werden verschoten.
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J. Bergmans. Hierna volgde de vertooning van
de film "Ons Prinsesje loopt". Vervolgens werd
een rede uitgesproken door den heer mr. De
Bruyn, welke aandachtig werd gevolgd.

Brielle. In hotel "De Nymph" vereenigden de
leden van de gewestelijke afdeeling zich 12 Februari voor het bijwonen van een filmavond.
De zaal was geheel bezet. Burgemeester Collette sprak het openingswoord. Hij heette in
naam van den oud-burgemeester allen welkom
en zette het doel van deze·n avond nader uiteen.
In het bijzonder vroeg spreker de aandacht voor
de film: ,,Nederland, let op U saeck", die
duidelijk toont, dat na een tijd van slap defaitisme er weer een andere geest in ons volk
gevaren is. Hij besloot met het woord te richten
tot mevr. Egter van Wissekerke, met het verzoek de beste wenschen over te brengen voor
een spoe,dig herstel van den voorzitter.
De reeds genoemde film bracht het Nederlandsche leger in beeld in de kracht, zooals
het zich thans kan toonen: technisch geperfectionneerd en gedragen door een geest van bereidheid; paraat om onze onzijdigheid te ver
dedigen. Oefeningen in groot verband van
marine en leger toonden de bruikbaarheid van
de moderne wapenen en de geoefendheid der
manschappen. Aan de grens en aan de kust
wordt in gecamoufleerde versterkingen de
wacht gehouden. En op zee waken de Nederlandsche schepen; in Indië zoowel als in het
moederland.
Na de pauze werd een mobilisatiefilm gedraaid, die onze jongens bij hun dagelijksche
doen en laten - in en buiten dienst - in beeld
bracht.
Een opwekking van H.K.H. Prinses Juliana
om naar beste krachten mede te werken aan
de organisa{ie van het Roode Kruis, zij hier
in het bijzonder vermeld.
De avond werd besloten met 'n aardige film
in kleuren van Prinsesje Beatrix.
Burgemeester Collette sprak nog een slotwoord en stelde de aanwezigen voor gezamenlijk twee coupletten van het "Wilhelmus" te
zingen, hetgeen uit volle borst geschiedde.
Brouwershaven, 21 Febr. Vergadering met de
gelegerde militairen. De leiding berustte bij
burgemeester Gast, die de vele aanwezigen van
harte welkom heette.
De heer Van der Linde sprak daarna: Waarom als arbeider lid van den B.V.L.? Met groote
aandacht volgde men deze belangwekkende
lezing. Daarna vertoonde ,d e heer J. M. Constandse enkele filmpjes, o.m. over den wachtpost van den Luchtwachtdienst te Brouwershaven. Na de pauze gaf de plaatselijke leider,
de heer Boot, in een duidelijke inleiding een
uiteenzetting over het ontstaan en het doel
van den B.V.L.
Door enkele aanwezigen werden nog eenige
voordrachten ten gehoore gebracht, waarna de
voorzitter met dank aan allen dezen zeer
mooien avond, die geheel met eigen krachten
was gevuld, sloot en het zesde couplet van
het "Wilhelmus" liet zingen.
Deurne, 22 Febr. Jaarvergadering. Vele autoriteiten, zoowel burgerlijke als militaire, waren
aanwezig. Na een openingswoord door burgemeester Lambooij, voorzitter der plaatselijke

commissie, traden als sp:r;ekers op burgemeester
Van Beek uit Boxtel en pater Henricus uit
Helmond. Beide sprekers werden met groote
aandacht beluisterd. Het jongenskoor "De
Zangertjes van St. Jozef" verleende medewerking.

Diepenveen, 11 Jan. Aanwezig waren o.a.
burgemeester Bakker van Oldebroek, de gemeentesecretaris De Vries, dr. J. Houwink e.a.
Burgemeester Arriëns heette de aanwezigen
welkom en schetste met een kort woord het
doel van dezen avond. Na de vertooning van
enkele films, waaronder "Nederland, let op U
saeck", hield de heer Jalink uit Apeldoorn een
rede. De avond werd gesloten door den burgemeester, met dank aan den plaatselijken leider,
den heer J. van Oosten.
Diever, 22 Febr. Jaarlijksche filmavond in
zaal Balsma. De voorzitter der plaatselijke commissie, burgemeester J. C. Meyboom, heette
de talrijke aanwezigen welkom. Het is noodig,
aldus spr., dat in deze bijzondere omstandigheden, waarin ons land verkeert, de B.V.L.
krachtiger wordt dan ooit. Na het zingen van
twee coupletten van het "Wilhelmus" werden
de films "Nederland, let op U saeck" en "Ons
Prinsesje loopt" vertoond, waarna mr. De Bruyn
van Steenwijk de B.V.L.-ers opwekte om paraat
te blijven en zich nauwer aaneen te sluiten
rondom den troon van Oranje. Burgemeester
Meyboom sprak het slotwoord.
Dokkum, 8 Febr. Vergadering onder voorzitterschap van burgemeester Alb. Jonker, Na
de opening heette de voorzitter alle aanwezigen hartelijk welkom. Na het zingen van 2
coupletten van het "Wilhelmus" hield de heer
J. W . Santema een rede in het Friesch.
Nadat staande het Friesch volkslied was gezongen, werden de prijzen aan de winnaars
uitgereikt. Scherpschutters: 1. S. Loopstra; 2.
v. d. Molen; 3. S. van Klaarbergen Jzn. Schutters 1e klas: 1. S. Heeringa; 2, J. Jager; 3. P.
Klokman. Schutters 2e klas: Auke v. d. Ploeg.
Tevens werden brevetten voor scherpschutters
uitgereikt.
De Chr. Gemengde Zangvereeniging "Sursum
Corda" verleende muzikale medewerking.
Dronrijp, 16 Febr. Landstormbijeenkomst onder leiding van den heer A. F. de Jong. De
heer S. Ketelaar bracht het jaarverslag uit,
terwijl de heer J. W. Santema een rede hield.
Ds. P. Klapwijk sprak namens de plaatselijke
commissie een afscheidswoord tot den heer
A . F. de Jong, die wegens vertrek moest bedanken. Spr. waardeerde het vele werk, dat
door hem was verricht, en dankte hem namens
de commissie voor wat hij gedaan heeft voor
den B.V.L. Den scheidenden leider werd ter
herinnering een vulpen aangeboden, met den
wensch, dat hij daar nog veel gebruik van mocht
mak en. Door den heer De Jong ~erd dit geschenk op hoogen prijs gesteld. Spr. betuigde
zijn oprechten dank aan de commissie. Pastoor
Mulder sprak het slotwoord.
Geldermalsen. 23 Februari had in de Beursgebouwen een schietwedstrijd plaats. De uitslag op de personeele baan was als volgt: 1.
C. A. Vink, 57 pt.; 2. P. van Glabbeek, 56 pt.;
3. A. Veenstra, 56 pt.; 4. A. van Empel, 56 pt.;
5. M. H. de Bruin, 55 pt. Ook op de vrije oefeningen werden schietwedstrijden gehouden,

TUSSCHEN SNEEUW EN IJS.

Bierum. Onder voorzitterschap van den heer
D. H. R. Harrenstein werd in gebouw "Irene"
een klankfilmavond gehouden. De zaal was tot
in alle hoeken gevuld. De .gewestelijke commissie was vertegenwoordigd door den heer mr.
A. J. Romijn, burgemeester van Winschoten.
Vertoond werden ,d e leger- en vlootfilm "Nederland, let op U saeck" en "Ons Prinsesje loopt".
Met voldoening kunnen de commissie en de
plaatselijke leider, de heer G. Tiglaar, op dezen
avond terugzien.
Blokzijl, 21 Febr. Jaarvergadering in het
Oude Nutsgebouw. De bijeenkomst werd geopend met het zingen van het "Wilhelmus",
waarna de voorzitter van de plaatselijke commissie, de heer W. H. van den Berg, een kort
openingswoord sprak. De films "Nederland, let
op U saeck" en "Ons Prinsesje loopt" werden
vertoond. Burgemeester D. de Koning, van
Zwartsluis, hield een rede over de noodzakelijkheid van het instituut van den B.V.L.
Mr. De Bruyn, van Steenwijk, reikte de brevetten uit en hield een 1ede. Na een dankwoord
van den heer W. H. van den Berg, in het bijzonder aan den plaatselijken leider, den heer
S. Grasman, werd de avond gesloten.
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BorRer, 10 Febr. De heer A. Grutterink, notaris, herdacht in zijn openingswoord den oudcommandant van den B.V.L., wijlen den heer
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De res. Luitenant-Kolonel Mr. W. A. C. v. Dam, Commandant van het Vrijwillig
Landstormkorps "Rotterdam", is gemobiliseerd bij de Vesting Holland.
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waarvoor prijzen waren beschikbaar gesteld.
Na afloop der wedstrijden had de uitreiking
der prijzen plaats, door den loco-burgemeester
W. F. Kuijk.

Genderen, 19 Febr. Prijsuitreiking. De vergadering stond onder leiding van ds. G. Menken, voorzitter der plaatselijke commissie.
Genderen ligt wel achteraf, maar de trouw is
boven allen lof verheven. We mochten zulks
vernemen uit den mond van ?en voorzitter.
Met een toepasselijk woord werden door kapitein Groenendijk de prijzen uitgereikt.
Groede, 19 Febr. Jaarvergadering. Burgemeester Wagto opende de vergadering en verwelkomde in het bijzonder den plaatselijken
commandant, kapitein Van Soest, en luitenant
Eckhardt. Na het openingswoord reikte de
burgemeester het nieuwe vaandel over aan den
plaatselijken leider. Naast het embleem van
den B.V.L. komt ook het wapen der gemeente
Groede hierop voor. Na de pauze vertoonde
luitenant Eckhardt enkele films, terwijl door
den heer Risseeuw het slotwoord werd gesproken.
Helvoirt, 20 Febr. Jaarvergadering in het
R.K. vereenigingsgebouw. Aanwezig waren o.a.
burgemeester Bloemen, de heer Van Agt uit
Eindhoven en res.-kapitein Rabou uit 's-Hertogenbosch. De heer A. Dekkers, plaatselijk
leider, besprak de samenwerking met de Burgerwacht. Er werd overeengekomen, dat gezamenlijk gebruik zal worden gemaakt van de
nieuwe schietbanen. Hierna volgde prijsuitdeeling van de schietwedstrijden: 1. W.
Gubbels; 2. M. Vermeer; 3. Adr. Witlox; 4. A.
de Rooy; 5. A. Dekkers.
Hoogblokland, 26 Jan. Hoewel het weer niet
aanlokkelijk was, waren toch velen, waaronder
verschillende gemobiliseerden met verlof, opgekomen om te luisteren naar het landstormnieuws. Na opening door den voorzitter, W.
van der Linden, werden notulen gelezen en het
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jaarverslag uitgebracht. Daarna uitreiking prijzen door kapitein Groenendijk, terwijl bij het
drinken van een kopje koffie gewezen kon
worden om rustig voort te gaan. Ook de plaatselijk leider, W. Slob, hoewel gemobiliseen;I,
was aanwezig en heeft nog altijd de teugels
in handen.

Nieuw en St. Joosland, 27 Febr. Jaarvergadering in de Chr. school. Na een kort openingswoord van den voorzitter, den heer E. Verlare, gaf de plaatselijk leider, de heer P. van
Leerdam, een overzicht van de gebeurtenissen
in de afdeeling gedurende het afgeloopen jaar.
Negen leden der afdeeling zijn gemobiliseerd.
Vijf leden, die niet in de gelegenheid waren
op den dag van den schietwedstrijd aanwezig
te zijn in den zomer van 1939, konden later niet
meer meekampen, doordat de geweren waren
ingeleverd; ook moest hierdoor de wedstrijd om
den beker vervallen. te pr. Jac. van Eenennaam, 50 pt.; 2e pr. D. Goedhart; 3e pr. M.
Haartsen.
De heer Eckhardt hield 'n rede en vertoonde
eenige films. De bijeenkomst werd gesloten met
het zingen van het Zeeuwsche volkslied.
Nieuw-Weerdinge, 19 Febr. In de zaal van
café Scholten werd een filmavond gehouden,
welke onder leiding stond van den heer J. H.
Meijer. Door den heer mr. De Bruyn, van
Steenwijk, werd een rede uitgesproken. ·
Pesse, 23 Febr. Landstormbije nkomst onder
voorzitterschap van den heer L. Dekker. Mede
waren aanwezig burgemeester jhr. A. W. van
Holthe tot Echten, wethouder A. Tissingh en
de secretaris S. Riegstra. De films 11 Nederland,
let op U saeck" en 11 Ons Prinsesje loopt" werden vertoond, terwijl de burgemeester van
Ruinen en mr. De Bruyn, van Steenwijk, een
rede hielden.
Puttershoek. 26 Februari was een prachtdag
voor Puttershoek. Niet alleen, dat in de middaguren reeds een deel van het garnizoen een
filmvoorstelling kon bijwonen, maar 's avonds
mocht de voorzitter, burgemeester W. van der
Ploeg, een stampvolle zaal welkom toeroepen.
Een pakkend woord werd gesproken áoor mr.
H. de Boer, van Den Haag, terwijl een militair
mannenkoor medewerking verleende. Verschillende oflicieren van het garnizoen waren mede
aanwezig.
Rossum. 26 Februari werd de jaarlijksche vergadering gehouden. De voorzitter, de heer
Sanderink, opende de bijeenkomst. Burgemees-
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ter Banning zette op krachtige en duidelijke
wijze het doel van den B.V.L. uiteen.

Schelluinen. Opgericht is de afdeeling Schelluinen, waar als plaatselijk lei.der zal optreden
de heer J. de Rooy, Voordijk 70.
Scherpenisse. Op 4 Maart vergaderde de afdeeling alhier. De opkomst was uitstekend.
Vele vr-o uwen, ook van gemobiliseerden, waren
aanwezig. Dokter Polderman opende de vergadering. Jaarverslagen werden voorgelezen
door den plaats. leider, den heer Hartog en door
den penningmeester. De voorzitter bracht beiden
dank voor hun werk. Inzonderheid sprak hij
een woord van dank tot den plaatselijken leider
voor het vele werk, dat hij doet in het belang
van den B.V.L.
Enkele films werden vertoond, o.a. een film
over ,d e wedstrijden te Tholen en St.-Annaland, waarop vele bekenden voorkwamen. De
secretaris van het gewest, de heer J. G. Eckhardt, hield een toespraak, waarin hij de beteekenis van den B.V.L. juist voor dézen tijd
in het licht stelde. Nog werden enkele natuurfilms vertoond, waarna de voorzitter deze zeer
geslaagde en nuttige bijeenkomst sloot.
Stampersgat. Landstormbijeenkomst in café
Dellepoort. Niet minder dan 33 prijzen werden
ui~g~reikt in deze afdeeling, welke uit 51 vrijwilligers bestaa~. Aan den plaatselijken leider,
den heer Korsm1t, werd dank gebracht voor zijn
werk voor den B.V.L.
Staphorst-Rouveen, 14 Febr. Landstormavond voor leden en donateurs met hun dames.
Als spreker trad -o p burgemeester D. de Koning, van Zwartsluis, die een keurige rede hield
en het rechtsbestaan van den B.V.L. ook momenteel nog zeer goed aantoonde. Na de pauze
sprak burgemeester R. Dijkstra een goed en
opwekkend woord. Van de gelegenheid tot het
stellen van vragen werd gebruik gemaakt en
de vragen werden door burgemeester De Koning en mr. De Bruyn zeer uitvoerig beantwoord.
·
Veenhuizen, Onder voorzitterschap van ds.
J. H. _C. v ...d. Hoff kwam de afd. Norg in vergadermg b1Jeen. Onder de aanwezigen werden
opgemerkt burgemeester mr. Pelinck van Norg
ir. Wijers, hoofddfoecteur van R. W.I., de hee;
Faber, directeur Veenhuizen I. Gedraaid werd
de film "Ons Prinsesje loopt", waarna mr. De
Bruyn, van Steenwijk, het woord kreeg om doel
en streven van den B.V.L. uit-e en te zetten.
Ten s,;otte werd de film 11 Nederland, let op U
saeck vertoond.
Vlijmen. Jaarvergadering, onder voorzitterschap van den heer M. H. van Engelen. De

penningmeester bracht financieel verslag uit,
waaruit bleek, dat er nog een klein batig saldo
was. Hierna las de secretaris zijn jaarverslag,
dat keurig verzorgd was en waaruit o.a. bleek,
dat met Nieuwjaar aan alle gemobiliseerde
leden een pakket rookartikelen was gezonden,
vergezel,d van een Nieuwjaarswensch, wat de
goedkeuring der vergadering ten volle wegdroeg, terwijl de betreffende leden daarvoor
ook zeer dankbaar waren, wat o.a. bleek uit de
vele dankbetuigingen, waarvan er enkele werden voorgelezen.
Daarna reikte de voorzitter der plaatselij~e
commissie, de heer Fr. van Wagenberg, onder
een toepasselijk en opwekkend woord, de
prijzen uit. Bij de rondvraag werd het woord
verleend aan den heer Gregoor, lid der plaatselijke commissie, die enkele punten, behandeld
op de vergadering te 's-Hertogenbosch, ter
sprake bracht en daarop wat dieper inging, wat
aanleiding werd tot een levendige en leerzame
discussie, waarbij de aanwezigen op verschillend gebied voorlichting ontvingen.

Volkel, 10 Jan. Jaarvergadering, onder leiding
van den heer Venhuizen. Na inwijding van het
vaandel werd door den voorzitter verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en de prijzen
uitgereikt. 1. Th. Braks; 2. G. Bouwmans; 3. W.
v. d. Rijt; 4. Ant. v. d. Heiden; 5. Ant. v. d.
Elzen.
Westmaas, 13 Febr. Filmavond in het gebouw
voor Volksbelangen. Door ziekte was de voorzitter der plaatselijke commissie verhinderd,
zoodat een openingswoord werd gesproken
door den plaatselijken leider, die daarbij zijn
teleurstelling uitdrukte, dat door ziekte ook de
vert.egenwoordiging van de gewestelijke commissie niet aanwezig kon zijn. Een bijzonder

woord van welkom werd toegeroepen aan de
beide wethouders. Na 2 coupletten van het
..Wilhelmus" werd de leger- en vlootfilm vertoond en na de pauze 11 Ons Prinsesje loopt".
De plaatselijke leider sprak een slotwoord.

IJzendijke, 20 Febr. Op de gehouden vergadering wa11en aanwezig de burgemeester, die
de vergadering leidde, de gemeentesecretaris,
wethouder Mullaert, wethouder Cuelenaere van
Biervliet e.a. De heer Reijnhoudt las het jaarverslag voor. Van de 50 landstormers zijn er
37 in militairen dienst. Hij dankte den burgemeester voor de hulp, die deze in het jaar
1939 aan den B.V.L. heeft verleend. Na ,h et
jaarverslag werden enkele films vertoond.

DINGEN
die van belang zün te weten.
Terugkeer in de burgermaatschappij,
De regeeringspersdienst meldt: De minister
van Defensie heeft een interdepartementale
commissie geïnstalleerd wier taak zal zijn:
Ten eerste aan de regeering advies uit te
brengen omtrent de voorzieningen, welke noodig zullen zijn om voor de gemobiliseerden zooveel mogelijk gelegenheid te scheppen bij hun
terugkeer in de burgermaatschappij een middel
van bestaan te vinden;
ten tweede voor deze voorzieningen, voor
zooveel noodig, wettelijke regelingen te ontwerpen.
Deze commissie is gemachtigd om, voor zoover zij dit voor het vervullen van haar taak
nuttig acht, inlichtingen of raad in te winnen
bij niet tot de commissie behoorende ambtenaren van departementen van algemeen bestuur
en bij organisaties van werkgevers of werknemers.

Wijziging Rijksambtenarenreglement.
Op 28 Februari 1940 zijn uitgegeven de staatsbladen nos. 343 en 344, respectievelijk een koninklijk besluit van 28 Februari 1940 tot wijziging van artikel 19 van het rijksambtenarenreglement en een koninklijk besluit van 28
Februari 1940 tot wijziging van artikel 17 van
het arbeidsovereenkomstenbesluit.
Beide besluiten traden 1 Maart in werking.
Deze wijziging heeft de strekking nieuwe bepalingen vast te stellen voor de bezoldiging van
ongehuwde ambtenaren, die in verband met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden verplichten werkelijken dienst verrichten.
Voor gehuwde ambtenaren wordt de bestaande
regeling gehandhaafd, evenals voor de ongehuwde ambtenaren, die als eenige kostwinners
worden beschouwd.
De overige ongehuwde ambtenaren zullen gedurende 30 dagen de volle aan hun ambt ver-

bonden bezoldiging genieten en daarna hetg~en
70 procent van _die bezoldiging meer bedraagt
dan hun militaire belooning.
Voor de ongehuwde ambtenaren, die reeds
voor 1 Maart 1940 verplichten werkelijken dienst
verrichten, wordt deze verlaging geleidelijk toegepast en wel in dien zin, dat voor het tijdvak
van 1 Maart tot 1 Mei 1940 gerekend wordt naar
90 procent en voor het tijdvak van 1 Mei tot
1 Juli 1940 naar 80 procent van de bezoldiging,
zoodat voor deze ambtenaren de nieuwe regeling volledig op 1 Juli a.s. in werking zal
treden.
Een zelfde regeling is getroffen voor het kon
der ongehuwde arbeiders, die onder het ,U•
beidsovereenkomstenbesluit vallen.

Schade bij inundatiën,
Op een vraag betreffende het begrip "schadevergoeding" in de wet op de militaire inundatiën heeft de minister van Defensie geantwoord,
dat krachtens de wet slechts aanspraak op
schadevergoeding bestaat, wanneer door het
voorbereiden of het stellen van militaire inundatiën eigendommen worden beschadigd of
aan de vrije beschikking van rechthebbenden of
huurders onttrokken en wel voor zoover de
schade als het onmiddellijke en dadelijk gevolg
van het voorbereiden of het stellen der inundatiën moet worden beschouwd. Op den
grondslag en binnen de grenzen, als in voornoemd wetsvoorschrift aangegeven, kan voor
vergoeding in aanmerking komen zakelijke
schade aan de eigendommen zelf, alsmede schade, welke verder b.v. in onderneming of beroep

mocht worden geleden.
Degenen, die in verband met het voorbereiden of het instellen van militaire inundatiën
werkgelegenheid of broodwinning geheel of ten
deele verliezen, dan wel in eenig ander opzicht
nadeel ondervinden, zonder dat daarbij eigendommen worden aangetast, waarop zij eenig
zakelijk recht heJ.,ben of waarvan zij huurder
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zijn, kunnen op grond van meergenoemd wetsvoorschrift geen aanspraak op schadevergoeding
doen gelden.

Uitbetaling van menagegeld.
Op een vraag over uitbetaling van menagegeld ook aan dienstplichtigen voor eerste oefening onder de wapenen, heeft de minister van
Defensie geantwoord, dat hij aan dit verzoek
niet kan voldoen. Ook vóór het afkondigen van
de algemeene mobilisatie toch werd aan deze
dienstplichtigen geen menagegeld uitgekeerd.

Kostwinnersvergoeding.
De minister van Defensie heeft aan de burgemeesters een rondschrijven gezonden, waarin
wordt medegedeeld, dat indien ingevolge § 5
der Mobilisatievergoedingsbeschikking belanghebbenden aantoonen of aannemelijk maken, dat
gedurende het verblijf in werkelijken dienst de
inkomsten van den dienstplichtige hooger zouden zijn geweest dan bij de opkomst het geval
was, deze hoogere inkomsten bij de vaststelling
van het vergoedingsbedrag in aanmerking komen,
In verband hiermede vestigt de minister de
aandacht op de circulaires van den minister
van sociale zaken, waarbij aanwijzingen werden
gegeven omtrent het toekennen van duurtebijslagen aan steungenietenden enz. Als gevolg
van die maatregelen - aldus het rondschrijven
worden thans aan de verwanten van dienstplichtigen, die, niet in werkelijken dienst zijnde, onder de toepassing van die circulaires zouden zijn gevallen, meer inkomsten onttrokken
dan ten tijde van hun opkomst het geval was.
Daarom verzoekt de minister te doen nagaan,
voor zoover het niet reeds is geschied, welke
vergoedingen in verband met bovenbedoelde
duurtebijslagen herzien dienen te worden. De
burgemeesters wordt verzocht daarna deze vergoedingen opnieuw vast te stellen en daarbij
in acht te nemen, dat die duurtebijslagen worden toegekend over het tijdvak loopende van
17 Dec. 1939 tot en met 2 Maart 1940. Het komt
den minister niet wenschelijk voor, dat met de
voorbedoelde herziening wordt gewacht, totdat
belanghebbende daartoe aanvraag doet.
De minister noodigt de burgemeesters uit in
gelijken zin te handelen, indien te eeniger tijd
nog andere verhoogingen van uitkeeringen aan
steungenietenden enz. mochten plaats hebben
en voor dergelijke gevallen geen aanwijzing van
den minister af te wachten. ,
Een uitzondering hierop wenscht de minister
te maken ten aanzien van den brandstoffenbijslag, bedoeld in § 6, 2e lid der vergoedingsbeschikking. Daar het gemiddelde van f 1.25
per week eenigszins ruim genomen is, behoeft
naar de meening van den minister een verhooging van den brandstoffenbijslag niet altijd verhooging van genoemd bedrag tot gevolg te hebben. In voorkomende gevallen zullen de noodige aanwijzingen gegeven worden.

Militair gezag zal voorschriften geven.
De opperbevelhebber van land- en zeemacht
heeft in het belang van de algemeene veiligheid
eenige wijzigingen aangebracht in de wettelijke
bepalingen betreffende de bescherming van de
bevolking tegen luchtaanvallen in voor de in
den staat van beleg verklaarde gebieden.
Toegevoegd is de bepaling, dat een ieder verplicht is hierbij gevolg te geven aan de algemeene én bijzondere voorschriften, welke het
militair gezag noodig zal oordeelen te geven,
teneinde in tijden van oorlogsgevaar handelingen
te voorkomen, welke, naar het oordeel van dat
gezag, van nut kunnen zijn bij de voorbereiding
van luchtaanvallen.
Voorts is toegevoegd, dat met betrekking tot <le
voorschriften, gegeven door het militair gezag
op grond van de wet betreffende bescherming
tegen luchtaanvallen, mede tot opsporen zijn belast de officieren en onderofficieren der landen zeemacht en de daartoe behoorende andere
militairen. Deze laatsten voor zoover zij deel
uitmaken van wachten of patrouilles, alsmede
het personeel van de militaire politie.

bestemd, bij de zeemacht of bij een korps van
de landmacht werden ingelijfd, doch als gevolg
van verleende tijdelijke vrijstelling of vrijstelling
voorgoed van den dienstplicht thans buitengewoon dienstplichtige zijn.
Daar de buitengewoon dienstplichtigen niet
voor eerste oefening, doch wegens buitengewone
omstandigheden in werkelijken dienst komen,
bestaat voor hen niet de mogelijkheid om voor
vrijstelling wegens kostwinnerschap of wegens
persoonlijke onmisbaarheid in aanmerking te
komen. Wellicht zal de minister van Defensie
in enkele gevallen door het verleenen van uitstel van opkomst aan zeer ernstige bezwaren
van belanghebbenden kunnen tegemoet komen.
Door toekenning van kostwinnersvergoeding zal
aan de belangen van de verwanten van de
dienstplichtigen moeten worden tegemoet gekomen.
Indien uit één gezin twee of meer broeders
in w~rkelijken dienst zijn of zich eerlang in
werkelijken dienst zullen bevinden, kan van het
verleenen van vrijstelling wegens broederdienst
van een of meer hunner uiteraard geen sprake
zijn.

Bepaling voor zeevarenden,
Aanspraak kunnen maken op vrijstelling van
opkomst in werkelijken dienst:
a. dienstplichtigen, aan boord van Nederlandsche koopvaardijschepen, kunnen aan boord
blijven totdat het schip in een Nederlandsche
haven binnenvalt, of tot het oogenblik, dat het
schip in een buitenlandsche haven wordt opgelegd;
b. dienstplichtigen, afkomstig van een in een
buitenlandsche haven opgelegd schip, moeten
naar Nederland komen om zich zoo spoedig
mogelijk bij hun korps te melden;
c. dienstplichtigen, aan boord van in Nederlandsche havens binnenkomende schepen, die
na korten tijd weer zullen uitvaren, kunnen aan ·
boord blijven en behoeven zich niet te melden,
tenzij door den inspecteur-generaal v. d. scheepvaart geen verzoek om vrijstelling voor hem
wordt ingediend, in welk geval zij onmiddellijk
aan den oproep gevolg moeten geven;
d. dienstplichtigen, aan boord van in Nederlandsche havens binnenkomende schepen, waarvan het niet in de bedoeling ligt binnen korten
tijd uit te varen, melden zich dadelijk nadat zij
zijn afgemonsterd.

Schriftelijke kennisgeving.
De buitengewoon dienstplichtigen ontvangen
een schriftelijke kennisgeving zoodra zij in werkelijken dienst moeten opkomen,
De kennisgeving blijft achterwege ten aanzien
van den dienstplichtige, die vrij is van opkomst
in werkelijken dienst, inmiddels voorgoed ongeschikt verklaard of uitgesloten is, of indien hem
tijdelijk het recht is ontzegd om bij de gewapende macht of als militair geëmployeerde te
dienen.
Buitengewone dienstplichtigen van de lichting
1938 en 1939 kunnen alleen voor de opleiding
tot res.erve-officier of tot onderofficier-administrateur worden bestemd, indien zij een verbintenis sluiten om te <lienen op <len voet van een
gewoon dienstplichtige.

Goedkooper reizen voor gemobiliseerden en ziekenbezoekers.
De Nederlandsche Spoorwe~n hebben besloten enkele bijzondere maatregelen te treffen ten
behoeve van de militairen en hopen daarmede
d_~n gemobiliseerden eenigszins van dienst te
z1Jn. Toen het vorige jaar een groot deel van de
bevolking zich in het veldgrijs moest steken,
hebben de Nederlandsche Spoorwegen een nieuw
soort abonnement ingevoerd.
Dit zijn abonnementen, die de practisch norm~le geldigheid va;i dertig dagen bezitten, doch
~1er groote attractie daarin bestaat, dat dit derhg willekeurige dagen zijn, die binnen een tijdvak van acht maanden vallen en die dus vooral
voor hen, die tijdens periodieke verloven hun
zaken trachten bij te houden, zeer gemakkelijk
en voordeelig bleken.
Deze abonnementen nu zullen de Nederlandsc~.e Spoorwegen met ingang van heden verknigbaar stellen voor alle gemobiliseerden, onverschillig of zij voor het in dienst treden al dan
niet abonnementhouder der Nederlandsche
Spoorwegen zijn geweest. Dat zij dat wel waren, gold tot nu toe namelijk als de conditio
sine qua non. Alleen wordt hun, die tijdens de
mobilisati.? geen abonnement inleverden, bij de
eerste verstrekking de gebruikelijke toeslag in
rekening gebracht.

Vijftig procent reductie,
De spoorwegen zullen ook een belangrijke reductie verleenen als het gaat om bezoeken aan
zieke militairen. Zij die door de omstandigheden
ver van haard en huis verwijderd zijn, voelen
het gemis van den dagelijkschen omgang met
hun gezin des te sterker, wanneer zij door een
ongesteldheid in het ziekenhuis moeten worden
opgenomen en hun periodieke verloven niet kunnen worden benut. Omgekeerd wordt dan de afwezigheid van vader, zoon of man ook bij hen
die thuis achterbleven, nog sterker gevoeld dan
anders het geval zou zijn.
Aan de echtgenooten, ongehuwde kinderen en
ouders van militairen, die in een ziekeninrichting verpleegd worden, zal nu voor het bezoeken van den patiënt eenmaal per week een reductie van 50 % op den enkelen reisprijs worden verleend, hetgeen een belangrijke besparing
beteekent. Deze goedkoope plaatskaarten zijn
aan de stations verkrijgbaar op vertoon van een
door den chef geneesheer-directeur van de ziekeninrichting, waar de patiënt verpleegd wordt,
afgegeven bewijs. De reductie wordt verleend,
nadat de patiënt minstens veertien dagen in het
ziekenhuis heeft doorgebracht.
Ook voor de officieren van land- en zeemacht
en der Koninklijke marechaussee hadden de
spoorwegen een belangrijke faciliteit in petto.
Deze is thans van kracht geworden,
De officieren, die in uniform doch voor eigen
rekening reizen, behoeven in het vervolg slechts
50 % van den enkelen reisprijs te betalen. Tot
nu toe gold deze regeling alleen voor militairen
in uniform beneden den rang van officier.

Niet onverzorgd.
Nabestaanden van soldaten, in of door den
dienst gedood, hebben recht op pensioen,

Een misvatting rechtgezet,
De laatste dagen doet in een deel van de pers
het bericht de ronde, dat nabestaanden van
dienstplichtigen, die bij een ongeluk door den
dienst veroorzaakt, om het leven kwamen, geheel onverzorgd achterblijven, Hetzelfde zou ook
gelden voor dienstplichtigen, die in een eventueelen oorlog sneuvelden.
Dit bericht is, naar men ons van officieele
zijde mededeelt, onjuist. De nabestaanden van
dienstplichtigen, in den dienst gedood, hebben
recht op Rijkspensioen. Dit is niet hoog, maar
men moet daarbij in het oog vatten, dat het
maximum Rijksweduwenpensioen f 1400 bedraagt. De weduwen, ook van de hoogste Rijksambtenaren, krijgen niet meer.
De pensioengrondslag van een soldaat (marinier en matroos) en een korporaal is vastgesteld
op f 700. Hiervan krijgt de weduwe 50 %, dat
is dus f 350. Voor elk kind wordt 10 % betaald,
tot een maximum van 30 % . Het pensioen kan
dus maximaal f 560 bedragen, Ook in de kosten van de begrafenis wordt bijgedragen, Elke
weduwe van een soldaat of korporaal, gesneuveld
in oorlog of verongelukt in den dienst, heeft dus
recht op dit bedrag. Voor officieren en onderofficieren ligt de pensioengrondslag en dus ook
de uitkeering vanzelf hooger. Recht op pensioen
hebben ook de ouders of grootouders van den
ongehuwden gedooden militair voor wie hij kostwinner was.
Het pensioen is niet hoog en er is wel eens
overwogen het alsnog te verhoogen. Bepaalde
plannen in die richting zijn er echter nog niet.

Automobilisten opgepast!
Stoppen op militaire sommatie.
De K.N.A.C. waarschuwt automobilisten voor
de gevaren, welke zijn verbonden aan het niet
direct gevolg geven aan het stopteeken van militaire wachten. Aangezien verwacht mag worden, dat onder de tegenwoordige omstandigheden
bijzonder gelet zal worden op automobilisten,
vooral des avonds en in den nacht, houde men
ernstig rekening met de mogelijkheid, dat bij niet
direct stoppen de militairen gebruik zullen maken van hun recht op schieten. Men lette <lus
terdege op.

Inkwartiering en Personeele Belasting.
Door de mobilisatie verhuren thans meerdere
personen, in <le omstandigheden, <lat ze een gemeubeld gedeelte van hun woning hebben afgestaan aan anderen <lan gezinsleden, nl. aan
militairen. Ze hebben <lerhalv-e recht op de
mildere heffing van personeele belasting.
Hoewel de toestand per 15 Januari beslist,
bestaat er nog een mogelijkheid dat in den loop
van het jaar vermindering wordt verkregen in
<len vorm van ontheffing. De rechtspraak heeft
op sommige punten het strakke keurslijf van
<le wet op <le personeele belasting wat losser
gemaakt en als we <le wet er op naslaan,
vinden we, <lat aan <len gebruiker van een
perceel, <lie <lit verlaat zonder eenige roerende
goederen <laarin achter te laten en <laarna een
perceel in gebruik neemt, waarvan <le belast-

Opkomst voor de buitengewoon dienstplichtigen van de lichtingen '38 en '39.
22,000 man worden opgeroepen, (Zie ook blz. 7.)
Zeevarenden vrij van opkomst,
Over de opkomst van de buitengewoon dienstplichtigen van de lichtingen 1938 en 1939 is een
legerorder verschenen, waarin allereerst de buitengewoon dienstplichtigen onderscheiden worden in twee groepen:
a. zij, die zijn ingelijfd als buitengewoon
dienstplichtige bij de landmacht of de zeemacht;
b. zij, die tot gewoon dienstplichtige werden

Reserve Luitenant-Kolonel J. P. Boots, Commandant van het Landstormkorps Zuid-Holland: West, vervult een
belangrijke functie in de Vesting Holland.
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bare huurwaarde meer dan een vierde lager is,
ontheffing verleend wordt naar de grondslagen
huurwaarde en mobilair.
De Hooge Raad heeft beslist, dat hieronder
ook te rangschikken is het geval van iemand,
die van een perceel, dat hij aanvankelijk geheel
als woning in gebruik had, in den loop van het
belastingjaar een gedeelte gemeubeld aan een
anderen persoon, niet behoorende tot zijn gezin
of zijn dienstboden, ten gebruike afstaat.
Door deze verandering nl. krijgt genoemde

persoon ten aanzien van de personeele belasting
twee perceelen in gebruik, waarvoor verschillende belastingregelingen gelden. De huurwaarde
van gemeubileerd'e kamers wordt immers slechts
voor 2 /a genomen. In plaats van het oorspronkelijk geheele perceel, zijn twee perceelen ontstaan. Voor het afgestane gedeelte kan een aanslag volgen, zij het naar goedkooper tarief en
al zal deze wegens te geringe huurwaarde meestal achterwege blijven, het werd biliijk geoordeeld daarom ontheffing te verleenen voor het
overige gedeelte al was dat practisch niet van
mobilair ontruimd.
Bedoelde ontheffing dient binnen zes weken
na het "verlaten" van het perceel bij den Inspecteur der belastingen te worden aangevraagd.

Afdeeling Amsterdam van het Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst wordt thans opgericht.
Bespreking met directies van bedrij,ven over medewerking
bij de vorming van een Korps Vrijwilligers, die zullen worden
op,geleid voor de bediening van het hoofdstedelijk afweergeschut.

Wat voor dienstneming
wordt vereischt.
Het Comité Luchtafweer Amsterdam,
zoo bericht het "Handelsblad", heeft
thans de toezegging van den Minister
dat de voor de hoofdstad noodige batterijen afweergeschut ter beschikking
zullen komen, zoodra de Nederlandsche
Regeering dit materieel geleverd krijgt.
Nu dit compromis tot stand is gekomen,
zal gebeuren dat tusschentijds zal worden overgegaan tot oprichting van een
Vrijwillig Korps Luchtafweer, waarvan
de manschappen 'dan voorloopig zullen
kunnen oefenen met stukken van lichter geschut. In het met den Minister bereikte compromis is, om dit mogelijk te
maken, tevens van regeeringszijde toegezegd, dat, in afwachting van de levering van het bestelde geschut, het op te
richten Korps Amsterdam voor oefening
de beschikking zal krijgen over twee
batterijen, elk van twee stuks, luchtafweergeschut.

Ten stadhuize is onder leiding van
den heer M. C. Koning, voorzitter van
het Comité Luchtafweer Amsterdam,
een bij1eenkomst gehouden piet de directies van Amsterdamsche bedrijven,
waarin ten minste honderd arbeiders
boven achttien jaar werkzaam zijn, om
de oprichting van een Vrijwillig Korps
Luchtafweer voor de hoofdstad te bespreken. Op deze bijeenkomst heeft
Majoor A. den Hertog, Commandant
Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweer,
een uiteenzetting gegeven over de wijze,
hoe de vrijwilligers voor de bediening
van het luchtdoelgeschut uit de bedrijven, met medewerking van de directies,
kunnen worden gerecruteerd en hoe dit
reeds in verscheidene andere plaatsen
in Nederland - die de hoofdstad aanzienlijk vooruit zijn! - tot stand is gebracht.
Het plan is, het korps vrijwilligers
binnen vier tot vijf maanden geschikt te
maken voor zijn taak. Opleiding in dit

Fa. H. J. Phaff • Winschoten

snelle tempo is mogelijk, wanneer deze
vrijwilligers om den anderen dag ter
oefening komen. De directies van bedrijven zullen den leden van hun personeel,
die voor deze opleiding in aanmerking
wenschen te komen en kunnen komen,
dus drie dagen per week vrij af moeten
geven. Op deze dagen zullen de op te
leiden vrijwilligers, die dan in volledig
militair verband zullen worden opgenomen, zelf alle medewerking moeten
geven om in snel tempo de opleiding te
voltooien, door zich met volle ambitie
aan hun taak te geven.
De medewerking van directies van bedrijven is vooral wenschelijk terzake van
de uitbetaling van 't loon over de dagen,
waarop de vrijwilligers niet in het bedrijf aan den arbeid zijn. De directies
zouden dan zorg moeten dragen, dat
deze vrijwilligers geen financieel nadeel ondervinden en haar zal de ruim
negen gulden, welke een vrijwilliger per
week aan soldij en vergoedingen ont_.
vangt, worden toegekend. Het is mogelijk, zooals wel reeds geschiedt, dat een
directie den bij haar in dienst zijnden
vrijwilliger deze negen gulden of een
deel daarvan laat behouden boven het
gewone salaris, doch wenschelijk achtte
Majoor Den Hertog dit niet geheel, daar
de vrijwilligers uit eigen goeden wil een
taak op zich moeten nemen en daartoe
niet verlokt moeten worden door een
financieel extra.

Bepalingen voor dienstneming.
Wij laten hier de regels en bepalingen
volgen, welke gelden voor dienstneming
in het Amsterdamsche luchtafweerkorps:
1. Het Vrijwillig Landstormkorps
Luchtafweerdienst is geheel militair georganiseerd en opgenomen in het legerverband. De vrijwilliger is in uniform
gekleed en heeft alle rechten en plichten van den soldaat van het Koninklijk
Nederlandsch Leger.
2. Voor vrijwilliger komen in aanmerking: a. buitengewoon dienstplichtigen;
b. dienstplichtigen die hun dienstplicht
geheel vervuld hebben en die den leeftijd van 52 jaar nog niet hebben bereikt.
(Deze dienstplichtigen worden ontslagen
op 1 October van het jaar waarin zij 40
jaar worden; zij, die hebben gediend als
onderofficier op 1 October van het jaar,
waarin zij 45 jaar worden.)
3. De vrijwilligers worden vóór het
sluiten eener verbintenis aan een geneeskundig onderzoek onderworpen.
Uitzonderingen daargelaten,
komen
voor den dienstplicht afgekeurden in het
algemeen niet voor een verbintenis in
aanmerking.
4. Niet in aanmerking voor een verbintenis komen: a. zij, die aangesloten
zijn bij, dan wel steun verleenen aan:

1. Groepen of vereenigingen van personen op .fascistischen, dan wel communistischen grondslag; 2. de Vrijdenkersvereeniging "De <Dageraad"; b. zij, die de.1
leeftijd van 52 jaar reeds hebben overschreden.
5. De vrijwilliger verbindt zich voor
den tijd van één jaar, welk verband stilzwijgend telkens met een jaar wordt verlengd, tenzij de vrijwilliger uiterlijk één
maand vóór het einde van het loopende
verband aan den Korpscommandant
schriftelijk den wensch te kennen geeft,
om de verbintenis niet te bestendigen.
Tijdens den duur van de mobilisatie
wordt geen ontslag verleend.
6. Het dienstverband eindigt met het
bereiken van den leeftijd van 60 jaar.
7. De vrijwilligers zijn in tijd van
vrede niet verplicht tot opkomst in werkelijken dienst ter handhaving of tot
herstel van de openbare orde en rust.
8. De vrijwilligers kunnen niet in werkelijken dienst worden geroepen of gehouden verder dan 5 K.M. verwijderd
van de gemeente, waarin zij woonachtig
zijn, behalve wanneer deze plaats met
onmiddellijke bezetting wordt bedreigd.
9. Het Vrijwillig Landstormkorps
Luchtafweerdienst behoort tot die onderdeelen van de weermacht, welke, indien oorlogsgevaar dreigt, reeds vóórdat tot vóór-mobilisatie wordt overgegaan, onmiddellijk worden opgeroepen.
(Buitengewone oproeping - uitwendige
veiligheid.)
·
10. De vrijwilligers, die een verbint~nis hebben aangegaan, worden onmiddellijk gemobiliseerd en gedurende de
eerste week eiken dag en vervolgens gedurende 4 à 5 maanden op een zoodanige wijze geoefend, dat zij niet geheel aan
het bedrijf, waarin zij werkzaam zijn,
worden onttrokken. Na afloop van deze
opleiding wordt nog ± 14 dagen in de
oorlogsopstellingen geoefend, waarna de
vrijwilligers voor het grootste gedeelte
met klein verlof kunnen worden gezonden.
De vrijwilligers, die met klein verlof
zijn gezonden, worden voorts nog geoefend gedurende ± 4 uur per week.
Voor laatstgenoemde oefeningen ontvangen zij geenerlei vergoeding van
Rijkswege.
11. Gedurende den tijd, dat de vrijwilligers gemobiliseerd zijn, ontvangen zij
van Rijkswege soldij, verhoogd met een
mobilisatietoelage en vergoeding voör
huisvesting en voeding. In bepaalde gevallen kan, afhankelijk van het oordeel
van den Burgemeester en/of den Minister van Defensie, kostwinnersvergoeding
worden uitgekeerd.
12. De soldij bedraagt voor het tegenwoordige f 0.17 per dag, f 0.15 mobilisatietoelage en een vergoeding voor huisvesting en voeding ad f 1.- per dag.
Het maximumbedrag der kostwinnersvergoeding bedraagt f 3.- per dag.

VRIJWILLIG LANDSTORMKORPS
LUCHTAFWEERDIENST.
Installatie Afdeeling Rotterdam,
Op het terrein aan de Vierhavenstraat te Rotterdam, hoek Pelgrimsstraat heeft de installatie plaats gehad
van de thans opgerichte af deeling Rotterdam van het Vrijwillige Landstormkorps Luchtafweerdienst.
Üe afdeeling Delft was hierbij vertegenwoordigd door een peloton 2 tl, en
het Korps Luchtwachtdienst door een
afdeeling van de Luchtwachtgroep Rotterdam.
De plechtigheid werd o.m. bijgewoond
door de Burgemeesters van Rotterdam,
Schiedam, Hillegersberg, Vlaardingen en

Vlaardinger-Ambacht en verschillende
directeuren van groote bedrijven.
Op het terrein stonden drie van de
zes reeds aanwezige stukken luchtafweer, aangeschaft door het Comité
Luchtafweer Rotterdam en omstreken,
opgesteld.
Na inspectie der troepen door den
Korpscommandant, Majoor A. den Hertog en den Burgemeester van Rotterdam,
Mr. P. Oud, heeft de Commandant een
welkomstwoord gesproken tot de eerste vrijwilligers van de afdeeling Rotterdam en omstreken.
Zeer vele particulieren en bedrijven,
aldus Majoor den Hertog, hebben samengewerkt onder leiding van het Comité
Luchtafweer Rotterdam en Omstreken
om een aantal stukken luchtafweergeschut aan te schaffen, teneinde deze stad
en haar omgeving te beschermen. Zeer
velen hebben zich als vrijwilliger ~angemeld om deze stukken te bedienen en
zij hebben zich thans met alle kracht te
geven voor hun taak om in het belang
der stad werkzaam te zijn.
Spr. verklaarde de afdeeling Rotterdam en Omstreken daarop voor geÏ!1stalleerd en stelde den Reserve Kapitein Mr. H. F. Hoijer als waarnemend
commandant van de af deeling Rotterdam in functie.
Hierna werd met de drie stukken
luchtafweergeschut een demonstratie
gegeven.

ONDERWIJZERS EN DE
LUCHTBESCHERMING.
Regeering wenscht voor dit doel geen
verlof van beroepsbezigheden.
De Minister van Binnenlandsche Za ken heeft den Burgemeesters een circulaire gezonden ter zake van de onderwijzers in werkelijken militairen dienst,
met verlof krachtens artikel 4 van het
Verlofsbesluit, en degenen, die bij het
reservekader of op andere wijze vrijwillig militaire plichten op zich hebben genomen. Beide groepen behouden gedurende een maand het volle salaris en
daarna worden hun militaire inkomsten
met de burgerwedde verrekend. Nu hzbben, zoo schrijft de Minister, verschei_,..
den onderwijzers en onderwijzeressen
zich vrijwillig voor andere, 'niet-militaire
diensten verbonden (luchtbescherming,
Roode Kruis e.d.); de artikelen 4 en 5
van het Verlof sbesluit zijn hier niet van
toepassing. Deze personen hebben, indien hun voor het verrichten van die
werkzaamheden voor langer dan acht
schooltijden per kalenderkwartaal verlof is verleend, geen aanspraak op uitbetaling van hun onderwijzersbezoldiging.
Het is den Minister van Onderwijs gebleken, dat de hierbedoelde onderwijzers hun verbintenissen bij de luchtbescherming of het Roode Kruis veelal
hebben aangegaan zonder voorkennis
van hun werkgevers en zonder zich van
te voren behoorlijk rekenschap te hebben gegeven van de consequenties van
hun daad. Ook verzoekt men thans, de
verloven alsnog, krachtens artikel 6,
tweede lid, onder a van het Verlofsbesluit, goed te keuren, opdat hun salaris
zal kunnen worden uitbetaald. De Minister van Onderwijs acht het niet wenschelijk deze verzoeken in te willigen,
vooral omdat deze uitgaven niet gemotiveerd zouden zijn. Juist in tijden als
deze, en ook in oorlogstijd, is het dringend noodig dat de kinderen onder de
hoede van hun onderwijzer blijven. De
Minister van Binnenlandsche Zaken
geeft den burgemeesters dan ook in
overweging, het onderwijzend personeel
niet als lid van den gemeentelijken
luchtbeschermingsdienst toe te laten of
te handhaven.
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LEGERORDER Nr. 96.
Ministerieele beschikkinJ
van 19 Februari 1940.
Vlle afd. nr. 338 0.

voorloopig niet aan een oproeping in
werkelijken dienst behoeven te veldoen
(mobilisatie-vrijstelling). althans indien
zij nog verkeeren in dezelfde omstandigheid als waarvoor hun die vrijstelling
werd verleend en slechts voor den duur,
in die beschikking genoemd.

Uittreksel.

§ 3.

OPKOMST VAN BUITENGEWONE
DIENSTPLICHTIGEN.
§ 1.

Bij Koninklijk besluit van 5 Februari
1940, nr. 49, is bepaald, dat in verband
met de buitengewone omstandigheden,
tot opkomst in werkelijken dienst worden verplicht de buitengewone dienstplichtigen van de lichtingen 1938, 1939
en 1940. De Minister van Defensie is
krachtens dit besluit gemachtigd om
dienstplichtigen, te wier aanzien het om
bijzondere redenen, ter beoordeeling
van dien Minister, gewenscht is hen niet
in werkelijken dienst te doen komen,
van die opkomst vrij te stellen.
§ 2.
1. Vrij van opkomst in werkelijken
dienst zijn de buitengewone dienstplichtigen van de in § 1 genoemde lichtingen,
die:
a. in het genot zijn van vrijstelling van
den dienstplicht wegens het bekleeden van een geestelijk of een godsdienstig-menschlievend ambt of opleiding tot zoodanig ambt;
b. zijn onderworpen aan den dienstplicht in N ederlandsch-lndië;
c. sedert 1 Januari 1940 buiten Nederland woonplaats hebben;
d. de buitenlandsche zeevaart uitoefenen;
e. als buitengewoon dienstplichtige
zijn ingelijfd bij de zeemacht in verband met de omstandigheia, dat zij
als vrijwilliger tot de zeemacht behoorden (art. 61, tweede lid, Dienstplichtbesluit);
f. reeds in werkelijken dienst zijn bij de
landmacht, de zeemacht of de overzeesche weermacht (hieronder o.a.
ook begrepen werkelijken dienst bij
de vrijwillige landstormkorpsen, de
wegentroepen en de mobiele transportcolonnes van het Ned. Roode
Kruis).
2. Behalve de in het ,eerste lid bedoelde dienstplichtigen komen niet of
voorloopig niet in werkelijken dienst de
buitengewone dienstplichtigen van de
in § 1 genoemde lichtingen, die ingeval
van oorlog, oorlogsgevaar of andere
buitengewone omstandigheden niet of

De volgende regelen gelden voor de
beoordeeling of een dienstplichtige aanspraak kan maken op vrijstelling van
opkomst in werkelijken dienst, genoemd
in §2, eerste lid, d:
a. dienstplichtigen, aan boord van Nederlandsche koopvaardijschepen kunnen aan boord blijven, totdat het
schip in een Nederlandsche haven
binnenvalt, of tot het oogenblik, dat
het schip in een buitenlandsche
haven wordt opgelegd;
b. dienstpliohtigen, afkomstig van een
in een buitenlandsche haven opge-·
legd schip, moeten naar Nederland
komen om zich zoo spoedig mogelijk
bij hun korps te melden;
c. dienstplichtigen, aan boord van in
Nederlandsche havens binnenkomende schepen, die na korten tijd weer
zullen uitvaren, kunnen aan boord
blijven en behoeven zich niet te
melden, tenzij door den InspecteurGeneraal van . de Scheepvaart geen
verzoek om vrijstelling voor hen
wordt ingediend, in welk geval zij
onmiddellijk aan den oproep gevolg
moeten geven;
d. dienstplichtigen, aan boord van in
Nederlandsche havens binnenkomende schepen, waarvan het niet in de
bedoeling ligt, binnen korten tijd uit
te varen, melden zich dadelijk nadat
zij zijn afgemonsterd.
§ 4.

1. De buitengewone dienstplichtigen
zijn te onderscheiden in twee groepen:
a. zij, die zijn · ingelijfd als buitengewoon dienstplichtige bij de landmacht of de zeemacht;
b. zij, die tot gewoon dienstplichtige
werden bestemd, bij de zeemacht of
bij een korps van de landmacht werden ingelijfd, doch als gevolg van
verleende tijdelijke vrijstelling of
vrijstelling voorgoed van den dienstplicht thans buitengewoon dienstplichtige zijn (art. 26, derde lid, der
Dienstplichtwet).
3. De in het eerste lid onder b. bedoelde dienstplichtigen zijn bij een
korps van de landmacht ingelijfd en
daarbij in registratie. Op uitnoodiging
van den korpscommandant (depotcommandant) roept de burgemeester hen in
Bijlage I.

INDEELINGSSTAAT
(Uittreksel)

van de buitengewone dienstplichtigen van de lichtingen 1938 en 1939.

1

AANWIJZINGEN.

>

2. Buitengewone dienstplichtigen van de lichtingen 1938 en 1939 kunnen

s

alleen voor de opleiding tot reserve-officier of tot onderofficier-administrateur
worden bestemd, indien zij een verbintenis sluiten om te dienen op den voet
van een gewoon dienstplichtige.

,

3. In de getallen dienstplichtigen, vermeld in den staat, zijn begrepen de
dienstplichtigen, die na opkomst in werkelijken dienst worden bestemd voor de
opleiding tot onderofficier.

s
Wapen
Infanterie
Bataljon Geneeskundige Troepen
Korps Motordienst
Artillerie
. . . . .
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Aantal
Dienstplichtigen
6945
850
520
5070
13385 *)

Datum van opkomst
1
1
6
1
17

April 1940
April 1940
Mei 1940
April 1940
Juni 1940

werkelijken dienst bij het depot van het
korps, waartoe zij behooren.
§ 5.
1. Behoudens het bepaalde in het
zesde lid geeft de burgemeester door
middel van een persoonlijke kennisgeving aan iederen buitengewoon dienstplichtige, die in werkelijken dienst moet
komen, kennis van de verplichting tot
die opkomst. Het betreft hier alzoo geen
oproeping ter inlijving, evenmin voor
eerste oefening, doc·h een oproeping in
werkelijken dienst.
3. In de kennisgeving worden vermeld
de plaats, de dag en het uur, voor de
opkomst vastgesteld. Voorts wordt daarin vermeld of weergegeven de verplichting van den dienstplichtige om op bedoelde plaats, dag en uur aanwezig te
zijn, tenzij:
a. deze verkeert in een der in § 2 en
§ 3 bedoelde gevallen;
b. hem uitstel van opkomst in werkelijken dienst is verleend;
c. hij vrijstelling van den dienstplicht
heeft aangevraagd op grond van het
bekleeden van een geestelijk of
godsdienstig-menschlievend ambt of
opleiding tot zoodanig ambt en op
zijn aanvraag nog niet is beslist;
d. krachtens bevel van den rechter van
regeeringswege in zijn opvoeding
wordt voorzien;
e. hij blijkt verblijf te houden in een
woning, waar een besmettelijke
ziekte heerscht, als bedoeld in de
wet, houdende voorzieningen tegen
besmettelijke ziek.ten, of waar zulk
een ziekte heeft geheerscht en het
gevaar voor besmetting nog niet is
geweken;
f. hij blijkt verblijf te houden in een gemeente of een plaats, waar een besmettelijke ziekte in zóó belangrijke
mate heerscht, dat het naar het oordeel van den minister wenschelijk is,
zijn opkomst in werkelijken dienst
uit te stellen;
g. bij hem een ziekelijke afwijking be-

staat, die zijn opkomst in werkelijken dienst volgens door of vanwege
den Minister van iDef ensie te nemen
beslissing voorshands ongewenscht
maakt;
h. de minister om andere redenen
daartoe aanleiding vindt.
4. In de kennisgeving vermeldt de
burgemeester tevens:
a. voor zooveel noodig, plaats en tijd,
bedoeld in art. 62, tweede lid, van
het Dienstplichtbesluit, en den inhoud van het derde en vierde lid van
dit artikel, waarbij voor 11 plaats van
inlijving" en 11 inlijving" wordt gelezen: .. plaats van opkomst" en
.. opkomst";
b. den inhoud van § 116, tweede lid,
van de Dienstplichtbeschikking;
c. de omstandigheid, dat aan buitengewone dienstplichtigeri geen vrijstel-

ling van den dienstplicht wegens
kostwinnerschap of wegens persoonlijke onmisbaarheid wordt verleend;
d. de mogelijkheid, dat buitengewone
dienstplichtigen, die uitstel van opkomst verlangen, daartoe aanvraag
kunnen doen, doch dat dit uitstel
slechts op uiterst beperkte schaal
wordt verleend;
e. de wenschelijkheid, dat aanvragen
om uitstel van opkomst door of vanwege den dienstplichtige moeten
worden gedaan aan den Minister van
Defensie, bij voorkeur door tusschenkomst van den Burgemeester,
welke aanvraag, indien het studiebelangen betreft, vergezeld moet
gaan van een door liet hoofd van de
onderwijsinrichting afgegeven verklaring;
f. de mogelijkheid, om in aanmerking
te komen voor kostwinnersvergoeding, waartoe de aanvraag moet
worden gedaan bij den burgemeester;
g. de verplichting van den dienstplichtige, die wegens ziekte of een andere
reden in de volstrekte onmogelijkBijlage II.

DATUMS VAN OPKOMST IN WERKELIJKEN DIENST
van gewone dienstplichtigen van de lichtingen 1938 en 1939, die verkeeren in
de positie van buitengewoon dienstplichtige.
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Korps.

~

5::

Getallen
dienstplichtigen
vrtnde
lichtingen 1 ):
1938.

Regimenten infanterie (inbegrepen
de regimenten grenadiers en
jagers} . . . . . .
Korps motordienst . .
Artillerie-meetafdeeling
Bataljon geneeskundige troepen
Regimenten Huzaren-motorrijder
Eskadrons pantserwagens
Luchtvaartregimenten
Compagnie intendancetroepen
1ste Regiment genietroepen • . .
Regimenten veldartillerie, beredenen en onberedenen . . .
Regimenten
motorartillerie
en
Korps rijdende artillerie .
Regimenten Iuchtdoelartilleri_e
Regimenten kustartillerie . .
2de Regiment genietroepen . .
1ste en 2de Regiment huzaren 2 ) •
Regimenten wielrijders . . . . .
Korps pontonniers en torpedisten
(pont. en torp.) 3 )
3de Regiment genietroepen . .
3de en 4de Regiment huzaren 4 )

.

Totaal

1
2

2016
46
8
48
48

1

Datum van
opkomst in
werkelijken
dienst.

1939.

8

8

75

145

1 April '40
1 April '40
1 April '40
1 April '40
6 Mei '40
6 Mei '40
6Mei '40
3 Juni '40
3 Juni '40
3 Juni '40

388

396

17 Juni '40

58
157
27
29
43
77

151
189
48
61

17 Juni
17 Juni
17 Juni
6Aug.
6 Aug.
1 Oct.

49
67
74

92
83
69

3246*}

5292*)

10

18

Opmerkin~en.

3461
41
15
73
72

50
21
51

105

161

'40
'40
'40
'40
'40
'40

1 Oct. '40
4 Nov. '40
4 Nov. '40

1 ) De in deze kolommen vermelde getallen
zijn ontleend aan gegevens, aanwezig bij
het D. v. D. Deze getallen zullen nog aan
wijziging onderhevig
zijn.
2 ) Hieronder begrepen de paardenverzorgers en -opvassers.
3 }De pontouniersvan
deze ploeg worden na
opkomst in werkelijken dienst overgeplaatst bij de torpedisten.
4
) Hieronder begrepen de paardenverzorgers, ook die van
het Remonte-depot, en
de paardenoppassers

*) N.B. Indien men verder. kijkt da~ het jaar 1940, .we½ken deze relatief geringe cijfers twijfel,
of er van tijdige en regelmatige aflossmg der oudere hchtmgen wel veel zal terecht komen, even•
als van de vorming eener flinke legerreserve. (Redactie Land.stonnblad.)

8
heid verkeert op den bepaalden dag
in werkelijken dienst te komen, om
zich naar de plaats van bestemming
te begeven, zoodra hij daartoe in
staat is;
h. de wenschelijkheid om, indien de
dienstplichtige ingevolge de Invaliditeitswet verplicht-verzekerd is, de
rentekaart bij de opkomst mede te
brengen.
5. De bepalingen betreffende het vervoer, het verstrekken van daggeld en
van vervoerbewijzen, die in het algemeen gelden voor de inlijving en de opkomst in werkelijken dienst van dienstplichtigen, gelden in het algemeen ook
voor de opkomst van buitengewone
dienstplichtigen, met dien verstande,
dat aan hen, bedoeld in § 4, eerste lid,
b, vervoerbewijzen worden verstrekt
door de burgemeesters en niet door de
depotcommandanten.
6. De kennisgeving blijft achterwege
ten aanzien van den dienstplichtige,
omtrent wien den burgemeester bekend
is, dat:
a. deze, ingevolge § 2, eerste lid, vrij

BOEKEN, BROCHURES, ENZ.
,,Nederland is paraat", door Jhr. J.
Th. Alting von Geusau, in leven Generaal-Majoor der Artillerie, ·Commandant
Ie Legerkorps. Uitgegeven bij Scheltens
en Giltay te Amsterdam.

is van opkomst in werkelijken dienst;
b. deze inmiddels voorgoed ongeschikt
verklaard of uitgesloten is;
c. hem tijdelijk het recht is ontzegd om
bij de gewapende macht of als militair geëmployeerde te dienen of dat
hij tijdelijk van dat recht is ontzet,
tenzij de ontzegging of de ontzetting
door het verstrijken van den daarvoor bepaalden termijn of ten gevolge van verleende gratie vóór den
dag van opkomst een einde zal hebben genomen.
§ 6.
1. In bijlage I zijn opgenomen de indeelingsstaten betreffende de buitengewone dienstplichtigen, bedoeld in § 4,
ee.rste lid, a, voor zoover deze .betrekking hebben op de lichtingen 1938 en
1939. Bijlage II bevat een overzicht van
de indeeling van de buitengewone
dienstplichtigen van die lichtingen, bedoeld in § 4, ,eerste lid, b.
2. Omtrent de indeeling en de opkomst in werkelijken dienst van de buitengewone dienstplichtigen van de lichting 1940 worden te zijner tijd aanwijzingen verstrekt.

HET FEESTMAAL DER
HONGERLIJDERS.
Teunis, de visboer, wreef zich krachtig de knoestige knuisten. Niet alleen
vanwege de felle vrieskou, maar ook
van plezier.

De inhoud is als volgt verdeeld: Voorwoord - Onze strategische aardrijkskundige positie - Beteekenis van de
Weermacht Samenstelling van de
Nederlandsche Weermacht - Slotbeschouwing.

Geen wonder ook!
Hij had de laatste weken geen cent
verdiend, omdat er haast geen vis was
aangebracht. IJmuiden, z'n woonplaats,
waar men hoofdzakelijk van de visserij
en aanverwante bedrijven leeft, leek
thans wel uitgestorven. Want de vissers
d.r
m . z .. k
tw . .
..n
tw .. , bleven niettegenstaande het dubbel loon,
dat hun werd aangeboden, meerendeels
. pg . w . kt v .. rtm . rch .. rd . n . 11 . n dr .. g . n .. n hr .. dg . r . nd . liever thuis, dan dat zij hun leven waagh .. d m . t st . rmb . nd, .. n . r . nj . den op de zee, die nu hoogst onveilig was
. msl . gd .. k, .. n st . v . g gr . s p . k door de "bloembollen", zoals zij de
mijnen noemden, die de treilers telkens
. n sp . rtk .. s . n .. n met ondergang bedreigden.
A .n
h .n
g . rd . 1 hl . nk
Daarom heerste in het anders zoo bev . ldfl . s . n d . h . Id . r . str . 1. n
drijvige IJmuiden grote werkloosheid en
d . r m . rg . nz . n dr .. g . n
z.
. . n bijgevolg ook veel armoede .
.n
v . rd . r
Maar niet alleen leden verscheiden
h .. g . pg . 1 . d . n r . ns . 1 . f .. n
mensen gebrek, ook de vogels hadden
.. tp .. 1 . nd . r . gz . k H . t 1. k . n w . 1 1. ndv . rh .. z . rs, het nu hard te verantwoorden. In 't bijd . . g . p . kt . n g . z . kt h . t zonder de meeuwen, die hier anders
hun Luilekkerland vonden. Krijsend cirv . d . rl . nd g . ng . n v . rl . t . n ,,K.k 's, M.mm .. !" r .. p D.k, kelden zij over de stille verlaten opslagd . . . pg . t . g . n st . nd t . tr . pp . 1- plaatsen. Of ze zaten droefgeestig, als
v" t. n; ,,w.t z.n d.t t.ch? H.t , soldaten in 't gelid, kleumerig op de
daken der huizen, loerend op voedsel,
1 . ken w . 1 s . Id . t . n!" ,,D . t z . n n . p . dv . nd . rs!" dat melijdende mensen op de keiharde
grond uitstrooiden. Dan schoten ze onder
. ntw .. rdd . M . mm . . hartverscheurend gekrijs op de buit af,
GROEP B.
die in een handomdraai als sneeuw voor
(Boven de 10 jaar.)
de zon verdween.
Hieronder volgt een verhaaltje, waarOch! wat betékenden ook enkele
in alle klinkers zijn weggelaten. Pro- handvollen kruimels voor troepen van
beer 't eens in te vullen.
meer dan honderd hongerhalzen!
Maar Teunis, de visboer zou nu een
H.T BR.NDGL.S
,,'k H. b .. n hr. ndgl. s b. m.!" fijne dag beleven. Het geluk was hem
r .. p T .. n g .. stdr . ft . g .. t, . n meegelopen, want bij al de schaarste
m . t .. n d . wd . h . . nd . r d . n .. s
v . n . B . rt .. n gl . nz . nd, sp .. g .IDE
1 . nd v .. rw . rp, d . t
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Voor Jong Nederland
Prijswinnaars:
Th. Aspers - 2-III-13 R.L Veldpost 3.
Grietje Bruining - Meppel.
Gerrit Cazemier - Dalfsen.
St. den Engelse - Rotterdam.
F ransisca Haazen - Asten.
Jeltje Miedema - Hijlaard.
Aleid v. Mourik - Vlissingen.
Josina Theeuwes - Rucphen.
Jopie Hoedemaker - Zwolle.
Adrie Verwaai - Scheveningen.
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p/a Bureau van Het Landstormblad,
Koninginnegracht 50,
's-GRAVENHAGE.

GROEP A.
(Onder de 10 jaar.)
Hieronder volgt een verhaaltje, waarin alle klinkers zijn weggelaten. Probeer 't ,e ens in te vullen.
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aan verse zeevis, had hij beslag weten
te leggen op vijf grote manden met
springlevende wijting. Die koop had
hem wel .e en handvol geld gekost, maar
hij hoopte de vis weer met goede winst
te verkopen.
Hij had z'n auto met de manden vol
vis reeds voor zijn pakhuis klaar staan.
Nog even moest hij naar binnen, om een
paar stevige touwen op te zoeken,
waarmee hij z'n vracht wou vastbinden.
Maar -d at duurde langer dan hij dacht,
omdat hij in de schemerige ruimte niet
zo gauw vinden kon, wat hij zocht.
Wat keek hij echter vreemd op, toen
hij na verloop van enkele minuten door
de lange, smalle gang naast z'n pakhuis
weer buiten kwam!
Wat was er in die korte tijd gebeurd?
Op de nok van de kerk, die aan de
overkant van de straat stond, had die
hele morgen een dichte rij van meeuwen
gezeten. Die arme dieren zaten met hun
holle magen maar geduldig te wachten,
totdat er aan hen gedacht werd.
Eén keer had een vriendelijke, oudejuffrouw een bak met broodkruimels op
het plaveisel uitgestrooid. Daar hadden
ze op leven en dood met elkaar om gevochten. De sterkste en brutaalste
vogels waren met een portie gaan strijken. Maar de meeste hadden geen kans
gekregen. Dit was voor die arme halzen
een hard gelag. Maar wat zien ze daar
beneden bij dat pakhuis staan?
Een auto, met heerlijke verse vis beladen!
Zou die goede vishandelaar dat kostelijk maal daar misschien voor hen klaar
gezet hebben?
In hun razende honger hebben ze
geen tijd, om daarover lang te piekeren.
Hrrrts! in suizende vlucht schiet heel
de zwerm pijlsnel omlaag, en valt met
snerpend geschreeuw op die grote buit
aan.
Och, och! wat zaten die arme slokkers daar te schrokken! Hele wijtingen
verdwenen met kop en staart in de gulzige bekjes. En een lawaai, dat die
smullers maakten! Horen en zien verging.
Daar komt eindelijk Teunis aanstappen!
In één oogopslag had hij bemerkt, dat
z'n volle manden tot op de bodem geplunderd waren.
,,Lelijke gauwdieven! Smeerlappen!"
riep hij, bleek van schrik en nijdigheid.
Hij greep een ledige bokkingkist en
smeet die driftig naar de brutale rovers.
Rrrrts ! daar scheerden ze verschrikt
weer naar 't veilige kerkdak.
Maar tegelijk klonk achter hun bibberende lijfjes een onheilspellend gerinkel.
De bokkingkist had de voorruit van de
cabine tot scherven geslagen.
Toen liet T eunis zich weer een paar
lelijke woorden ontvallen. Maar daarvan trokken de meeuwen, die pas feest
gevierd hadden, zich geen sikkepit aan.
OOM BERTUS.
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Sigaren-Tabak-Sigaretten

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA

N.V. DRENTSCH-OVERIJSELSCHE HOUTHANDEL

H. G. J. WOLF

SPECIALITEIT UNIFORMEN - Prima Coupe - Reizigersbezoek op aanvraag

Coevorden tel. 28 - Hengelo tel. 2998 - Enschede tel. 2813
Vertegenwoordigingen Almelo tel. 2651, Hattem tel. 456

-

r
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LEIDEN

-

948 TELEFOON 948

88 BREESTRAAT 9 8

0

orkonden, Huldeblijken, Eere-diploma's, Pracht-albums,

Fam.wapens, Naamlijsten, Menu's, Reclamekaarten enz.

GEBR. GREVENSTUK, TEL.36'88
GOEDE WAAR
BEHOEFT GEEN KRANS I Hof-Calligrafen en Teekenaars, Rokin 98, bij het Spui, A'dam
Vraagt onze tarieven,
Stoomw:ss::tn "N:eder~~~~:,~
JAN SNEL
Nederhorst den Berg

r

ALBERTS' MACHINES
v. d. SCHOENMAKERIJ

s

r,

Sinds 1898
onbestreden de beste
ALBERTS & Co., e.v.,
A'dam-C., Warmoesstr. 78
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e
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n
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LEDERWARENFABRIEK

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

Tel. 7. Telegrammen
SIMON-VALKENBURG

t
an en

A. VOLGENANl
MOERKAPELLE (Z.H.)
Specialiteit in:
SCHOFFELMESSEN • STALEN ZWINGEN
AMSTERDA .M
WIEDMACHINES • BOERENWAGENS OP
LUCHTBANDEN • STALEN WINDMOLENS
P.J. HECKER, DORDRECHT
waterbemaling, stormzeker. Vraagt prijs.
voor
Voorstraat
257 ruim
- Telef.
4796 ..__ _ _ _ _ _
Sinds
25 jaar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
TELEFOON No. 22051

2e Jon v.d. Heijdenstr. 36

F a b. r I
V a n:
Verzending naar alle plaatsen
Diverse soorten Singelband, Touw- VLAGGEN-VAANDELS
werk en Techn. Banden en Weefsels INSIGNES

G. M. A. STEYLEN - HARDERWIJK
DONKERSTRAAT 50

TELEFOON 141

Melkinrichting Hofstede

ZIEKENHUISVERPLEGINGEN OPERATIEKOSTEN
ROOM
verzekert
tegen enkele centen per week FIRMA
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en SLAGROOM

NIMRODSHUIS
. d

H.P.BERGSTEIN

me
Betouwstr. 33 • Nijmegen
Wapens - Munitie - Messen
Sport- en hondenartikelen

P. J. GLAS - DIEMEN

JOH. LEKKERKERKER

Metselaar - Aannemer
WEESPERSTRAAT 58
Verzekering Maatschappij. Aanneming van sloopwerken
Tel. Amsterdam 50869
Langere verpleegduur:
Handel in gebr. materialen
Uitvoering van alle voorkom.
60 dagen, ook bij besmettelijke
Telef. 56817-51282
Bouwwerken - Nieuwbouw
ziekten en operatie.
Hoogere operatiekostenver- 's-Gravenw. 267, Rotterdam ONDERHOUDSWERKEN
goeding.
Kinderen verlaagde premie.
HET adres voor behandeling
Vraagt prospectus ten kantore STOOM·, WASCH- EN
van Uw Boekhouding
der Maatschappij:
en Belastingzaken is:
STRIJKINRICHTING
Oude Koemarkt 35, Sneek.
Vraagt een agentschap aan,
dat. zeer loonend kan zijn voor W. SPIERENBURG C.Wzn. Kantoor: Kerkstraat 3, Berkel
Koningsweg 56 - Telef. 11165
harde werkers.
UTRECHT en Rodenrijs - Telef. 62 en 63
Geheel naar de eischen des PRACTIJK SINDS 1921
tijds ingericht.

,,AURORA"

Firma KLAAS FOPPEN Rzn.

DINKELLAND'S
ZUIVELPRODUCTEN

DE BESTE
TRANSFORMATOREN- EN
APPARATENFABRIEK Dlr.J.B.KLEINEWIECHERINK

TRANSFORMA"

"

N.

TELEFOON 96610-965~;
KARPERWEG 37-41
AMSTERDAM (ZUID)

BERCHUIZER
PAPIERFABRIEK

Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

Ms. 0 De Ruyter" ....
Ms . .,Rigel"
........
Ms. 11 Jan van Brakel"
Ms • .,0. XVI" ........

diam.
diam.
diam.
diam.

54
36
32
29

mm
mm
mm
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SCHIJNDEL

DE ONGi

Van Vollenhoven's
Lijnzoodkoeken
en Mengvoeders
ZIJN UITSTEKEND

1

(N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Mij.)

KOOPT

AGENTEN GEVRAAGD.

Hopma

N.-Holl. Mnrgnrinefnhr.

-

VERHEUL'S I
VEEVOEDERS
ROTTERDAM

BIJLOO'S
MOTORBOOTDIENST N.~
ROTTERDAM
SCHIEDAM
ZAANSTREEK
Adres Rotterdam:
Nieuwehaven no. 48, tel. 13558
Adres Schiedam:
Overschieschestr. 78, tel. 68114

U BEZOEKT GOES?

DIESEL
BOLNES
N.V. Mach.fabr. ,,Bolnes"
v.h. J. H. van Capellen
B o l n e s bij Rotterdam
Telefoon 14398

VRAAGT uw leverancier ons EINDELIJK 'N GOED ADRES
GEVONDEN!
Standaard merk
STOOMWASSCHERIJ
Firma M. A. Spronk - J. Caron
Noordvestsingel 83-85
Telef. 68565 • Schiedam
Vraagt prijsopgaaf ! - Lage
tarieven - le klas behandeling
ZAANDIJK

,,AMICA"

ZOETERMEER

VEENDAM

Opticiën
Instrumentmaker
Barometers Brillen
OUDE EBBINGESTRAAT 12 I • TEL. 5962 • GRONINGEN

------------ :::::::::::::::::::::=

Vraagt onze prijscourant D

1

~-V.L.M.-~

WADDINXVEEN
OPSLAGPLAATSEN
's-GRAVENHAGE:
Fahrenheitstr. 3 4 3
ROTTERDAM:
Zwaanshals 119-121
vraagt prijs van TRIPLEX
in diverse soorten en dikten

VOOR wmEBROOD

Fa. C. IIAGEMAN & ZN.
TEL. 11
NEDERHORST DEN BERG

HONIG's
SOEPEN

CARROSS.ERIEEN N.V. PRIMARIUS- Rijwielfabriek- MEPPEL-Tel. 2491

IN
STAAL-OF HOUT---■-------------------CONSTRUCTIE
-CARROSSERIE FABRIEK
N.V. EERSTE DRENTSCHE STOOMTRAMWEG MIJ.
11DE HAAN" - ZOETERMEER
Noordeindscheweg 2
HOOGEVEEN • TELEF. 57
Telefoon nos. 58 en 81
• Vraagt voor Uw uitstapjes per autobus eens inlichtingen
aan één onzer kantoren.
• Reizen In binnen- en buitenland verzorgen wij tegen
zeer billijke tarieven.
• De autobussen van nieuwste constructie, comfortabel ingericht, worden bestuurd door vakkundige chauffeurs.

Bezichtigt dan ook
,.HET HOEKJE VAN GOES"
waar U een prach tsorteering souvenir-artikelen en
aardige cadeautjes vindt.
FIRMA BnOEI{STRA - GOES
hoek Koningin-Magdalenastr.

N.V. Houthandel "ALBLAS"

,,ALPENGLOEI"
Kaarsen- en Lichtenfah riek

,,VECHT EN DIJK"

Vanaf
46

Deze naam garandeert de
kwaliteit van Uw rijwiel. f
SO
LET OP DIT MERK !
•
Catalogus verkrijgbaar bi.i den erkenden Rijwielhandel.
Steeds billijk in prijs.

goten, dekf:!teenen, enz.
A.T.B.-PASTA is volkomen
duurzaam, weerstaat hitte
en koude en druipt niet af ;::::::::::::::::::::::;
AMSTERDAMSCHE
Ten Bruggencate's Oliehandel
ANTHRACIETHANDEL
Broek op Langendijk • Tel. ,8
voorh. J. H. W. MAUS
N.V. Anker. en
Kantoor: Benthanlenstraat 37
Kettingfabriek "SCHIEDAM"
Telefoon No. 46119
Schiedam
Telef. na 18 uur No. 811 sa
Wij leverden o.a.
AMSTERDAM
den ankerketting voor:

N.V. Gebr. BOLSIUS

STOOMWASSCHERIJ EN
CHEM. WASSCHERIJ

Telefoon 3374

"PRIMARIUS"
RIJWIELEN

OOK UW ADRES VOOR

A.BERGHOUT

v/b. B. C. CRAMER

WAP&NVELD

LAREN N.B.
Elke Wegconslruclle. Verhuur Molerieel
•

- - - - - - - GEEN LEKKAGE MEER ! !
Fa. J• W• BOS & ZONEN A.T.B.-PASTA dicht alles:
•
mastiek- en asfaltdaken,

Arnemuiden (Zld.) - TeleL 19
Garn.-pellerij en Groothandel
Dagelijks versche gepelde en
ongepelde garnalen tegen
STRIJKINRICHTING
sterk concurreerende prijzen
STOOMWASCH- EN
Het beste adres
•
voor den groot-en kleinhandel ENSCHEDE - TELEF. 3121
DEURNINGERSTRAAT '2 5
N.V. REEDERIJ DE IJSEL POSTREKENING No. 146009
A.M.IJ. (Automobiel Mij. IJsel)
GOUDA - Gouwe 80 - TeL 3152
c.M.V.
Dagelijksche Auto- en Motordiensten naar:
Rotterdam - Utrecht
TE LOSSER
Den Haag - Leiden - Delft

■

C. D o n c k e r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POSTJESKADE 23-25
TELEFOON No. 85867
AMSTERDAM
SPECIALITEIT IN

NEDERHORST DEN BERG
Specialiteit In

■

Telefoon 3068

!Il

RUNDERVREUGD"
"

■

Borduuratelier

DE VOLHARDING

:T!!J!J

■

huishoudelijk gebied WEGENBOUW- EN STOOMWALSENBEDRIJF

LEIDEN
UNIFORM-KLEERMAKERIJ - Coupeur steeds te ontbieden Breestraat 159 • Telef. 20851

r

NV voorh CEBR HOCENBIRK

het adres voor
prijzen op luxe en

ep

MILITAIRE UITRUSTINGEN

K. A. HAVELAAR

Electrisch Licht, Kracht.
Telefoons, Schellen, enz.

GEBRS. DE JONG
Motorboot-en autodiensten
Telefoon 306 - HEERDE

•

DAGELIJKSCHE DIENSTEN
op Rotterdam, Den Haag
en Delft over Utrecht en
A_m_e_rs_f_oo_r_t._ _ _ __

VISSER&. SMIT __
PAPENDRECHT

n.v.CARROSSERIEFABRIEK

BORINGEN, BRONNEN
BUISLEIDINGEN

BETONBOUW - HEIWERKEN
voor de dames van
al de B.V.L.-ers 1
Geachte Dames!
Wilt U tot aller tevredenheid
trakteeren, neemt dan onz<'
fijne Dê-Dê-Wafels
Bele<:'fd aanbC'velend,
R. DIJKSTRA'S BAKKERIJ
B2'
DOKKUM

BERICHT

IUTO-

BUSSEI

ms.

WAGIIS

WADDINXVEEN

10

~

VAN RIJN'S

N.V. Timmerfabr. ,,VIOS" "'.estdam 2, Woerden, Tel. 119
Dir.: J. KASTELEIN J.Pzn.
Verzuim niet alvorens U afsluit ook ons prijs aan te vragen

~~RB[E~~~~OSTeERD

--

N.V. M.l,D.DELBURG BOLT - AMSTERDAM
LET Q,p f ·
le Oosterparkstraat 238, Tel. 55842
Willemsparkweg 1,
•
Onze zaken zijn gevest~gd: Koninginneweg 139,

Tel. 20029
Tel. 21805

HET ADRES voor prima kwaliteit sigaren en sigaretten
ALSMEDE ALLE ROOKERSBENOODIGDHEDEN - -

Vooraan in kwaliteit.
Vooraan in constructie.
Vooraan in afwerking.
'

11

1

ROTTERDAM • v. d. Duijnstraat 50 - Franciscastraat 17-27
GLAS-IN-LOOD Tel. 41436/43436. Na 6 uur n.m. 41662/30778
AUTORUITEN Filiaal: DORDRECHT - Vest 1 - Tel. 3683

Ook in 1940 dus de veilige

ZANEN VERSTOEP

N.V.

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

Voor HUISBRANDKOLEN
en BRECHCOKES voor
Centrale Verwarming:

A. VAN WEELDEN's
KOLEN HANDEL

J. Lindenbergh Czn.

Opgericht 1770 - Telefoon 169

ENKHUIZEN
TUIN-, BLOEM- EN
LANDBOUWZADEN

Woerden

Stoom-, Wasch- en Strijkinr.
"Johanna".
Speciaal adres v. h. wasschen
Levering uitsluit. a. d. handel van gekl. en wollen goederen.

AMSTERDAM
ZALEN

TUIN-, BLOEMFilialen: R'dam OranjeboomEN LANDBOUWZADEN
f21~6!~5fordrecht
Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek
Aanbevelend, DE DIRECTIE. HOTEL
N.V. Zaadhandel en
Boomkweekerijen
Eerste
WED. P. DE JONGH • GOES

~~~:;tr:f:{

1

0

Vraa~t ;~~~ l~e~;sch!;~;:::~;

Speciaal-bureau voor
WATERREINIGING
EN
WATERTECHNIEK
Soestdij ksch eweg 244 Zuid
BILTHOVEN

M. VAN DE~ ZEE & Co.

FAVORITA SCHORTEN
Iets bijzonders in modellen,
dessins en kwaliteit

':...----------= ----------

GARAGE BOOIJ" N.V.
HOUTHANDEL
v.h. fa. JACOB SPREIJ
"

"

F erm1. t an "
het zeker werkend

middel tegen
spoel-, made-, maag-, en andere

ingewands- wormen
zoowel bij volwassenen als bij
kinderen. 85 cent bij Apothekers
en Drogisten . .,Fermitan" wordt
door de Nederlandsche wet beschermd.

*

L. BOOMSMA

Alle soorten Touw, Stooldrond en Herculestouw

ENKH.u1zEN

HOTEL BLOEMINK VOOR•

0 C H TE N D V O E R

G_~VESTIGD S~1D ERT 184 7

OPFOKVOER • VARKENSMEEL • BIGGEN MEEL

■

b1JhetKon.Pale1senbosschen
,
en alle hiermede In verband staande artikelen, Is Uw adres:
F raa I gelegen aan de Loolaan

"HET VOLKSPARK"

Fa. W. H. H. v.d. BO,R N & Co.

N.V. A. HOBBEL
Q ,O L TGENSPLAAT

BtOEMENMAGAZIJN
FIRMA

BARMENTLOO
;:====================:; H. J.JAVASTRAAT
43
Uitsluiten4 _Re_sta_ur_at_eur_~_-_MU_L_ST_EG_E A. J. DE B00 & ZN. DEN HAAG - TEL. 111561

W aar niet vertegenwoordigd, TELEF. 2782 • ENSCHEDE GRAANHANDEL
wederverkoopers gevraagd I De mooiste en grootste zalen
voor het geven van
feesten en partijen

ZADEN I het beste
~

Overal
vertegenwoordigd

D. J.. VAN DER HAVE

•

Kamper Confectiefabriek

HOTEL .,,MONOPOLE"

ZAADTEELT • ZAADHANDEL

.
.. ree"s
,. 50 Jaar
W ~ zun
paraat
Tot 't leveren van goed zaad/

GRONINGEN

FRANscHE KERKSTR. 20 ALPHEN AAN DEN RIJN
TELEFOON No. 778274
TELEFOON 36
MAT
I
G
,E
P
R
IJ
ZE
N
v
~
o
R B u R G
·
A anneming van
vuren, Grenen,
Bouw- en Betonwerken
HET ADRES VOOR
Lerkenhout, Triplex,Lijstwerk
LUXE VERHUUR EN TAXI'S - - - - - - - - - - - - - - - - - Piaam (Fr.) • Tel. 22
tegenover het Station - - - - - - - - - - Van den Heuvel's
Apeldoorn • Tel. 5093
Tel.4040 - Amersfoort T. VAN HOOGEVEST N.V.
v E R G A D E R z AL E N
Handels- en Aann.-Mij. N.V.
- - - - - - - - - - UITSTEKEND·E KEUKEN
Breestraat 1-5
Dordtschestraatweg 583
Bouwkundige • Makelaar
N.V. ,,HOLLAND"
Verwarmde garage
Tel. 4825 (K 349o)
Telefoon 53043-50881
Expert
LEKKERKERK
vrij voor gasten
AMERSFOORT
R O T T E R D A M Administratie en onderhoud
DIRECTIE VAN IPEREN Uitvoering van burgerlijke-,
Aanneming van
van vaste goederen
Telefoon No. 202
- - - - - - - - - - bouwkundige en gewapendgrond- en sloopwerken Hypotheken - Assurantiën
APELDOORN
betonwerken
Handel in houten gebouwen
Nassaukade 118-119, A'dam W.
Gem. Giro B 749
Postchèque-en Girodienst 2870
Speciaal Adres voor den Handel
Tel. 82521 - 85421

FIRMA A• ZWAAN Jr. N•V•

HOfl'LllV&:RANCIER

ALMELO

. ,,De Gouden Leeuw"
Fa. Gebr. G. &W. Dra1sma
huis ter plaatse

Zadenenorig.Frieschpootgoed
vraagt nog
LANDSTORMERS
0~ in plaatsen, waa!-" we ~?g
met vertegenwoordigd ZlJll,

,,EKSTEEN"

AM.STEL HOTEL:-------

DELFT

z aa dhan d)
e
Fa. G.J. Wouda, Oranjewoud

/ó.~

N.V. INGENIEURSBUREAU--------

Koopt
Melk• en Melkproducten
v. d. N.V. Zuivelfabriek voor Vergaderingen en
ZAADTEELT-ZAADHANDEL
"DE
GRAAFSTROOM"
te Bleskensgraaf
_ _ _ _ _ _Feestmaaltüden
_ _ _ _ _ __

F r 1· es c h 8

·-

HAT

A

N.V. C. W. PANNEVIS

D8

THI
G.OCK

Wemeldinge
JOH. P. RIJKENS
HORLOGER
Aannemer van GrondJUWELIER
ALPINA DEALER
en Waterwerken
BRUGSTRAAT 29
Wegenbouw
TELEFOON 2904

N.V. SLUIS & GROOT's Firma Wed. H. van Slagmaat
Kon.ZaadteeltenZaadhandel

~ PaU.AIRf tal)

ZAKKENCENTRALE N.V.

VRAAGT PRIJSCOURANT HILLEGERSBERG
- - - - - - - • - - - - - - - Ceintuurb. 31 - Tel. 41477-42283

•
VRAAGT PRIJSCOURANTEN

ZAANDAM
Vraagt ons prijs van

ROTTERDAM
Tel. No. 53490 (5 lijnen)
JUTEZAKKEN
voor alle doeleinden
SPECIAAL ZANDZAKKEN
voor LUCHTBESCHERMING

ZADEN
BODEGRAVEN
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N.V. NEDERL. BASALT Mij

Levering op strengste keur

Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal
A a n n e m e r s van grond-, spoor-, hei- en betonwerken

Selectiebedrijf
tuin-, bloem- en landbouwzadea,
zaaigranen, pootaardappelen,
vrucht- en sierboomen

Krommenie

BASALTINETROTTOIRTEGELS

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF

FONGERS

yan

D. von Leyden&.Zn.

NOORDER GLASHANDEL J. v. OOSTENDORP

Steeds verdere doorvoering .van
het_ Fongers-veiligheidsprincipe.

TORKENBURGI

N.V. Weverijen van

Café-Restaurant Suisse
Heerestraat no. 26

G r O n Î n ge n
't Meest bekende Restaurant

BENZINE • PETROLEUM · OLlëN EN VETTEN
MACHINEKAMERBEHOEFTEN
MOTORBOOTDIENST DELFT- ROTTERDAM v. v.
TRANSPORT naar alle plaatsen
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G.

en Café ter plaatse - - DELFT
HOOIKADE 30
TELEFOON 457
Prima consumptie .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,;
Prijzen billijk - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LE E UW ARDE N
.

HOTEL

"

DIKEMA & CHABOT'S HANDEL MIJ. N.V.
ROTTER.DAM

AMSTERDAM

1J Z E R &

KROON
''DE
Boomkweekerijen -Zondteell -Znndhnndel Vergaderzalen H. V. VEEN
KAPELLE-BIEZELINGE

Wetenschappelük Selectiebedrüf

TERSCHUUR

UITST. KEUKEN IJSSELMUIDEN

$

T A AL

- KISTENFABRIEK

CONFECTIE-INDUSTRIE
Fa. J. DE VRIES
Govert FlinckS t r. 191
Telefoon no. 90763
A M STER DAM

LEVERANCIER DEFENSI

L. VISSCHER
TELEF. 7527

_

E

LISSE

SASSENHEIM

Aannemer van straat-,
rioleering- en grondwerken

Telef. 246 KAMPEN WEGENBOUW
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VERSCHIJNT ELKE MAAND

HIET
ORGAAN TEN BEHOEVE VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN
LANDSTORMe1 INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG

ABO N NEMEN TSPR IJS FI. 1.50 PER JAAR. LOSSE NUMMERS 15 CENT

DE SCHIETOEFENINGEN EN
-WEDSTRIJDEN VAN DEN B.V.L.
Nog niet alle afdeelingen van den
B.V.L. hebben de K.S.O.-geweren terugontvangen. Naar wij hopen, zal dit
spoedig het geval zijn en kunnen alle
plaatselijke afdeelingen weer met voortvarendheid de schietoefeningen voortzetten en wedstrijden organiseeren.
Wedstrijden kunnen ook worden uitgeschreven met deelneming van de ter
plaatse gelegerde militairen. Voor het
overleg met den militairen commandant
verdient het aanbeveling de hulp in te
roepen van den secretaris der Gewestelijke Commissie.
Vanzelfsprekend kunnen de gemobiliseerde vrijwilligers indien zij bewegingsvrijheid hebben, deelnemen aan de
schietoefeningen en -wedstrijden van de
af'deelingen in hun omgeving.
Het zal weinig moeite kosten daartoe
den plaatselijken leider dezer afdeelingen eens op te zoeken en een nadere afspraak te maken.
't Voornaamste is natuurlijk, dat men
zijn legitimatiebewijs als B.V.L.-er kan
toonen.
Het ligt voor de hand dat de gemobiliseerde B.V.L.-er geen aanspraak kan
maken op extra verlof, om bijeenkomsten en wedstrijden van den B.V.L. bij
te wonen.
Wel kan er meestal bij de vaststelling
van de data voor het periodiek verlof
met het bezoeken van dergelijke bijeenkomsten en schietwedstrijden rekening
worden gehouden, indien het tijdig
wordt verzocht.
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1 7E JAARGANG

OP DE.N VERJAARDAG
VAN PRINSES JULIANA
Geen ruchtig, luchtig feestbetoon
Voegt thans rondom d'Oran jetroon
In d' onheilzwangere tijden;
Nochtans wil op dit Hooggetij
Ons volk, hoe nuchter het ook zij,
Zich weer spontaan verblijden.
Heil, Juliana l N eerlands Hoop l
Hoe droef 't in 's werelds chaos loop',
Wàt machtswaan boos moog' brouwen l
Gij kunt op Hollands zonen aan l
Pal bl~jft de Landstorm om U staan,
Princesse van N assouwe l
GEWESTELIJKE LANDSTORMCOMMISSIE "DORDRECHT".
Wegens verandering van standplaats
heeft notaris C. L. J. Vergroezen ontslag genomen als lid der Gewestelijke
Commissie.
Ook de Plaatselijke Commissie verliest in den notaris een toegewijd lid.

Luchtwochtdiensl.
Naar wij vernemen, zal
dezer dagen een aanvang
worden gemaakt met de
vorming van een reservecontingent vrijwilligers
voor het Landstormkorps
Luchtwachtdienst, teneinde een aantal vrijwilligers, die daarvoor het
meest in aanmerking
komen, te kunnen aflossen.
NAVOLGENSWAARD.
In het kleine stadje Hasselt (Overijssel) zijn 25 mannen gemobiliseerd. Eenige flinke vrouwen hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk de afspraak
gemaakt, om zich het lot van deze man-

BERGEIJK i STUFKENS
GORINCHEM

MILITAIRE EN CIVIELE
KLEERMAKEiRIJ
nen en van hun achtergebleven gezinnen aan te trekken.
Op regelmatige tijden ontvangt elke
gemobiliseerde uit deze gemeente een
opbeurenden brief, met een kleine surprise of iets anders dat een soldaat goed
kan gebruiken, al naar het jaargetijde
dat meebrengt. Ook worden hun gezinnen bezocht en wordt bij ziekte en
andere noodgevallen hulp geboden voor
het op gang houden van de huishouding,
verpleging e.d.
Hier is een prachtig voorbeeld, dat
navolging verdient en dat aan onze
Plaatselijke Landstorm Commissies en
aan de Landstormvrouwen in overweging moge worden gegeven.

EEN VETERAAN GAAT HEEN.

L. Heukels.
Den heer L. Heukels, te Hardegarijp,
secretaris-propagandist bij den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in de provincie Friesland, is op zijn verzoek,
met ingang van 1 Mei a.s. eervol ontslag
uit deze functie verleend, met dank
voor de langdurige diensten, aan den
B.V.L. bewezen.
GOUDA.
Vele belangstellenden zijn aanwezig
geweest op een vergadering, die de
Plaatselijke Landstormcommissie "Gouda" 28 Maart in den Nieuwen Schouwburg heeft gehouden.
Voor het met rood-wit-blauw doek
omhangen spreekgestoelte heeft de
voorzitter der afdeeling, de heer G. J.
J . Pot, een welkomstwoord gesproken,
dat hij in het bijzonder richtte tot Wethouder E. A. Polet, vertegenwoordiger
van het gemeentebestuur en tot officieren van het garnizoen te dezer stede.
Hij deelde mede, dat o.a. Luitenant-Generaal b.d. L. F. Duymaer van Twist
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verhinderd was aanwezig te zijn. Uit
naam van de vergadering wenschte hij
den secretaris van de gewestelijke landstormcommissie, Kapitein Mr. J. L. J. A.
van Mechelen, die wegens ongesteldheid afwezig was, een spoedig herstel
toe. Woorden van ,dank en waardeering
richtte hij tot de heeren J. Dercksen
H.Mzn., voorzitter van de Gewestelijke
Landstormcommissie "Gouda" en tot
den heer L. A. Boot, secretaris van de
Plaatselijke Landstormcommissie en leider van de schietoefeningen en diens
helpers.
Vervolgens sprak de heer Pot een
rede uit, waarin hij constateerde, dat
deze vergadering wel onder zeer bijzon dere omstandigheden gehouden wordt.
Velen der vrijwilligers zijn ver van huis
en haard geroepen om hun plicht als Nederlander te vervullen. Om ons land
woedt wederom een oorlog en daartegenover kan men in ons land niet beter
stellen dan rust en vertrouwen, die taak
eischt zelfbehteersching en zelfvertrouwen niet alleen van hen, die aangewezen zijn haar te verrichten, maar van
allen, die doordrongen zijn van het
groote belang, dat hierbij voor land en
volk op het spel staat, dat wil dus zeggen voor ieder rechtgeaard Nederlander.
Het Nederlandsche volk heeft reeds getoond, dat het zijn zelfstandigheid en
vrijheid ten koste van alles wil handhaven en toont nog dagelijks, dat het
zich hiervoor alle noodzakelijke opofferingen wil getroosten. Wij, Nederlanders, zijn geen volk van vele en groote
woorden, maar een volk van de daad,
een volk met realiteitsgevoel. Wannieer
men ons belaagt, dan zal in het Nederlandsche volk dezelfde geest ontwaken,
die zijn voorouders bezielde, toen zij in
de eeuwen voor ons de belagers van vrijheid, land en volk onverbiddelijk en beslist afwezen; dan ontwaakt de geest
van de Nederlanders, die meer dan honderd jaar gele<len, na een tijd van namelooze ellende onder den druk van vreemde overheerschers dezen uiteindelijk van
zich schudden, geleid en steun zoekende bij ·de rechtgeaarde Nederlanders, die
de jaren der verdrukking door, nimmer
de hoop en den moed verloren hadden,
hoe ,d onker de tijden ook waren, op
Oran.je. Oranje, dat ook toen wederom
de redder des volks zou zijn. Wij zijn
gelukkig nog hetzelfde volk van ruim
twintig jaar geleden, •d at, hoewel uitgeput door den langen, harden strijd van
een groot ,d eel der wereld, de kracht
vond met een onverwoestbaar élan den
aanslag op ons wettig gezag af te wijzen en onze grondrechten en ons geliefd Vorstenhuis als het bij de genade
Gods en den wil van het N ederlandsche
volk aangewezen regeerinstrument veilig te stellen. Oranje en Nederland, de
eeuwen door samengevoegd; onverbreekbaar verbonden in lief en leed. Het
is een zware tijd, dien wij doorleven en
beleven. De oude Zeeuwsche wapenspreuk "Ik worstel en blijf boven" geldt
weer. Strijdend zullen wij overwinnen.
En in dit alles, in den strijd, in deze
moeilijke wereld, vinden wij een houvast, een stutse in Haar, die als vertegenwoordigster van het aloude Oranjehuis, dat ons zoovele malen het diensthuis heeft uitgeleid, ons volk reeds meer
dan veertig jaren leidt en regeert. Oran-

Een fijn doosje ....
maar een fijner
sigaartje.
Steek dat eens bij UI
10 stuks 35 et.

IN EFFECTEN

GRONINGEN

LANDSTORM-BIJEENKOMST TE ROERMOND.
je staat als van ouds en als immer schouder aan schouder met Nederland.
De heer Pot zeide vervolgens, dat het
instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm ook in dezen tijd paraat
blijft en hij wekte allen op trouw te blijven aan het instituut en aan de belofte
tot steun aan het wettig gezag. Laten wij,
besloot de voorzitter, ons scharen om
onzen alouden Oranjetroon, een eensgezind, saamhoorig volk zijn, dat het oog
gericht naar boven, zich bewust is van
den strijd, dien het strijden moet, ons
gevende allen voor één en één voor allen:
voor Nederland en Oranje.
Na de rede van den heer Pot zongen
de aanwezigen twee coupletten van het
Wilhelmus.
De heer J. Dercksen H.Mzn., voorzitter van de Gewestelijke Landstormcommissie "Gouda", richtte eveneens het
woord tot de aanwezigen.
Na de toespraken is de vertooning van
eenige films gevolgd. Met bijzondere belangstelling en groot enthousiasme hebben de aanwezigen medegeleefd met de
àlleraardigste film van Prinses Beatrix
,,Ons Prinsesje loopt", welke Prins Bernhard opgenomen heeft.
De tweede film was "Nederland, let
op Uw saeck", een vlot en uitstekend
opgenomen werk, dat met tal van opnamen een beeld geeft van de paraatheid
van leger en vloot, en aldus actueel en
interessant is.
Uitreiking prijzen.
Tijdens de pauze van deze uitstekend
geslaagde bijeenkomst, welke door een
strijkje werd opgeluisterd, heeft de heer
Pot de fraaie prijzen uitgereikt, die de
Goudsche leden op den in 1939 gehouden verbandwedstrijd hebben behaald.
De prijswinnaars waren:
Koningschutters: 1. T. C. Boot (met
bovendien verguld zilveren medaille
Nat. Landstormcommissie) 97 pnt.; 2. A.
Ruygrok (idem) 97 pnt.; 3. R. L. Koelman 96 pnt.; 4. T. Radix 93 pnt.; 5. L. A.
Boot 93 pnt.
Scherpschutters: 1. A. v. d. Wal 95
pnt.; 2. W. F. Imbens 94 pnt.; 3. Joh.
de Jong 94 pnt.; 4. C. Nederhoff 94 pnt.
Schutters 1e klasse: 1. B. v. Leeuwen
(met bovendien bronzen medaille Nat.
Landstormcommissie) 95 pnt.; 2. J. L.
Mimpen 89 pnt.
Schutters 2e klasse: 1. P. C. Maree
94 pnt.; 2. T. F. v. Vliet 92 pnt.; 3. G.
Blok 92 pnt.; 4. W. Backer 89 pnt.; 5.
H. G. de Hoog 84 pnt.
Vrije baan: 1. A. Ruygrok 89 pnt.;
2. T. Radix 89 pnt.; 3. T. F. v. Vliet 88
pnt.; 4. R. Prummel 87 pnt.; 5. R. L.
Koelman 87 pnt.
Vaste baan: 1. T. Radix 146 pnt.; 2.
M. Binnendijk 143 pnt.; 3. T. C. Boot
143 pnt.; 4. J. Westerhof 143 pnt.; 5. L.
A. Boot 140 pnt.
Geluksbaan: 1. L. Sprik 293 pnt.; 2.
W. J. Adriaansz 273 pnt.; 3. T. F. v.
Vliet 271 pnt.; 4. J. Westerhof 268 pnt.;
5. R. Prummel 259 pnt.
Tevens is aan den leider van de
Goudsche schutters uitgereikt de tweede prijs, die Gouda met 221 pnt. in den
korpswedstrijd behaalde.

Op Zaterdag 6 April is te Roermond
in het St. Christoffelhuis, onder leiding
van Jhr. Mr. G. A. M. J. Ruijs de Beerenbrouck, een bijeenkomst gehouden
voor de voorzitters en leiders der plaatselijke Landstormcommissies in Limburg. Deze bijeenkomst is georganiseerd
door de Gewestelijke Landstormcommissie Limburg en Generaal L. F. Duymaer van Twist heeft een rede uitge-
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sproken. Spreker gaf een uiteenzetting
over hetgeen in deze tijden ten nutte
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te doen staat.
Na de pauze werd de groote leger- en
vlootfilm "Nederland, let op u saeck"
vertoond.
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De bijeenkomst werd besloten met
een Limburgsche koffietafel.
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De Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie bezoekt de Gewestelijke Commissie Limburg
te Roermond.

Uit de afdeelingen
Aalsmeer. 13 Maart werd in de Gymnastiekzaal der R.K. School te Kudelstaart een bijeenkomst gehouden. De zaal was matig bezet. De
reden hiervan is, dat veel B.V.L.-ers onder de
wapenen zijn om het vaderland te dienen. De
heer Kastelein, burgemeester, opende de bijeenkomst en heette alle dames en heeren hartelijk
welkom, in het bijzonder de pla,atselijke commissie. Met een kort woord schetste hij het
doel van dezen avond. Spr. wenschte allen een
genoeglijken avond.
De muziekvereeniging "Laus Deo" speelde nu
het Wilhelmus, wat door allen spontaan werd
meegezongen.
Het eerst werd nu de film van den Landdag
te Zandvoort, vervolgens het eerste gedeelte van
de buitengewoon prachtige film der N.L.C.
,.Nederland, let op uw saeck" gedraaid. De muziekvereeniging gaf thans weer een paar nummertjes, waarna kapitein Neuyen een kort
woord sprak. Na de pauze volgde het tweede
deel der film en enkele actueele beelden uit
het begin van de mobilisatie van September jl.
Kapitein Smit sprak een kort slotwoord en
nu werd het 6e couplet van het Wilhelmus gespeeld en gezongen.
Anjum. Uitgaande van de plaatselijke afd.
werd alhier een film-avond gegeven. De leiding
berustte bij den heer M. U. Dijkstra, die een
kernachtig openingswoord sprak. Hierna werden vertoond de films "Ons Prinsesje loopt",
"Nederland let op uw saeck", ,.Landdag van
Sexbierum" en "Je Maintiendrai". Namens de
gemeentelijke afd. sprak de heer Baumfalk van
Metslawier een slotwoord. Het was een genotvolle avond. Het talrijke publiek heeft dan ook
volop genoten.

Apeldoorn. Door het bedanken van den heer
H. C. Kluck als plaatselijk leider van de afdeeling Apeldoorn is door de Gewestelijke Commissie voor deze functie aangewezen de waarnemend plaatselijk leider van bovengenoemde
afdeeling, de heer J. D. Hascher, Asselschestraat 255 te Apeldoorn.
Appingedam. In "Pro Rege" werd een schietwedstrijd gehouden, die een bijzonder karakter
droeg, doordat de nieuwe plaatselijke leider, de
heer B. Blokzijl, geïnstalleerd werd, terwijl
tevens gelegenheid werd gegeven van den oudplaatselijken leider, den heer G. Fokkens, afscheid te nemen.
De heer Fokkens werd allereerst toegesproken door den voorzitter, ds. G. Jansma. Als
blijk van waardeering werd den scheidenden
leider een fraaie rooktafel aangeboden.
Ook burgemeester J. E. Klaucke sprak woorden van erkentelijkheid aan het adres van den
heer Fokkens.
Als secretaris van de Burgerwacht voerde de
heer W. Bonga het woord en bood namens de
Burgerwacht een gong aan.
De uitslag van den schietwedstrijd, waarvan
ds. Jansma de prijsjes met een toepasselijk
woord uitreikte, was: B. Blokzijl 95 p., J. v. d.
Molen 93 p., A. H. Kuiper 91 p., G. Schansema
90 p., H . .Vink 89 p., G. Bos 89 p.
Cadzand. Door de zorg der plaatselijke afdeeling wer,d in het gymnastieklokaal der o.i.school ,d e film "Nederland, let op uw saeck!"
vertoond.
Een 60-tal belangstellenden, w.o. eenige personen uit Retranchement, was aanwezig.
De burgemeester opende met eenige woorden
de bijeenkomst, waarna luitenant Eckhardt in

MILITAIRE KLEERMAKERIJ GEBRS. VAN OORD - WERKENDAM
Speciaal adres voor OVERJASSEN
en UNIFORMEN NAAR ,M AAT

VAN DER SLOOT
GOUDA - OOSTHAVEN 22 - TEL. 3219

Aannemers van wegenbouw,
Water-, grond- en spoorwerken.

ONDERAANNEMERS VAN RIJSWERKEN
HANDEL IN RIJSMATERIALEN
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MILITAIRE KLEEDING NAAR MAAT
een toespraak doel en streven van den B.V.L.
uiteen zette.
Hierna kwam in groote verscheidenheid een
reeks beelden op het witte doek.
Nadat het laatste plaatje verdwenen was en
het licht opnieuw brandde, dankte de heer Eckhardt den operateur voor zijn moeite en het
publiek voor de aandacht. Hij wekte op de gelederen van den B.V.L. te versterken; hij deelde
mede, dat hem bekend was gemaakt, dat de
Cadzandsche afdeeling nog niet de beschikking
heeft over een vaandel en wekte op om, als er
vandaag of morgen een beroep gedaan mocht
worden op de offervaardigheid der ingezetenen
om in die leemte te voorzien, de portemonnaie
toch niet gesloten te houden.
Met het zingen van het eerste couplet van
ons volkslied werd deze filmvertooning besloten.
Als een welkome verrassing werd ten slotte
een kleurenfilm vertoond met onderwerp: Curaçao, eveneens een mooie film, die duidelijk
liet zien, dat ook in West-Indië heel wat natuurschoon is te bewonderen.
Met een paar woorden sloot de burgemeester
de vergadering.

VAANDELS

VLAGGEN

Fa. JANSSEN & Co., Stationsstraat 4, Tilburg
Tel. 813. Eigen atelier. 70-jarige reputatie.
Hoogste tentoonstellingsbekroningen
Prima werk en voordeelige prijzen
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De bijzonder aardig gekleurde Prinses Beatrix-film viel zeer in den smaak en de prachtige leger- en vlootfilm "Nederland, let op Uw
saeck" werd met groote belangstelling gevolgd.
De pl. leider, luit. Wessels Boer, hoewel gemobiliseerd, was mede aanwezig.
Een mooie avond, vol afwisseling.
Ezinge. In de bijz. lagere school werd 8 Mrt.
de jaarlijksche filmavond gehouden. Na een inleidend woord van den voorzitter, burgemeester Torensma, verkreeg burgemeester Van Barneveld van Leek het woord als gewestelijke vertegenwoordiger, waarna door den plaatselijken
leider, den heer L. Damminga, het jaarverslag
over 1939 werd uitgebracht.
Hierna werden verschillende films vertoond,
o.m. ,,Ons Prinsesje loopt" en "Nederland let op
uw saeck". Vooral laatstgenoemde film trok de
bijzondere aandacht, daar de land- en zeemacht, waarvan men over 't algemeen hier zeer
weinig verneemt, nader tot het publiek werden
gebracht.
's-Gravemoer, Voor een stampvolle zaal werd

~

SIGAAR IS PRIMA

aan de gemobiliseerde leden.
De leider gaf een kort verslag over de schietoefeningen van het afgeloopen jaar, verder deed
hij mededeelingen over opkomst bij Landstormmobilisatie en besprak uitvoerig het verschil
tusschen den lsten en 2en ban.
Evenals andere jaren vergastte pastoor Krijns
de leden op een mooie causerie over: Vastberaden Redenen. Een hartelijk applaus was de
dank voor deze mooie lezing.
Van de rondvraag werd nog door verschillende leden gebruik gemaakt betreffende de
toelage mobilisatie en vergoedingen. Alle vragen werden door den voorzitter en secretaris
bevredigend beantwoord.
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter, na nogmaals dank te hebben gebracht
aan pastoor Krijns, burgemeester en gemeenteraad, leden en leiders, deze geanimeerde vergadering.
Hillegersberg. De afdeelingen Hillegersberg,
Terbregge, Schiebroek en Bergschenhoek hebben op 29 Maart een Landstormavond gehouden in de groote zaal van Lommerrijk, onder
leiding van den voorzitter, den heer W. L. M.

H.M. de Koningin bezoekt de troepen van het Eerste Legerkorps. Geheel links de Commandant de Generaal-Majoor N. T. Carstens.

Colmschate. In het gebouw van Christelijke
belangen werd 14 Maart een filmav,ond gehouden,
Hiervoor bestond groote belangstelling.
Het openingswoord werd gesproken doör burgemeester Arriens, die het doel van den B.V.L.
in het verleden en in de toekomst schetste en
zijn hoop uitsprak, dat ook te Colmschate
spoedig een afdeeling van den B.V.L. mocht
worden gesticht.
Reeds drie afdeelingen (Diepenveen, Schalkhaar en Lettele) bestaan in Diepenveen.
Hierna wer-d de film "Nederland, let op Uw
saec·k" vertoond. Dat deze film in den smaak
viel, bewees de algemeene bijval.
Hierna werden nog vertoond de films "Het
veertigjarige regeeringsjubileum van de Koningin" en "Ons Prinsesje loopt". Ook deze films
trokken zeer de aandacht.

27 Maart in de oude openbare school een goedgeslaagde bijeenkomst gehouden, uitgaande van
de afdeeling 's-Gravemoer van den Bijzonderen
V rijwilligen Landstorm in combinatie met de
's-Gravemoersche Burgerwacht.
Nadat het openingswoord was gesproken door
burgemeester D. Smits werd de aardige Oranjefilm "Ons Prinsesje loopt" vertoond.
Hierna volgde een rede van ds. van Selms van
Nijmegen, die op boeiende wijze zijn• onderwerp
behandelde "Paraat blijven".
Vervolgens werd de film "Nederland let op
Uw saeck" vertoond, die algemeenen bijval
genoot.
In zijn slotwoord wekte burgemeester Smits
nogmaals de aanwezigen op, pal te staan voor
de vrijheid van het Nederlandsche volk, voor
ons geloof en overtuiging.
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wezigen merkten we op B. en W . van Hoogeveen, nl. burgemeester Tjalma en de wethouders Van Dijk en Ter Stege, alsmede 2 raadsleden,· de heeren Thalen en Gruppen en mr. De
Bruyn van Steenwijk, secretaris der Gewestelijke Commissie Drenthe. De leiding berustte in
handen van den heer W. Bos, secretaris plaatselijke commissie. Burgemeester Tjalma en mr.
De Bruijn hielden een toespraak. Het is een
echtgeslaagde avond geweest en het kerkgebouw
was flink bezet.
Hoogeveen. Bijeenkomst W oens<lag 27 Maart.
De voorzitter, notaris Mulder, opende de
bijeenkomst met een korte toespraak.
Ds. Bos, reserve-veldprediker, voerde daarna het woord, het nut en 't belang van den
B.V.L. krachtig naar voren brengende.
Een film, ,,Prinsesje" en "Nederland let op Uw
saeck"., daarna een toespraak van den reservemajoor Dekker, bataljonscommandant alhier.
De heer De Bruyn was aanwezig.
De opkomst was, doordat ca. 50 pCt. van onze
landstormers militair zijn, niet zoo groot, doch
het was een goede ayond.
Hoorn. De afd. Hoorn hield 20 Mrt. in "De
Keizerskroon" haar jaarvergadering.
De heer J. Ottenbros, secretaris der Gewestelijke Commissie, heette speciaal welkom de
enkele aanwezige dames en stelde de nieuwe
plaatselijke landstornicommissie voor. Van het
oude bestuur zijn verschillende leden afgetreden. Het bestuur, dat spr. welkom heette, bestaat thans uit de heeren W. van Riessen, voorzitter; H. Lochtenberg, secretaris en M. Brink,
lid van de plaatselijke commissie. Vóór de mobilisatie Moeide de afdeeling. Er bestaat in
Hoorn een vaste kern en het is mogelijk, dat
er een bloeiende afdeeling komt. Spr. deelde
voorts mede, dat de heer L. J. Nijs en de heer
Weijling verhinderd waren en weidde daarna
uit over de doelstelling van den B.V.L.: steun
aan het wettig gezag te verleenen. Daarna installeerde spr. de nieuwe bestuursleden en
hoopte nij, dat hun werk vrucht zou dragen.
De heer Van Riessen, die dan de leiding overnam, dankte voor deze inleiding en de installatie en onderstreepte het doel van den B.V.L.,
die het symbool van de nationale eenheid is.
Het bestuur zal niet stilzitten. Mogelijk kan
men binnenkort een filmavond geven en t.z.t.
weer schietwedstrijden organiseeren. Moge het
de afdeeling Hoorn gegeven zijn om, als het
moet, een steentje bij te dragen aan het behoud
van de vrijheid van ons land.
De heer Ottenbros sprak na de notulen zijn
dank uit aan het adres van den voormaligen
voorzitter en secretaris, de heeren Nooteboom
en Steenblok. Spr. vestigde er voorts de aandacht op, dat er voor den wedstrijd om den
generaal Insinger-beker van de twaalf deelnemers niet minder dan vier uit Hoorn komen,
wat, in aanmerking genomen, dat Hoorn 90 en
het gewest 4000 leden telt, een groot percentage is,
Na nog enkele besprekingen deelde de heer
Ottenbro.s mede, dat er weer geweren zullen
komen. Mogelijk zal er nog eenigen tijd mee
heengaan.
Na een dankwoord volgde sluiting.

Daniels, wethouder van Hillegersberg. Deze verwelkomde in zijn openingswoord allereerst verschillende autoriteiten, gep. reserve-kolonel A.
C. de Neeve, majoor van Apeldoorn, burgemeester Dhont van Schiebroek, burgemeester van
Meetelen van Bergschenhoek, wethouder Terwiel van Hillegersberg, wethouder Tieleman
van Schiebroek, een aantal raadsleden uit genoemde gemeenten, vertegenwoordigers van de
Burgerwacht en de Luchtbescherming en van de
V.V.H. en ds. Buffinga van Rotterdam, den
spreker van dezen avond.
De voorzitter deelde verder mede, dat de burgemeester van Hillegersberg, de heer F. H. van
Kempen, en overste W. A. C. van Dam verhinderd waren.
Vervolgens is het eerste gedeelte van de
Landstormfilm "Nederland, let op Uw saeck"
gedraaid.
Ds. Buffinga, Geref. predikant te Rotterdam
en lid van de Gewestelijke Landstormcommissie, wees in zijn rede op de dreigende machten
van bolsjewisme en nationaal socialisme, die,
als ze tot heerschappij komen, noodlottig zijn
voor godsdienst en gewetensvrijheid.
Kolonel A. C. de Neeve, voorzitter van de
Gewestelijke Landstormcommissie Rotterdam,
reikte daarop den Klaverbladwisselbeker uit
aan de afd. Schiebroek als eersten prijs, en den
tweedén en den derden prijs aan Terbregge en
Hillegersberg.
Daarna volgden het tweede deel van de Landstormfilm en de film "Ons Prinsesje loopt."

Meliskerke. 14 Mrt. vergaderde de pl. afdeeling, welke druk was bezocht. De heer Flach
opende de vergadering, heette de aanwezigen
hartelijk welkom en zeide dat, alvorens tot het
huishoudelijke gedeelte der vergadering over te
gaan, hij den secretaris der Gewestelijke Landstormcommîssie gaarne gelegenheid gaf enkele
films te vertoonen. Achtereenvolgens werden
nu vertoond de vaandeluitreiking te Ede, de
districtswedstrijd te Goes, een mobilisatiefilm
en tot slot een Indische cultuurfilm. Met groote
aandacht werd een en ander gevolgd. De heer
Eckhardt hield een toespraak, waarbij hij de
aanwezigen aanspoorde juist in deze dagen
paraat te blijven, en het devies "Je Maintiendrai'' niet te verloochenen,
De heer Flach, die den inmiddels binnengekomen burgemeester van Meliskerke op hartelijke wijze verwelkomd had, dankte den heer
Eckhardt voor zijn woorden.
Verschillende vragen werden beantwoord.
Wederom kwam de kwestie Motordienst ter
sprake. De secretaris der gewestelijke commissie toonde echter aan dat beide korpsen geheel afzonderlijke korpsen zijn. Hij wees op de
artikelen daarover in Het Landstormblad, en
wist allen mogelijken twijfel geheel weg te nemen, zoodat allen zeer bevredigd waren met
het antwoord.
Nadat de burgemeester nog een opwekkende
toespraak had gehouden tot de aanwezigen,
sloot de voorzitter deze zeer nuttige en gezellige bijeenkomst.

Hollandscheveld. 13 Maart werd in de Geref.
kerk een filmavond gehouden. Onder de aan-

Melissant. Film-avond afd. B.V.L. op 12 Mrt.
Om 7 uur n.m. opent de voorzitter der pl. comm.,

Driebergen-Rijsenburg. Op Woensdag 13
Maart hield de afdeeling een filmavond in
,,Utile Dulci", welke zeer goed bezocht was.
De voorzitter der Plaatselijke Landstorm
Commissie, gen. Keppel Hesselink, sprak het
openingswoord. Hij heette vele autoriteiten welkom en bracht dank aan de afd. ,,0. en 0." ter
plaatse, voor de medewerking op muzikaal gebied. Het militair strijkje uit het kantonnement
en de heer Alterino, tenor, werkten muzikaal en
vocaal mede.
Vele officieren en B.V.L.-ers, ook uit het
kantonnement, waren aanwezig.
De propagandist der N.L.-Commissie, mr. H.
de Boer, hield een boeiende rede, welke grooten indruk maakte.

Haelen. Dezer dagen heeft de jaarvergade•
ring plaats gehad van het Landstormkorps Limburgsche Jagers afd. Haelen.
De voorzitter, de heer Th. Brentjens, heette
allen welkom en in het bijzonder den heer
Krijns, pastoor, geestelijk adviseur.
Spr. constateerde dat deze vergadering niet
druk bezocht kon zijn in verband met het feit
dat 23 leden gemobiliseerd zijn.
Hierna bracht de heer Biermans, secretarispenningmeester, het financieel verslag en het
jaarverslag uit, die werden goedgekeurd.
De voorzitter bracht dank aan den secretarispenningmeester voor zijn accuraat verslag en
richtte een bijzonder woord van dank tot den
heer burgemeester en den gemeenteraad voor
het subsidie in den vorm van een kerstgeschenk
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de heer W. P. Vogelaar, de vergadering door
het le couplet van het Wilhelmus te IateJ.
zingen. Daarna verwelkomt de voorzitter der
Gewestelijke Landstormcommissie burgemeester
den Hollander, met verdere leden der Gew.
Comm., zooals ook de leden afd. Dirksland en
Herkingen en alle andere aanwezigen. Vertoond wordt: .,Nederland let op Uw saeck", dat
reusachtig in den smaak viel van het publiek.
Vervolgens spreekt de voorzitter der Gew.
Comm. een kort woord tot versteviging van den
band tusschen de B.V.L-ers, met als slot, zich
als één man te scharen rondom onzen Oranjetroon.
Ondertusschen wordt gelegenheid gegeven tot
verkoop van foto's van Prinses Beatrix, ten bate
van 0. en 0. voor onze militairen, waarna wordt
vertoond de film "Ons Prinsesje loopt", waar
veel animo voor was.
Aan het einde gekomen zijnde van dezen zoo
schitterend öeslaagden avond, zegt de voorzitter der PI. Comm. den voorzitter en leden der
Gew. Comm. en verdere aanwezigen hartelijk
dank voor hun belangstelling en hoopt dat deze
avond mee zal werken tot opbouw van onzen
B.V.L.

Nijeveen. 15 Mrt. hield de afdeeling een
Landstorm-avond in de zaal van den heer Oosting. De voorzitter van de plaaselijke commissie, burgemeester Van Veen, sprak het openingswoord en heette in het bijzonder welkom
mr. de Bruyn en den burgemeester van Meppel, D. baron Mackay, die zich bereid had verklaard dezen avond een rede te houden. Nadat men gezamenlijk het Wilhelmus had gezongen, deelde de voorzitter mee, dat de plaatselijke leider, de heer A. Keizer, door drukke
werkzaamheden genoodzaakt was voor deze
functie te bedanken. Waardeerende woorden
wijdde spr. aan den heer Keizer, die steeds een
zeer actief leider is geweest. Hierna droeg de
voorzitter de functie van plaatselijk leider over
aan den heer H. van Bentum. De heer De Bruyn
sprak als secretaris der gewestelijke commissie
den heer Keizer hartelijk toe en sprak de hoop
uit, dat ook de samenwerking met den heer Van
Bentum goed zou mogen zijn. De heer De Bruyn
reikte het brevet van koningsschutter uit aan
den heer H. van Rossum te Veendijk en verder
een brevet aan H. Hoorn en M. Westerveen.
De heer Keizer sprak hierna zijn afscheidswoord als plaatselijk leider. Spr. hoopte, dat
de heer Van Bentum zijn taak met toewijding
zou vervullen en dankte allen, die met hem
hebben samengewerkt, in het bijzonder mr. de
Bruyn en den heer R. Kooiker, plaatselijk leider van de Burgerwacht.
Vervolgens werd de film "Ons Prinsesje
loopt" vertoond, welke een kostelijk beeld geeft
van de eerste pasjes van prinses Beatrix. Hierna volgde het eerste deel van de film "Nederland, Iet op Uw saeck", daarna de rede van
den burgemeester van Meppel. Ook de heer De
Bruyn hield nog een korte rede.
Nunspeet. 12 Mrt. hield de Afd. een avond
in de zaal van wed. Krol.
De voorzitter, de heer D. J. Velsink, opende
met een welkomstwoord aan leden, pl. comm. en
andere genoodigden en maakte bekend dat 2
der gemobiliseerde leden bericht van verhindering gezonden hadden, wat getuigde van meeleven.
Na het zingen van het Wilhelmus werd overgegaan tot de vertooning van dè film "Prinses
Beatrix loopt". Deze aardige opnamen, die door
Z.K.H. Prins Bernhard zelf gemaakt waren,
viel bij het publiek goed in den smaak, getuige
het herhaaldelijk lachen.
Hierna werd de leger en Vlootfilm vertoond,
.,Nederland Iet op Uw saeck". Het waren opnamen uit ons land en Indië en gaven duidelijk
weer ons gemoderniseerde weermachtapparaat.
Ter afwisseling kregen we opnamen uit het leven van onze Kon. familie te zien.
In het slotwoord van den voorzitter sprak
deze den wensch uit, dat God het verhoeden
mocht, dat leger en vloot daadwerkelijk gebruikt zouden moeten worden.
Spr. bracht nog dank voor dezen geslaagden
avond, waarop de pl. afd. met trots mag terugzien, waarna ieder voldaan huiswaarts ging.
Oostburg, Op 28 Maart kwam de afdeeling
in vergadering bijeen. Aanvankelijk scheen het
slechte weer oorzaak te zullen worden van een
matige opkomst. Gelukkig bleek dat uiteindelijk
niet waar te zijn en was de opkomst toch nog
goed te noemen. De heer Brakman opende bij
ontstentenis van den burgemeester de vergadering en gaf dadelijk het woord aan den heer
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Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V.
J. G. Eckhardt, die eerst enkele films over den
Landstorm vertoonde.
Daarna zette hij in een toespraak uiteen, hoe
noodig het is, dat thans de B.V.L. paraat is.
Niemand weet, wat de toekomst zal brengen.
Wel weten we, dat eens de vrede geteekend zal
worden. Wat dan de reacties zullen zijn is ons
onbekend. En omdat we niet in de toekomst
kunnen schouwen en dus niet weten, wat er
zal gebeuren, moeten we thans op ons qui vive
zijn en moet de B.V.L. paraat blijven om op alle
eventualiteiten te zijn voorbereid.
De kleurenfilm "Curaçao" werd daarna vertoond.
Nadat nog enkele vragen door den heer Eckhardt waren beantwoord, sloot de heer Brakman dezen zeer geslaagden avond.

Opperdoes, B.V.L. afd. en Burgerwacht hielden 15 Maart in café Masereeuw een gecombineerde jaarvergadering, mede in verband met
het afscheid van den voorzitter, burgemeester
de Bruyne, die als zoodanig is benoemd te Sleewijk en Werkendam.
Mede waren aanwezig de heeren burgemeester
Middelhoff en Ottenbros, respectievelijk voorzitter en secretaris in 't Verband "Alkmaar",
die beiden een bezielend woord spraken en
aanmoedigden om vooral in deze dagen paraat
te zijn en pal te staan voor ons Vorstenhuis en
Vaderland.
Ook de commandant der Burgerwacht alsmede de plaatselijk leider van den B.V.L. brachten een keurig jaarverslag ten gehoore. Verschillende toespraken werden gehouden en
woorden van dank gebracht aan den scheidenden voorzitter voor den geboden steun en meeleven in deze achttal jaren betoond. Er was
een goede opkomst en gezellige vergadering,
die door den voorzitter werd gesloten met een
woord van dank aan alle sprekers en met de
beste wenschen voor den Opperdoeser B.V.L. en
Burgerwacht.
Oud-Beijerland. Woensdagavond 28 Februari
heeft de afd. Oud-Beijerland een avond gehouden in de Chr. Kleuterschool aan de Prins
Hendrikstraat. De avond werd geopend met het
gezamenlijk zingen van het Wilhelmus, waarna
de vice-voorzitter, ds. J. D. Kleijne, bij afwezigheid van dr. Boerman, die door ziekte verhinderd was, een welkomstwoord richtte tot
den heer burgemeester van Heerjansdam, jhr.
Beelaerts van Blokland, tot burgemeester en
wethouders onzer gemeente, alsmede tot de
heeren mr. de Boer en luitenant v. d. Mast. Na
in korte trekken het doel van den B.V.L. uiteengezet te hebben, werd het eerste gedeelte
van de film "Nederland, let op Uw saeck" vertoond, waardoor de aanwezigen een goeden kijk
kregen op de taak van ons leger te land. Na
dit eerste gedeelte kreeg mr. de Boer, de spreker van dezen avond, het woord. Spr. toonde
in een temperamentvolle rede met feiten uit de
geschiedenis aan dat het huis van Oranje te
allen tijde de wapenspreuk: .,Je maintiendrai"
getrouw was gebleven. Het langdurig applaus
dat spr. na afloop van zijn rede ten deel viel,
bewees dat zijn betoog bij het gehoor was ingeslagen. Uit volle borst zongen de aanwezigen
"Wij willen Neerland houden". Onder den
titel: .,Wat nu?" volgde het aanbieden van het
eere-voorzitterschap van de afd. Oud-Beijerland aan burgemeester Diepenhorst. Dit geschiedde met een korte toespraak door jhr. Beelaerts van Blokland, waarna door burgemeester Diepenhorst dank werd gebracht en de toezegging deed alles te zullen doen wat in zijn
vermogen lag om den B.V.L. te steunen. Vervolgens werd aan B. en W. door den heer A. P.
van Belle een beeld aangeboden voor het gerestaureerde raadhuis, voorstellende een landman steunende op een spade met het geweer op
den rug ten teeken van waakzaamheid. Zooals
men weet is dit het embleem van den B.V.L.
Onder dankzegging van den burgemeester werd
dit geschenk door B. en W. aanvaard met de
belofte dat het een eereplaats in ons raadhuis
zou innemen. Na de pauze, waarin den aanwezigen
versnaperingen
werden
aangeboden,
volgde het tweede deel van de film "Nederland, let op Uw saeck", waarin de taak der
marine werd te zien gegeven. Nadat nog de
film van de mobilisatie 1939 was afgedraaid
werd een aanvang gemaakt met de alombekende,
door Z.K.H. Prins Bernhard vervaardigde film
"Ons Prinsesje loopt", een waardig besluit van
dezen goedgeslaagden avond. Het was reeds vrij
laat toen de heer A. P. v. Belle zijn slotwoord
sprak.
Ouderkerk a. d, IJssel (Z.-H.). Onder geweldige belangstelling hield de plaatselijke landstormcommissie met de leden en donateurs op
1 Maart jl. in de bovenzaal van de "Harmonie"
haar jaarlijksche vergadering.
De voorzitter, de heer P. G. Visser, candidaat-notaris, alhier, riep alle aanwezigen een
hartelijk welkom toe, in het bijzonder mr. F. J.
van Beeck Calkoen, burgemeester der gemeente Ouderkerk a. d. IJssel, de heer Van der
Mast, als vertegenwoordiger van den overste
mr. van Dam te Rotterdam, de heeren Dercksen
en Pot, respect. voorzitter en wnd. secretaris
van de Gewestelijke Landstormcommissie te
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Gouda, alsmede de afgevaardigden van de afdeelingen te Stolwijk en Nieuwerkerk a. d.
IJssel. Verder deelde hij mede dat vanwege de
enorme belangstelling de plaatselijke commissie nu reeds het voornemen had dezen avond
nog e~nmaal te herhalen.
Vervolgens kreeg burgemeester van Beeck
Calkoen het woord, waarna de secretaris der
pl. comm., de heer C. J. Hoogendijk, lid van de
Prov. St. van Z.H., het jaarverslag uitbracht.
Ongeveer de helft der leden is gemobilis.eerd in
actieven dienst. Aan hen allen werd een St.
Nicolaasverrassing j!ezonden, hetgeen zeer op
prijs werd gesteld. Het ledental bedroeg 100.
Uit het financieel verslag van den penningmeester, den heer N. van Wijk, bleek, dat de
totale inkomsten bedroegen f 256.47, de uitgaven f 232.-, zoodat er een batig saldo was van
f 24.47. Het aantal donateurs (75) bleef stabiel.
Het uitreiken van Oranje-cocardes door de
dames Vermeer en Kwakernaak bracht de mooie
som op van f 19.40.
Hierna bracht de film "Ons Prinsesje loopt"
de aanwezigen in verrukking. Daarop sprak de
voorzitter der Gew. Landstormcomm., de heer
Dercksen uit Gouda, waarna de heer G. J. J.
Pot, wnd. secretaris van de Gew. Comm. te
Gouda, de prijzen uitreikte, welke in den afgeloopen zomer op <ie verbandsschietwedstrijden
te Gouda werden behaald.
De volgende prijzen werden uitgereikt:
Koningschutters: 1. C. Horsman 95 p.; 2. J.
Slingerland 95 p.
Scherpschutters: 1. J. M. Noorlander 96 p.;
2. C. Hoogendijk J.Mzn. 95 p.; 3. G. Burger Dzn.
95 p.
Schutters le klasse: 1. G. de Jong 89 p.
Schutters 2e klasse: 1. G. Vis 96 p.
Vrije Baan: 1. G. Burger Dzn. 85 p.
Vaste Baan: 1. C. Horsman 139 p.
Geluksbaan: 1. A. van Soest 271 p.; 2. W. van
Dam 267 p.
Een stormachtig applaus brak los toen de
heer Pot mededeelde dat de Afd. met een vijftal in den korpswedstrijd den 2en prijs, een
zilveren medaille, had behaald. Hij feliciteerde ·
de Afd. hiermede en zei dat de Ouderkerksche
schutters ver buiten de gemeente Ouderkerk
bekend zijn.
Tenslotte draaide de klankfifm "Nederland
let uw Uw saeck", waarin men een indruk kreeg
van de versterking van . onze grenzen en kusten en van de paraatheid van ons leger.
De voorzitter, de heer Visser, dankte tenslotte
allen voor hun medewerking, waarna de schitterend geslaagde vergadering na het zingen van
het tweede couplet van het "Wilhelmus" werd
gesloten.

Oud-Vossemeer. Op 15 Maart kwam de Afd.
in vergadering bijeen. Aanwezig waren de plaatselijke commandant kapitein Jansen, de pl.
voorzitter, alle commissieleden, vele landstormers, huisgenooten van gemobiliseerde landstormers, gelegerde militairen en de secretaris
der Gewestelijke Commissie Zeeland, de heer
J. G. Eckhardt.
De burgemeester van Oud-Vossemeer sprak
een openingsrede uit, waarin hij wees op den
benarden tijd, waarin we leven, maar ook de
groote zegeningen naar voren bracht, die wij
als Nederlanders nog bezitten. De secretaris
der afdeeling leverde daarna een keurig jaarverslag, evenals plaatselijk leider en penningmeester.
Hierop werden films vertoond over Zeeland
en Indië.
Vooral de film, waarop de landstormers hun
eigen beeld zagen verschijnen, viel zeer in den
smaak.
De heer Eckhardt hield een toespraak over
de paraatheid van den B.V.L. in dezen tijd.
Nadat nog enkele gestelde vragen werden
beantwoord ,e n allen dank werd gebracht, die
dezen avond hebben doen slagen, werd besloten
met het zingen van het Wilhelmus.
Overloon. Te Overloon hield de B.V.L. op
27 Maart haar jaarvergadering en tevens prijsuitreiking. De vergadering stond onder leiding
van den voorzitter A. H. Janssen. Aanwezig
waren de heer pastoor, enkele raadsleden, een
groot aantal leden zoover zij niet zijn gemobiliseerd, en met verlof zijnde gemobiliseerden en
verdere belangstellenden.
De pastoor sprak een opwekkend woord. Vervolgens bracht de pl. leider C. Bloemen verslag
uit over het afgeloopen jaar.
Dan ging de voorzitter over tot het uitreiken
der prijzen van de in den afgeloopen zomer gehouden schietwedstrijden. Niet minder dan 52
prachtige prijzen waren hiervoor beschikbaar
gesteld, dus alle leden, welke hadden deelgenomen aan de wedstrijden, ontvingen een prijs.
Eerste prijs behaalde Jean Crooymans Wzn.;
tweede prijs C. Bloemen; 3e. W. Creemers.
Ovezande. Op 20 Maart vergaderde alhier
de pl. afd. De zaal was vol, toen burgemeester
Elkhuizen de bijeenkomst opende. Hij verwelkomde in hartelijke bewoordingen de talrijke
aanwezigen en gaf het woord aan den secretaris
der Gewestelijke Landstormcommissie, den heer
Eckhardt, die alvorens enkele vragen te beantwoorden, den burgemeester dankte voor zijn
vriendelijke woorden en de inwoners van Ove-
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zande van harte geluk wenschte met het bezit
van een eigen burgemeester. Hij gaf den burgemeester de verzekering, dat hij als voorzitter
der afdeeling van den B.V.L. te Ovezande een
mooien en prettigen werkkring heeft gevonden,
en hoopte als zoodanig veel en aangenaam met
hem te zullen samenwerken. Vertoond werd een
mooie gekleurde cultuurfilm.
De secretaris-penningmeester der afdeeling,
de heer de Jonge, leverde een keurig jaarverslag. Na de pauze sprak de heer Eckhardt een
rede uit. Daarna werd nog vertoond de film
.,Zeeuwsch Verband 1939", waarna de voorzitter de vergadering sloot en het eerste couplet
van het Wilhelmus liet zingen.

Poortugaal. De heeren J. van der Leen en
C. M. de Zeeuw hebben zitting genomen in de
Plaatselijke Commissie Poortugaal.
Putten. B.V.L. Voor vele leden en genoodigden gaf de afd. Putten Maandag 11 Maart jl.
in Paviljoen de Instuif v.h. Chr" Nat. Vakverbond, een filmavond. De bijeenkomst werd o.a.
bijgewoond door Jhr. M. L. van Geen, eerevoorzitter pl. commissie, Jhr. dr. J. M. van
Haersma de With en ds. J. C. Wolthers, pl.
commissieleden, reserve-luitenant kolonel C. J.
C. Janssen en H. J. Kraaij, gewestelijke commissieleden en de heeren C. V ervoorn, commandant, en not. D. C. Neervoort, bestuurslid Puttensche Burgerwacht en den heer D. Veefkind
van de Oranjevereeniging.
Ds. G. de Jager, voorzitter van de pl. commissie, opende de samenkomst, waarna staande
het le en 6e couplet van het Wilhelmus werd
gezongen.
Vervolgens werd de film 11 Ons Prinsesje
loopt", eigen opname van Z.K.H. Prins Bernhard, vertoond, welke bij de aanwezigen zeer
werd gewaardeerd en meermalen vroolijkheid
veroorzaakte.
Daarna volgde een lezing door res.-luitenant
E. Hop, met als onderwerp "1672, Zonder
Oranje verloren, met Oranje behouden", waarin
hij wees op de toenmalige benarde omstandigheden van Nederland, toen de bevolking redeloos, de regeering radeloos en het land reddeloos was, doch Oranje in den persoon van
Stadhouder Willem III, uitkomst bracht en ons
land niet onder vreemde overheersching kwam.
Luitenant Hop had veel succes met zijn klemmend betoog.
Hierna was het pauze, waarin den aanwezigen
een kopje thee werd aangeboden.
Na de pauze werd op het podium een decor
opgesteld, voorstellende het embleem van den
B.V.L. 11 Als 't moet", waarvoor een schutter
plaats nam, bezig op het land, doch het geweer
bij de hand, om in tijden van gevaar onmiddellijk klaar te zijn om de overheid te steunen bij
de handhaving van het wettig gezag, rondom
den troon van Oranje, waarvoor duizenden
landstormers gereed zijn, hartelijk applaus.
Hierna volgde de hoofdfilm "Nederland, let
op Uw saeck", waarin tot uiting komt dat het
Nederlandsche Leger, de vloot en de luchtmacht paraat zijn, waarop ook veel bijval
volgde.
Tot slot sprak ds. de Jager een afscheidswoord, waarna staande werd gezongen: .,Zij
zullen het niet hebben" en allen voldaan huiswaarts keerden.
Raalte. 21 Mrt. werd alhier een schietwedstrijd gehouden (driemanswedstrijd) voor militairen, georganiseerd door de ontspanningscommissie van den B.V.L.
De uitslag was als volgt: v. Groen 47 pt., G.
Prent 52 pt., Veningen 51 pt., Wijnhout 47 pt.,
C. v. d. Pol 52 pt. en Dijkslag 55 pt.
De prijzen bestonden uit luxe voorwerpen.
Schalkhaar, 4 April werd er in café Berghuis
een filmavond gehouden door de afdeeling in
de gemeente Diepenveen. Niettegenstaande dit
de vier,d e vertooning was van de klankfilm "Nederland let op Uw saeck", .,Het veertigjarige
regeeringsjubileum van H.M. de Koningin" en
"Ons Prinsesje loopt", was de zaal toch weer
tot in alle hoeken bezet. Wel een teeken dus
dat de B.V.L. in Diepenveen nog wel paraat
is en zich niet in slaap laat wiegen.
Het openingswoord werd gehouden door burgemeester Arriens uit Diepenveen, die in een
gloedvolle rede het doel van den B.V.L. .sin<ls
1918 uiteenzette en de aanwezige huisgenooten,
familie en vrienden aanspoorde om op dien
weg voort te gaan. Een eeresaluut bracht spreker aan den plaatselijken leider, den heer Van
Oosten, voor het vele werk dat deze voor den
B.V.L. verrichtte en aan wien het te danken
was, dat in vier buurtschappen in zijn gemeente in den afgeloopen winter een propa-
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ganda-filmavond was gehouden en immer met
volle zalen.
Verder verzocht spreker de familieleden een
groet te schrijven uit deze zaal aan onze gemobiliseerden.
Op deze rede volgde een oorverdoovend
applaus.
.
.
Hierna werden de films vertoond, die evenals in de overige buurtschappen met veel aandacht werden gevolgd.
In de pauze werden door den burgemeester de
brevetten en medailles voor koning- en scherpschutters uitgereikt.
Bevorderd tot Koningschutters werden: H.
Assink te Schalkhaar, W. J. Mulder te Schalkhaar, G. J. Nieuwenhuis te Diepenveen en A.
Saris te Schalkhaar.
Bevorderd tot Scherpschutters werden: G. _H.
Lentelink te Schalkhaar, B. J. Maten te Diepenveen, G. J. Vrielink te Diepenveen en A. J.
Zweers te Diepenveen.

Schoondijke, Dezer dagen kwam de afd~eling Schoondijke van den B.V.L. in vergadermg
bijeen. De bijeenkomst was goed bezet. Burgemeester Roosevelt heette de aanwezigen hartelijk welkom. Hij zette in een toespraak het doel
van dezen avond uiteen. Hij richtte zich vooral
tot de aanwezi1!e vrouwen, die hij opwekte
haar mannen aan te zetten om trouw te blijven aan de eens gegeven belofte. Vertoond
werd daarna een film over het Landstormkorps
Zeeuwsch Verband. In de pauze werd namens
den B.V.L. een kopje thee aangeboden. Na ~e
pauze sprak de heer J. G. Eckhardt, secretans
der Gewestelijke Landstormcommissie Zeeland.
Nog vertoond werd de prachtige kleurenfilm
"Curaçao", waarna de voorzitter met d:1nk aan
allen, die tot het slagen dezer vergadermg hadden bijgedragen, deze mooie en zeer goed geslaagde bijeenkomst sloot.
Schore. 18 Mrt. vergaderde de afdeeling
Schore onder voorzitterschap van den burgemeester. Vele leden van de afdeeling waren opgekomen, terwijl ook aanwezig waren alle leden
van de plaatselijke commissie en de secretaris
van het Zeeuwsch Ver band.
Na een openingswoord van den voorzitter
bracht de penningmeester verslag uit aangaande de geldmiddelen, terwijl diverse vragen betreffende den gang van zaken werden besproken. Zoo spoedig mogelijk zal een aanv_a ng gemaakt worden met de schietoefeningen.
Na de pauze werd het woord gevoerd door
den heer Eckhardt, secretaris van het Zeeuwsch
Verband, die in opwekkende en bezielende woorden het groote belang van het instituut naar
voren bracht. Nadat ook de heeren M. in 't
A,nker en P. M. Stevense nog het woord ha·d den gevoerd, werd deze aangename bijeenkomst
door den voorzitter gesloten.
St. Maartensdijk. In "Rehoboth" hield de afdeeling op 8 Maart haar jaarvergadering. De
voorzitter ooende de vergadering met een bijzonder woord van welkom tot den secretaris
van de Gewestelijke Landstormcommissie en
tot de vrouwen en verloofden van die leden,
welke thans wegens de mobilisatie niet tegenwoordig konden zijn.
Nadat door den voorzitter een uiteenzetting
was gegeven over het verschil in positie van
een lid van den B.V.L. en een lid van het Landstormkorps-motordienst, kreeg de plaatselijke
leider, de heer de Graai', de gelegenheid tot het
voorlezen van het jaarverslag. Door de goede
zorgen van mevrouw Eckhardt werden de aanwezigen, ongeveer 70 in getal, getracteerd op
een koP._je thee met toebehooren, waarna door
den voorzitter drie nieuwe leden in de plaatselijke commissie werden geïnstalleerd.
De secretaris van het Gewest hield daarna
een toespraak tot de vergadering over het gevaar van het communisme. Na de pauze volgde
een filmvoorstelling, bestaande uit de Zeeuwsche landstormfilm, eenige militaire films, benevens nog 2 films betreffende het leven in
Indië. Het was al laat toen sluiting volgde.
Sint Pancras, De B.V.L. hield hare jaarvergadering ten huize van W. Verkuil op Dinsdag
12 Maart.
De voorzitter, burgemeester Kroonenburg,
opende de vergadering met alle aanwezigen een
welkom toe te roepen, in het bijzonder den
heer Ottenbros en pater de Hart.
Daarna kreeg de secretaris, de heer H. Hart,
gelegenheid de notulen voor te lezen van de
voorgaande vergadering.
Daarna verkreeg de heer Ottenbros het
woord, die tevens uiteenzette het verschil tusschen B.V.L. en de Landstorm, dat door velen
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onder één woord wordt genoemd en toch niets
met elkander te maken hebben.
Burgemeester Kroonenburg, den spreker dankende gaf daarna het woord aan pater
de H~rt, welke een gloedvolle rede hield, die
door de aanwezigen met aandacht gevolgd
werd. Voorts deelde de pl. leider, de heer C. de
Waal, mede, dat we wederom met de schietoefeningen mogen beginnen, welke van den zomer een aanvang zullen nemen.
Hierna volgde de rondvraag, waarvan door
enkele aanwezigen gebruik werd gemaakt.
.
Tot slot dankte de voorzitter alle aanwezigen en de sprekers voor het slagen van dezen
avond.

Smilde, In het lokaal voor Chr. Belangen
had door den plaatselijken voorzitter van den
B.V.L., burgemeester Gerrits, de prij~_uitreiking
plaats van de gehouden schietwedstnJde1;1; Aan
42 leden werden prijzen uitgereikt, terw1Jl aan
den heer R. v. d. Veen een medaille wegens
koningsschutterschap werd uigereikt, vanwege
de gewestelijke commissie.
.
Ds. de Wijk sprak een woord van afscheid
tot den voorzitter wegens vertrek naar elders.
Hem werd vanwege de afd. een bureaulamp aangeboden. Tot slot sprak de plaatselijke leider,
de heer Oosterwijk, een woord van waardeering voor het werk door den scheidenden yoorzitter verricht. Besloten werd met het zmgen
van "Mijn schilt ende betrouwen".
Terbregge. De jaarlijksche korpswedstrijd om
den Klaverblad-wisselbeker is 22 Maart door
den B.V.L. in het gymnastieklokaal gehouden.
Wethouder W. L. M. Daniels, voorzitter van
de afdeeling Hillegersberg van den B.V.L., en
de heer F . D. van der Mast, secretaris van het
gewest, bevonden zich onder de belangstellenden.
De afd. Schiebroek behaalde den eersten
prijs met 707 punten, de twee,de prijs werd behaald door de af.tl. Terbregge met 692 r.unten
en de afd. Hillegersberg den derden pnJS met
666 punten. De wisselbeker valt n1;1 ten de_el
aan Schiebroek. Hij was in het bezit van Hillegersberg.
Tholen. 19 Mrt. ha,d een gezellige avond
plaats van de Ie-d en van den B.V.L. en hun
huisgenooten, in de zaal van <le w.e,d. Hoek.
De voorzitter, burgemeester . v. d. ~oeven,
opende deze bijeenkomst en nep speciaal het
welkom toe aan overste Bruins. Spr. wees op
de opkomst van den B.V.L. in 1918 na de gehouden staatsgreep, waarvoor de kansen, al~us
spr., na het ':!ndigen _v1;1n dezen oorlog, met
minder groot z1Jn. Spr. JUichte het toe, dat do<_>r
deze huishoudelijke bijeenkomsten den band m
de B.V.L.-kringen versterkt wordt.
.
Hierna vertoonde de secr. een natuurfilm
over Curaçao. In ,d e pauze wer,d een consumptie aangeboden, waarna ,d e heer Eckhardt_ een
lezing hield over h~t do~! v~n ~~t Instituut
B.V.L. Spr. stond mtvoeng stil b1J ,d e vraag:
"Waarom moet de B.V.L. in ,d eze dagen van
oorlog blijven voortbestaan en waarom moet
de paraatheid van den B.V.L. worden opg~voerd"? Vooral weer spr. op het gevaar mt
Moskou ook voor ons land. Na het vertoonen
van een Zeeuwsche B.V.L.-film sprak overste
Bruins een gemoedelijk, doch ernstig slotwoord.
De voorzitter bracht aan het einde van dezen
avond den spr. en mevr. Hoek, voor het gratis
afstaan van haar zaal, een woord van dank,
waarna spontaan het Wilhelmus werd gezongen.
Vroomshoop. In de bovenzaal van hotel_ Kuhlman hield 18 Mrt. de afd. een vergadering.
De voorzitter, wethouder B. J. Stegeman,
opende deze vergadering met het uitspreken
van het "Onze Va-d er", waarna door de verga,d ering staande gezongen werden twee coupletten van het "Wilhelmus". Vervolgens sprak
de voorzitter een kort openingswoor-d en verwelkomde in het bijzonder burgemeester Bramer van Den Ham, eere-voorzitter der afdeeîing den voorzitter van het Twentsch Verband den heer Van Heek en diens echtgenoote,
burg;meester Banning van Weerselo, secretaris
van het Twentsch Verband, ,ds. en mevr. Tammens, ds. en mevr. Geuchies, ds. J. H. Broek
Roelofs, candidaat W. Kreuzen, ,d e afgevaardigden van naburige afdeelingen, oud-burgemeester J. J. Beukenkamp, had bericht van
verhindering gezonden.
Burgemeester Bramer herdacht de ge~obiliseerde leden van den B.V.L. en hun hmsgenooten en wees op de noodzaak van het voortbestaan van den B.V.L.
De heer Van Heek sprak zijn waardeering
uit over de groote opkomst naar deze vergadering en zei-de, dat mocht een herhaling van
1918 plaats hebben, men den B.V.L. paraat zou
vinden. Maar, vraagt spr., wat is nu het doel
en de werkwijze van den B.V.L. in dezen tijd?
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SrPECIAAL RONDCARTONNAGES
Het verleenen van steun aan de overheid en
de consolidatie van den B.V.L. door vergaderingen en legerdagen. De B.V.L. blijve paraa.~
en trouw aan het Oranjehuis dan zullen WIJ
zijn vrije Nederlanders in èen vrij Nederla?d.
Vervolgens werd door burgemeester. Bannmg
een film vertoond van den Legerdag, m Twenthe gehouden in Juni 1939.
Na de pauze, waarin ververschingen _werden
aangeboden, sprak burgemeester Ban~m~ een
kort woord en verbond daaraan de pnJs17~td~eling der schietwedstrijden in 1939. De pnJswmnaars waren:
Koningschutter: de heer P. T. Terpstra.
Soherpschutters: 1e pr. W. C. Westera, 2e pr.
W. Keddeman; 3e pr. J. Mulder. Schutters 1e
klas: 1e pr. W. de Raad, 2e pr. F. Staarman, 3e
pr. J. v. d. Haar. Schutters 2e klas: 1e _Pr , R.
Kassies, 2e pr. R. Bos, 3e pr. H. Gernts, 4e
pr. W. Laarman.
Aan den heer J. Warringa werd onder dank
voor hetgeen hij is geweest voor den B.Y,.L.,
wegens het bereiken van de gestelde leefhJdsgrens, een ontslagbrief uitgereikt.
.
Burg. Banning vergastte de aanwezigen n<_>gmaals op een filmvertooning, nu een prachtige
natuurfilm uit Duitschland.
Ds. Tammens sprak over de taak van d::n
B.V.L. en zei dat die bestaat in het trouw bhJven aan Koningin en Vaderland, ook en vooral
als anderen ontrouw zijn, en eindigde met te
wijzen op Jezus Christus, Die de bron is van
getrouwheid.
.
Nadat nog een humoristische teeke?film was
verloond, die zeer in den smaak viel, sprak
ds. B. Geuchies van Daarlerveen _en legde den
nadruk op de preventieve werkmg van den
B.V.L. Hij wekte allen, die daarvoor in aanmerking komen oo de gelederen van -d en B.V.L.
te versterken.
Nadat de voorzitter nog dank had gebracht
aan allen die dezen avond medewerkten, slo<_>t
hij ,d e vergadering en ging ds. Tammens voor m
dankgebed.

Wemeldinge. 14 Mrt. hield d_e a~d. Wemeldinge ,h aar jaarlijksche vergad':rmg m de voormalige bewaarschool. De voorzitter, _burgemeester Willemsen, heette de aanwezigen, waaronder de heer Eckhardt en diens vader, hartelijk welkom. Spr. z~ide dat we wel o_nder ze er
bijzondere omstandigheden op -~eze Jaarvergadering bijeen ·komen. L-;ten .:V-1J ~open dat ~r
spoedig lichtpunten te zien ZIJD, d~e er op WIJzen dat wij onder betere omstandigheden kunnen vergaderen als op het oogenblik. De heer
Eckhardt het woord verkrijgende, dankt de
voorzitte; voor ,de tot hem en zijn vader gerichte woorden van welkom. Spr. ving met de
bekende rede aan en richtte zich ditmaal tot
de vrouwen, die volgens spr., een tweede front
vormen. Spr. zeide tot iedereen, wanneer het
zoover mag komen, dat de demobilisatie plaats
heeft, de gedemobiliseerden niet in hand.en mogen vallen van het communisme, zooals _m 1918.
Na afloop zijner rede werden nog eemge cultuurfilms vertoond uit Indië en vervolgens een
militaire film van de mobilisatie 1939. De voorzitter dankte den heer Eckhardt voor zijn rede
en de vertoonde films, welke met groote aandacht waren gevolgd .Verder wenschte hij hem
voor het werk van den B.V.L. het allerbeste
toe.
Uit het verslag van den penningmeester
bleek, dat de kas sloot met 'n batig saldo van
f 47.15. Met het zingen van twee c~upletten
van het Wilhe1mus werd de vergadermg door
den voorzitter gesloten.
Wirdum. De Bijzondere Vrijwillige Landstorm
afd. Wirdum en Wijtgaar-d, hield 7 Maart een
filmavond in ,d e Geref. kerk alhier. De leiding
berustte bij den heer J. Leutscher. Vertoond
werden de klankfilm van Ne<lerland's Leger
en Vloot ,Nederland, let op uw saeck", flitsen
van den landdag in 1939 te Sexbierum alsmede
de "Prinses Beatrix-film".
· Als sprekers traden op pater Veldkamp, van
Drachten en de heer S. Santema, van Oosterend. Zoowel de films als het gesprokene werden met aandacht gevolgd. De kerk was geheel
bezet.
Wolphaartsdijk, 12 Mrt. hield de afd. haar
verga,d ering in de zaal van den heer J. Poley.
De burgemeester opende als voorzitter der
plaatselijke commissie met een kort woord de
bijeenkomst en gaf daarna het woord aan den
sec1etaris van het gewest Zeeland, den heer
Eckhar,d t, die een film vertoon,d e over het werk
van den B.V.L. Daarna ,h ield spr. een gloedvolle rede welke in hoofdzaak gericht was tot
de vrouwen der leden, van wie nu velen door
de mobilisatie van huis zijn. Vervolgens werd
no·g een film vertoond over de cultuur in Ned.lndië, waarna de burgemeester de bijeenkomst
sloot, en de eerste twee coupletten van ons
volkslied werden gezongen.
IJsselmonde, In de gemeentezaal van den
heer B. Claus heeft Woensdag 27 Maart een
landstormavond plaats gehad.
In zijn openingswoord heeft de voorzitter dr.
C. Vroege de autoriteiten en aanwezigen welkom geheeten en de dank van l--et bestuur betuigd voor de aanwezigheid.

Alvorens prof. Eigeman namens de Gewestelijke Landstorm Comi:ni~sie_ de nieuwe leden va~
de plaatselijke commissie mstalleerde, heeft hl)
de aanwezigen toegesproken en gewezen op het
groote voorrecht dat wij als Nederlanders boven anderen hebben die in den oorlog beVokken zijn. Hierna werden de heeren D. van Dijk
en J. A. Vink als commissielid geïnstalleerd.
Na vertooning van het eerste gedeelte van de
film "Nederland let op U saeck" heeft de heer
mr. H. de Boer van 's-Gravenhage in een zeer
boeiende en leerrijke rede den aanwezigen op
de groote verdiensten van het huis van Oranje
door de eeuwen heen gewezen. Spr. waarschuwde tegen de groote geva1en van Nationaal Socialisme en Communisme en vroeg ten
slotte den aanwezigen zich met den B.V.L. achter de Regeering te scharen tot steun aan het
wettig gezag.
Na de pauze werd het 2de gweelte van de
film vertoond, alsmede een door Z. K. H . Prins
Bernhard opgenomen film "Ons Prinsesje loopt",
Aan het einde van de bijeenkomst heeft dr.
Vroege allen dank gebracht voor aanwezigheid
en het vertoonde. Het was een welgeslaagde
avond.

IJzendijke. In het gebouw van de R.K. bewaarschool alhier had dezer dagen een landstormavond plaats "oor West-Zeeuwsch-Vlaanderen. In grooten getale waren de landstormers
opgekomen, zoodat geen plaatsje in de ruime
zaal onbezet bleef; velen mouten met een
staanplaats genoegen nemen.
De avond werd geopend door jhr. Von Bönninghausen, burgemeester van IJzendijke, die
allen, en in het bijzonder de beide sprekers
van harte verwelkomde. De eerste spreker was
de burgemeester van Zierikzee, jhr. mr. Schuurbeque Boeye voorzitter van de Gewestelijke
Landstormcommissie "Zeeland", die kort maar
kernachtig de landstormers geestdriftig wist te
maken voor hun ideaal en streven.
Hierna betra-d mr. H. de Boer uit Den Haag
het podium voor het uitspreken van zijn rede.,
Met zeer groote aandacht werd deze voortreffelijke en met gloed voorgedragen rede door
allen gevolgd. Spr. schetste ons de leden van
het Oranjehuis als de groote verdedigers door
de eeuwen heen van ons dierbaarste nationale
bezit: onafhankelijkheid en vrijheid. Doch bij
dat kostbare bezit mogen wij niet in rustige
tevredenheid neerzitten aldus mr. De Boer,
want steeds en thans niet in d e minste mate,
wachten binnen- en buitenlandsche extremisten de kans om hun slag te slaan zoo spoe,d ig
onze paraatheid zou blijken te verslappen. Spr.
wekte allen op het parool van den landstorm
getrouw te blijven en geschaard om den Oranjetroon te waken voor onze vrijheid, onze huisgezinnen, onze godsdienst, onze welvaart, en
nu meer dan ooit wijl de maatschappelijke
ontwrichting, die mobilisatie of oorlog noodzakelijk met zich brengt, een dankbaar uitgangspunt vormt voor op ontbinding aanstuwende
machten.
Tot slot van het eerste gedeelte van den
avond werd vervolgens de door Z. K. H. prins
'3ernhard opgenomen film "Ons Prinsesje loopt"
vertoond.
In de pauze werden ververschingen aangeboden.
Het tweede gedeelte van den avond was nog
beschikbaar voor het vertoonen vau de groote
leger- en vlootfilm "Nederland let op U saeck".
Zooals burgemeester Von Bönninghausen in zijn
slotwoord zeide is deze film wèl in staat om
een ieder die nog twijfelt aan de geoefendheid,
de moderne uitrusting of ,d e weerkracht van
onze land- en zeemacht, tot de tegenovergestelde meening te doen veranderen.
Tenslotte vond de eerste luitenant Eckhardt,
secretaris der Gewestelijke Commissie, nog de
gelegenheid de vrouwen, volgens spr. het 4e
front, op te wekken tot steun en medewerking
aan het B.V.L.-,doel, waarna burgemeester Von
Bönninghausen het slotwoord sprak van dezen
buitengewoon geslaagden landstormavond.
Zwartsluis. In 't Nutsgebouw i>lhier werd de
jaarvergadering gehouden. Na 't zingen van
twee coupletten van het Wilhelmus werd het
openingswoord gesproken door den burgemeester, den heer D. de Koning. Spr. gaf een uiteenzetting van de ontwikkeling en de beteekenis van den B.V.L. Daarna gaf hij het woord
aan den penningmeester den heer J . B. de
Goede voor 't uitbrengen van een kasverslag,
waaruit bleek, dat een. batig saldo aanwezig
was van f 59.45. Na ,d e vertooning van de bekende film "Ons Prinsesje loopt" werd een
rede gehouden door den plaatseli,ken leider
van den B.V.L., dhr. A. J. Vinke. Deze heette
in 't bijzonder de militairen welkom, welke voor
't bijwonen van deze vergadering speciaal verlof hadden gekregen. Hij sprak de hoop uit,
dat ons land voor de ramp van een oorlog bewaard mocht blijken. De heer de Bruyn van
Steenwijk, secretaris van dit gewest, heeft een
brevet van scherpschutter uitgereikt aan den
heer J . Dekker. In de pauzes werd getract,e erd. De vertooning van de leger- en vlootfilm "Nederland, let op uw saeck", werd met
de gr,o otste belangstelling gevolg,d. Een gedeelte van de gymnastiekver. Z.G.V., onder leidin ;
van den ,heer H. ter Heide van Meppel, verleende haar medewerking door het uitvoer _n
van verschillende oefeningen en standen. Deze
medewerking is zeer op prijs gesteld.
De heer de Koning bracht dank aan allen
die het hunne hadden bijgedragen dezen avond
te doen slagen. Er werd besloten met het zingen van den "Avondzang", De zaal was goed
bezet.
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LANDSTORM MOTOR- EN VAARTUIGENDIENST
Nieuwe verbandacte.
Naar aanleiding van een vraag van de
redactie om een kort verslag te; willen
geven van het met klein verlof zenden
van een a~ntal niet dienstplichtige vrijwilligers in de periode SeptemberDecember 1939, moge het volgende
dienen.
De Minister van Defensie heeft in September 1939 termen kunnen vinden om
tegemoet te komen aan bezwaren van
niet dienstplichtige vrijwilligers, die de
draagwijdte van de Verbandacte niet
voldoende hadden begrepen.
Daarbij kwam een minder goed geslaagde redactie van genoemde acte,
waarbij niet in het lichaam zelf, maar in
een renvooi de eigenlijke bestemming bij
mobilisatie werd ingelascht.
Nu was op de verschillende propaganda-vergaderingen door tal van ter
zake behoorlijk geïnstrueerde pro_p agan•d isten wel degelijk de aandacht daarop
gevestigd, maar omdat de propagandavergadering in het teeken stond van
binnenlandsche onlusten, ging de draagwijdte daarvan verloren.
Welnu, dit gaf een zekere, door den
Minister van Defensie min of meer gemotiveerd erkende ontstemming, waaraan zoo spoedig mogelijk moest worden
tegemoet gekomen en waartoe aflossing
en vertrek met klein verlof ingevolge
L.O. 400.0 van 1939 plaats vond.
Het recht van de regeering, zooals bovengenoemde L.O. ook vermeldt, om
voor de mobilisatie op te roepen, stond
onomstootelijk vast, want degenen, die
de verbandacte geteekend hadden, waarbij het doorgehaalde geparafeerd was,
waren rechtens tot opkomst verplicht.
Alle met Mein verlof vertrokken vrijwilligers worden nu zoo spoedig mogelijk uitgenoodigd een nieuwe door den
Minister van Defensie vastgestelde ver-

bandacte, alleen voor bitznenlandsche
onlusten en verkeersstoornissen (staking
bij spoorwegen en posterijen), te teekenen, waardoor zij op den datum van onderteekening in het genot van groot verlof worden gesteld, en waardoor zij dus
niet meer, zooals momenteel met klein
verlof het geval is, bij verscherping van
den internationarlen toestand weder onder de wapens kunnen worden geroepen,
per radio of anderszins.
Aangezien tal van vrijwilligers niet
alleen om ideëele, maar ook om pecuniaire beweegredenen zich verbonden
hadden en meenden voor de, voor binnenlandsche onlusten vastgestelde, vergoedingen in aanmerking te komen, gaf
zulks ontstemming, vooral omdat er een
aanzienlijk verschil in soldij is tusschen
de gevallen van mobilisatie en van oproeping bij binnenlandsche onlusten.
Welnu, de Minister van Defensie heeft
in de Memorie van Antwoord aan de
Tweede Kamer der Staten-Gèneraal bij
de behandeling der oorlogsbegrooting
hieraan een uitvoerig verslag gewijd (zie
Landstormblad December 1939) en uitdrukkelijk vermeld, dat aan de vrijwilligers geen voorspiegeling van een toelage
had plaats gevonden, aangezien een extra vergoeding onbillijk zou zijn tegenover andere categorieën van gemobiliseerden, en dit was in verband met de
getroffen regeling tot het bekomen van
kostwinnersvergoeding, ook niet noodig.
's-Gravenhage, 22 Januari 1940.
De Luitenant-Kolonel,
J. C. C. NIJLAND.
Het bovenstaande is ontleend aan het
maandblad "De Motordienst", Februari
1940.

Het A.N.P. meldt op 4 April 1940 van officieele zijde:

,De vrijwilligers van het Vrijwillig Landstormkorps Motor- en
Vaartuigendienst, die ingevolge L.O. 1939 Nr. 400.0 met klein
verlof huiswaarts zijn vertrokken, worden eerstdaags in de gelegenheid gesteld een nieuwe verbandacte te teekenen welke hen
alleen verplicht om in werkelijken dienst te komen ter handhaving
of tot herstel van de openbare orde en rust, dus niet tot opkomst
bij oorlog of oorlogsgevaar.

DE NIEUWE VERBANDACTE VOOR DEN VRIJWILLIGEN LANDSTORM.
Motor- en Vaartuigendienst.

L.O. Nr. 569.
Ministerieele beschikking van
22 November 1939, Litt. M 358.

om, overeenkomstig de bepalingen van
het "Vrijwillig landstorm-besluit", en de
ter uitvoering daarvan in de "Vrijwillige
landstorm-beschikking" gestelde regelen,
met inachtneming van de ter zake betrekkelijke bepalingen van het "Reglement voor de militaire ambtenaren der
Koninklijke landmacht", het Koninkrijk
der Nederlanden als vrijwilliger bij den
Vrijwilligen landstorm, met bestemming
voor gewapenden dienst bij het Vrijwillig landstormkorps ( 1) ............. .
dienst, te dienen voor den tijd van één
jaar, ingaande (6) ............ 19 .. ..

(3)

(3)

...............................•

Ter kennis wordt gebracht dat Model III, behoorende bij de Vrijwilligelandstormbeschikking, L.O. 1939, nr. 110, moet worden vervangen door de
hierbij gevoegde Modellen III A en III B.
L.O. 1935, nr. 110 dienovereenkomstig te wijzigen.

MODEL IIIA.

MODEL 111B.

L.O. 1935, nr. 110.

L.O. 1935, nr. 110.

VERBAND AKTE.

VERBAND AKTE.

Vrijwillige landstorm (Vrijwillig landstormkorps (1) .......•...... dienst).

Vrijwillige landstorm (Vrijwillig landstormkorps (1) .............. dienst).

(2)

(2)

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

volgens de bestaande bepalingen bevoegd om ten aanzien van het onderwerp dezer akte het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart te hebben aangenomen (3) ..................•........

volgens de bestaande bepalingen bevoegd om ten aanzien van het onderwerp dezer akte het Rijk te vertegenwoordigen, verklaart te hebben aangenomen (3) ......................... .

geboren te (4) ..................... .
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 .... ,

geboren te (4) ...................... ,
(5) ........................ 19 .... ,

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

a. verklaart bekend te zijn met vorenbedoeld besluit en de ter uitvoering
daarvan gestelde regelen en zich daarop
door bovengenoemden vertegenwoordiger van het Rijk te hebben doen aanne·men tot gezegd einde;
b. belooft trouw aan de Koningin en
onderwerping aan de krijgstucht;
c. verklaart zich te onderwerpen aan
alle dienstvoorschriften voor de Koninklijke landmacht gemaakt of nog te maken, voor zoover die te zijnen aanzien
van toepassing zullen zijn; en
d. verklaart niet aangesloten te zijn
en zich niet te zullen aansluiten bij of
op eenigerlei wijze steun te zullen verleenen aan groepen of vereenigingen van
personen, welker doel of handelingen in
strijd zijn met de plichten van den militair.

a. verklaart bekend te zijn met vorenbedoeld besluit en de ter uitvoering
daarvan gestelde regelen en zich daarop
door bovengenoemden vertegenwoordiger van het Rijk te hebben doen aannemen tot gezegd einde;
b. belooft trouw aan de Koningin en
onderwerping aan de krijgstucht;
c. verklaart zich te onderwerpen aan
alle dienstvoorschriften voor de Koninklijke landmacht gemaakt of nog te maken, voor zoover die te zijnen aanzien
van toepassing zullen zijn; en
d. verklaart niet aangesloten te zijn
en zich niet te zullen aansluiten bij of
op eenigerlei wijze steun te zullen verleenen aan groepen of vereenigingen van
personen, welker doel of handelingen in
strijd zijn met de plichten van den militair.

Contractanten zijn verder overeengekomen:
dat de verplichting tot opkomst in
werkelijken dienst, na oproeping, zich
voor den vrijwilliger beperkt tot opkomst bij verkeersstoornissen (waaronder begrepen staking bij de Nederlandsche Spoorwegen of bij het Staatsbedrijf
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie}
en tot opkomst ter handhaving of tot
herstel van de openbare orde en rust.

Contractanten zijn verder overeengekomen:
dat de vrijwilliger verplicht is na
oproeping in werkelijken dienst te komen in geval van oorlog, oorlogsgevaar
of andere buitengewone omstandigheden, welke aanleiding kunnen geven
tot buitengewone oproeping van dienstplichtigen.

Deze verbintenis wordt na afloop van
den duur van één jaar stilzwijgend telkens voor één jaar verlengd, tenzij de
vrijwilliger uiterlijk één maand vóór het
einde der loopende verbintenis, aan
den korpscommandant schriftelijk den
wensch te kennen geeft om de verbintenis niet te bestendigen.
Hiervan is te (7) ................ ,
(8) ................ 19 .... deze akte

in tweevoud opgemaakt en door bovengenoemden vertegenwoordiger van het
Rijk en den aangenomene onderteekend,
zijnde voorts een exemplaar dezer akte
door ieder der contractanten behouden.
(9) . . . . . . . . . . . .
(10) ........... .
De ondergeteekende (11) ......... .

. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . , .... , .....

REGELEN BETREFFENDE DEN VRIJWILLIGEN LANDSTORM.

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

om, overeenkomstig de bepalingen van
het "Vrijwillig landstorm-besluit", en de
ter uitvoering daarvan in de "Vrijwillige
landstorm-beschikking" gestelde regelen,
met inachtneming van de ter zake betrekkelijke bepalingen van het "Reglement voor de militaire ambtenaren der
Koninklijke landmacht", het Koninkrijk
der Nederlanden als vrijwilliger bij den
Vrijwilligen landstorm, met bestemming
voor gewapenden dienst bij het Vrijwillig landstormkorps (1) ............. .
dienst, te dienen voor den tijd van één
jaar, ingaande (6) ............ 19 ... .

Commandant van het Vrijwillig landstormkorps (1) ..................... .
............ dienst, verklaart bij dezen
vorenstaande verbintenis tei bekrachtigen.
Te 's-Gravenhage, (12) .......... 19 .. .
. (13) ................... .

(1) In te vullen: ,,motor" of "vaartuigen".
(2) Geslachtsnaam, voornamen en hoedanigheid van hem, die bevoegd is om ten d _z · het
Rijk te vertegenwoordigen.
(3) Geslachtsnaam en voornamen van den
aangenomene.
(4) Geboorteplaats van den aangenomene.
(5) Geboortedatum van den aangenomene.
(6) Datum van ingang der verbint nis.
(7) Plaats.
(8) Datum van onderteekening.
(9) Handteekening van den vertegenwoordiger van het Rijk.
(10) Handteekening van den aangenomene.
(11) Geslachtsnaam, voornamen en rang van
den Commandant van het Vrijwillig landstormkorps motor- of vaartuigendienst.
(12) Datum van bekrachtiging.
(13) Handteekening van den korpscommandant.

Deze verbintenis wordt na afloop van
den duur van één jaar stilzwijgend telkens voor één jaar verlengd, tenzij de
vriiwilliger uiterlijk één maand vóór het
einde der loopende verbintenis, aan
den korpscommandant schriftelijk den
wensch te kennen geeft om de verbintenis niet te bestendigen.
Hiervan is te (7) ................ ,
(8) ................ 19 .... deze akte
in tweevoud opgemaakt en door bovengenoemden vertegenwoordiger van het
Rijk en den aangenomene onderteekend,
zijnde voorts een exemplaar dezer akte
door ieder der contractanten behouden.
(9) . . . . . . . . . . . .
(10) ........... .
De ondergeteekende ( 11) ......... .

Commandant van het Vrij willig landstormkorps ( 1) ..................... .
. ........... dienst, verklaart bij dezen
vorenstaande verbintenis te bekrachtigen.
Te 's-Gravenhage, (12) .......... 19 .. .
(13) ................. , ..

(1) In te vullen: ,,motor" of "vaartuigen" . .
(2) Geslachtsnaam, voornamen en hoedanigheid van hem, die bevoegd is om ten deze het
Rijk te vertegenwoordigen.
.
(.3) Geslachtsnaam en voornamen van den
aangenomene.
(4) Geboorteplaats van den aangenomene.
(5) Geboortedatum van den aangenomene.
(6) Datum van ingang der verbintenis.
(7) Plaats.
(8) Datum van onderteekening.
(9) Handleekening van den vert genwoordiger van het Rijk.
(10) Handteekening van den aangenomene.
(11) Geslachtsnaam, voornamen en rang van
den Commandant van het Vrijwillig landstormkorps motor- of vaartuigendienst.
(12) Datum van bekrachtiging.
(13) Handteekening van den korpscommandant.
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TE GOUDA
LEGERORDERS 1940.

No. 151.
Ministerieele beschikking van
12 Maart 1940, Lift. R. 114.

VERLOF VRIJWILLIGF;_RS VAN DE
VRIJW. LANDSTORMKORPSEN
MOTOR- EN VAARTUIGENDIENST.
Wanneer een lichting dienstplichtigen
van den motordienst in het genot van
onbepaald dan wel groot verlof zal worden gesteld, kunnen vrijwilligers van het
Vrijwillige landstormkorps motordienst,
die met betrekking tot hun dienstplicht
tot · dezelfde lichting als genoemde
dienstplichtigen behooren, op hetzelfde
tijdstip als die lichting in het genot van
dat verlof worden gesteld.
Indien dienstplichtigen van de torpedisten in het genot van dat verlof worden gesteld, geldt een overeenkomstige
regeling voor de daarvoor in aanmerking komende vrijwilligers van het Vrijwillig landstormkorps vaartuigendienst.
Zoodra een datum van het vertrek
met verlof voor een lichting der vorenvermelde dienstplichtigen is vastgesteld, kunnen de vrijwilligers, die tot die
lichting worden gerekend te behooren
en van vorenstaande regeling gebruik
wenschen te maken, daartoe een verzoek indienen, en wel de vrijwilligers
van het Vrijwillig landstormkorps motordienst bij den Commandant van het
Depot motordienst; de vrijwilligers van
het Vrijwillig landstormkorps vaartuigendienst bij den commandant van het
Depot Vaartuigendienst te Rotterdam.

GEWESTELIJKE LANDSTORMCOMMISSIE "ALKMAAR".
Ter vergadering van de Gewestelijke
Commissie, de leden van Plaatselijke
Commissiën en Plaatselijke Leiders, gehouden op Vrijdag 1 Maart 1940 te
Alkmaar waren aanwezig: Generaal L.
F. Duymaer van Twist, Voorzitter der
Nationale Landstorm Commissie, vergezeld van Majoors G. van Sitteren, Administrateur dier Commissie en K. A.
van Schelven.
Van de Gewestelijke Commissie waren
aanwezig met den Voorzitter en Secretaris 8 leden. De Plaatselijke Commissiën hadden allen één of meer vertegenwoordigers gezonden.
Te half drie opent de Voorzitter der
Gewestelijke Commissie de bijeenkomst. Spr. is dankbaar voor de groote
opkomst en heet allen hartelijk welkom.
Na gewezen te hebben op de bijzondere tijden, die wij thans beleven, brengt
spr. de belangrijkheid van deze vergadering onder het oog en laat duidelijk
uitkomen, dat allieen de monarchie de
goede weg is voor de vrijheid van ons
volk en van ons vaderland.
De Generaal hierop het woord krijgende, dankt den Voorzitter voor de
vriendelijke woorden en stelt het op
hoogen prijs, dat hij hier zoovelen vereenigd mag zien, waarvoor hij dank
brengt aan de Gewestelijke Commissie.
Vervolgens bespreekt de Generaal
verschillende belangrijke punten met de
vergadering, waarna gelegenheid wordt
gegeven tot het stellen van vragen,
waarvan een dankbaar gebruik wordt
gemaakt.
Na het vertrek van den Generaal
Duymaer van Twist worden nog enkele
aangelegenheden behandeld, waarna de
films "Nederland, let op U saeck" en
,,Ons Prinsesje loopt" worden vertoond.

'

.

c NIOD Amsterdam

MEPPEL.
10 Maart vond in zaal Slot een landstormavond plaats onder leiding van den
heer H. A. Stheeman. Burgemeester D.
Baron Mackay wees er op, dat de
B.V.L.-leden door het wettig gezag opgeroepen kunnen worden.
Spreker protesteerde tegen ondergrondsch wroeten, als men het niet met
de Regeering eens is. Indien men een
andere meening toegedaan is, laat men
er dan eerlijk voor uitkomen. Vervolgens constateert de burgemeester Mackay, dat wij ons scharen willen om den
troon van Oranje-Nassau.
Steeds heeft het Nederlandsche volk
onder leiding van Oranje een halt toe-

geroepen aan den onderdrukker. Spr.
memoreerde Willem den Zwijger t.o.v.
Spanje, den koning-sta,dhouder Willem
III tegenover den Zonnekoning Lodewijk
XIV en den lateren koning Willem Il bij
Quatre Bras, toen Napoleon een halt
werd toegeroepen.
Na eenig muziekspel werd de film
,,Nederland, let op U saeck" vertoond,
die een uitstekend beeld gaf van wat
het Nederlandsche leger en vloot kan
en zal doen, ter handhaving van onze
neutraliteit. Ook de film "Ons prinsesje
loopt" werd tot genoegen van de geheele zaal vertoond. Luitenant Vegter
dankte namens militairen en toeschouwers voor dezen door den B.V.L. aangeboden avond.

DINGEN
die van belang zün te weten.
Mobilisatie en Inkomstenbelasting.
Ten behoeve van de gemobiliseerden volgen
hier eenige richtlijnen voo~ de aangifte van het
inkomen per 1 Mei a.s.
Indien men per 1 Mei a.s. aangifte doet, dan
moeten, in het algemeen, worden aangegeven
de bronnen van inkomen die per 1 Mei bestaan.
Een bron van inkomen is bijv. de opbrengst
uit onderneming of arbeid. Bestaat zulk een
bron gedurende het geheele kalenderjaar - voor
ondernemers gedurende het vóór 1 Mei laatstverloopen boekjaar - dan moet de opbrengst
daarvan over dit kalender- of boekjaar worden
aangegeven.
Is per 1 Mei 1940 echter een nieuwe bron van
inkomen ontstaan - d.w.z. een bron, die nog
geen vol kalender- of boekjaar heeft bestaan,
dan moet, volgens art. 14 van de wet Inkomstenbelasting, de opbrengst van deze nieuwe bron
worden gesteld op haar bekend of te begrooten
jaarlijksch zuiver bedrag.
Nu is, in 't algemeen, voor de gemobiliseerde
militairen deze nieuwe bron van inkomen ontstaan en moeten zij dus de opbrengst daarvan
stellen op haar bekend of begroot jaarlijksch
bedrag. Deze opbrengst zal bekend zijn wanneer
er sprake is van va.ste militaire salarissen; de
militairen van den rang van onderofficier af en
hooger geven dus per 1 Mei a.s. aan de volle
jaarvergoeding die door hen in het tijdvak 1 Mei
1940 tot 30 April 1941 zal worden genoten.
Onder deze jaarvergoeding behoeven niet begrepen te worden de verstrekte kost, inwoning,
kleeding en verdere verstrekkingen in natura ten
behoeve van den gemobiliseerde.
Evenmin zullen worden belast de kleine geldelijke inkomsten, voornamelijk bestaande uit
het zoogenaamde "zakgeld" van gemobiliseerden, bene-den ,den rang van onderofficier.
In het algemeen is dus de burgerlijke betrekking, welke de gemobiliseerde vóór de mobilisatie bekleedde, op 1 Mei 1940 geen bron van inkomen meer. Zij is dit natuurlijk wel, wanneer
de aan die betrekking verbonden inkomsten ten
volle blijven doorloopen. In dit geval moet dan
ook het volle inkomen over het afgeloopen kalenderjaar, dus in 1939 uit die betrekking ontvangen, worden aangegeven.
Blijven de inkomsten uit die betrekking gedeeltelijk doorloopen, dan moeten deze, met het
jaarsalaris als militair, worden vermeld in de
belastingaangifte.
Onder deze categorie van inkomsten vallen
ook de belooningen, die een gemobiliseerde verwerft, omdat hij tijdens zijn verloven in zijn gewone betrekking werkzaamheden verricht.
Steeds zal dus rekening moeten worden gehouden met de feitelijke omstandigheden, die
per 1 Mei bestaan.
Ook de gemobiliseerden, die een bedrijf uitoefenen kunnen er rekening mede moeten houden, dat zij een nieuwe bron van inkomsten per
1 Mei a.s. verkregen hebben. Is dit bedrijf toch
een klein bedrijf, waarvan de winst voor het
grootste gedeelte bestaat uit loon voor den arbeid van den ondernemer zelf, dan zal, wanneer
de eigenaar gemobiliseerd is, diens arbeid aan
dat bedrijf onttrokken zijn en kan hij vervangen
zijn door een betaalde kracht. Dan is het oude
bedrijf zoodanig van karakter veranderd, dat het
geacht kan worden te hebben opgehouden te bestaan en als bron van inkomen door een nieuw
bedrijf vervangen te zijn.
Deze toestand doet zich voor bijv. bij kleine
kappers, schilders, bakkers, groenteboeren, melkslijters enz.
Hier geldt niet als opbrengst van het bedrijf,
wat daaruit over het laatst verloopen kalenderof boekjaar is genoten, doch moet - wanneer
betaalde krachten den ondernemer vervangen begroot worden wat uit dit bedrijf van 1 Mei
1940 tot 30 April 1941 genoten worden zal.
Van groole bedrijven zal in het algemeen niet
kunnen worden gezegd, dat door het gemobiliseerd zijn van den eigenaar het oude bedrijf is
gestaakt, dus zal daar geen nieuwe bron van
inkomen zijn ontstaan.
Tenslotte nog iets over de kostwinnersvergoeding. Deze vergoeding wordt niet aan den
gemobiliseerde toegekend, ook niet door hem
genoten, maar wel aan zijn betrekkingen ge-
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geven. Toch moet de gemobiliseerde per 1 Mei
aangifte van deze vergoeding doen als een afzonderlijke bron van inkomen, tenzij hij gescheiden is van tafel en bed, er scheiding van goederen is tusschen hem en zijn vrouw of zijn
vrouw het beheer van haar goederen en het genot van haar inkomsten voor zich heelt bedongen. In deze drie gevallen zal de vi-ouw op haar
aangiftebiljet moeten verantwoorden.
In ieder geval, waar de kostwinnersvergoeding
een nieuwe bron van inkomen is, zal meestal de
man (gemobiliseerde), soms de vrouw het jaarlijksche bedrag van die vergoeding van 1 Mei
1940-30 April 1941, gelet op de feitelijke omstandigheden per 1 Mei a.s., moeten aangeven.
Het verdient ten zeerste aanbeveling om in
twijfelgevallen zich te wenden tot den inspecteur der belastingen van de gemeente waar men
woont, om raad en bijstand in het doen van
een juiste aangifte. Men kan er zeker van zijn,
dat de Iielastingaanslag dan naar recht en billijkheid zal worden vastgesteld.

Kostwinnersvergoeding.
Door de mobilisatie worden vele menschen uit
hun broodwinning gehaald. Aan hun gezinnen
of verwanten worden dus door de opkomst onder
de wapenen van den kostwinner inkomsten
( d.w.z. het bedrag dat aan het gezin of aan de
verwanten van de zijde van den dienstplichtige
ten goede kwam} onttrokken. Op grond hiervan heeft de Regeering, niet uit oogpunt van
liefdadigheid of steunverleening, maar wel als
tegemoetkoming in de kosten van het noodzakelijke levensonderhoud van het gezin of de verwanten van den gemobiliseerde, de verplichting
op zich genomen, de inkomsten die aan die gezinnen (verwanten) worden onttrokken, binnen
zekere grenzen te vergoeden.
Slechts de noodzakelijke middelen tot levensonderhoud! Bedrijfsschade wordt dus niet vergoed. Evenmin kosten voor verhuizing, kleeding
enz. Om hierin een tegemoetkoming te ontvangen, moet men zich wenden tot de V ereeniging
voor Steun aan Miliciens (Stamil). tot het Fonds
voor Bijzondere nooden of tot het Algemeen
Steuncomité 1939.
Twee algemeene beginselen li-<,1en aan de kostwinnersvergoeding ten grondslag:
1. De vergoeding mag het bedrag der inkomsten vóór de mobilisatie niet te boven gaan.
2. De vergoeding mag evenmin het bedrag
overschrijden, dat ter aanvulling van de mo"elijk
nog aanwezige inkomsten noodig wordt geacht
om het gezin in staat te stellen te voorzien in
de vereischte middelen tot levensonderhoud.
De inkomsten voor de mobilisatie zijn dus
basis van berekening van het bedrag der kostwinnersvergoeding. In het al-'emeen zullen deze
inkomsten gelijk zijn aan het dagloon, weekloon, maandsalaris wat de gemobiliseerde aan
zijn gezin (verwanten} ten goede deed komen.
Deze inkomsten kunnen vast of wisselend zijn.
Zijn ze vast, dan is de grondslag voor de vergoeding gemakkelijk vastgesteld. Zijn ze wisselend, aan schommeling onderhevig, dan wordt
de grondslag berekend naar een gemiddeld inkomen over een zeker tijdsverloop.
Vanzelfsprekend wordt bij de vaststelling van
het vergoedingsbedrag ook rekening gehouden
met de inkomsten van het gezin, de verwanten
van den dienstplichtige, die tijdens zijn "indienst-zijn" doorgaan.
Nu kan het voorkomen, dat belanghebbenden
kunnen aantoonen, dat gedurende hun verblijf
in werkelijken dienst hun inkomsten hooger
zouden zijn geworden (bijv. door een periodieke
salarisverhooging} dan ze bij de opkomst waren. In zulke gevallen kunnen er termen zijn
te overwegen of zij voor een vergoeding overeenkomstig de hoogere inkomsten in aanmerking komen.
In het algemeen wordt aangenomen, dat voor
den kostwinner zelf (die, wanneer hij "thuis"
is kost aan voedsel, kleeding, enz.} 1/s gedeelte
van de door hem aan zijn gezin, verwanten afgestane inkomsten, noodig is. Op grond daarvan stelt men de inkomsten die aan het gezin,
de verwanten, onttrokken worden op % gedeelte van het loon van den kostwinner (dit % gedeelte is dan het zoogenaamde gederfde).
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Eerste klas gelegenheid ter plaatse
Indien echter de kostwinner buitenshuis in
den kost is, dus zijn kosten van levensonderhoud
niet ten laste komen van zijn gezin, zijn verwanten, dan stelt men de inkomsten onttrokken aan het gezin ( = het gederfde) gelijk aan
het bedrag, dat de kostwinner aan zijn gezin
(verwanten) ten goede deed komen.
Tal van bepalingen zijn voor verschillende
gevallen gegeven, die hier niet alle afzonderlijk kunnen worden vermeld. Wien het aan<faat
kan er inlichtingen over bekomen op het bureau
kostwinnersvergoeding of ten gemeentehuize
van de plaats zijner inwoning .
. Als de gezamenlijke inkomsten van het gezm vóór de opkomst van den dienstplichtige,
zonder eenigen aftrek niet meer dan f 22.50
per week bedragen, wordt als volgt gehandeld:
a. bedragen de gezamenlijke inkomsten minder dan f 18.- per week, dan wordt het volle
bedrng van het loon als het gederfde beschouwd, m.a.w. men neemt aan, dat het volle
loon aan het gezin onttrokken wordt;
. b. als de gezamenlijke inkomsten van het gezrn tusschen de f 18.- en f 22.50 liggen, wordt
als "gederfde" f 18.- aan!,lenomen, m.a.w. men
neemt in dit geval aan, dat f 18.- aan het gezin onttrokken wordt.
In het algemeen wordt de vergoeding gelijk
gesteld:
a. voor miliciens en korporaals aan . het gederfde";
b. voor onderofficieren en officieren aan "het
gederfde", verminderd met ¾ van de militaire
bezoldiging.
Als algemeen maximum wordt dan f 3.- per
dag of wel f 21.- per week vastgesteld.
Uitkeeringen van werkgevers worden niet van
de vergoeding afgetrokken.
Indien het ,.gederfde" meer dan f 3.- per
dag, doch minder dan f 5.- per dag bedraagt,
"'ordt de vergoeding per dag vastgesteld op
f 3.- vermeerderd met de helft van hetgeen
,.het gederfde" meer dan f 3.- per dag bedraagt.
Als "het gederfde" meer dan f 5.- per dag
bedraagt, wordt de vergoeding vastgesteld op
f 4.- per dag.
In de gevallen, waarin het den Burgemeester
noodig voorkomt, dat meer dan f 4.- per dag
wordt toegekend, bijv. bij hooge kosten wegens
geneeskundige hulp, verpleging, fondsen, verzekeringen, hulp in de huishouding etc., kan
door den Minister een hooger bedrag toegewezen worden.
Voor dienstplichtigen, die vóór de mobilisatie
steun genoten, wordt de vergoeding vastgesteld
op het steunbedrag, plus f 1.25 per week voor
gederfden steun in natura. Van 29 October tot
30 Maart wordt dit vergoedingsbedrag nog verhoogd met f 1.25 per week kolentoeslag.
Hetzelfde geldt voor personen, die werkzaam
waren in werkverschaffing, alleen wordt hier
het werkverschallingsloon aangenomen met inachtneming van hetgeen onder wisselende inkomsten is bepaald.
Geen vergoeding wordt toegekend indien de
inkomsten der verwanten, volgens bepaalde regelen vastgesteld, .f 40 of meer per week bedragen, verder indien de dienstplichtige voor
zijn opkomst niet meer dan f 4 per week aan
zijn verwanten afstond, zijn kosten van levensonderhoud ten koste van zijn verwanten kwamen en bovendien de gezamenlijke inkomsten
van deze verwanten J 18 of meer per week
bedragen. In bijzondere gevallen (bijv. groote
gezinnen) kan de burgemeester de beslissing
van den minister inroepen.
Alle aanvragen tot het verkrijgen van kostwinnersvergoeding moeten worden gericht tot
den burgemeester van de plaats van inwoning.
Hooger beroep van de beslissing van den burgemeester is er op den Minister van Defensie.
Vrijwilligers van de Landstormkorpsen kunnen ook kostwinnersvergoeding krijgen.
Dienstplichtigen met eigen bedrijf krijgen vergoeding over het bedrag, dat zij aan een vervanger moeten betalen, echter ook verminderd
met 1/s voor hun eigen kost en inwoning.
Wanneer door het afwezig zijn uit het eigen
bedrijf schade zou ontstaan, wordt ook hierover een vergoeding gegeven.
Wie trouwt in de verwachting, dat de kostwinnersvergoeding wel in staat zal zijn het gezin te onderhouden, kan bedrogen uitkomen.
Duidelijk moet blijken, dat de man had kunnen
verdienen, wanneer hij niet gemobiliseerd zou zijn.
Zij, die voor eerste oefening onder de wapenen komen, hebben in 't algemeen geen recht
op kostwinnersvergoeding.
Is zulk een dienstplichtige voor zijn opkomst
kostwinner of medekostwinner, dan moet vrijstelling van den dienstplicht worden gevraagd.
Doet men dit niet, dan kan ook geen aanspraak
op kos'twinnersvergoeding worden gemaakt.
Alleen wanneer dienstbelangen zich tegen het
verleenen van vrijstelling verzetten, kan kostwinnersvergoeding worden toegekend, ook al is
de eerste oefening nog niet volbracht.
Is de eerste oefening volbracht en moet de
dienstplichtige door de bijzondere tijdsomstandigheden, verplicht, langer in dienst blijven, dan
kan hem, op aanvrage, kostwinnersvergoeding
worden toegekend.
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Vergoedingen voor vrijgezellen
onder dienst.
Huur, meubels, contributie, vervanger, etc.
De Minister van Defensie heeft op 1 April j.l.
een regeling vastgesteld, waarbij de mogelijkheid is geopend, dat ongehuwde dienstplichti.gen, die door het verblijf in werkelijken dienst
niet in staat zijn zekere geldelijke verplichtingen na b komen, in het genot komen van een
geldelijke vergoeding.
Deze regeling betreft voornamelijk uitgaven
voor kamerhuur, opbergen en bewaren van meubelen en andere goederen, ziekenfonds, begrafenisfondsen enz., vakbondscontributie, huisvesting gedurende verlof en loon van een tijdelijken
vervanger in het bedrijf.
Het ligt niet in de bedoeling, dergelijke uitgaven alle tot het volle bedrag te vergoeden.
Er zijn verschillende grenzen gesteld. Zoo is
als algemeene regel bepaald, dat - met uitzondering van het loon voor een vervanger de gezamenlijke vergoeding ten hoogste 50 cent
per dag bedraagt, verder dat kamerhuur voor
niet langer wordt vergoed dan tot het einde
van de maand, volgende op die van opkomst,
en dat vakbondscontributie slechts wordt vergoed tot een bedrag van ten hoogste 20 cent
per week.
Wat den vervanger in een bedrijf betreft, zal
de vergoeding ten hoogste f 1.50 per dag bedragen.
Zoowel ten opzichte van het loon van zulk
een vervanger ten opzichte van al de andere
uitgaven staat voorop, dat de vergoeding nimmer hooger zal zijn dan noodig is om den
dienstplichtige in staat te stellen aan zijn geldelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer hij
dus, uit welken hoofde ook, deze verplichtingen
kan nakomen zonder vergoeding te genieten,
komt hij niet voor een vergoeding in aanmerking. Ook wordt geen vergoeding voor het loon
van een vervanger in het bedrijf uitgekeerd, indien dit loon uit de inkomsten van het· bedrijf
betaald kan worden.

Kostwinners uitgesloten.
Het ligt voor de hand, dat zij, die kostwinners voor familieleden zijn, in het algemeen
van een vergoeding volgens de nieuwe regeling
uitgesloten zijn. Voor zooveel noodig, genieten
hun verwanten kostwinnersvergoeding en zijzelf
kunnen gewoonlijk geen moeilijkheden hebben
met kamerhuur, opbergen van meubelen en dergelijke. Echter kan het geval zich voordoen, dat
de kostwinner niet met zijn verwanten samenwoont, zelfs op verren afstand van hen een be"
trekking bekleedt, en in zulke gevallen kan het
voorkomen, dat de verwanten wel met kostwinnersvergoeding geholpen worden, maar dat
de dienstplichtige zelf toch nog met geldelijke
moeilijkheden zit. De nieuwe regeling laat de
gelegenheid open om in dergelijke gevallen ook
den dienstplichtige zelf in zijn uitgaven eenigszins tegemoet te komen.
De regeling is in hoofdzaak van toepassing
op ongehuwden. Echter sluit zij niet uit, dat
ook gehuwden of zij, die men gewoonlijk met gehuwden gelijkstelt, voor een vergoeding in aanmerking komen, welke voor henzelf bedoeld is.
Dergelijke gevallen zullen echter wel hooge uitzonderingen zijn. Men zal hier moeten denken
aan gevallen, waarin b.v. de vader niet met
vrouw en kinderen samenwoont en waarbij ook
al weer geldelijke moeilijkheden voor den
dienstplichtige kunnen blijven bestaan, al genieten vrouw en kinderen kostwinnersvergoeding.
De dienstplichtige, die voor een zoogenaamde
vdjgezellen-vergoeding in aanmerking wil komen,
moet zich bij zijn commandant vervoegen om
een daartoe strekkende vragenlijst te ontvangen. Deze vragenlijsten zullen binnen enkele·
dagen vanwege het departement van Defensie
aan de commandanten worden verstrekt. De
dienstplichtige moet dan in deze lijst allerlei
gegevens vermelden en haar vervolgens weder
bij den commandant inleveren. Deze zendt haar
aan den burgemeester van de woonplaats, die
een onderzoek instelt en zijn bevindingen ook
in de vragenlijst vermeldt. Dan gaat zij naar
den Minister van Defensie, die op de aanvraag
beslist.
De uitbetaling van de vergoeding zal wekelijks geschieden door de zorg van de daarbij
betrokken militaire autoriteit.
Van tijd tot tijd zal worden gecontroleerd
of de vergoeding nog noodig is.

De opleiding tot reserve-officier.
Welke gedragslijn gegadigden moeten volgen.
Sommige ingeschrevenen voor den dienstplicht 1941 zullen wellicht in aanmerking willen
komen voor plaatsing bij een der ~erstvolgende opleidingen tot reserve-officier, welke waarschijnlijk op een na,d er te bepalen datum in
September of October zullen aanvangen, met
de bedoeling om te zijner tijd mede te dingen
naar plaatsing in het tweede studiejaar der
Koninklijke Militaire Academie,
De bedoelde ingeschrevenen moeten er rekening mede houden, <lat zij niet kunnen volstaan met opgaaf van hun wensch aan den
voorzitter van den keuringsraad of aan den
commandant van het indeelingsdistrict. Zij
moeten zoo spoedig mogelijk een verzoekschrift
op ,o ngezegelö papier aan den Minister van Defensie richten, waarin zij hun verlangen kenbaar
maken. Jongelieden van een jongere lichting,
die in aanmerking wenschen te komen voor
bovenbedoelde opleidinJ1, moeten eveneens on-
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verwijld een verzoekschrift aan d-n Minister
van Defensie richten.
Zij kunnen alleen mededingen naar een plaats
bij een der opleidingen tot reserve-officier, indien zij zich bereid verklaren een vrijwillige
verbintenis aan te gaan op den voet van een
gewoon dienstplichtige.
Gewone dienstplichtigen, die zich nog niet in
werkelijken dienst bevinden en een dergelijk
verzoekschrift aan den Minister van Defensie
willen richten, moeten het indienen door tusschenkomst van hun commandant. Dit geldt
ook voor hen, die niet het voornemen hebben
om te zijner tijd mede te dingen naar plaatsing in het tweede studiejaar der Koninklijke
Militaire Academie.
Gewone dienstplichtigen, die zich nog niet
in werkelijken dienst bevinden, kunnen zich
rechtstreeks tot den Minister van Defensie
wenden.

De buitengewoon dienstplichtigen.
Voor de buitengewoon dienstplichtigen geldt
ten aanzien van de officiersopleiding het volgende:
Zij, die zich in werkelijken dienst bevinden,
dienen hun verzoekschrift in door tusschenkomst van hun commandant. De overigen kunnen zich rechtstreeks tot den Minister van
Defensie wenden. Buitengewone dienstplichtigen kunnen alleen mededingen naar een plaats
bij een der opleidingen tot reserve-officier, wanneer zij zich bereid verklaren om een vrij .villi$e ver!:>int_enis op den voet van een gewoon
dienstplichtige aan te gaan, waarbij zij zich
verbinden om:
a. onafhankelijk van den duur der thans bestaande buitengewone omstandigheden de opleiding volledig te volgen;
'
b. alle verplichtingen, welke op den reserveofficier rusten op zich te nemen, ook voor den
tijd na de mobilisatie.
Deze verbintenis behoeft eerst te worden
aangegaan, indien zij door den Minister van
Defensie voor de officiersopleiding worden bestemd. Indien zij niet voor bedoelde opleiding
worden bestemd, behouden zij de verplichtingen, welke als buitengewoon dienstplichtige op
hen rusten.
_. Het bovenstaande geldt niet alleen voor hen,
die reeds in het bezit zijn van een einddiploma
H.B.S. of Gymnasium, maar eveneens voor
hen, die dit jaar een dergelijk diploma denken
te behalen.
Behalve naam en voornamen, plaats en datum
van geboorte_, gemeente van inschrijving alsmede
P!aats ~n mtslag van de keuring voor den
dienstplicht, moet in de verzoekschriften duidelijk worden vermeld, bij welk wapen of bij
welken dienst de opleiding wordt begeerd Het
verdient aanbeveling om twee of meer w~pens
of dienstvakken in de volgorden van keuze op
te geven.
Houders van een gymnasium A diploma komen niet voor opleiding tot beroepsofficier in
aanmerking. Bezitters van een H.B.S. A-diploma kunnen alleen beroepsofficier worden bij
het dienstvak der militaire administratie.
Gewone dienstplichtigen, die zich in werkelijken dienst bevinden en op den aanvangsdatum van de opleiding tot reserve-officier waarbij zij plaatsing wenschen de eerste o~fening
hebben volbracht, komen niet meer voor bedoelde opleiding in aanmerking.
o~r drie legeronderdeelen: het wapen der
m1lita1re Luchtvaart, het Korps Motordienst en
het. Korps Pontonniers en Torpedisten, vangt
begm October a.s. een opleiding tot reserveofficier aan.
Naar plaatsing bij een dezer opleidingen kunnen mededingen dienstplichtigen, die op 15 October 1940 de eerste oefening nog niet of nog
niet ten volle hebben vervuld en voldoen aan
de eischen gesteld in art. 7 van de Indeelingsbeschikking 1940.
. In he~ al~emeen zullen bij het aanwijzen van
dienstplic~hg~n voor deze _opleidingen de jongs~~n en ZIJ, die het kortst m werkelijken dienst
z1in, de voorkeur genieten.
Dienstplichtigen, wien wordt vergund een der
officiersopleidingen te volgen, moeten er op
rekenen, dat zij - ongeacht het voort.duren
der buitengewone omstandigheden - den geheelen cunsus moeten medemaken en ook de
ve~p!ichtingen, welke een adspirant-reserveofficier later wachten, ten volle op zich nemen
en voorts, ?at hun gedurende den cursus geen
v:er!of of mt~tel _van de vervulling van hun militaire verplichtingen op grond van stud:e of
andere belangen zal worden verleend.
. Aanvr~g~n om plaatsing bij een dezer offic1ersople1dmgen van in werkelijken dienst zijnde personen moeten langs den hiërarchieken
weg aan den Minister van Defensie worden ingezonden.
Jongelieden, die niet in werkelijken dienst
z~jn en _w~llen mededingen naar plaatsing bij
die ople1dmg en die in het bezit zijn van het
vereischte diploma of wel vóór 1 October dit
diploma denken te behalen, moeten zich zoo
spoedig mogelijk met een daartoe strekkend
verzo~_kschrift, hetwelk op ongezegeld papier.
kan z1Jn gesteld, tot den Minister van Defensie
"'.enden, zoo mogelijk met overlegging van het
diploma en de daarbij behoorende cijferlijst
dan wel door den directeur van de desbetref~
fende onderwijsinrichting gewaarmerkte afschriften van deze bescheiden.
. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de
h1ervoren bedoelde opleiding bij het wapen der
militaire luchtvaart n ie t de opleiding tot reserve-officiervlieger of reserve-officier-waarnemer omvat, terwijl voor de leerlingen van
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de scholen voor reserve-officieren van genoemde legeronderdeèlen overgang naar het
tweede studiejaar der Koninklijke Militaire
Academie n i e t mogelijk is.

Keuring van buitengewoon
dienstplichtigen.
Van lichtingen '37 en '36.

bij voorkeur door tusschenkomst van den burgemeester. Is de reden van het verzoek gelegen in
studiebelangen, dan moet een verklaring worden
bijgevoegd, afgegeven door het hoofd van de onderwijsinrichting.
Er moet op worden gerekend, dat uitstel van
eerste oefening slechts op uiterst beperkte schaal
zal worden verleend.
Opkomst op 6 Mei 1940.
2e Regiment genietroepen, 2de ploeg.
Korps pontonniers en torpedisten (torpedisten), 2e ploeg.
Opkomst op 6 Augustus 1940.

Zooals bekend is bij Koninklijk Besluit van
5 Februari 1940 bepaald, dat in verband met
de buitengewone omstandigheden t t opkomst
in werkelijken dienst worden verplicht de buitengewoon dienstplichtigen van de lichtingen
1938, 1939 en 1940.
3de Regiment genietroepen, 2de ploeg;
De wenschelijkheid kan zich voordoen om
Cavalerie, bestemd voor opleiding tot paart.z.t. ook buitengewoon ,dienstplichtigen van
denverzorger (niet bij het remontedepot) en tot
oudere lichtingen dan van 1938 in werkelijken
paa rd enoppasser, 3de ploeg;
dienst te doen komen, Voor oproeping in wer2de Regiment huzaren (geen paardenoppaskelijken dienst zouden dan in de eerste plaats
sers en -verzorgers)·
in aanmerking komen de buitengewoon dienstOpkomst op 19 Augustus 1940.
plichtigen van de lichtingen 1937 en 1936.
Cavalerie, bestemd voor opleiding tot paarHet grootste deel der buitengewoon dienstdenverzorger bij het remontedepot, 3de ploel!,
pl-ichtigen van deze laatste lichtingen is echter
Opkomst op 27 Augustus 1940.
nog niet voor den ,dienst gekeurd. Daarom ligt
Zeemacht, 2de ploeg.
het in het voornemen van den Minister van •
Defensie om, alvorens tot oproeping in werOpkomst op 1 October 1940.
kelijken dienst van deze lichtingen wordt over- ·
Luchtvaartregimenten, 3de ploeg;
gegaän, hen, die nog niet zijn gekeurd, met
1ste Regiment genietroepen, 2de ploeg;
toepassing van art. 44 van het DienstplichtKorps pontonniers en torpedisten (pontonbesluit, in de gelegenheid te .stellen bij een
niers), 2e ploeg.
Opkomst 4 November 1940.
Keuringsraa,d een uitspraak te verkrijgen omtrent hun geschiktheid voor den dienst. Hoewel
deze keuring niet verplicht zal zijn, wordt verCavalerie, bestemd voor opleiding tot paarwacht, dat de meesten ,hunner zich aan dit
denverzorger (niet bij het remontedepot) en tot
onderzoek zullen onderwerpen.
paardenoppasser, 4de ploeg;
De keuringsraden zullen daartoe in de maan3e Regiment huzaren (geen paardenoppassers
den Mei, Juni en Juli a.s. zitting houden. Zij, die
en -verzorgers)·
van deze gelegenheid tot keuring geen gebruik
Opkomst op 2 December 1940.
maken, worden eerst na opkomst in werkeOpleiding tot onderofficier-adminîstrateur,
lijken dienst gekeurd.
2de ploeg.
Onder de buitengewoon dienstplichtigen beOpkomst op 16 December 1940.
vinden zich personen, die indertijd in verband
Regimenten veldartillerie, beredenen (inbemet hun verbintenis bij het voor-oefeningsinstigrepen de treinsoldaten) en onberedenen.
tuut van ,d en Vrijwilligen Landstorm een geneeskundig onderzoek hebben ondergaan en
Zakenverlof en Ziekte- en Ongevallendaarbij geschikt werden bevonden voor den
verzekering
dienst bij den landstorm, zonder voorbehoud
ten opzichte van hun lengte. Aangezien de keuIn toenemende mate wordt in den laatsten
ringseischen voor deze vrijwilligers dezelfde
tijd aan gemobiliseerden zaken- of werkverlof
waren als voor dienstplichtigen, behoef.den zij
of ook weermachtsindustrieverlof verleend. Dit
indertijd met meer voor den Keuringsraad te
laatste verlof wordt verleend aan arbeiders in
verschijnen. Deze personen worden geacht als
industrieele bedrijven, die voor Defensie werdienstplichtigen geschikt te zijn voor den dienst,
ken en wordt gegeven meerendeels voor den
zoodat zij niet aan de keuring in de eerstvoltijd van drie achtereenvolgende maanden, waargende maanden zullen deelnemen.
na verlenging kan worden toegestaan.
Uit verschillende aanwijzingen is ons gebleBuitengewoon dienstplichtigen
ken, dat er onzekerheid heerscht omtrent de
lichting 1940.
werking van de sociale verzekeringswetgeving,
ten aanzien van de gemobiliseerden, aan wie
Datum van opkomst vastgesteld.
een dezer verloven werd toegestaan. Aangezien
dit punt evenwel van beláng is zoowel voor de
De buitengewoon dienstplichtigen van de
betrokkenen in geval van werkverhindering door
lichting 1940, die in werkelijken dienst moeten
ziekte of ongeval, alsook voor de bedrijven met
komen, worden ingedeeld bij de hierna verhet oog op de vraag, in hoeverre over het aan
melde korpsen. De data van opkomst zijn hierdeze verlofgangers betaalde loon premie verbij aangegeven.
schuldigd is, zullen wij de bepalingen, welke
Regimenten motorartillerie 17 Juni 1940;
hiervoor van belang zijn, in het kort toelichten.
Korps rijdende artillerie 17 Juni 1940;
Gebleken is, dat de uitvoeringsorganen der
Artillerie-meetafd. le ploeg 17 Juni 1940;
ziekteverzekering in het algemeen het standRegimenten luchtdoelartillerie, 1e ploeg, 17 Juni
punt innemen, dat gemobiliseerden, die tijdens
1940;
verlof, hetzij dat dit periodiek verlof, zakenRegimenten infanterie (inbegrepen de regimenverlof of weermachtsindustrieverlof is, in dienst
ten grenadiers en jagers) 8 Juli 1940;
van den werkgever arbeiden, ingeval van ziekte
Korps motordienst 8 Juli 1940;
geen recht hebben op uitkeering krachtens de
3de regiment genietroepen, 1e ploeg, 6 Aug. 1940;
Ziektewet. Deze opvatting steunt op een bepaBataljon geneesk. troepen, 1e ploeg, 2 Sept. 1940;
ling van de Ziektewet, dat degene, die in werBataljon geneesk. troepen, 2e ploeg, 1 Oct. 1940;
kelijken dienst is, uitgesloten is van de werking
Compagnie intendancetroepen 1 Oct. 1940;
der bij de Ziektewet geregelde verzekering.
2de regiment genietroepen 1 Oct. 1940;
Daarnaast is echter van belang een bepaling
Artillerie-meetafd. 2e ploeg 1 Oct. 1940;
van de Dienstplichtwet, waarbij nader wordt
3de rngiment genietroepen, 2e ploeg, 4 Oct. 1940;
aangeduid, wie beschouwd wordt in werkelijken
Regimenten luchtdoelart., 2e ploeg, 16 Dec. 1940;
dienst te zijn. Laatstgenoemde wet geeft aan,
1ste regiment genietroepen 3 Febr. 1941;
dat het verblijf in werkelijken dienst eindigt
Regimenten veldartillerie (beredenen en onberebij vertrek met groot verlof.
denen) 16 Juni 1941.
Hieruit volgt dus, dat militairen, die een der
Voor de opleiding tot reserve-officieren of tot
vorenomschreven verloven o! ook klein verlof geonderofficier-administrateur moet de aanvraag
worden gericht tot den Minister van Defensie. nieten, in werkelijken dienst blijven en dat zij dus
De opleiding is alleen mogelijk, indien men een inderdaad op grond van de eveneens aangeverbintenis sluit om te dienen op den voet van haalde bepaling uit de Ziektewet van de ziekengeldverzekering zijn uitgesloten.
een gewoon dienstplichtige.
De consequentie hiervan is, dat deze verlof•
De datums van opkomst van de gewoon dienstplichtigen van de lichting 1940, die reeds bij de gangers in geval van werkverhindering door
zeemacht of bij een korps van de landmacht zijn ziekte via hun korpscommandant een verzoek
ingedeeld, doch wegens verleende vrijstelling van tot den Minister van Defensie moeten richten
om toekenning van schadeloosstelling wegens te
den dienstplicht in de positie verkeeren van buiderven loon, eventueele kostwinnersvergoeding
tengewoon dienstplichtige en als zoodanig werkelijken dienst moeten vervullen, worden nog en geneeskundige behandeling. Door de werkgevers is over al hetgeen aan gemobiliseerden
nader vastgesteld.
wordt betaald, dientengevolge ook geen premie
verschuldigd over de ziekteverzekering .
Gewone dienstplichtigen lichting 1940.
Ten aanzien van de wettelijke ongevallenverzekering geldt een andere regeling, omdat
Datum van inlijving.
de Ongevallenwet 1921 een uitzonderingsbepaDe hierna vermelde ploegen dienstplichtigen ling, als hierboven uit de Ziektewet aangehaald,
niet bevat. Verlofgangers zijn dus tijdens het
van de lichting 1940 worden, onvoorziene omwerken in de onderneming van hun werkgever
standigheden voorbehouden, op de daarbij aangegeven datums ingelijfd. Onder de op te roepen verzekerd tegen de gevolgen van dienstongedienstplichtigen zijn niet begrepen zij, die zijn vallen.
Van dergelijke gevallen dient op de gewone
bestemd voor officiersopleiding.
wijze melding te worden gemaakt, terwijl het
Dienstplichtigen van de hierna vermelde ploegen, die vrijstelling wegens kostwinnerschap of loon, dat uitbetaald wordt over de dagen waarop gewerkt wordt, op de loonlijst moet worden
wegens persoonlijke onmisbaarheid dan wel uitopgenomen.
stel van eerste oefening verlangen, kunnen daarZooals uit het vorenstaande blijkt, leidt het
toe aanvraag doen. Voor zoover de inlijving in
Mei a.s. geschiedt, moet de aanvraag met den gebrek aan uniformiteit tusschen de genoemde
wetten tot het gevolg, dat er in het eene geval
meesten spoed worden ingezonden. Geldt het
geen en in het andere geval wel verzekering
vrijstelling, dan moet de aanvraag door of vanwege den dienstplichtige worden gedaan bij den is, welke consequentie ongetwijfeld, voor wat
de ziekengeldverzekering betreft, als een onburgemeester. Geldt het uitstel van eerste oefening, dan moet de dienstplichtige een schriftelijk billijkheid zal worden gevoeld. De eventueele
gevolgen van ongevallen kunnen voor een ververzoek richten aan den Minister van Defensie,
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zekerde echter van verder strekkenden aard zijn
dan die van ziekte, zoodat althans het zwaardere risico gedekt is.

Stalling van militaire motorvoertuigen.
Met belangen van hotels en restaurants wordt
rekening gehouden.
Hotels en restaurants zouden aanzienlijke
schade kunnen lijden, wanneer zij tot hun bedrijven behoorende garages niet ter beschikking
hunner bezoekers kunnen stellen, doordat deze
garages geheel of grootendeels gevorderd zijn
als stallingruimte voor militaire voertuigen.
Daarom heeft de Minister van Defensie blijkens een legerorder bepaald, dat - wanneer
daartoe door betrokkenen het verzoek wordt
gedaan - garages, ten aanzien waarvan de mogelijkheid op zoodanige schade bestaat, gedurende het zomerseizoen waaronder in beginsel il te verstaan de periode van 20 Maart
tot 20 September - zooveel mogelijk ontruimd
en ter beschikking der eigenaren gesteld dienen te worden onder beëindiging der vordering.
Moeten dientengevolge motorvoertuigen in de
open lucht worden opgesteld, dan moeten de
motorkap der automobielen, alsmede de motorrijwielen onder dekzeilen geplaatst worden.

Letters voor de nummers op
distributiestamkaarten.
Geen groepsaanwijzing bij evacuatie.
Het is gebleken, dat in de groote gemeenten
bij sommige ingezetenen misverstand is ontstaan
over de beteekenis van de letters a, b en c enz.,
voorafgaande aan het nummer, voorkomende op
de distributiestamkaarten. Velen hebben deze
letters in verband gebracht met de aanduiding
van de groep, waartoe ze zouden behooren bij
een eventueele evacuatie. De beteekenis der letters is echter de volgende:
In gemeer:ten van meer dan 100.000 inwoners
heeft men, teneinde het oploopen der nummers
van de stamkaarten te beperken, deze kaarten
in series van 100.000 verdeeld en elke serie
voorzien van een letter. Deze letter, voorafgaande aan het nummer van de kaart, geeft
derhalve geen enkele aanwijzing, dat men •bij
een bepaalde groep van geëvacueerden is ingedeeld.

Commissie voor zakelijken bijstand.
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Gemobiliseerden kunnen er met hun
moeilijkheden terecht.
De Kamers van Koophandel hebben het initiatief genomen om commissies voor zakelijken
bijstand aan gemobiliseerden in het leven te
roepen. In enkele gemeenten is de arbeid reeds
begonnen, in de meeste gemeenten is de organisatie per 18 Maart in werking getreden.
Vele kleine zelfstandigen op het terrein van
nering, ambacht, landbouw en tuinderij, die door
de mobilisatie in moeilijkheden met hun bedrijfje zijn gekomen, weten daarmee vaak geen
raad. Zij weten dikwijls niet alleen geen uitweg
voor de kwesties zelf, maar zeer velen hunner
weten ook niet, tot wie zij zich met hun vragen
moeten wenden.
Het is nu al herhaaldelijk gebleken, dat er
talloos velen zijn, die onbekend of onvoldoende
ingelicht zijn ten aanzien van de diverse instellingen, welke in de laatste jaren ten behoeve
dezer kleine ondernemers in het leven werden
geroepen.
De commissies voor zakelijken bijstand aan
gemobiliseerden, welke thans op initiatief van
de Kamers van Koophandel zijn of worden ingesteld, willen gaarne dezen gemobiliseerdeü.
kleinen ondernemers in hun moeilijkheden een
helpende hand bieden.
Uit wat de militair aan deze commissies omtrent zijn kwesties vertelt, zullen zij zich een concreet beeld van het geval probeeren te maken,
waartoe een contact met de soortgelijke commissie in de woonplaats van den man de aangewezen weg zal zijn. De militair wendt zich
echter in eerste instantie tot de commissie in
de plaats, waar hij gelegerd is.
Het doel der commissie is in die gevallen,
waarin de man niet zonder meer met een raad
of bemiddeling geholpen kan worden, hem in
verbinding te stellen met een bepaald orgaan,
zooals borgstellingsfondsen, teeltcentrales, pachtkamers, credietinstellingen, gemeentediensten,
enz. enz.
In verband met deze taak zijn de commissies
voor zakelijken bijstand dan ook zóó samengesteld, dat de commissie, door de georiënteerdheid van ieder der leden op bepaald gebied,
in haar geheel zich in hoofdzaken georiënteerd
weet ten opzichte dier diverse steuninstellingen
In de kleine plaatsen, waar troepen gelegerd
zijn en waar om plaatselijke redenen het niet,
of nog niet, mogelijk is, om een commissie voor
zakelijken bijstand in te stellen, is of wordt
een agentschap gehouden, tot welk adres de
militair, in die plaats geregeld, zich wenden kan.
Door affiches in de soldatenverblijven zal de
troep er geregeld aan herinnerd worden, dat
deze commissies er in zijn kantonnement zijn
en waar en wanneer zij zitting houden.
Dagverblijven, cantines, militaire tehuizen enz.,
die om één of andere reden nog geen affiche
ontvingen, kunnen dit nog aanvragen aan het
bureau Centrale Raad van Advies, Zeestraat
71B, 's-Gravenhage, telefoon 111580.
Het centrale punt dezer in wezen geheel zelf-

standige comm1ss1es wordt gevormd te 's-Gravenhage, Zeestraat 71B.

Het overnemen van vee in verband met
Defensiemaatregelen.
's-Gravenhage, 2 Aoril. - Het is herhaaldelijk
voorgekomen en zal zich mogelijkerwijze ook in
de toekomst voordoen, dat vee (runderen, paarden, schapen en varkens) door de Ned. Veehouderij-Centrale (N.V.C.) of pluimvee door de Nederlandsche Centr. voor Eieren en Pluimvee
(N.C.V.E. en P.) wordt overgenomen, omdat het
den houders van dit vee niet wel mogelijk is de
dieren in hun bedrijf aan te houden, zulks in
verband met bezwaren, welke zij op hun landerijen van hoogen waterstand ondervinden. Vit
vee wordt dan zoowel naar marktwaarde als
naar gebruikswaarde getaxeerd.
Zoowel voor de zaken, waarin taxatie reeds
heeft plaats gehad, als voor de zaken, waarin
taxatie alsnog zal geschieden, is thans met beh ekking tot de vergoeding voor overgenomen
vee in gebieden van militaire inundatiën, waar
dus de mogelijkheid aanwezig is, dat de belanghebbenden aan artikel 5 van de inundatiewet
aanspraken ontleenen op schadevergoeding, het
navolgende bepaald:
De belanghebbenden kunnen zich deze aanspraken op schadevergoeding geheel voorbehouden. Zij ontvangen alsdan thans geen betaling
voor het overgenomen vee, resp. pluimvee, maar
op hun door tus.schenkomst van den burgemeester van de gemeente, waarin het bedrijf gelegen
is, tot het B.O. te richten aanvrage, een bewijs, houdende beschrijving van dit vee. Uitkeeringen, welke op de waarde van dit vee
reeds mochten zijn gedaan, worden voor hen,
die blijken aanspraak te hebben op vergoeding
van bedrijfsschade krachtens de inundatiewet,
geacht te zijn voor uitbetalingen op de hun
deswege toe te kennen vergoeding; de uitgekeerde bedragen zullen met eventueele voorschotten op die vergoeding verrekend worden.
De belanghebbenden kunnen echter, indien zij
daartoe den uitdrukkelijken wensch te kennen
geven reeds thans betaling ontvangen voor het
overgenomen vee, mits zij gelijktijdig verklaren
door de betaling ook bevredigd te zijn in de
mogelijke aanspraken, welke zij terzake van
hun veestapel krachtens de inundatiewet mochten kunnen doen gelden. Deze aanvragen moeten door tusschenkomst van voornoemden burgemeester bij het B.O. worden ingediend. De
betaling zal geschieden overeenkomstig de getaxeerde gebruikswaarde, met dien verstande,
dat voor vee, hetwelk ook in normale omstandigheden verkocht zou zijn de getaxeerde
marktwaarde wordt aangehouden. Met deze betaling zal rekening gehouden worden bij de bepaling van eventueele vergoeding wegens bedrijfsschade krachtens de inundatiewet en wel
in dier voege, dat op de periodieke voorschotten wegens bedrijfsschade een billijke rente over
het uitbetaald bedrag in mindering zal worden
gebracht.
Wanneer over eenig onroerend goed met toepassing van de wet staat van oorlog en beleg
voor de uitoefening van den militairen dienst
is beschikt en daardoor houders van vee in hun
bedrijf zoodanig worden belemmerd, dat overnemen van vee of pluimvee in overweging dient
te worden genomen, zullen de vorengestelde
regelen op dienovereenkomstige wijze worden
toegepast.

NEDERLAND IS PARAAT!
"Nederland is paraat! - Leger, Vloot en Luchtmacht
waken voor Nederlands onafhankelijkheid", door
Jhr. J. Th. Alting von Geusau, ,G eneraal-Majoor der
Artillerie, Commandant bij het Ie Legerkorps,
Scheltens & Giltay, Amsterdam, 70 blz.
Bewogen hebben we dit boekje ontvangen, als 'n laatste woord van den
onlangs zoo plotseling overleden Generaal-Majoor Alting von Geusau. Sterk
en fier staat hij weer voor ons in dit
werkje om uiting te geven aan den wil,
die zijn leven vervuld heeft, het: Nederland zij paraat!, thans, als vervulling
ook van zijn levenswerk: Nederland is
paraat!, de weermacht waakt! ..

De schrijver draagt dit boekje op aan
het Nederlandsche volk en dit volk zal
er goed aan doen er kennis van te
nemen, niet als een herinnering aan
dezen overleden generaal, maar om de
zaken-zelf, om iets te weten te komen
van onze strategisch-aardrijkskundige
positie, van de beteekenis van onze
weermacht, van de samenstelling van
deze weermacht en van de actueele
slotbeschouwing, die de Generaal aan
deze hoofdstukken toevoegt.
Gaat de waar,d e van dit boekje om
den inhoud-zelf, wij die den Generaal
persoonlijk gekend hebben met zijn
groote sympathieën voor de Landstormbeweging en als Commandant bij het Ie
Legerkorps, gevoelen een diepe ontroering als wij dit, zijn laatste werk, lezen.
Dat is de Generaal Alting von Geusau
zelf, zooals hij sprak op onze landstormsamenkomsten, zooals hij eenmaal,
enkele maanden geleden, een kloek
woord gesproken heeft - we zullen dit
nooit vergeten! - tot de manschappen
van de compagnie, die aan onze zorgen
is toevertrouwd.
De weerkracht ondermijnende leuzen
als "Wij kunnen toch niets" gaat de
schrijver fel te lijf en hulde brengt hij
aan den toenmaligen Minister van Defensie, Dr. J. J. C. van Dijk, voor het

vele, dat door zijn groote energie en onbegrensde werkkracht in korten tijd
werd bereikt.
In het derde hoofdstuk - om een
greep uit dit werkje te doen - dat over
de samenstelling van de N ederlandsche
weermacht handelt, wordt op populaire
wijze gewezen op de geweldige vuurkracht, die de legereenheden kunnen
ontwikkelen, artillerie en mitrailleurs.
Een gedeelte, dat over de mitrailleurs
handelt, schrijven we over:
Per regiment hebben wij 3 X 3 X
12 = 108 lichte mitrailleurs en 3 X
12 = 36 zware mitrailleurs, d.w.z.
per divisie 3 X 108 = 324 lichte mitrailleurs en 3 X 36 = 108 zware
mitrailleurs. Voegen wij hier nog bij,
dat iedere divisie nog een extramitrailleur-compagnie heeft van 12
zware mitrailleurs of in totaal 444
per divisie tot een totaal van 324
lichte mitrailleurs en 108 + 12 = 120
zware mitrailleurs of in totaal 444
mitrailleurs, d.i. per legerkorps van
2 divisiën 888 mitrailleurs. Voegen
wij hier nog bij de mitrailleurs van
enkele bijzondere korpsen en de versterking, die onze divisiën op dat gebied gedurende de mobilisatie reeds
hebben ondergaan, dan kunnen wij
toch wel zeggen, ,d at ons legerkorps
met de formidabele vuurkracht van
een kleine duizend mitrailleurs geen
katje is om zonder handschoenen
aan te pakken.
De schrijver zet in zijn slotbeschouwing uiteen, dat het voor een tegenstander, die ons gebied zou willen schenden,
een levensvoorwaarde is, dat de bezetting van ons land zich in korten tijd voltrekt. Is dat niet het geval, dan zijn de
nadeelen aan die schending verbonden
zoodanig overheerschend tegenover de
voordeelen, dat er vermoedelijk van een
invasie van ons land zal worden afgezien. En het is onze vaste overtuiging,
aldus de Generaal, dat er thans van een
bezetting van ons land in korten tijd
geen sprake meer zal kunnen zijn. De
aanvaller, die zulks zou willen ond~rnemen, zal er hardnekkig en langdurig
om moeten vechten.

Ks.

Hooren, zien, zwijgen en porool zijn
geldt voor militoir en burger.
De gevaren binnenslands voor verraad
en overrompeling.

Met ingang van 1 Mei 1940 is benoemd tot
Secretaris van het Frie.sch Nationaal Comité
Mr. P. T. van den Herberg, Advocaat en Procureur te Leeuwarden.

ONTVANGEN BOEKEN,

BROCHURES, ENZ.
Bij A. W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij te Leiden is verschenen "Staat
van Oorlog en Beleg" door Mr L. J. C.
den Hartog, Inspecteur van Politie te
Utrecht.

, ê NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstorm blad

De geschiedenis der vorige week is een zoo ernstige leermeesteres,
werd dezer dagen in ons "buitenlandsch overzicht" van dien dag geschreven, aldus schrijft "De Standaard". Daarbij was het oog gericht op het
totaalbeeld der Duitsche onderneming in het Noorden. Ons spiegelende
aan buurmans ongeval is het inzonderheid gewenscht, dat het licht ten
volle valle op "de andere helft" der in toepassing gebrachte overweldigingsmethode, welke men den toepasselijken naam van "het paard van
Troje" heeft gegeven. Hoewel: deze klassieke list om een vesting te
nemen, die ten onzent is getransponeerd in den vorm van "het turfschip
van Breda", is simpel en puur in vergelijking met wat bij de actie in Noorwegen is aan den dag getreden.
In zijn rapport aan den Volkenbond heeft de vroegere commissaris te Danzig,
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B u r c k h a r d t, opgemerkt, dat de tactiek om de Vrije Stad weer in Duitsch bezit te stellen, dezelfde is geweest als toegepast in Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije. En wederom kan gezegd, dat de tactiek ten aanzien van Noorwegen (door
het in de kiem gestuite verzet van Denemarken is deze aldaar minder duidelijk
aan den dag getreden) niet anders is geweest.Zelfs, gegeven de noodzaak daar
tevens den overzeeschen vijand te slaan, heeft het vernuft zich uitgeput hier de
tactiek, hand in hand spelend met den verrader in het land, de zgn. ,,vijfde brigade", zoo geraffineerd mogelijk te doen zijn. Duidelijk is in Noorwegen aan den
dag getreden, dat dit gevaar voor de landsdefensie het allergróótst is, dat, ook
wanneer de beveiliging aan kusten en grenzen effectief zou zijn, al deze moeizame arbeid, getrouwe plichtsbetrachting en geweldigé opofferingen n u t tel o os kunnen zijn, bij te slappe controle en andere preventieve maatregelen in
het achterland, inzonderheid op de vitale punten. Naast de paraatheid tegen
een invasie over de grenzen heeft niet minder de paraatheid tegen het gevaar
van binnen te staan. Dit vloeit onmiddellijk voort uit het revolutionnaire karakter,
dat in het achter ons liggende tiental jaren op den geest des tijds al meer het
stempel _heeft gedrukt. In een onlangs te Ludwigshaven gehouden betooging heeft
rijksleider A I f re d R o s e n b e r g o.m. verklaard: ,,Het wordt tijd, dat een
nieuw Europa met revolutionnairen inslag een nieuw tijdperk begint. Duitschland
staat in een grooten revolutionnairen strijd en oorlog. D e D u i t s c h e w e e rm a c h t is e e n re v o I ut ion n a i re weer ma c h t. Wat op het oogenblik gebeurt, is een politieke en sociale revolutie, e e n r e v o I u t i e d e r
disc i p I in e". Deze tijd reikt dan ook onmiddellijk terug tot dien van de
groote Fransche revolutie met eendere veroveringstactiek, in samenhang met de
"patriotten" buitenlands werkende. De Fransche revolutielegers kwamen met de
zegenende gaven van vrijheid, gelijkheid en broederschap en .... hadden geen
schoenen of kousen meer aan, nl. toen zij kwamen. Dezer dagen werd weer
kwistig met de leuze van "bescherming" gemanoeuvreerd, maar met het oog gericht op rijke grondstoffen. Gelijke monniken worden aan gelijke kappen herkend. Alleen maar - er is niets nieuws onder de zon, maar toch ook keert niets
precies zoo terug - is de tactiek oneindig geraffineerder dan voor anderhalve
eeuw.
* *

*
Drie wapens hebben zich doen gelden om in Noorwegen den vijand de
strategische posities te doen bezetten: de weermacht, de bedreiging met
terreur en de conspiratie met den verrader in het land.
Men heeft gezegd, dat de leiders van het Duitsche leger en de vloot zeer tegen
het plan van Hitler waren gestemd vanwege de onmogelijkheid zich van de
verbindingslinies te verzekeren, dezelfde reden, waarom bij de tegenpartij de
stoutmoedige onderneming een strategische blunder is genoemd. De extremistische Nazi-leiders zouden den Führer in zijn ondernemen hebben ondersteund,
om een beslissing te nemen tegen den zin der militaire autoriteiten. Dergelijke
"onthullingen" over het geheim beraad in den top van de Duitsche hiërarchie
stemmen altijd tot scepsis. Wie is er bij geweest? Maar iets anders is, dat het
k a ra k te r van de onderneming overwegend den geest der nat.-socialistische
p a r tij ademt, dat eer vertrouwen gesteld schijnt te zijn in de overrompeling
vqn het Noorsche volk, dan in een puur militair ondernemen. Het valt te verstaan,
dat het opperbevel voor den aandrang gezwicht kan zijn, wanneer men het
heeft verzekerd, dat bases in Noorwegen ter beschikking zouden staan.
Het stoutmoedige, koene karakter van het Duitsche ondernemen is door ieder
erkend. Dergelijk ondernemen sluit in zich, dat eigenlijk geen tegenslag mag
worden geboekt, dat alle berekeningen op elkaar kloppen en geen mazen uit het
gespannen net vallen. In aanzienlijke mate zijn inderdaad de verwachtingen beantwoord. De expeditie van leger, vloot en luchtmacht is weer eens een schitterend staal geweest van Duitsch organisatie- en doorzettingsvermogen. Op vele
plaatsen zijn de verwachtingen, gesteld op de wijdvertakte conspiratie niet bedrogen uitgekomen, zoodat inderdaad de belangrijkste strategische punten aan
de kust konden bezet worden. Onmiskenbaar zijn óók fouten in de berekeningen geslopen. Waarvan de aanzienlijkste is, naar men mag aannemen, de houding van koning, regeering en het overgroote deel van het Noorsche volk,
waardoor Noorwegen in staat van oorlog met Duitschland is komen te staan, hoezeer men te Berlijn deze harde klip, die uit zee is komen oprijzen, wenscht te
omzeilen. Dit heeft tengevolge gehad allereerst een groot moreel échec en ten
tweede het groote gevaar medegebracht, dat de bevestigde bases na ontscheping van Geallieerde landingstroepen en gevestigd contact van deze met de
Noorsche weermacht weer ernstig bedreigd zullen worden, terwijl juist in dat
stadium het handhaven der verbindingen onverbiddelijke eisch zal zijn. Na het
overrompelend stadium, waarin posities zijn ,genomen derhalve het defensief stadium, waarin deze posities geconsolideerd en _gehandhaafd moeten blijven. Nadat
de goede uitkomst der berekeningen een eerste welslagen heeft mogelijk gemaakt, dreigen de fouten in de berekening nadien het aanvankelijk succes te
niet te doen.

* *
*
Thans, nu di·v erse mededeelingen over de gebeurtenis•s en van den 9en April
in Noorwegen zijn bekend geworden, is het zaak de tactiek van het "paard
van Troje" nauwkeurig na te ,g aan en de rotte plekken in de interne verdediging,
die Noorwegen zoo duu,r zijn komen te staan, aan te wijzen. Wij lbaseeren ons
daarbij, nevens feiten, die •reeds ,e erder aan den dag zijn getreden, op mededeelingen van den Zwitserschen correspondent van de "Neue Züricher Zeitung",
die al s ooggetuÏ'ge te Oslo de be·zetting van de hoofdstad heeft medegemaakt,
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alsmede op het versla•g van den bijzonderen correspondent van de "DaHy Telegraph", welke onafhankelijk van elkaar staande reportages wonderwel zich
bij elkaar aansluiten.
Volgens den man van de "Daily Telegraph" was aan de gebeurtenissen van
den onheilvollen Dinsdag den Vrijdag daarvoor voornfgegaan een gebeurtenis
van historisch belang, nl. een soirée op de Duitsche legatie te Oslo, waarvoor
tweehonderd van de meest invloedrijke Noorsche persoonlijkheden waren uitgenoodi,g d.
,,Al de leden van de ·reg•e ering waren geïnviteerd, vele officieren, bankiers, reeders en industrieelen.
Noorwegens élite dus om een ongewoon interessante film te zien en·
wel de film "Vuurdoop", die in· detail de verwoesting van Po·len door het
iDuitsche luchtwapen te zien gee·ft. Een uur lan•g zat het deftige Noorsche
gezelschap, aldus de correspondent, in ijzig stilzwijgen, gegrepen door
de vreeselijke beelden, die het te zien kreeg.
Na afloop zei de Duitsdhe ge zant dat dit geen oorlogsfilm, maar een·
v r e d e sf i I m was, omdat zij Iiet zien, we·lrk een lijdensweg regee~ingen, die den vrede verkozen, ha ar volk bespaarden! De Noren verlietèn,
de Duitsche legatie met sombere gedachten.
Dienzelfden avond stevenden reeds eenheden der Duitsche vloot en
transportschepen naar het Noorden.
De leider van de Noorscihe n ationaal-sociafüten, Q u i s I i n g, was:
ondertusschen te Berlijn en orga nï,seerde de expeditie. Hij keerde Zaterdag, 6 April, in Oslo terug."
Om aan de mobilisatie van zijn verfo eie-liîk front de laatste hand te leggen_
lntusschen heeft deze verrader, na den regeeringszetel te hebben beklommen,
moeten ondervinden, dat de vriend, die binnengehaald wordt, fouten niet vergeeft. Zijn populariteit bleek ·beneden peil en fouten in zijn organisatie zijn de
Duitsche vloot toch duur te staan gekomen. Benevens heeft hij, als Kuusinen eerder Stalin, Hitler een verkeerd beeld geteekend van het Noorsche volk. Zijn ster
is reeds weer gaan tanen.
Wat hem te Öslo gelukte, is: een verbijsterde hoofdstad met bijna 300.000
inwoners in handen te spelen van een Duitsche strijdmacht van ongeveer 1500
man, eenheden der Duitsdhe vloot de forten en oorlogssc'hepen in de Oslo-fjord
te doen passeeren. Waarin hij foudeerde was, dat hij niet àlle strijdmiddelen
heeft weten te bereiken, zood at een en kei schip en een enkel fort toch nog in
staat waren kostbare oorlogslbodems tot zintken te brengen.
AldU's ongeveer het verhaal in de "N eue Züricher Zeitung": In den nacht van
Maandag op Dinsdag functionneerde niet eens het luchtalarm. Eerst een ihalf
uur na het huilen der sirenes, om één uur 's nachts werd de straatverlichting gedoofd, terwijl ook toen no·g een half uur lang in een wijden boog om de hoofdstad de ver-lichting in de buitengemeente Aker bleef branden. Bovendien werden de lichten der vuurtorens in de Oslo-fjord niet gedoofd, zoodat deze den
Duitschen schepen en vliegtuigen den weg bleven wijzen.
Tegen acht uur 's morgens, toen de sirenes ten derden male zich lieten hooren, werd het vuur op de iboven Oslo verschijnende Duitsche vliegtuigen geopend, maar de explosie der projectielen bleef meestal ver achter de machines.
Tenminste één keer heeft een vliegtuig de hoofdstraat van Oslo, de Karl JohannStraat met machinegeweervuur bestreken, waardoor 2 pers.onen gewond werden.
"De Duitsche bombardementstoestellen, zoo ontleenen we voorts aan
de "Daily Telegr.", sdheerden vlak over de huizen. Het was een verschrilckelijrk gezicht, dat twee en een half uur duurde. Voortdurend doken
de Duitsche toestellen zoo diep naar beneden, dat zij de daken van de
huizen bijna raakten. Duizenden bewoners van Oslo zagen met •schrik
naar de geweldige toestellen. Niemand van die duizenden dacht er maar
een oogenblik aan, dat er al Duitsche oorlogsschepen in de fjord waren
en dat Oslo ten doode was opgeschreven. Het gevoel, dat er iets onbegrijpelijks gebeurd was, bleef den geheelen dag op de stad liggen. Men
begreep niet, waarom de kanonnen van de Noorsche sdhepen en van
de forten zwégen. Men begreep niet, waarom er maar één anti-luchtafweerbatterij op de Duitsche vliegtuigen schoot.
Tienduizenden verwonderde menschen stonden op straat. Alles scheen
volkomen gedesorganiseerd te zijn. De stad was verlamd."
Nadat de vliegtuigen verdwenen waren, had men blijkbaar vergeten, aldus
de "N. Z. Z.", het signaal "gevaar voorbij" te geven. Het gevolg was, dat de
trams en autobussen overeenkomstig het consigne bleven staan en vele uren
lang het verkeer belemmerden.
Het ,burgerlijk bestuur stortte in den loop van den voormiddag geheel in een.
Minister-president N y g a a r d s v o I d had in de morgenuren de stad verlaten
en daarna trok het grootste deel van de regeering en de koninkliike familie
zich terug op Hamar. De Duitsche landingstroepen ontpopten zich als een
hoopje van 600 à 1000 man. Het ergste was, dat de berichtgeving lam geslagen
was. Om 1 uur lieten de sirenes zich weer hooren en sloegen uit de vesting
Akerhus de vlammen hoog op. Onmiddellijk daarna begon het binnentrekken
der Duitsche troepen. Spoedig waren de openbare gebouwen bezet, vele door
sledhts een paar man, terwijl de Noorsche bezetting langs den landweg naar
Trondheim aftrok.
Zoo slecht als de organisatie in Oslo was, aldus de corr. der "N.Z.Z.", zoo
bewonderenswaardig was de houding der burgerbevolking, die rustig ·de dingen
nam, zooa-ls ze over haar kwamen. Van een paniekstemming was geen sprake.
lntusschen was in de nachtelijke en vroege ochtenduren de Duitsche vloot opgestoomd in de Oslo-fjord.

11

Toen de Duitschers verschenen, waren, zoo luidt het verhaal in de
,,Daily Telegr.", er reeds vervalschte orders gegeven aan de commandanten der Noorsche oorlogsschepen om de Duitsche oorlogsschepen
ongemoeid te laten binnentrekken.
Een nagemaakte handteekening van den minister van buitenlandsc'he
zaken Ko h t misleidde de commandanten der Noorsche oorlogsschepen in de Oslo-fjord; de mijnenvelden in de fjord werden door de Noren
·zelf onschadeliik gemaakt.
Toen het uur geslagen had, waren het de Duitsc'he en Noorsche verraders, die de sterke Noorsche forten onmachtig maakten.
Hiervoor was het noodig, dat een handvol sleutelposities in de administratie en in de vloot in handen van de verraders waren. De samenzwering voldeed voor 90 % aan het te voren opgemaakte plan. Slec:hts
hier en daar gebeurde iets, dat de samenzweerders niet verwacht hadden, _maar de meeste Noorsche havens stonden toen reeds wijd open.
. Om het Duitsche plan te doen slagen, was het bezetten van drie sleutelsteden noodig. Het waren O s I o, B e r g e n en Narvik. Het is bekend, dat Narvik door zijn commandant S u n d I o aan de Duitschers is
verre.den, waardoor deze het verlies van twee Noorsche oorlogsbodems
en 350 menschenlevens op zijn geweten :heeft. Hoe Bergens haven is genomen, blijft een mysterie. Maar het gewidhtigste doel van de Nazi-samenzwering was, zich het onmiddellijk bezit te verzekeren van de Oslofjord met haar machtige forten en van ·e nkele militaire punten in de omgeving. Slechts op deze manier konden de Duitschers in Oslo doordringen en Noorwegens parlementair gouvernement een geweldigen klap
toebrengen.
De Duitschers konden de Oslo-fjord niet binnen komen, als zij de
Noorsche marinebasis te Horten niet beheerschten. Om half twee in den
nac:ht - drie en een half uur voordat Berlijns ultimatum aan Dr. Koht was
overhandigd - ontving de commandant van drie Noorsche oorlogsschepen te Horten een dringende boodschap.
Deze was geteekend door Koht zelf .... ten minste, dat dacht de commandant,
en hij nam dus aan, dat zij van de regeering kwam. Er stond het bevel in, dat de
Noorsche schepen niet moesten vechten tegen Duitsche oorlogsschepen, die de
fjord binnen zouden varen, en dat zij al hun bemanningen onmiddellijk zonder
wapenen aan land moesten brengen.
De commandant gelastte al zijn mannen aan land te gaan, met uitzondering
van de stokers. Deze drie schepen waren dus voor de verdediging van Noorwegen uitg'eschakeld. Er wqs echter één fout begaan: de samenzweerders in Oslo
wisten niet, dat de Noorsche mijnenlegger " 0 1 a v Try g g v a s o n " voor
reparatie onverwacht de haven was binnengekomen. Dit schip ontving geen
orders en bleef dus in conditie om te strijden.
De engten van de Oslo-fjord waren afgesloten met mijnen. Om half twee in
den morgen van den 9den April zijn al deze mijnen onschadelijk gemaakt door
de Noorsche marine, die daartoe orders had ontvangen .... van de verraders.
Zóó is het land weerloos gemaakt.
Om half vijf - anderhalf uur voordat de Duitsche gezant het Berlijnsche ultimatum aan Dr. Koht overhandigde - bereikten een Duitsche kruiser, waarschijnlijk de E m d e n en twee onderzeeërs, Horten. De drie Noorsche oorlogsschepen konden geen weerstand bieden, maar de kleine mijnenveger "Olav Tryggvason" blokkeerde den ingang tot de nauwte. Hij schoot torpedo's af, die den
kruiser en een duikboot deden zinken. Ook de kruiser " B I ü c h e r" zonk door
vuur en wel van het fort "0 ska r borg ".

* *

*

Zoo ongeveer luidt het treurige verhaal van geweld en verraad, waardoor een hoofdstad binnen enkele uren in 's vijands handen viel en een
land aan den rand van den ondergang gebracht werd.
Verlammend schijnt de idee, dat een zorgvuldig opgebouwd defensiestelsel, als
het onze thans zeker genoemd mag worden en ook in het buitenland is erkend,
door het instrument der "vijfde colonne" zou kunnen worden terzijde gesteld.
Maar neen, dàt niet, dàt in de allerláátste plaats. Juist omgekeerd moet het de
waakzaamheid, niet slechts van militaire en burgerlijke overheid, maar niet minder ook van ieder rechtgeaard Nederlander met electriciteit laden. Dàn zijn wij
in staat de "rotte plekken" te isoleeren, uit te snijden waar noodig. Het rotte fruit
verdwijne uit de mand van het gave ooft. Men treffe onverwijld maatregelen om
correcties aan te brengen, waar het Noorsche geval daartoe maar aanleiding
mocht geven. Uit het Nederlandsche volkslichaam moeten vreemde voorwerpen
verwijderd worden, daar het léven er mede gemoeid kan zijn.
EUROPA TE WAPEN.
In aansluiting aan het trieste relaas van geweld en verraad, dat Noorwegen trof, geven wij hier een samenvatting van de maatregelen, die alom in Europa getroffen worden, om land en volk tegen het gevaar van
"het paard van Troje", de "vijfde colonne", de Quislings, tegen spionnage
van buiten en verraad van binnen, te beschermen. Met grooter gestrengheid nog dan tot hiertoe wordt krachtig opgetreden tegen het gevaar,
dat vreemdelingen en landverraderlijke elementen voor den staat meebrengen.
IN ZWEDEN
heeft de regeering maatregelen genomen voor een strenger toezicht op vreem-
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delingen. In het bijzonder zal het vreemdelingen verboden zijn, havens te bezoeken en per auto van de eene stad naar de andere te reizen.
De minister van sociale zaken heeft in de Kamers de genomen maatregelen
uiteen gezet.
Verscheidene havens, o.a. de oorlogs,havens, staan onder politietoe·z icht en
zeelieden van buitenlandsche nationaliteit kunnen er niet aan land gaan.
De minister heeft nog medegedeeld, dat andere maatregelen in voorbereiding zijn, o.a. het invoeren van bewaking door betrouwbare a11beiders van
fabrieken en werkplaatsen.
De regeeringspersdienst spreekt categorisch de geruchten tegen, die in
buitenlandsche radio-uitzendingen zijn verspreid betreffende z.,g . arrestaties
van Zweedsche officieren wegens optreden, schadelijk voor de belangen van
den staat.
IN BELGIË
zijn eenige afdeelingen reservisten der "bewakingstroepen voor verbindingswegen en instellingen" onder de wapenen geroepen om de reeds in het land
genomen veiligheidsmaatregelen aan te vullen.
Naar Havas uit Brussel meldt, zal het interneeringscentrum voor verdachte
vreemdelingen in België dat te Ruysselede ingericht zal worden volgens een
besluit van den ministerraad drieduizend personen kunnen herbergen. Het zal
uitsluitend gereserveerd worden voor verdachte of ongewensc'hte vreemdelingen.
IN ZWITSERLAND
zijn volgens een bericht van Reuter de bestande bepafin,g en ter bescherming
van de nationale veiligheid, die tegen spionnage en sabotage zijn gericht, verscherpt. Volgens de "Neue Züricher Zeitung" gaat deze verscherping gepaard
met de grootste waakzaamheid in zaken, ,,die met den naam Quisling verband
houden."
Voor de openbare gebouwen zijn sc,hildwachten •g eplaatst, de trottoirbanden
zijn wit geschilderd met het oog op de mogelijkheid van verduistering.
U.P. voegt hieraan toe, dat in de bladen van alle partijen wordt aangedrongen op maatregelen tegen de z.g. ,,V ij f d e C o I o n n e ", die vreemdelingen,
alsook een kleine groep Zwitsersche nationaal-socialisten en communisten zou
omvatten. Ook pleiten sommige bladen voor een zuiveringsactie in het Zwitsersche leger en in de regeeringsbureaux.
Aan het bovenstaande, hetwelk wij, zooals reeds werd vermeld, ontleenen aan
"De Standaard" - bijkans alle bladen schreven in gelijken zin - moge nog
worden toegevoegd een beschouwing, welke wij vonden in de "Nieuwe Rotterdamsche Courant", d.d. 22 April {avondblad).
Ook overigens heeft de regeering de consequenties uit de veranderde omstandigheden getrokken. De forsche redevoering van Minister de Geer en het in
staat van beleg verklaren van het geheele grondgebied sluiten bij de maatregelen voor de uitwendige veiligheid op waardige wijze aan; wij hebben onze
instemming daarmede reeds kenbaar gemaakt. Nochtans blijven er wenschen.
De staat van beleg is slechts een g r o n d s I a g, waarop verder gaande maatregelen kunnen berusten.
De overval in Noorwegen heeft op overtuigende wijze aangetoond, dat een
dergelijke onderneming voor een zeer belangrijk deel steunt op de medewerking
van in het te overvallen land georganiseerde verraders: vreemdelingen en
ongure onvaderlandlievende elementen. Ook in Polen schijnt op groote schaal
met "vijfde colonnes" te zijn gewerkt en van de diensten van "Quislings" gebruik
te zijn gemaakt.
Wij vertrouwen, dat onze regeering tegenover een mogelijken binnenlandschen
vijand met evenveel kracht zal optreden als tot dusver het kenmerk was van haar
preventieve maatregelen tegen dat deel van een mogelijken staat-schender van
onze neutraliteit dat met open vizier zou strijden. De regeering dient er mede
naar te streven, dat de weermacht, die zulke groote offers brengt en die - man
voor man - bereid is het leven veil te hebben voor de verdediging van het land,
dat ons allen zoo onzegbaar dierbaar is, ten volle vertrouwen kan, in den rug
veilig te zijn.
De tijden zijn er niet meer naar om onze - in normale omstandigheden zoo
gewaardeerde - vrijheden onverkort te handhaven, wanneer ongure indiviauen
daarvan misbruik kunnen maken rechtstreeks te g e n het belang van land en
volk. Evenmin dient het vreemdelingenverkeer onbeperkt of vrijwel onbeperkt
meer plaats te vinden. Een blik naar wat over onze grenzen gebeurt, bewijst
overduidelijk, dat de tot dusver hier te lande te dezen aanzien getroffen voorzieningen ten achter staan bij die, welke in de omliggende staten zijn uitgevaardigd. Duitschland heeft uitgebreide maatregelen genomen om het binnenkomen
van vreemdelingen te beperken; in Engeland en Frankrijk is zulks eveneens het
geval. In laatstgenoemd land wordt krachtig opgetreden tegen verdachte elementen van Franschen landaard; België gaat vreemdelingen interneeren en verbiedt "Volk en Vaderland". In ons land zijn tot dusver alleen preventieve maatregelen voorbereid, zooals de verhooging der strafmaxima voor delicten als
spionnage en landverraad.
Moge de Regeering, nu zij tenslotte haar bezwaren tegen het in staat van
beleg verklaren van het geheele land heeft terzijde geschoven, thans de kroon
op het werk zetten door het treffen van maatregelen in overeenkomstigen zin als
de hierboven genoemde: zeer beperkt vreemdelingenverkeer, verscherpt toezicht op binnenkomende vreemdelingen, interneering van eiken vreemdeling of
Nederlander, die verdacht wordt geacht en breideling van de persvrijheid voor
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die periodieken, die den ernst der tijden niet schijnen te begrijpen, ja erger, een
gevaar voor 's lands veiligheid kunnen opleveren. En tenslotte mobiliseering van
burgerwachten en bijzonderen vrijwilligen landstorm als "zesde colonne".
Zooals wij in het Ochtendblad van Zondag hebben uiteengezet, geeft de
staat van beleg de Regeering de vereischte bevoegdheden. De goedwillende
burgers zullen van de uitoefening daarvan geen wezenlijken hinder ondervinden
en voorzoover zij er iets van zouden merken, zullen zij de enkele beperkingen,
welke ook hen treffen, zonder morren aanvaarden, omdat zij beseffen, dat onze
hoogste belangen op het spel staan.

ENKELE OPMERKINGEN.
Aan bovenstaand overzicht uit de pers in zake de zgn. Se en 6e colonne,
willen wij eenige opmerkingen vastknoopen:
In de allereerste plaats is en blijft noodig, onze Overheid te gehoorzamen en
haar ook vrijwillig allen steun te verleenen, waar dit slechts mogelijk is.
Verdachte bevelen, orders, uitnoodigingen en opdrachten (ook in het particuliere leven, b.v. in de 'binnenscheepvaart), behooren steeds te worden getoetst.
Steeds moet bedacht worden, dat ook radioberichten valsch kunnen zijn.
In ons land, waar een parate weermacht dag en nacht met het geweer in den
aanslag gereed staat, behoeft niemand zich door verraad of verrassing te laten
over bluffen.
Men stelle zich onder alle omstandigheden onmiddellijk te weer, wijl krachtige
militaire en politioneele hulp steeds in de nabijheid is en kan bijspringen. Overrompelaars moeten het steeds hebben van hun brutaliteit en van overbluffing.
Gelukt de intimidatie niet, dan is hun spel tegelijk verloren.
Men geve zijn oogen goed den kost, doch wake ertegen, om ieder, die een
van de onze afwijkende meerring verkondigt, voor spion of landverrader aan te
zien. In dezen benarden tijd moet het leven niet verkankerd worden door een
alom invretend wantrouwen.
Autoriteiten zijn met gezag bekleed en moeten gehoorzaamd worden. Het
zijn echter ook menschen, soms met menschelijke zwakheden (Curaçao), en in
bepaalde situaties kan het nuttig zijn - voor hem die daarvoor in aanmerking
komt - om een autoriteit een stevigen riem onder het hart te steken.
Daarvoor moet men evenwel het gezag eerbiedigen en bereid zijn zelf in
eerste linie te gaan staan.
Tenslotte moet ons volk, dat niemand bedreigt, een voorbeeld nemen aan het
ernstig, Christelijk leven en geloofsvertrouwen van onze geëerbiedigde Koningin
en met ootmoed zijn lot leggen in de hand van Hem, die de wereld bestuurt.
RED. LANDSTORMBLAD.

De vorige prijswinnaars waren:
Jaantje Aarnoutse, Koudekerke.
Ali Brak, Lisse.
Mina Boone, Middelburg.
Jan Blonk, Boskoop.
Jantje Doornbos, Overschild.
Maartje v. d. Ent, .Poortugaal.
Janna Huizinga, Dedemsvaart.
Thijs Kooijman, Lisse.
Leendert Loeve, Berkenwoude.
Sikke IJntema, Oosterend.

•

Voor nieuwelingen geef ik hier nog
eens het adres:

AAN OOM BERTUS,
p/a Bureau van Het Landstormblad,
Koninginnegracht 50,

'11-GRAVENHAGE.

FOCUS DE SMID.
Ik hoor mijn ganse rijk van feestgejuich
[weerklinken,
En gij, o dwarskop! doet uw aambeeld
[thans rinkinken?
Gij, Focus! (sprak de Vorst met vlij[mend tonggeweld)
Zeg mij, waarom gij mijn geboortedag
[niet telt!
Gij durft mijn streng gebod stoutmoe[dig t' overtreden,
Door op mijn hooggetij gelijk een slaaf
[te smeden?
Smid Focus keek zijn Vorst vrijmoediglijk in d'ogen:
"Wil, Sire! 't wederwoord van Uwen
[knecht gedogen;
GROEP A.

GROEP B.

(Onder de 10 jaar.)

(Boven de 10 jaar.)

WOORDRAADSEL.

WOORDRAADSEL.

is een zangvogel.
x ...
geeft licht.
x.
is een lengtemaat.
x . . . . . . is een stad midden in ons
land.
x ...
is een vervoermiddel.
x ..
is een boom.
x .....
lS een langpoot.
x ....
lS een vaartuig.
is een af gekorte jongens- of
X •.
meisjesnaam.
x ...
is gedroogd gras.
x ...
is een vloeistof.
X,,,,
lS een muziekinstrument.
is een soort schoeisel.
x ....
x ......

Het kruisje stelt telkens de beginletter voor. Wanneer je die beginletters
onder elkaar leest, dan krijg je een inrichting, die door veel kleine kinderen
bezocht wordt.

x ...
x ......
x .......

is 1een dorp in de Betuwe.
is een land in Europa.
is een keizer der Fransen
geweest.
x.. . . .
werkt onder water.
x ......
is een grote aap.
x ....
is een schoensmeer-merk.
x . . . . . . . . . wordt uit 't water get"ed.
x.......
is een kunstenmaker.
x ....
hoort bij de vork.
x ........
is een beschermingsmiddel
tegen gas.
x. . . . .
is een geliefde kleur.
x........ is een uitheemse, harde
houtsoort.
x .... ... .
is een slecht soldaat.
Het kruisje stelt telkens de beginletter voor. Wanneer je die beginletters
onder elkaar leest, dan ontstaat er een
spreekwoord.

Eén is er, die mij op Uw feestdag 't werk
[gebood,
Eén, machtiger dan gij, geduchte Vorst:
[de nood.
Dees dwingt mij, zelfs vandaag, mijn
[lijf en leên te pijnen,
Als ik wat bikken wil, ik, Focus met de
[mijnen.
Acht penningen per dag ben ik verplicht
[te winnen,
Want anders sluipt d'ellend mijn scha[mele woning binnen;
Om uit te lenen: twee; en twee, die ik
[betaal;
Twee, die ikzelf behoef, en twee, _waar[mee ik faal;
Hoe gretig ik Uw jaardag dus ook vieren
[zoude,
De nood, genadig Heer! de nood blijft
[mij weerhouden.
Spreek, Focus! (riep de Vorst), u zal
[geen leed weervaren;
Gij moet m'uw rekensom eens duidelijk
[verklaren! De smid hernam op kalme toon het
[woord:
Twee leen ik elke dag mijn kinderen,
. [zoals 't hoort,
Die zij aan voedsel, als mijn levenszon
[gaat dalen
En ik niet werken kan, mij straks weerom
•
[betalen.
Twee penningen betaal ik verder alle
[dagen,
Als dure kinderplicht, met innig wel[behagen;
Mijn Vader toch, van 't werken krank
[en krom,
Heeft recht op dees mijn steun in zijnen
[ouderdom;
Zo kan ik nog, als kind van zijnen bloede,
Zijn zwoegen, tot mijn baat, hem enigs[zins vergoeden.
Twee penningen zijn voorts ook elke dag
[wel nodig
Voor eigen onderhoud; meer waar hier
[overbodig;
En dan nog twee (ik noem dees 't aller[lest,
Hoewel dit lest hier niet beduidt het
[allerbest!;
Twee voor mijn vrouw, ofschoon 't is
[buiten kijf,
Dat 't geld verspillen is aan zo'n pronk[lievend wijf.
Wilt Gij mij nu acht penningen dagelijks
[geven,
Dan vier ik Uw getij, ja waarlijk heel
[mijn leven!
Ik heb, o Vorst! als Uw getrouwe knecht,
U thans mijn handelwijs ontsluierd recht
[en slecht! ...
De Koning hoorde Focus vriendelijk
[lachend aan,
En liet, met goud belaän, hem weder
[huiswaarts gaan.
OOM BERTUS.

~
KONINKLUKE =BEGEEA

1 DE PRACTISCHE

.INSIGNES
SPORTPRIJZEN
ME ,DAILLES
VOORSCHOTEN

LEVERANCIERS VAN DE OFFICIEELE LANDSTORMMEDAILLES

llllll■ll l ■Rlllll!ll■ll l ■ll l ■ll l ■ll l ■ll l ■II I / .---P-ro-t-es-t'a-n-t-sc-h-e--A DVE RTE EREN Begrafenis-Onderneming
Bill. tarieven. Nette bed.
Speciaal adres voor het
DOET
vervoeren per rouwauto
binnen en buiten de stad
VERKOOPEN
G. H. DE JAGER
1111111111111111111111111111111111111111

BIJ

VR:O•OM &
D.R EESMANN

Amst. straatweg 45
UTRECHT _ TELEF. 14273

VELDHORST
Von Vollenhoven's GEBRS.
ANGERLO - DOESBURG
Telefoon no. 220 Doesburg
Lijnzoodkoeken
SPECIAAL ADRES
en Mengvoeders
VOOR MILITAIRE
ZIJN UITSTEKEND

HUISVROUW
KOOPT

EN BURGERKLEEDING
OVERAL TE ONTBIEDEN

•

co

è:1111

13

"PRIMARIUS"
RUW IELE N

Firma C. VAN HAL & z,O ON, Reigerstraat 14, BREDA ALBERTS' MACHINES

Vanaf
46

Deze _n3:am garand~rt_de
kwahteit van Uw r11wiel. f
SO
LET OP DIT MERK !
•
Catalogus verkrijgbaar bij den erkenden Rijwielhandel.
Steeds billijk in prijs.

SPECIALITEIT UNIFORMEN - Prima Coupe - Reizigersbezoek op aanvraag

v. d. SCHOENMAKERIJ

N.V. SLUIS & GROOT' 8

N.V. PRIMARIUS- Rijwielfabriek - MEPPEL - Tel. 2491

Kon.ZaadteeltenZaadhandeI

Sinds 1898
onbestreden de beste
ALBERTS A Co., e.v.,
A'dam-C., Warmoesstr. 78

SCHILDERSBEDRIJF
W. K. WITS EN ZONEN N.V.

ENKHUIZEN

Groningen. Leeuwarden, Utrecht, Amsterdam

TUIN-, BLOEM- EN
LANDBOUWZADEN
Levering uitsluit. a. d. handel

N.V. voorh. GEBR. HOGENBIRK

WED. H. TROOST

GOEDE WAAR
BEHOEFT GEEN KRANS 1
ROTTERDAM
WEGENBOUW- EN ST00MWALSENBEDRIJF
Vraagt onze tarieven,
TELEF. 11608
AMSTERDAM
ze zijn zeer billijk. • Aannemer van grond- en
•
■
Stoomwasserij "Nederhorst" bouwwerken
• Transporten door ge he e I
ZAADTEELT ~ZAADHANDEL
JAN SNEL
Nederland
Nederhorst
den
Berg
_
_ _ _ _ _ _ _ __
TELEFOON No. 32403
Telefoon 3 3 7 4
Telefoon 3068

LAREN N B N.V. C. W. PANNEVIS

Elke Wegconstructie. Verhuur Materieel

DELFT

MOERKAPELLE (Z.H.)
Specialiteit in:
SCHOFFELMESSEN - STALEN ZWINGEN
WIEDMACHINES • BOERENWAGENS OP
LUCHTBANDEN - STALEN WINDMOLENS
voor waterbemaling, stormzeker. Vraagt prils.

H. v. VEEN

KISTEN FABRIEK

IJSSELMUIDEN

Telef. 246 KAMPEN

Telefoon 3545
OPEL-DEALER

N.V. IN'G,EENKIESURTSEBUERNEA~

EN OPERATIEKOSTEN
verzekert
tegen enkele centen per week

:T!!P

WAPENVELD

VISSER li SMIT

~

KOOPT

VOOR WITl'EBROOD

SCHIETPRIJZEN

o.a. medailles, takken,
bekers, kransen enz. is

FIRMA CORN. PLAS

BERICHT

NOORD-BARGE

. ASBEST -CEMENT PLATEN
GEGALV. PLATEN
ASBEST-CEMENT BUIZEN

Ruime stalling - Centr. verw.

J.P.v.EESTEREN

J. Lindenbergh
Czn.
•

_

,

BOUWEN GEWAPEND
1
BETON.WERKEN

_
-

FIRMA
SCHREUDERS EN TROUW

IJSSELMONDE

Leverancier van
Verzending door het geh. land
TARIEVEN
OP_
AANVRAAG
____
_ _ __
PRIMA ZUIVELPRODUCTEN _
EN FOURAGE-ARTIKELEN
TRANSFORMATOREN- EN
APPARATENFABRIEK

co_E_vo-RD_E_N_

MIJ.

Stoomwasscherij "DE MAAS"

,,EMMEN"

UW AUTO DEFECT?

_V_E_R_H-EU_L_'_S_l __
VEEVOEDERS N.V. AANNEMING

HONIG's
BOUILLONBLOKJES

Coöp. Zuivelfabriek
en Koren - Malerij

voor de dames van
al de B.V.L.-ers 1 (E. C. BILARS)
- - - - Geachte Dames! LANGESTR. 40 • ALKMAAR
Wilt U tot aller tevredenheid
trakteeren, neemt dan onze
fijne Dê-Dê-Wafels
Beleefd aanbevelend,
No.SI
R. DIJKSTRA'S BAKKERIJ
DOKKUM
B21. Fa. J. VAN BERKUM & Co.
FORD DEALER

W emeld1nge
A. VAN WEELDEN'S Aonnemer von GrondKOLEN HAND EL
en Woterwerken
HILLEGERSBERG
Wegenbouw
Ceintuurb. 31 - Tel. 41477-42283

v/h. B. C. CRAMER

Verzekering Maatschappij.
Langere verpleegduur:
BOLNES
DIESEL
STOOMWASSCHERIJ EN
0
~
BO dagen, ook bij besmettelijke
CHEM. WASSCHERIJ
N.V. Mach.fabr. ,,Bolnes"
-<: '---==---" 0"~
ziekten en operatie.
v.h. J. H. van Capellen
Wv.HILLE6AERSBER65TR. tHoogere operatiekostenverHILLEGERSBERG
B o l n e s bij Rotterdam
goeding.
Fa. C. HAGEMAN & ZN.
Telefoon 14398
Kinderen verlaagde premie.
TEL.11
Vraagt prospectus ten kantore NEDERHORST DEN BERG.__ _ _ _ _ _ _ _
der Maatschappij:
Koemarkt 35, Sneek. Vraagt onze prijscourant D
PAPENDR.ECHT Oude
Reist per A A A Busdienst
Vraagt een agentschap aan,
naar
BORINGEN, BRONNEN dat zeer loonend kan zijn voor
B U I S L E I D I N G EN harde werkers.
Apeldoorn, Arnhem en Ede
Speciale
L u x e Touringcars
BETONBOUW - HEIWERKEN
voor Gezelschappen
HET aangewezen adres voor
Gebrs. ROBART • Apeldoom
Marktstraat 8 - Telefoon 2871

Speciaal-bureau voor
WATER REINIGING
EN
ROTTERDAM
WATERTECHNIEK
Soestdijkscheweg 244Zuid _ _ _ _ _ _ _ _ __
BILTHOVEN
Voor HUISBRANDKOLEN
en BRECHCOKES yoor
Centrale Verwarmmg:

BERG HUIZER
PAPIERFABRIEK

,,VECHT EN DIJK"

K. A. HAVELAAR

ALKMAAR
Rijdt per Nassau-tax

UNIFORMKLEEDING

TUIN-, BLOEMEN LANDBOUWZADEN
Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek ZIEKENHUISVERPLEGING-

N.V. EERSTE DRENTSCHE STOOMTRAMWEG MIJ.
HOOGEVEEN - TELEF. 57
• Vraagt voor Uw uitstapjes per autobus eens inlichtingen
aan één onzer kantoren.
• Reizen In binnen- en buitenland verzorgen wil tegen
zeer billijke tarieven.
• De autobussen van nieuwste constructie, comfortabel ingericht, worden bestuurd door vakkundige chauffeurs.

J.· BROEKHUIJSEN

ZOETERMEER

Uit voorraad leverbaar

,,TRANSFORMA" !:
TELEFOON 96610-96511
KARPERWEG 37-41

-----J

FIRMA J. MONSTER __A_M_sT_E_R_D_A_M_c_zm_D>

N.V. REEDERIJ DE IJSEL

TELEF. 2841 - GORINCHEM

UNIFORMEN

A.M.IJ. (Automobiel Mij. IJsel)
GOUDA - Gouwe 80 • TeL 3152
Dagelijksche Auto- en Motor- Uitsluite nd 1 e klas Maatwerk
diensten naar:
tegen concurreerende prijzen
Rotterdam - Utrecht
Den Haag - Lelden_ Delft

·"AISON GER MAN

111

---------

Hinthamerstraat

LEDERWARENFABRIEK

•s-HERTOGE-N BoscH

BLOEMEN MAGAZIJN
FIRMA

H. J. BARMENTLOO
JA y ASTRAAT 43

1 53

DEN HAAG - TEL 111561

DE VOLHARDING CONFECTIE-INDUSTRIE GARAGE "BOOIJ"
Fa. J. DE VRIES
N.V. Houthandel "ALBLAS" ZUID BLAAK No. 22

POSTJESKADE 23-25
TELEFOON No. 85867
FRANSCHE KERKSTR. 20
WADDINXVEEN ROTTERDAM. Tel.23100
A M STER DAM
Govert FlinckS t r. 191
TELEFOON No. 778274
Melk• en Melkproducten OPSLAGPLAATSEN
Telefoon no. 90763
V O O R B U R G
S P E CI AL I T E I T I N
v. d. N.V. Zuivelfabriek
's-GRAVENHAGE:
,,DE GRAAFSTROOM"
MILITAIRE
UITRUSTINGEN
A M sT E R DA M
•
Fahrenheitstr. 3 4 3
te Bleskensgraaf _
LEVERANCIER
DEFENSIE
HET ADRES VOOR
ROTTERDAM:
Filialen: R'dam OranjeboomLUXE VERHUUR EN TAXI'S
Zwaanshals 119-121
straat, Tel. 50964; Dordrecht
Utrechtschestr.
26,
Amersfoort
Voorstraat, Tel. 4353.
Vraagt prijs van TRIPLEX
Speciaal
Aanbevelend. DE DIRECTIE. in diverse soorten en dikten
TELEF. 7527 SASSENHEIM Kamper Confectiefabriek
Uniform- en Rijkleeding

Koopt

=--------------------- __________
L. VISSCHER - LISSE _ _ _ _ __

RUITENBERG
N. v. Machinefabriek en ::::::AB: REINIGEN 12.- '-_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Aannemer
MAATKLEEDING

Construct ·1ewerkplaats
Gebr. Klinkenberg
Wormerveer

M. VAN DER ZEE & Co.

van straat-,
•
DIKEMA & CHABOT'S HANDEL MIJ. N.V. rioieering- en grondwerken FAVORITA SCHORTEN

J. HOEVELS

ROTTER,DAM

AMSTERDAM

WE G E NB

o UW

I_J_z_E_R
__&_s_T_A_A_L_ _ __

ROTTERDAM. TE-r:!::s~ _ _ _ _
N.V. Anker- en

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kettingfabriek "SCHIEDAM"
Schiedam
Wij leverden o.a.
den ankerketting voor:
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

Ms .
Ms .
Ms .
Ms •

.,De Ruyter" •.••
.,Rigel" .••....•
.,Jan van Brakel"
.,0. XVI" •....•..

diam.
diam.
diam.
diam.

54
36
32
29

mm
mm
mm
mm

VRAAGT uw leverancier ons
Standaardmerk

,,AMICA"
N.-Holl. Morgorinefobr.
ZAANDIJK

Iets bijzonders in modellen,
d e s s i n s en kwaliteit

r - - - - - - - - - - - - - - N.V. HOUTHANDEL
v.h. Fa. JACOB SPREU ZAKKENCENTRALE N.V.

A.· J. DE B00 & ZN.

BENZINE • PETROLEUM • OLiëN EN VETTEN
MACHINEKAMERBEHOEFTEN
MOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM Y. v.
TRANSPORT naar alle plaatsen
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G.
DELFT

-

HOOIKADE 30

-

TELEFOON 457

N.V. Timmerfabr. ,,VIOS" \\'.estdam 2, Woerden, Tel. 119
Dir.: J. KASTELEIN J.Pzn.
Verzuim niet alvorens U afsluit ook ons prijs aan te vragen

ROTTERDAM
TeL No. 53'90 (5 lijnen)
JUTEZAKKEN
Vuren, Grenen,
voor alle doeleinden
Lerkenhout, Triplex,Lijstwerk SPECIAAL ZANDZAKKEN
voor LUCHTBESCHERMING

ALPHEN AAN DEN RIJN
TELEFOON 36

*

FIRMA H. MOOI &Zn. T. vAN HoocEvEsr N.v.
Breestraat 1-5
ASS.EN
•
Tel, 4825 (K 3490)
AMERSFOORT

MILITAIRE KLEERMAKERIJ

Uitvoering van burgerlijke-,
bouwkundige en gewapendCoupeur overal te ontbieden betonwerken

14

N

~

1
Vooraan in kwaliteit.
Vooraan in constructie.
Vooraan in afwerking.

ALKMAAR

Steeds verdere doorvoering van
het f on gers-veiligheidsprincipe.

't GULDEN VLIES

Ook in 1940 dus de veilige

EN GE ZULT
TEVREDEN ZIJN

Hotel "Schimmelpenninck"

Café-Restaurant . Telef. 3265
MUNTEN UIT
Stationsplein 2 - Eindhoven
Zeer comfortabel hotel. Conservenfabriek
Prima keuken. Gezellig café. ,,DE BATAVIER"
Zalen voor verg. en partijen. D. GEURTS - DODEWAARD
Bo-ndshoteiA.°N:-w. B~
Expl.: J. A BIEMANS.

,,Beter en Goedkooper"

DINEERT IN

A. KRAAL - UTRECHT

FONGERS

HAT

GRONINGEN

Aannemer van
grond- en sloopwerken

in Wijnen en Gedistilleerd

Handel in zand,grint,puinenz.

"

e r t

18 7 9

BODEGA

N.V.

OOK UW ADRES
Hotel - Café-Restaurant

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

,,PAVILJOEN KINHEIM'-'
Stationsweg 60, tel. 2524
ALKMAAR

Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal
A a n n e m e r s van grond-, spoor-, hei- en betonwerken

HAAKSBERGEN
,,EIJSINK"
BONDSHOTEL

Telef. No. 309

N.V. Ph. VLESSING

Carrosseriebouw

HOTEL

,,DE·KROON"

tegenover het Station
Tel. 4040 - Amersfoort
VERGADERZALEN
UITSTEKENDE KEUKEN Vergaderzalen
Verwarmde garage
CAPELLEa.d. IJSSEL
vrij voor gasten
UITST. KEUKEN
Telefoon (Rotterdam) DIRECTIE VAN !PEREN 1
HOTEL

N. V. M. E. G. G. A.

N o. 5 3 0 0 9 APELDOORN

Vraagt pr ij 5
en beschrijving van onze modellen

HOTEL BLOEMINK

1,,DE ROODE LEEUW"

Hij en Zij die hun waren bij
een goed Nederlander koopen
Koc:!pt daarom uw BRAND•
STOFFEN bij: R. KLOOSTRA
Buiten Damsterdiep 36-36 A
Telefoon 3704 - Groningen

.

FIrma J. KAKES

Exquise wijnen
Eig.:
Modern comfort
bij het Kon. Paleis en bosschen F. G. W. Schmidt-Corbelijn

Hotel ,,TER BURG"

ENSCHEDE

Tel.2385 (2 lijnen)
De mooiste en grootste zalen
•
voor het geven van
HET BESTE EN GOEDfeesten en partijen
KOOPSTE ADRES VOOR
•
UW LUNCH EN DINER!
Restaurateur A. MULSTEGE

Het "PELGRIM" fornuis wordt geleverd in moderne
kleuren en decors, en garandeert een lange levensduur.
NEDERLANDS FABRIKAAT

1----------

N.V. ,,PELGRIM" - GAANDEREN (HoUand)

HOTEL

,,STAD BORCULO"
Spoorstraat - Telef. 31

,,BOUWMATERIALEN M. LUYTEN N.V."

PrimaBk~:k~:~~zellig café.

UTiRECHT
Hotel

,,TERMINUS"

Telef. 14 en 128
Dir. J. Kuipers
Depot Nourij en v. d. Lande, Deventer,
en N.V. Calvé, Delft _ _ _ _ __

Taxatie

-

Expertise

AUTOGARAGE
GEBR. VAN ZEVENHOVEN

J. DE WAARD

soren en opruimen
met spring stoffen

Garage ,,VJTESSE"

MJ J GOUDRIAAN

waren en alle soorten Tel. 226 Ouderkerl,{ a. d. IJssel
veevoeders

■

■

■

LET O,P !

HET ADRES voor prima kwaliteit sigaren en sigaretten
ALSMEDE ALLE ROOKERSBENOODIGDHEDEN . . .

,D ELFT

NOORDER GLASHANDEL J. v. OOSTENDORP
M. BORST - ROTTERDAM ROTTERDAM.
v.d. Duijnstraat 50. Franclscastraat 17-27

AELBRECHTSKADE 121

Deuren- en Timmerfabriek

-

TE~EFOON

334

~

9

Machinale Houtbewerking

GLAS-IN-LOOD
AUTORUITEN

h

zoowel bij volwassenen al1;1 bij
kinderen. 85 cent bij Apothekers
en Drogisten . .,Fermitan" wordt
door de Nederlandsche wet beschermd.

Tel. 41436/43436. Na 6 uur n.m. 41662/30778
Filiaal: DORDRECHT - Vest 1 - Tel. 3683

N.V. NEDERL. BASALT Mij
ZAANDAM
Vraagt ons prijs van

BASALTINETROTTOIRTEGELS.

Gem. Giro B 749
Postchèque- en Girodienst 2870
Tel. 82521 - 85421

VAN RAVENHORST
ARNHEM
Telefoon

23884

AALTENS CHE
Stoom-, Wasch• en Strijkinr.

N.V. Weverijen van

,,DE SLINGE"

D. von LeydeniZn.

H. v. d. KAMP - AALTEN
H e 1 d e r e wasch
minimum slijtage
en scherp concurr. prijzen.
DAAROM OOK UW ADRESI

Krommenie

E

Levering op strengste keur

BOUWT lichte STAALCARROSSERIEëN

1e Oosterparkstraat 238, Tel. 55842
Willemsparkweg 1,
Tel. 20029
Onze zaken zijn gevestigd: Koninginneweg 139,
Tel. 21805

MACHINEFABRIEK

h

ingewandswormen

L BOOMSMA

N.V. M.l,D.DELBURG BOLT - AMSTERDAM
VERHUUR

0

het zeker werkend

A. A. DE ZEEUW
Scheldekade 57 - Telefoon 123
•
'
TE RN E U ZEN
Bouwkundige · Makelaar
Luxe verhuur-inricht. Prima
Expert
materiaal. Ervaren personeel. Administratie en onderhoud
van vaste goederen
Voor uw SLOOPWERKEN en Hypotheken - Assurantiën
FABRIEKSOPRUIMINGEN Nassaukade 118-119, A'dam W.

.,,,,,,,,--VERKOOP

" F erm1. t an "
middel tegen

VE1R,G ADE,R ZALEN 1
LEKKER,KERK
Fa. Wed. C. D. Heuvelman
BONDSHOTEL A. N. W. B.
DRIJFSTEENEN
Handel in hout en metalen
BIMSPLATEN
Tel. 369 Krimpen a. d. IJssel
BETONARTIKELEN N.V. Centrale Handelsmij. Coevorden Koloniale en grutters- Na 17 uur:
D.ORDRECHT Zalen voor verg. en partijen.

Alle capaciteiten

A

spoel-, made-, maag-, en andere

In ieder HUIS, hoort een
Hotel-Café-Rest. P. Mulders Aannemer van sloopwerken
"PELGRIM" FORNUIS ,,HET VOLKSPARK"
Tilburg
Verhuur van compres-

HORLOGER
JUWELIER
ALPINA DEALER
BRUGSTRAAT 29
TELEFOON 2904
. GRONINGEN
-----------

ZAANDAM

I

TELEF. 2782

JOH. P. RIJKENS

N.V. Hotel des Pays Bas
Terneuzen

Het beste Hotel ter plaatse Restaurant eerste rang

• Voordelig stoken en prima koken.
• Geen vuile pannen meer.

d
t

BOUWKUNDIGE

TELEFOON ~l~ir:iaTEk~~~~~ TELEFOON No. 3251-4984

GEVESTIGD SEDERT 1847 1 . .

;:L~OE~~G~~:: Fraai gelegen aan de Loolaan

VERHUIZINGEN door
GEHEEL NEDERLAND

SPOORSTRAAT 2 - GOUDA
3352
, NIEUW GEBOUWDE BLOKJES (twee onder de kap),
TELEFOON
30
000
k
t
k
t
k
1ste
klas
reparatie-inrichting
·
··
me t voor- en acht er t urnen, priJs f .
; oo pers u
e oop. TELEF. 3001 _ BEVERWIJK
Hypotheek beschikbaar. - BOUWBUREAU H. v. d. TOP,
Telefoon 18
voor alle merken
Park Paaschberg 1a, Telefoon 258, Ede.
•
•
Stroom. water _ Boxengarage
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Het is een juiste daad van Koningin Wilhelmina geweest, om als vertegenwoordiger
aan te wijzen den Generaal Winkelman, en wederom is het een juiste daad geweest
van dezen Generaal, om de wapens neer te leggen, toen daadwerkelijk was gebleken,
dat al het bloed van onze dappere soldaten niet voldoende zou zijn om den slag af
te wenden en het grondgebied in Europa te behouden.
Orde en veiligheid zijn in de allergevaarlijkste oogenblikken, nadat de wapens
werden neergelegd, bewaard gebleven en het leven herstelt zich.
Hulde brengen wij aan onze dappere mannen en aan den kloeken geest van bijkans
ons geheele volk, ook aan de tienduizenden Landstormers, die zich groote offers
hebben getroost.
De geschiedenis zal veel ophelderen van wat thans nog duister is.
Laten wij geen bittere critiek doen opvlammen, maar allen de hand in eigen
boezem steken en ons afvragen, of er niet veel geweest is in ons volksleven en m
onze persoonlijke gedragingen, dat om uiteindelijke afrekening riep. ·
Ootmoed en geloofsvertrouwen passen ons in deze dagen, en trouw aan wat God
ons schonk in het verleden en nog in het heden en wat ons steeds heilig en dierbaar
is geweest.
Laten wij weer leeren bidden, ·opdat wijsheid en gerechtigheid mogen heerschen
op de aarde.
Laten wij allen medewerken, om de geslagen wonden te heelen. Alom· moge een
barmhartige en liefderijke geest zich openbaren, die alle zucht naar zelfbehoud ter
zijde stelt, als het er om gaat te helpen, te vertroosten, te ondersteunen.
Geen oppervlakkigheid past ons, maar ernst en arbeid en groote, teere zorg voor
de opgroeiende jeugd.
Oorlog en revolutie zijn in Europa nog steeds accuut.
Arbeidzaamheid, waakzaamheid en tevens gehoorzaamheid aan de openbare macht
is voorwaarde voor een spoedig herstel.
Zij vallen lichter, nu de Nederlandsche instellingen en rechtspraak bewaard blijven
en de bevelhebber van het bezettingsleger ons volk met grooten tact en voorzichtigheid bejegent.
Wat den B. V. L. en de Landstor~korpsen Luchtwachtdienst, Spoorwegdienst,
Vaartuigendienst, Luchtafweerdienst en Motordienst betreft, zal dienen te worden
af gewacht, onder welken vorm deze hun taak ten belange van ons volk kunnen
voortzetten.
Er is nog zóóveel te regelen, dat daarop niet onmiddellijk een antwoord kan
worden tegemoetgezien.
lntusschien dienen de organen van deze instellingen gehandhaafd te blijven.
Nadere mededeelingen zullen te zijner tijd volgen.
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OPROEP VAN DUITSCHEN
OPPERBEVELHEBBER.
Beroep op loyale samenwerking.
Amsterdam, 1 7 Mei. -

De opperbevelhebber van het Duitsche leger en de opper-

bevelhebber van de legergroep in Nederland hebben een aantal verordeningen uitgegeven, waaraan de bevolking der bezette gebieden van Nederland, België en
Luxemburg zich stipt moet houden.

OPROEP MN DE BEVOLKING VAN NEDERLAND.
Het door de Duitsche troepen bezette Nederlandsche gebied wordt onder het
Duitsche militair bestuur geplaatst.
De legerbevelhebbers zullen de maatregelen, noodig voor de veiligheid der troepen
en voor de bestendiging van rust en orde uitvaardigen.
De troepen zijn gehouden, de bevolking, voor zooverre zij zich vreedzaam betoont,
onder alle opzichten te ontzien en haar eigendom te eerbiedigen.

In geval van loyale samenwerking met de Duitsche overheden zullen de openbare
besturen op hun post gelaten worden. Van het gezond verstand en het inzicht der
bevolking verwacht ik, dat zij alle onbezonnen handelingen, eiken aard van sabotage,
van lijdzamen of daadwerkelijken weerstand aan de Duitsche weermacht zal nalaten.
Alle verordeningen van het Duitsche militair bestuur zijn stipt en onvoorwaarde~
lijk te volgen. Het zou de Duitsche weermacht spijten, indien zij zich, gedwongen
door vijandelijke handelingen van onverantwoordelijke elementen der burgerbevolking,
tot scherpe maatregelen tegen de gansche burgerbevolking moest genoodzaakt zien.
Dat ieder aan zijn arbeid en op zijn post blijve; dan dient hij niet alleen zijn
eigen belang, maar de belangen van zijn Volk en van zijn Vaderland.
De Opperbevelhebber van het Duitsche leger.

AVIOLANDA

Cortonnogefobriek "Globe"

MAATSCHAPPIJ VOOR VLIEGTUIGBOUW N.V.

Tepelenbergweg 16 - APELDOORN• Tel. 4080
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estraatweg 583 - Telef. 53043-50881
Telefoon 2872 - Groningerstraat 226
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P. A. W. PHILIPPONA

Een fijn doosje ....
maar een fijner
sigaartje.
Steek dat eens bij UI

HOOGSTRAAT HOEK PLAATS
TEL. 112312
IMPORTEUR
VAN WEDGWOOD WARE SINDS 1862

VUURWAPENS.
Verordening betreifende het bezit van
wapens in het bezette gebied.
1. Alle vuurwapens en munitie, handgranaten, explosieve stoffen en ieder
ander oorlogstuig moeten afgeleverd
worden.
De aflevering moet binnen 24 uur op
het naaste Duitsche veld- of plaatselijk
commando gebeuren, voor zoo verre ter
plaatse niet anders bepaald is. De burgemeesters worden verantwoordelijk gesteld voor de stipte uitvoering van dit
bevel. De bevelhebbers der Duitsche
troepen hebben het recht, uitzonderingen toe te laten.
2. Wie vuurwapens, munitie, handgranaten, explosieve stoffen of ander
oorlogstuig bezit, in tegenstelling met
deze verordening, wordt met den dood
of dwangarbeid, in gevallen van minder
gewicht met gevangenisstraf gestraft.
3. Wie op eenigerlei wijze in het bezette gebied tegen het Duitsche leger
geweld gebruikt, wordt met den dood
gestraft.
DE OPPERBEVELHEBBER VAN
HET DUITSCHE LEGER.

LEVENSMIDDELEN.
Verordening over den verkoop en het
betrekken van levensmiddelen en gebruiksartikelen van allen aard in het
bezette gebied.
Bij machtiging van den opperbevelhebber van het Duitsche leger bepalen
wij, in het belang van de geordende en
rechtvaardige verdeeling van levensmiddelen over het bezette gebied, als
volgt:
1. Levensmiddelen en gebruiksartikelen mogen slechts in eene, met het normale gebruik gelijkstaande hoeveelheid,
verkocht of betrokken worden.
2. Hamsteren (d.i. ongewoon hooge
inkoopen of bovenmatige bevoorrading)
is verboden.
3. Duitsche soldaten en rijksburgers
zijn gehouden deze bepalingen in acht
te nemen. Zij mogen slechts voor hunne
eigene onmiddellijke behoeften koopen
en dit tegen contante betaling.
Slechts bij grootere bestellingen (hooger dan Rm. 500.-) kan door den bevelhebber der koopende eenheid met een
leveringsbewijs worden voldaan.
4. Elk vergrijp tegen deze bepalingen
zal gestraft worden.
DE OPPERBEVELHEBBER DER
LEGERGROEP.

MILITAIRE KLEERMAKERIJ GEBRS. VAN OORD - WERKENDAM
Speciaal adres voor OVERJASSEN
en UNIFORMEN NAAR MAAT

VAN DER SLOOT
GOUDA •

OOSTHAVEN 22

-

TEL. 3219

OPGERICHT 1765

GEBRS. KöSTER - ENKHUIZEN

MEELFABRIEK
OLIEFABRIEK
VEEVOEDERFABRIEK
RIJSTPELLERIJ
CACAO FABRIEK

TELEF.102 - WESTERSTR. 64

Na een vijfdaagschen verbitterden
strijd heeft het N ederlandsche leger de
wapens neergelegd.
Dat einde: algeheele capitulatie, is
g,e en einde met eere. Maar we voegen
er dadelijk aan toe, dat de troep van
elke smet vrij is. Het leger heeft kranig
gestreden en onder uitermate ongelijk~
omstandigheden. Want we hadden aan
het eind zoo goed als niets om op te
treden tegen de Duitsche overmacht in
de lucht. We hebben den eersten gevechtsdag aan de Duitsche luchtmacht
groote verliezen toegebracht, grooter
dan ooit op één enkelen dag geleden
werden, maar zelf ook zooveel aan
luchtkracht ingeboet, dat we spoedig al
vrij hulpeloos stonden tegenover de ongemeen sterke en bedreven Duitsche
luchtmacht.
Ons luchtafweergeschut was in aantal veel te gering om tegenover een
vijandelijke luchtmacht van den omvang
der Duitsche veel succes te kunnen behalen. En nog ernstiger was hèt tekort
aan jachtvliegtuigen, waarvan we er
ten slotte maar enkele over hadden gehouden.
In dit opzicht hebben de bondgenooten ons niet geleverd waaraan we de
meeste behoefte hadden. Hadden we
over voldoende jachtvliegtuigen beschikt, dan zou de strijd om de Grebbelinie anders verloopen zijn en zou het
bombardement van Rotterdam niet afgeschrikt hebben van voortzetting van
den strijd.
Bij dit alles kwam nu de smadelijke
vlucht van de Regeering. Terwijl onze
mannen bij honderden en duizenden
werden neergeworpen, zochten de Ministers de veiligheid.
Da_a rvoor moge een fraaie juridische
constructie opgezet kunnen worden,
deze vlucht was psychologisch een fout
van zoodanige grootte, dat we de gevolgen ervan nog niet kunn'en schatten.
Wie het oor te luisteren legde, op
straat of in de huizen, hoorde niet alleen
algemeen tonen van diepe verslagenheid, maar ook van verbittering en verbeten woede. Men voelde zich door de
Regeering in den steek gelaten. Waarvoor moeten wij vechten, zoo hoorden
we tal van militairen zeggen, als de Regeering de beenen neemt?
Het is ongelooflijk hoeveel kwaad, althans in een stad als Den Haag, deze
houding heeft gesticht.
Och ja, we weten wel, dat men allerlei argumenten kan aanvoeren om die

Aannemers van wegeÓbouw,
Water-, grond- en spoorwerken.

vlucht goed te praten, maar dat maakt
- we hebben het zelf beproefd - op
het volk niet den minsten indruk.
We zullen nu maar niet meer gewagen van de ongrondwettige daad om den
zetel van de Regeering buiten het Rijk
te vestigen, hoewel er gelegenheid bestond om hem te verplaatsen naar veiliger gebied binnen het Rijk. Omtrent dit
alles zullen t.z.t. de verantwoordelijkheden vastgesteld moeten worden. Maar
voorloopig blijven we zitten met -e en in
het buitenland gevestigd Kabinet, dat
- zoo we ons niet sterk vergissen het vertrouwen van waarschijnlijk 95 0/o
van het N ederlandsche volk mist.
Over de capitulatie zelf zwijgen we,
omdat we te weinig van den toestand
op de beslissende oogenblikken afweten. Alleen kunnen we zeggen, dat de
motiveering van den opperbevelhebber
niet overtuigend was. De vrees voor
verwoesting in onze groote steden heeft
klaarblijkelijk heel zwaar gewogen. Als
die in den vorigen wereldoorlog bij de
Franschen óók zoo groot was geweest,
dan had die oorlog geen vier jaar geduurd. We zijn echter bereid ons eindoordeel op te schorten, vooral ook omdat we niet weten of er metterdaad niet
te rekenen viel op hulp van de bondgenooten binnen enkele dagen.

Wij drukken dit artikel van "De
Standaard" d.d. 15 Mei 1940 af, maar
voegen er aan toe, dat wij met de critiek
daarin niet kunnen instemmen.
De verplaatsing van de GEHEELE
Regeering was misschien een fout, doch
dat de Kroon zich tijdig naar veiliger
oord heeft begeven, was in de gegeven
omstandigheden juist.
Psychologisch was een vergissing de
voorafgaande verklaring, dat de Kroon
zich niet zou verplaatsen, doch wie, die
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de hand in eigen boezem steekt, zal niet
erkennen, dat er aan allen kant fouten
zijn gemaakt, en dat het nu tijd is om
politieke beschouwingen uit te schakelen?
De gedachte, alsof elk artikel der
grondwet onder alle omstandigheder
kan heerschen, ook over het meest benarde leven, is buiten de werkelijkheid.
En voor het overige dient ieder te bedenken, dat het aantasting is van de
waarachtigheid onzer zielen, indien men
scheiding wil maken tusschen ons en
wat ons in onze roemrijke geschiedenis
heilig is geweest en nog is, om den wille
van een onderstelde menschelijke zwak
heid van bepaalde hooggeplaatste personen, waarvoor wij de hoogachting er·
lief de niet mogen uitdooven.
Het is thans noodig den blik op de
toekomst gericht te houden.
Het heden is verspeeld, de toekomst
ligt voor ons.
"De Standaard" had zoo niet mogen
schrijven.
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En wat moet nu verder onze gedragslijn zijn? Allereerst zou het dwaas zijn
de feiten niet ferm in het aangezicht te
zien. Wann1e er men mèt een leger de
Duitsc'hers niet kon weerstaan, kan men
het zonder leger zeker niet. Alle verzet
is dus uitgesloten. Het dient tot niets en
verergert slechts den toestand. Dat beteekent echter niet, dat we innerlijk ons
overgeven. De juiste toestand is veeleer, dat we de bezetting aanvaarden.
Men kan haar echter met waardigheid
aanvaarden. Ook in de vernedering kan
men een waardige houding aannemen
en daardoor somwijlen eerbied afdwingen.

BOELAARs· CLICHÉS N.V. Apeldoornsche Cartonnagefabriek

GRONINGEN

Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V.

Aannemin g van grond- en sloopwerken
HANDEL IN HOUTEN GEBOUWEN

MILITAIRE EN CIVIELE KLEEDING
GEMAAKT EN NAAR MAAT

HET EINDE

C,

Generaal-Majoor b.-d. W. Froger heeft eervol
ontslag verkregen als Inspecteur -der Burgerwachten.
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Schadeloosstelling bij vordering van
roerend goed.
Commissie van 7 leden ingesteld.
Bij K. B. is een commissie, bestaande uit 7
leden, ingesteld, welke tot taak zal hebben in
het geval, dat de betrokken minister het van
den staat gevorderde bedrag (ingevolge de algemeene vorderingswet 1939) betwist, bij vordering van roerend goed de schadeloosstelling
in hoogste ressort vast te stellen.
In deze commissie zijn benoemd : 1. tot lid,
tevens voorzitter, dr. D. L. Uyttenbogaart- te
Heemstede; 2. tot lid, tevens plaatsvervangend
voorzitter, de heer W. Graadt van Roggen te
De Bilt; tot leden: de heeren ir. P. A. v. d,
Ban te Wageningen, K. Brok te Assen, ir. J , E.
Ineke! te Den Haag, mr. J , B. W. P. Kickert
te Den Haag en ir. A. Plate te Rotterdam.

EFFECTENKANTOOR

FIRMA J. 8. KöSTER - ALKMAAR L. DIRKSE & ZONEN N.V.

Telef. 400 • Torenstraat t 9

TELEF. 2916 - LANGESTRAAT 22
Militaire en burgerkleeding gemaakt en n.m.
Gaarne reizigersbezoek op aanvraag

Mr. B. A. G ROE NEVEL D
WINSCHOTEN

bevolking tegen luchtaanvallen; jhr. mr. J, M.
van Beijma, ·voorz. der Kon. Ned. Brandw.
Ver.; mr. J. de Blieck, burgemeester van De
Wijk; ir. L. J, Dunne, hoofd van den gem.
luchtbeschermingsdienst te Rotterdam; G. Kloosterman, gep. luit.-kol. N.K.I.L., lid van de afd.
's-Gravenhage van de N.V.L.; G. H. A. Habets,
ondervoorziter van den Ned. Bond van Vrijw.
Burgerwachten; J, A. J, Jansen Manenschijn,
burgemeester van Zwijndrecht; dr. H. K. Offerhaus, hoofdcommissaris ziekenhuiswezen v. h,
Ned. Roode Kruis; mevr. M. Rasruyter, leidster
Contactbureau van Vrouw. Vrijwilligers; dr. ,
P. H. van Roojen, secr. v. d. Kon. Nationalen
Bond voor Reddingswezen en "Het Oranje
Kruis"; B. W. Th. van Slobbe, burgemeester
van Breda; mr. J, in 't Veld, burgemeester van
Zaandam; J, J, A. H. Verschoor, hoofd van den
Gem. Luchtbeschermingsdienst Amsterdam en •
mr. E. H. J, baron van Voorst tot Voorst, lid
van Ged. Staten van Gelderland en tot secre ·
tarissen: mr. J, Heusdens, hoofd van het bureau "Openbare orde en veiligheid" bij de afd.
Binnenlandsch Bestuur en mr. N, H, Muller,
chef der afd. ,,organisatie" bij de insp. voor de
bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen.
Aan de commissie is de bevoegdheid verleend subcommissies in te stellen en aan deze
subcommissies leden en een secretaris buiten
de commissie toe te voegen.

Op 13 Mei 1940 sneuvelde te Dordrecht,
bij ,d e hardnekkige verdediging van de
V riezebrug, onze innig geliefde Zoon en
Broe-der,
JAN PIETER BOOTS,
·Res.-Luitenant der Wielrijders.
Hij is begraven te midden zijner kameraden op de Algemeene Begraafplaats te
Dordrecht.
J . P. BOOTS.
H. BOOTS-DE WIJS,
EMMY.
RENé,
's-Gravenha,ge, 21 Mei 1940.
Bezuidenhoutscheweg 333.
Eenige en algemeene kennisgeving.

Bloemenmagazün
BURGEM. REIGERSTRAAT 19 -

UTRECHT

zijn. Spr. schetste- in het kort den overledene als leider van den B.V.L., die
steeds trouw zijn plicht als leider heeft
vervuld. Ten slotte sprak de voorzitter
der plaatselijke commissie, de heer J,
van Brummelen. Daarna werd door een
oom van den overledene een woord van
dank gebracht voor de belangstelling.
Van de Zeeuwsche afdeeling B.V.L. en
van de plaatselijke B.V.L. werd een
krans op het graf neergeilegd.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Vrij willige Burgerlijke Dienst.

WERFT ABONNÈ'S

(Zie het Landstormblad van Januari 1940),
De minister van Binnenlandsche Zaken heeft
een commissie ingesteld, wier taak het zal zijn
de regeering van voorlichting te dienen nopens
alle a·a ngelegenheden, die den vrijwilligen burgerlijken dienst betreffen.
In deze commissie zijn benoemd tot lid en
voorzitter: mr. J. Linthorst Homan, commissaris der Koningin in Groningen (plaatsvervanger mr. H. W. Mulder); tot leden: N. Arkema,
dir. der Ver. v. Ned. Gemeenten; A . v. Batenburg, wnd. insp. voor de bescherming van de

VOOR HET

LANDSTORMBLAD
W. J. H. J. M. KEIJZER t,
Burgemeester van Leidschendam,
die vóór eenige weken is overleden.

Res,-Majoor H. C. LA ROi

t.
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EERSTE LIJST VAN GESNEUVELDE
LANDSTORMERS.
Res. Majoor H. C. LA ROi, van het
9e Regiment Infanterie.

Den 11en Mei nam de Heere tot Zich,
onzen innig geliefden Man en Va-d er,

HENDRIK CORNELIS LA ROi,
Res.-Majoor der Infant.,
in ,d en ouderdom van 48 jaar. Hij viel
als offer aan het Vader land.
J, LA ROI-RODENHUIS
en Kinderen,
Leeuwar-d en, Tj. Hiddestraat 22,

Res. Kapitein J. A. SCHOUTEN, van
het 4e Regiment Infanterie.
Res. Kapitein B. VERHOEVEN, van
het 13e Regiment Infanterie.
Res. Eerste Luitenant W. R. ERTZER,
van het 1 le Regiment Infanterie.
Res. Tweede Luitenant J, P. BOOTS,
van het le Regiment Wielrijders.
Res. Eerste Luitenant A. M. VLIELANDER HEIN, van het 3e Regiment
Huzaren.

Den 11en Mei is voor zijn Va-d erland
gevallen, onze innig gelief.de Man, Va-d er,
Zoon, Schoonzoon, Broer en Zwager,

,rvol
ger-

Kolonel J, C, C, Nijland, de afgetreden Commandant der Vrijwillige Land.stormkorpsen
Motor- en Vaartuigendienst.
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Nieuw Lekkerland ( bij RottP.rdam)

Mr. ANTHONIE VREEKEN,
Commdt 16e Comp. P.A.G,,
Griffier b. h. Kantongerecht
te Zevenbergen,
in den leeftijd van ruim dertig jaal'.,
Wij weten hem in Christus geborgen,
Uit aller naam:
EMMY VREEKEN-SENNEMA,
Groningen, Princesseweg 33,
C. N. VREEKEN,
J, VREEKEN-VAN NAMEN,
Dordrecht, Voorstraat 394.
F. SENNEMA-DE JONG,
Groningen, Princessewe~ 33.

Res. Eerste Luitenant S. J. Graaf VAN
LIMBURG STIRUM, van het 4e Regiment Huzaren.

POORTVLIET.

Majoor L. W. Nijland, ,d e nieuw opgetreden
Commandant van de Vrijwillige Landstormkorpsen Motor- en Vaartuigendienst

Onder groote belangstelling werd
4 Mei ter aarde besteld het stoffelijk
overschot van wijlen den heer S. A.
Quist, in leven Commandant van den
B.V.L. afdeeling Poortvliet. Nadat de
kist in de groeve was neergelaten, werd
allereerst het woord gevoerd door Ds. J,
v. d. Heuvel alhier. Daarna sprak le
Luitenant Eckhardt uit .Goes, namens
Overste Bruins, die niet aanwezig kon

Fa. H. J. Phaff • Winschoten

ONDER RIJKS- EN GEMEENTEKEUR

[, "

MILITAIRE UNIFORMEN

KLEERMAKERIJ Fa. A. v.d. ZEE &ZOON Hotel "CARELSHAVEN" DELDEN
GROOTE MARKT 23

•

SCHIEDAM

SPECIALITEIT UNIFORMEN

Gelegen t e midden der Twickelsche
bosschen aan den Rijksstraatweg

Leveranciers aan diverse Gemeenten

Delden-Hengelo, Modern comfort, Tel. 305

Zomer UJliformen vanaf .. . , . . . f 29.75
Wollen whipcor d Uniformen van a f f 47.50
Uit voorraa d leverbaar
•
WIERINGA - ZWOLLE
Oude Vischmarkt 26-28 - Telefoon 2205

Hotel "HOBBEL"
P. VINKE - OOLTGENSPLAAT
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

4

UNIFORMEN

~~!~~~~!e~~!3~~
Korte Nieuwstraat 4

U vraagt even, wij komen. Prijzen v.af f 54.-

GROEP A.
(Onder de 10 jaar.)

LETTERRAADSEL.
Maak van de onderstaande woorden
weer nieuwe door slechts één letter te
veranderen.
Bijvoorbeeld: kaneel honing
riool
niets
hars
kozijn
hengel
ezel
hamer

schot
toffie
gesp
engel
beugel
kwart
kater
poter

kameel.
ballon
wafel
negen
vrucht
karper
doffer
schuim
schil

GROEP B.
(Boven de 10 jaar.)

LETTERRAADSEL.
Maak van ·de onderstaande woorden
weer nieuwe door slechts één letter te
veranderen.
Bijvoorbeeld: lijster stadion
gezellen
buffet
kartouw
zwijger
hanglamp
wimper
modder

voetbad
marmer
arena
lokaal
bongerd
rijkaard
weerhaak
eekhoorn

laster.
vedelaar
opzichter
stalhouder
dissel
veldmuts
kerseboom
mangel
waterrad

Prijswinnaars waren:
Bertus Knipmeijer, Meppel.
Henk Middel, Stadskanaal.
Dirk Meijles, Andijk.
Aart van Pelt, Ridderkerk.
Fietje Nauta, Leeuwarden.
Willem de Winter, Ridderkerk.
Brechta Koppendraaijer, Enkhuizen.
Nellie van Keulen, Middelburg.
Nellie Knape, Sommelsdijk.
Miep Perk, Amsterdam.
Deze tien gelukkigen hebben ieder
weer een prachtig boek als prijs ontvangen. Kinderen uit één gezin kunnen de
oplossingen in één brief verzenden.
Vier halve velletjes in één enveloppe is
meestal geen bezwaar. Maar veel zwaarder moet de brief dan ook niet worden.
Wanneer je daarop slechts één postzegel van 5 cent plakt, dan moet er aan
strafport telkens 10 cent betaald worden. Sommigen moeten hieraan eens
denken.
1

OPEL AUTOMOBIELEN

Product van Genera! Motors
Official Dealer
FIRMA J. L. SPOORMAKER · ROTTERDAM
Nieuwe Binnenweg U6 . Tel. 35780 (3 lijnen)

A. KUYVENHOVEN'S
Kisten-, Broeiramen- en Votenfohriek

MEPPEL

Café-Restaurant SLOT
ZUIDEINDE

GARAGE - Tel. 2571

Zuideinde 13 NAALDWIJK Tel. 35

rende Koekeloeris als een pijl uit de
onder z'n arm. Janna lachte triomfante- boog de straat op.
In hevige spanning wachtten Meneer
lijk: ,,Nou, Meneer! heb 'k u ook te veel
en
Mevrouw Talhout de terugkomst van
gezeid? Is dat nou een wonder haas, ja
of neen? Als je een vlugge en gehoor- de wonderhaas af. Uur na uur verzame loopjongen nodig hebt, dan gaat er streek; maar Koekeloeris kwam niet ,
niet een boven m'n Koekeloeris! Giste- opdagen.
Toen schudde Mevrouw Talhout
ren nog heeft de ·directeur van een cirzwaarmoedig
haar grijze krullen en
cus mij er driehonderd gulden voor gezuchtte:
,,0,
Anton!
zie je nou wel, dat
boden. Maar omdat wij zo gezegd als
vrienden met elkaar omgaan, daarom Janna Grijpstuiver met haar wonderwil 'k Koekeloeris aan u voor honderd haas jou lelijk bij de neus heeft gehad? "
,,Hou maar op, hoe maar op, Greet! "
rijksdaalders afstaan!"
Meneer Talhout aarzelde niet lang, en weeklaagde hij, terwijl 'hij z'n kale bol
telde evenals z'n metgezel aanstonds de wanhopig betastte: ,,Wat ben 'k toch 'n
• gevraagde blanke zilverstukken voor idioot geweest! 'k Zou van spijt de haren
wel uit m'n hoofd kunnen trekken!"
haar neer.
Geen van beiden snapte, dat Janna
Opgetogen stapten de beide vrienden
met
haar zoon een listig plan bedacht
met hun buit vlug stadwaarts, om zo
gauw mogelijk met hulllreuzenkoopje een had, om de twee wandelaars op geméne
manier af te zetten. Jaap ha·d twee
proef te geven.
Mevrouw Mispel lei rauwe aardappels hazen gevangen. Eén zette hij in een
in de pot en hing die boven de koude kooi, en nummer twee had hij mee naar
haard. Met ingehouden adem stond zij z'n. akkertje genomen. Daar zat 'm de
toe te kijken, toen haar man de knuppel knoop! Maar •d e twee onnozele vrienden
nam en krachtig onder de pot begon te hadden de strik niet bemerkt, die hun
gespannen was.
Voor nieuwelingen volgt hier nog eens zwaaien.
En hoe ging 't met moeder en zoon,
Na een poos lichtte hij 't deksel op en
't adres:
het sluwe tweetal, dat precies aan
stak
z'n
handen
in
't
water.
............................
elkaar gewaagd was? Nu! van hun onHelaas! het water was nog ijskoud.
rechtvaardig
verworven schat hebben zij
Po1tsea:el
,,Je zult harder moeten slaan, Frits",
T&ll
opperde z'n vrouw. Nu begon Meneer slechts weinig plezier gehad.
5 ~nt
's Avonds was Jaap naar de herberg
Mispel met hardnekkige woede onder
in
't dorp gegaan, om 't er nu eens goed
AAN OOM BERTUS,
langs de pot te slaan. Het zweet brak
............................
van te nemen. In z'n dronkenschap liet
hem
van
alle
kanten
uit.
p/a Bureau van Het Landstormblad,
"Harder, harder, Frits!" moedigde z'n hij zich ontvallen, dat hij met z'n moeder
Koninginnegracht 50,
op 'handige manier vijfhonderd gulden in
vrouw hem aan.
's-GRAVENHAGE.
"Krak, krak!" zei opeens de pot, en de wacht had gesleept. Een scharensliep
hij sprong in duizend gruzelementen uit hoorde dat verhaal stilzwijgend aan.
Tegen middernacht zwierde Jaap weer
elkaar.
DE WONDERPOT, DE WONDERnaar huis, en sliep weldra als een mar"Krak!"
zei
tegelijk
ook
de
knuppel
KNUPPEL EN DE WONDERHAAS.
en beteuterd stond Meneer Mispel met mot. Maar ofschoon hij veel lawaai geJanna Grijpstuiver rakelde haastig 't de beide stukken in z'n bevende handen. maakt had, had z'n Moeder van z'n
vuur weg van onder haar pot met Toen begon z'n vrouw te jammeren: ,,0, thuiskomst niets gemerkt, omdat zij erg
kokende aardappels, toen ze twee stadse Frits, Frits! waar blijf je nou met je hardhorend was.
De volgende morgen evenwel merkte
wandelaars naar haar hutje zag stappen. wonderpot en je wonderknuppel?"
't Oude vrouwtje kende Meneer MisVan schrik kreeg Meener Mispel eens- zij wel iets. Het 'h oekkastje stond wapel en Meneer Talhout wel, die op hun klaps zo'n hevige kramp in z'n lijf, dat hij genwijd open, en haar roestig koekdagelijkse wandeling gaarne een koele in een draf naar de W.C. moest lopen. trommeltje, waarin de vijfhonderd guldronk uit haar waterput namen. VerEn hoe ging het met Meneer Talhout den lagen, was spoorloos verdwenen! 't
Was of zij van schrik door de gebarsten
baasd bleven beiden op de uitgesleten en z'n wonderhaas?
plavuizen
van haar hutje zou wegzinken.
drempel staan, terwijl Janna met een
Toen hij met z'n schat thuis gekomen
dikke knuppel ijverig onder langs de pot was, commandeerde hij uiterst vriende- Toen ze enigszins van haar ontzetting
zwaaide.
lijk: .,Hallo, Koekeloeris! snelvoetige bekomen was, keek ze door haar dikke
"Hé Janna! breng je die pot op die bode! ga jij één, twee, drie m'n broer tranen haar zoon aan en sprak: ,,Ik gemanier aan de kook?" vroeg Meneer Kobus 's roepen, die ginds om 't hoekje loof, Jaap! dat eerlijk toch het langst in
Mispel met grote ogen.
in de Beukenlaan _woont! Per omgaande de-Wereld duurt!"
En Jaap knikte geeuwend en wreve"Ja, heren!" was haar antwoord, ,,ik terugkomen, hoor! Dan krijg je tot belig: ,,Ik geloof het ook, Moeder!"
heb helemaal geen vuur nodig. Ik ge- loning een lekkere, gele wortel!"
bruik alleen m'n wonderpot met m'n
Hij opende de voordeur en roef! daar
OOM BERTUS.
wonderknuppel. Gemakkelijk en verbazend goedkoop, vin je niet? Kijk maar
's, of 't niet reusachtig fijn gaat!"
Janna lichtte 't deksel op, en beiden
staarden op de dichte wasem en de
ROTTERDAM
blinkende bobbels in de kokende pot.
TELEF. 11608
Verrukt riep Meneer Mispel uit: ,,Voor
KONINKLUKE BEGEER INSIGNES • Aannemer van grond- en
die wonderpot met wonderknuppel bied
bouwwerken
SPORTPRIJZEN
ik direct honderd rijksdaalders!"
• Transporten door ge he e I
MEDAI .L LES
•
Nederland
"Top!" juichte Janna Grijpstuiver, en
VOORSCHOTEN
ze streek met haar kromme vingers
LEVERANCIERS VAN DE OFFICIEELE LANDSTORMMEDAILLES
lachend de blanke zilverlingen op, die
haar werden toegeteld.
Op 't zelfde ogenblik hoorde Meneer
Talhout achter z'n rug een eigenaardig DE
geknabbel en geritsel. Hij keek om, en
PRACTISCHE Bouwkundige . Makelaar
zag in een kooi een haas zitten.
Expert
HUISVROUW Administratie en onderhoud
"Hé, Janna!" vroeg hij verbaasd, ,,'n
Wormerveer
van vaste goederen
haas in een kooi? Zoiets heb 'k nog
KOOPT
Hypotheken - Assurantiën TRANSFORMATOREN- EN
nooit op de viool horen -spelen!"
APPARATENFABRIEK
BIJ
,,Ja Meneer!" grijnsde de vrouw zoetNassaukade 118-119, A'dam W.
sappig, ,,die haas is door m'n zoon Jaap
Gem. Giro B 749
Postchèque-en Girodienst 2870
gedresseerd. 't Is een wonderhaas !...
Tel. 82521 - 85421
TELEFOON 96610-96511
Hallo, Koekeloeris! ga jij als 'n brave
KARPERWEG 37-41
jongen je baas 's gauw roepen! Je weet,
AMSTERDAM (ZUID)
dat ie op ons akkertje met koolrapen
aan 't wieden is. Je moet dadelijk terugN.V. C. W. PANNEVIS
Stoomwasscherij "DE MAAS"
komen, hoor Koekeloeris! en onderweg
ZAADTEELT-ZAADHANDEL
FIRMA
niet blijven spelen!"
Janna zette 't deurtje open, en roef!
8CHREUDERS EN TROUW
DELFT
FIRMA J. KOEKENBERG
daar stoof de haas als een Dieseltrein de
TUIN-, BLOEMIJSSELMONDE
KRUIWAGENFABRIEK
hei op. En zowaar, amper vijf minuten
EN LANDBOUWZADEN
Verzending
door het geh. land
later kwam Jaap al thuis met een h-ias Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek OLDENZAAL . Telef. 770 TARIEVEN OP AANVRAAG
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L. BOOMSMA Constructiewerkplaats
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Coevordrn tel. 28 - Hengelo tel. 2Q98 - Enschede tel. 2813
Vertegenwoordigingen Almelo tel. 2651, Hattem tel. 456

N.V. REEDERIJ DE IJSEL WADDINXVEEN

orkonden, Huldeblijken, Eere-diploma's, Pracht-albums, A.M.IJ. (Automobiel Mij.lJsel)
ram.wapens, Naamlijsten, Menu's, Reclamekaarten enz. GOUDA· Gouwe 80 · TeL 3152
Dagelijksche Auto- en MotorGEB,R. GREVENSTU.K, TEL.36'88 diensten
naar:
Bof-Calligrafen en Teekenaars, Rokin 98, bij het Spui, A'dam
Rotterdam - Utrecht
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Den Haag - Leiden - Delft
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HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF

ZANEN VERSTOEP

AMSTERDAM

GROOT HERTOGINNELAAN 39 • 's-GRAVENHAGE
(hoek Stadhouderslaan)

Telefoon no. 336230

Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal
Aannemers van grond-, spoor-, hei- en betonwerken
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C. M. A. STEYLEN . HARDERWIJK
DONKERST,RAAT 50 -

TELEFOON 141
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Opticiën
~n::~~~t:~:maker Brillen

OUDE
EBBINGESTRAAT 12 I • TEL. 5962 - GRONINGEN
':

H. v. VEEN - KISTENFABRIEK
IJSSELMUIDEN

Telef. 246 KAMPEN

A. J. DE B00 & ZN.
BENZINE · PETROLEUM - OLiëN EN VETTEN
MACHINEKAMERBEHOEFTEN
MOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM v. v.
TRANSPORT naar alle plaatsen
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G.

DELFT

-

HOOIKADE 30

-

TELEFOON 457

W. A. SCHOLTEN's AARDAPPELMEELFABR. N.V.
FOXHOL (Gem. Hoogezand)
AARDA;~~~MEEL
TRANSPARANTA

$

N.

v.

GLUCOSE

DEXTRINE

WEGENBOUW- EN STOOMWALSENBEDRIJF

LAREN N.H.
Elke Wegconslructie. Verhuur Materieel
Telefoon 3068

"PRIMARIUS"
R IJ WI EL E N

uw
and
AG

STO~~HOEVELS
ROTTERDA

VERVEN
M - TEL. 45980

Telefoon 3 3 7 4

Vanaf
46

Deze naam garandeert de
kwaliteit van Uw rijwiel. f
SO
LET OP DIT MERK !
•
Catalogus verkrijgbaar bij den erkenden Rijwielhandel.
Steeds billijk in prijs.

N.V. PRIMARIUS - Rijwielfabriek - MEPPEL - Tel. 2491

:Ji!P

1

f!fi

Verzekering Maatschappij.
Langere
verpleegduur:
&
60 dagen, ook bij besmettelijke
•
N.V. NEDERL BASALT Mij ziekten en operatie.
STRIJKINRICHTING
ZAANDAM
Hoogere operatiekostenverSTOOMWASCH- EN
goeding.
•
Vraagt ons prijs van
Kinderen verlaagde premie.
Vraagt prospectus ten kantore
ENSCHEDE • TELEF. 43121
der Maatschappij:
DEURNINGERSTRAAT
25
•
Oude Koemarkt 35, Sneek.
POST.REK. ENI.NG No. 1'6009
Vraagt een agentschap aan,
dat zeer loonend kan zijn voor
Levering op strengste keur harde werkers.

Fa. J. W. BOS

ZONEN - - - - - - - - - -

AA TNE
TROTTOIRTEGELS
Bs L I

Melkmnchtmg Hofstede
,,RUNDERVREUGD"

NEDERHORST

DEN

FIRMA G. SIETSMA

BERG

Specialiteit in

ROOM en SLAGROOM
Koopt

Buick- en
Chevrolet Dealer
Luxe Verhuurinrichting

ZWOLLE
Melk- en Melkproducten TEL. 3451
v. d. N.V. Zuivelfabriek - - - - - - - - - 11DE
GRAAFSTROOM"
te Bleskensgraaf
__

A. J. CAMBIER

Filialen: R'dam Oranjeboom- TELEFOON 125. BRESKENS
straat, Tel. 50964; Dordrecht
•
Voorstraat, Tel. 4353.
,
Aanbevelend. DE DIRECTIE. Aannemer voor t aanleggen
en herstellen van wegen en
&
waterwerken.

N.V. Weverijen van

D. von Leyden&.Zn.
'S I
VERHEUL r N.V. SLUIS GROOT's
-------VEEVOEDER 111 Kon.ZaadteeltenZaadhandel -N.V.-Houthandel
"ALBLAS" Firma Wed. H. van Slagmaat
ROTTERDAM

Krommenie

ENKHUIZEN

WADDINXVEEN Opgericht 1770 - Telefoon 169
TUIN-, BLOEM- EN
OPSLAGPLAATSEN
Woerden
LANDBOUWZADEN
's-GRAVENHAGE:
Fahrenheitstr. 3 4 3 Stoom-, Wasch- en Strijkinr.
Levering uitsluit. a. d. handel
CONFECTIE-INDUSTRIE
,,Johanna".
R O T TE R D A M : Speciaal adres v. h. wasschen
Fa. J. DE VRIES
Zwaanshals 119-121 van gekl. en wollen goederen.
Vraagt prijs van TRIPLEX - - - - - - - - - Govert Flinckstr. 191
in diverse soorten en dikten
Telefoon no. 90763
AMSTERDAM

ONGi

DE

J. Lindenbergh Czn.

BERGHUIZER
PAPIERFABRIEK

LEVERANCIER DEFENSIE
voor de dames van
al de B.V.L.-ers 1
Geachte Dames!
Wilt U tot aller tevredenheid
trakteeren, neemt dan onze
fijne Dê-Dê-Wafels
Beleefd aanbevelend,
R. DIJKSTRA' S BAKKERIJ
B24
DOKKUM

BERICHT

v/h. B. C. CRAMER

--

WAPENVELD

BLOEMEN MAGAZIJN
FIRMA

H. J. BARMENTLOO

"AMICA"

Motorboot-en autodiensten
Telefoon 306 - HEERDE

•

DAGELIJKSCHE DIENSTEN
op Rotterdam, Den Haag
en Delft over Utrecht en
Amersfoort.

JAVASTRAAT 43 - - - - - - - - DEN HAAG - TEL.111561
VOOR wmEBROOD

N.-Hol~itrgarinefobr. ASBEST-CEMENT PLATEN
NDIJK

Wemeldinge
Aannemer van Gronden Waterwerken
Wegenbouw

GEBRS. DE JONG

ZEL;R~l~~~EEL VRAAGT uw leverancier ons
CUSTARD
Standaardmerk

N.V. voorh. GEBR. HOGENBIRK
EN
EK

TELEFOON No. 32403
__________

UNIFORM-KLEERMAKERIJ - Coupeur steeds te ontbieden

m
:ve-

UNIFORMKLEEDING
HERENPAK REINIGEN f 2..-

an.
eer
ar-

J. BROEKHUIJSEN

N.V.

~e!ss~ij/~~de;~i~/!~t

GEGALV. PLATEN

GOEDE WAAR
BEHOEFT GEEN KRANS 1
Vraagt onze tarieven,
ze zijn zeer billijk.

■11 1 ■11 1 ■11 1 ■11 1 ■11 1 ■11 1 ■ll l ■ll l ■ll l ■II I ASBEST -CEMENT BUIZEN Stoomwasserij "Nederhorst"
Uit voorraad leverbaar

ADVERTEEREN
DOET

JAN SNEL
Nederhorst den Berg
TELEF.2841 - G O R I N C H E M - - - - - - - - -

FIRMA J. MONSTER

KOLEN

VAN DE

GARAGE "BOOIJ"

VERKOOPEN ORANJE-NASSAU -MIJNEN
2e ROSESTRAAT 7

P. G. LODDER !

FRANSCHE KERKSTR. 20
TELEFOON No. 778274
V O O R B U R G

HET ADRE; VOOR
Il l lll lIl l l l l l 11111111111111111111111111 I ROTTERDAM • TELEF.12202 LUXE VERHUUR EN TAXI'S

ZOETERMEER
'----------..J

6

Nc

A. VOLGENANT

DRINK:

Electrisch Licht, Kracht.
Telefoons, Schellen, enz.

TELEFOON

~

zonEMO~
_/, __
(109%~)
1
~ ~ &;' ~

Steeds verdere doorvoering van
het Fongers-veiligheidsprincipe.
Ook in 1940 dus de veilige

FONGERS

STRANDHOTEL

PRINSES JULIANA"
~OOG (Texel) - Telefoon 1
GarageA.N.W.B.-Lid-Horecaf
Directeur: F. VAN TWISK

HOTEL "DE LINDEBOOM"
HOTEL "TEXEL"

AMSTERDAM

L E E UW ARDE N
HOTEL

ON D ERBOUDSWERKEN

VINK'S CONSERVEN.FABRIEKEN N.V., AFD. MOSTERIJ
HIEN - DODEWAARD, BETUWE.

"DE KROON" Sigaren-Tabak-Sigaretten
H. G. J. W,O LF

Vergader zalen
UITST. KEUKEN

--

LEIDEN

--

948

TELEFOON

948

BRANDST0FFENHANDEL
B. KOELMAN

D E N B U R G (Texel)
Telef. 9 doorverbinding.
Kamers voorzien van
stroom. warm en koud
water - Garage
Eigenaar R. KIKKERT Restaurateur A. MULSTEGE

St. Willebrordusstraat 8 en 39
Tel. 94674 - Amsterdam Zuid

AMSTEL HOTEL
AMSTERDAM
ZALEN
voor Vergaderingen en
Feestmaaltijden

HOTEL BLOEMINK

ge

GEVESTIGD SEDERT 1847

als

HOTEL
~,MONOPOL~"
tegenover het Stat10n

Pied à terre voor Giethoorn,
Staphorst, Havelte, etc. etc.

Tel. 4040 - Amersfoort
VERGADERZALEN
UITSTEKENDE KEUKEN
Verwarmde garage
vrij voor gaS t en
DIRECTIE VAN IPEREN

"
Meppel ~ Tel 2600
.
'
Uitstekende keuken

ZUIVELPRODUCTEN ·,, 'T SIERHUIS" - ALKMAAR
TE LOSSER

LANGESTRAAT 86
Iemand van smaak
koopt in 11't Sierhuis"

DE BESTE
Dir.J.B.KLEINE WIECHERINK

FIRMA

----------

Café-Restaurant Suisse
Heerestraat no. 26
Groningen HOTEL
't Meest bekende Restaurant
en Café ter plaatse - - - Eerste huis
Prima consumptie MATl 1
GE
Prijzen billijk

JOH. LEKKERKERKER
Aanneming van sloopwerken
Handel in gebr. materialen
Telef. 56817-51282

JOH. P. RIJKENS

A
HET adres voor behandeling
van Uw Boekhouding
en Belastingzaken is:

ALMELO

A. BERGHOUT

"De Gouden Leeuw"

's-Gravenw. 267, Rotterdam

Kantoor: Kerkstraat 3, Berkel
en Rodenrijs - Telef. 62 en 63
PRACTIJK SINDS 1921

ter plaatse
PRIJZEN

STOOM•, WASCH- EN
STRIJKINRICBTING

BOLNES
DIESEL
BIJLOO'S
N.V. Mach.febr. ,,Bolnes"
MOTORBO0TDIENST N.~
v.h. J. B. van Capellen
ROTTERDAM
B o l n e s bij Rotterdam
SCHIEDAM
ZAANSTREEK
Telefoon 14398
Adres Rotterdam:
Nieuwehaven no. 48, tel. 13558 ,:,__ _ _,_ _ _ _ ___.
Adres Schiedam:
Overschieschestr. 78, tel. 68114 LEDERWARENFABRIEK

Van Vollenhoven's
Lijnzaadkoeken
en Mengvoeders
ZIJN UITSTEKEND
AMSTERDAMSCHE
ANTHRACIETHANDEL
voorh. J. H. W. MAUS
Kantoor: Benthanlenstraat 37
Telefoon No. 46119
Telef. na 18 uur No. 8118&

AMSTERDAM

P.J. HECKER, DORDRECHT
Voorstraat 257 - Telef. 4796
Sinds ruim 25 jaar
het adres voor
prijzen op luxe en
huishoudelijk gebied
Verzending naar alle plaatsen

K.

"

HORLOGER
JUWELIER
ALPINA DEALER

POST JESKADE 23-25
TELEFOON No. 85867
AMSTERDAM
SPECIALITEIT IN
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Fa. Gebr. G. &W. Draisma

1.WILLEMSEN

Aanneming van
Bouw- en Betonwerken

Oesterkweekerü

Piaam (Fr.)

YERSEKE

18
·ce

19

,,AURORA"
W. SPIERENBURG C.Wzn.
Koningsweg 56 - Telef. 11165
UTRECHT
Geheel naar de eischen des
tijds ingericht.

DE VOLHARDING

Apeldoorn

-

de
bi

Tel. 2 2

Tel. 5093

MILITAIRE UITRUSTINGEN N.V. EERSTE DRENTSCHE STOOMTRAMWEG MIJ.

OOK uw ADRES VOOR
ALBERTS' MACHINES
HOOGEVEEN · TELEF. 57
1
Vraagt voor Uw uitstapjes per autobus eens inlichtingen
CARROSSERIEEN v. d. SCHOENMAKERIJ
aan één onzer kantoren.
IN STAAL- OF HOUTSinds 1898
1
PAPENDRECHT • Reizen ·In binneq- en buitenland verzorgen wij tegen
CONSTRUCTIE
onbestreden
de
beste
zeer billijke tarieven.
CARR0SSERIEFABRIEK
BORINGEN BRONNEN • De autobussen van nieuwste constructie, comfortabel in"DE
BAAN" · ZOETERMEER !,~:m~C~ T.:ar~~~~.t~s 1
'
gericht, worden bestuurd door vakkundige chauffeurs.
Noordeindscheweg 2
1
BUISLEIDINGEN
Telefoon nos. 58 en 81 ' - - - - - - - - - - -

VISSER &. SMIT •
BETONBOUW • HEIWERKEN

N.V. INGENIEURSBUREAU

LANDSTORMERS ! T. VAN HOOGEVEST N.V

N.V. Timmerfabr. ,,VIOS" ""'.estdam 2, Woerden, Tel. 119
Dir.: J. KASTELEIN J.Pzn.
Verzuim niet alvorens U afsluit ook ons prijs aan te vragen

Breestraat 1- ;
Tel. 4825 (K 3490
KLAVERRUITERS
AME RSFOOH T
JE ADRES :
Uitvoering van burgerlijke•,
Speciaal-bureau voor NOORDER GLASHANDEL J. v. OOSTENDORP
WATER REINIGING ROTTERDAM - v. d. Duijnstraat 50 - Franciscastraat 17-27 Jb. HOGENBOOM EN ZN. bouwkundige en gewapend•
EN
GLAS-IN-LOOD Tel. 41436/43436. Na 6 uur n.m. 41662/30778 Spijkenisse - Telefoon no. 3 betonwerken
WATERTECBNIEK AUTORUITEN
Filiaal: DORDRECHT - Vest 1 - Tel. 3683
Soestdijkscheweg 244Zuid""
BILTHOVEN
DIKEMA & CHABOT'S HANDEL MIJ. N.V.
Waar men een
1

,,EKSTEEN"

VOOR

KOLENFORNUIS

A. HAVELAAR

MOERKAPELLE (Z.H.)
Specialiteit iu
SCB0FFELMESSEN
STALEN ZWINGEN
BOERENWAGENS OP
WIEDMACHINES
LUCHTBANDEN - STALEN WINDMOLENS
voor waterbemaling, stormzeker. Vraagt prijs.

-
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-

/ó.~

LEIDEN
Breestraat 159 • Telef. 20851

APELDOORN

Hotel-Rest. NEUF"

slaagt men zeker in

THI

CLOCK
HAT

Bordu.uratelier
C. Don c k er

Specialiteit in Hollandsche,
bij het Kon. Paleis en bosschen
Belgische en Eng. anthraciet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fraai gelegen aan de Loolaan

C.M.V. DINKELLAND'S Voor geschenken en prijzen

11 PaUAIRE taD

"HET VOLKSPARK" 88 BR.EESTRAAT 88
TELEF. 2782 • ENSCHEDE
De mooiste en grootste zalen VLAGGEN-VAANDELS
voor het geven van
INSIGNES
feesten en partijen

•

EINDELIJK 'N GOED ADRES
GEVONDEN I
STO0MWASSCH ER IJ
Firma M. A. Spronk _ J. Caron
Noordvestsingel 83-85
TeleL 68565 - Schiedam
Vraagt prijsopgaaf! - Lage
tarieven - le klas behandeling

urREcHr"10STERD
DE BESTE
•
~-,,

2e Jon v.d. Heijdenstr. 36
P. J. GLAS - DIEMEN
Metselaar - Aannemer
WEESPERSTRAAT 58
Tel. Amsterdam 50869
Uitvoering van alle voorkom.
Bouwwerken - Nieuwbouw

U VJ:RZORGT DAARDOOR BIJ UITSTEK UW GEZONDHEID

Vooraan in kwaliteit.
Vooraan In constructie.
Vooraan in afwerking.

No. 22051

·vAN RIJN'S· f.-

-

ROTTERDAM

AMSTERDAM

hoort roemen, zal men U de naam

IJZER & STAAL

LET

Tel. 20029
Tel. 21805

HET ADRES voor prima kwaliteit sigaren en sigaretten
ALSMEDE ALLE ROOKERSBENOODIGDHEDEN

NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad
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PELGRIM noemen.

N.V. MIDDELBURG BOLT - AMSTERDAM
Q 1P f
le Oosterparkstraat 238, Tel. 55842
•
Willemsparkweg 1,
Onze zaken zijn gevestigd: Koninginneweg 139,

1

m

Het "PELGRL\1" kolenfornuis is zeer
voordelig in gebruik en bovendien 1
van A tot Z Nederlands fabrikaat.
Vraagt eens nadere inlichtingen, en wij garanderen U
dat U zult slagen.

Te

N.V. ,,PELGRIM" - GAANDEREN (Holland) ~
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De uitoefening van de openbare
macht in het bezette gebied van het
Koninkrijk der Nederlanden is door
den Führer van het Duitsche Rijk opgedragen, voor wat het burgerlijk bestuur aangaat, aan den Rijkscommissaris Dr. A. Seyss-Inquart en voor zoover
het militaire aangelegenheden betreft
aan den Luitenant-Generaal F. Christiansen.
Voor zoover bij besluiten van den
Führer en van deze beide autoriteiten
geen wijziging of aanvulling wordt gegeven, blijven de Nederlandsche wetgeving en rechtspraak ongewijzigd van
kracht.
Hiermede heeft het openbare leve.a
een regel ontvangen, waarnaar ieder
zich heeft te richten en welke, op zichzelf beschouwd, er toe bijdraagt, een
regelmatigen gang der dingen en de algemeene veiligheid te verzekeren.
Niets is gevaarlijker dan de afwezigheid van een openbare macht, die de
.kracht bezit, om orde en veiligheid te
waarborgen. Om aan deze taak mede
te werken, heeft ongeveer 20 0/o van de
Nederlandsche soldaten hun wapens
kunnen. behouden en evenzoo de organen der Nederlandsche politie-instellingen.
Hoewel thans krachtens een andere
macht dan voorheen, dienen deze instellingen, bij de uitvoering van hun bewakingsarbeid, de belangen van volk en
land. Hetzelfde geldt van de ambtenaren
en rechters.
Ons volk heeft deze omstandigheden
vroeger gekend en voorzoover het begrip heeft van zijn historie, is het thans
levende geslacht met deze verhoudingen op de hoogte.
'
Verwacht mag derhalve worden, dat
zoolang deze toestand duurt, de bevolking zich zal kunnen aanpassen bij de
gewijzigde omstandigheden. Grondige
kennis van de historie kan hierbij goede diensten bewijzen.
Vanzelfsprekend mag bij den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm niet worden
uitgegaan van de gedachte, alsof er niets
is veranderd met betrekking tot dit instituut. De B.V.L. neemt een geheel
andere positie in, dan de organen van de
politie en de ambtenaren.
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm is
een organisatie van vrijwilligers tot onverplichten steun aan het wettig gezag.
Nu er in de plaats van dit laatste ee.a
geheel andere openbare macht is gekomen, is de oorspronkelijke grondslag
aan de vrijwillige verbintenis van de
bijzondere landstormers komen te ontvallen.
Deze zaak zal men, om zuiver te staan,
zich goed moeten indenken. Dit neemt
niet weg, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat na het totstandkomen van

eer
ien
iat.

u

d)

Cortonnogefobriek "Globe"
Tepel en bergweg 16 - APELDOORN - Tel. 4080

RONDCARTONNAGE. SPOELEN VOOR TEXTIELINDUSTRIE.

de noodige principieele wijzigingen, voor
de zaak van land en volk misschien nog
veel goeds zal kunnen worden verricht.

HET EENE NOODIGE.
Wij zijn het zeer dikwijls niet eens
geweest met de beschouwingen van "De
Telegraaf". In het No. van 2 Juni echter geeft ·de Redactie een advies, dat
overweging verdient. Door de overstelpende gebeurtenissen zijn velen volledig hun richtsnoer kwijtgeraakt. Zij
hangen als 't ware in de lucht.
Blijf U zelf, blijf wie gij waart, zoo
luidt het advies. Dit is juist gezien. Het
is volkomen verkeerd, zonder degelijke
bezinning van de eene zienswijze op de
andere te springen.
Er zijn er, die na ernstige bezinning
tot de slotsom zullen moeten komen,
dat zij ván verkeerde beschouwingen
zijn uitgegaan. Dit proces moet zijn tijd
h~bben. Beginselen regeeren de wereld.
Doch allen zullen wij noodig hebben ons
te bezinnen op de dingen, die de
eeuwigheid verduren. Dit wil allereerst
zeggen, dat wij ons hebben te verootmoedigen voor Hem, Die de teugels van
het wereldbestuur in handen heeft.
En voorts hebben wij elkander, juist
in het ongeluk, trouw te blijven, bij te
staan en te steunen en indien door de
warreling der tijden onze zienswijzen
zouden gaan verschillen, elkander de
achting en eerbied te blijven Öetoonen,
waarop aanspraak mag worden gemaakt.
Saamhoorigheid en eenheid blijven
het parool voor ons volk, en niet het
minst voor den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm. Zeer zeker zullen de organen van dit instituut in deze richting,
in afwachting van rechtstreeksche aanwijzingen, onmiddellijk opbouwenden
arbeid kunnen verrichten, waarbij in de
allereerste plaats worde gedacht aan
de gezinnen van onze gesneuvelde soldaten.

HULDE AAN ONZE VLIEGERS.
Moed, Beleid en Trouw.
De Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht heeft bij besluit van 18 Mei
1940 he.t ridderkruis der Militaire Willemsorde toegekend aan het wapen der
militaire luchtvaartvoor den betoonden
grooten moed en zelf opoffering bij de
vervulling van zijn oorlogstaak. Zonder
te letten op aantal en hoedanigheid der
vliegtuigen van den tegenstander, hebben tot het uiterste de Nederlandsche
vliegtuigbemanningen zonder de minste aarzeling overal aangevallen, waar
zich daartoe de gelegenheid voordeed.
Ook het niet-vliegend gedeelte der
militaire luchtvaart heeft onder de
moeilijkst denkbare omstandigheden,
zoowel op de vliegvelden als daarbuiten, voldaan aan het devies: ,,Moed, Beleid en Trouw".
De militaire luchtvaart heeft zich
hiermede onsterfelijken roem verworven.

Het bovenstaande betreft een der belangrijkste ondercl!eelen van de luchtverdediging. Dit neemt echter geenszins weg, dat ook de andere onderdeelen, met name het personeel der luchtdoelartillerie, mitrailleurs en zoeklichten en dat van den luchtwachtdienst,
hun taak op uiterst eervolle wijze hebben volbracht.

INLICHTINGEN OVER VERMISTE
MILITAIREN.
Zooals men weet is onder leiding van
kapitein Penders een bureau ingesteld,
waar alle inlichtingen worden verstrekt aangaande onze militairen.
Dit bureau was aanvankelijk gevestigd in de Marnixstraat 18, Den Haag
en telefonisch te bereiken onder No.
301111 of voor hen die van buiten de
stad opbelden onder de letters PK.
Naar wij thans vernemen, is het
bureau van kapitein Penders gecombineerd met ie en ander bureau op dit terrein en overgebracht naar het Algemeen Hoofdkwartier, Generale Staf,
Lange Voorhout 7.
Het is nu niet meer mogelijk telefonisch om inlichtingen te vragen; dit zal
voortaan uitsluitend kunnen geschieden
per dubbele briefkaart, waarop men
nauwkeurig dient aan te geven naam,
"oornaam, geboortedatum en legeronderdeel van dengene over wien men
inlichtingen verlangt.

DE HISTORIE SPREKE.
Het "Friesch Dagblad", welks hoofdredacteur een uitnemend kenner der
historie is, herinnerde aan een tweetal
historische voorbeelden, die ons kunnen aanmanen tot voorzichtigheid in
het oordeel over recente gebeurtenissen.
Het eerste is een voorbeeld uit de
vaderlandsche geschiedenis: het vertrek van Stadhouder Willem V in ons
land in 1795. Hij zei toen o.m.: ,,De
ware bron onzer ongelukken ligt niet
in de onverantwoordelijke handelwijze
van zoo vele Nederlanders, of in de
kwade trouw der bondgenooten, maar
in nationale zonden en ongerechtigheden". Het "Friesch Dagblad" oordeelt
over dit vertrek als volgt:
,, Willem V heeft zeer beslist fout gehandeld, door toen naar Engeland over
te steken. Zijn plaats was hier, omdat
hij opperbevelhebber was van het leger.
Maar zijn woorden verdienen toch overdenking. Men klaagde toen algemeen

over de patriotten, die met den vijand
heulden en de actie van onze troepen
verlamden. Men ergerde zich over de
schandalige houding van Engeland, dat
angstvallig den vijand ontweek en er
voor zorgde, dat er steeds twee rivieren bleven tusschen den Franschen aanvaller en het Engelsche leger. Toen de
Franschen de Maas overstaken, weken
de Engelschen achter den Rijn terug en
toen de Waal werd gepasseerd, dekten
zij zich achter den IJssel, steeds verder
naar 't Noordoosten, om Hannover te
dekken, dat toen aan den Engelschen
koning behoorde.
De Erfprins evenwel, 'hoe energieloos
hij soms was, zag verder dan de meesten. Hij bleef met zijn gedachten niet
staan bij de trouweloosheid van de
bondgenooten en bij het verraad der
patriotten. Hij boog het hoofd onder de
oordeelen Gods. Hij verootmoedigde
zich."
Het tweede voorbeeld is uit de algemeene geschiedenis, nl. de gevangenneming van den Franschen keizer in 1870
in den slag bij Sedan. H. A(lgra) vat de
toen ontstane situatie en wat daaruit
"oortvloeide als volgt samen:
"Een Fransch leger werd door de
Duitschers ingesloten en daarna verschrikkelijk gebombardeerd. Tot overmaat van ramp bevond zich de Fransche
keizer bij dat omsingelde leger.
Dat brac'ht groote moeilijkheden mee.
Want er moest onderhandeld worden
over een capitulatie.
De opperbevelhebber kon dat niet
doen, zoolang de keizer in zijn hoofdkwartier was. Want dan zou hij onderhandelen over het lot van zijn souverein.
•
De keizer zelf kon ook niet onderhandelen over een capitulatie. Want
hij was het hoofd der regeering en als
hij onderhandelde, zou het niet gaan
over een capitulatie van ingesloten
troepen, maar van een regeering.
Hoe betreurde men het toen, dat hij
met zijn leger in deze positie was gekomen!
Er was slechts één uitweg, maar die
nauwelijks een uitweg kon worden genoemd. De keizer stelde zijn degen ter
beschikking van den koning van Pruisen. Hij gaf zich persoonlijk over en
hield daarmede op keizer te zijn. En
daarna begonnen de onderhandelingen
tusschen Von Moltke en Winpfen, die
leidden tot een capitulatie van Sedan."
Deze voorbeelden verdienen inderdaad aandacht. Ze kunnen er toe leiden
voorzichtig te oordeelen, over hetgeen in
Nederland en België is geschied.
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GEBRS. VAN OORD - WERKENDAM
Aannemers van wegenbouw,
Water-, grond- en spoorwerken.

ONDERAANNEMERS VAN RIJSWERKEN
HANDEL IN RIJ SMATERIALEN

Het BESTE ADRES voor MILITAIREen

BURGERKLEEDING

Is

GEBR. VAN MAANEN

41

Prinses Marlestraat 2, hoek Frederlkstr.
Telefoon 113392
Den Haag

Uit het Hoofdkwartier van den Fuhrer
van het Duitsche Rijk

koming worden toegekend. Met de rechten van
hypotheekhouders en andere 1echthebbenden
wordt bij de toekenning zooveel mogelijk rekening gehouden.
Artikel 4. Indien voor eigenaren of rechthebbenden aanmerkelijk voordeel ontstaat, kan,
volgens nader te stellen regelen, door de daartoe aan te wijzen instantie een bedrag worden
vastgesteld, hetwelk zij aan het Rijk moeten
betalen.
De vordering van de overheid, voortvloeiend
uit het voorgaande lid, is op de betrokken
zaken bevoorrecht boven alle andere voorrechten en zelfs boven hypotheek en pand.
Het voorrecht blijft op de zaak gevestigd, in
welke handen zij zich ook bevindt.

1 Juni.

Onteigening.

Het D.N.B. publiceert het volgende
decreet van den Führer aan den bevelhebber van de weermacht in Nederland:
"Het Duitsche aanbod, Nederland in
bescherming te nemen tegen het bewezen voornemen der Westelijke mogendheden, Nederland opmarschbasis
tegen het Roergebied te maken, is bij
de Nederlandsche regeering in verband
met haar geheime verstandhouding met
de Westersche mogendheden op een
welbewuste weigering gestuit. Zij leverde daarmede volk en land over aan de
verschrikkingen van een oorlog, bracht
echter zichzelf buitenslands in veiligheid. De Duitsche weermacht heeft in
den hierdoor noodzakelijk geworden
strijd met het Nederlandsche leger al
het mogelijke gedaan om de bevolking
en het land te sparen. Dit ·standpunt
van Duitsche zijde kwam in hooge mate
tegemoet aan de houding zoowel van
den Nederlandschen militair alsook van
de Nederlandsche bur,g erbevolking. Het
was in overeenstemming met het cultureele en zedelijke peil van het met het
Duitsche stamverwante Nederlandsche
volk. De verantwoordelijke enkelingen,
die Duitsche valschermjagers in gevangenissen geworpen, als misdadigers behandeld en daarop aan de Engelschen

uitgeleverd hebben, zullen ter verantwoording worden geroepen.
De Nederlandsche soldaat heeft echter overal met open vizier en eerlijk gestreden en onze gewonden en gevangenen dienovereenkomstig goed behandeld. De burgerbevolking heeft niet aan
den strijd deelgenomen en zich tegenover onze gewonden eveneens naar de
wetten der menschelijkheid gedragen.
Ik heb derhalve voor Nederland besloten, toestemming tot vrijlating der gevangen Nederlandsche soldaten te verleenen.
Het eerst komen in aanmerking leden
van de Nederlandsche weermacht, die
in den landbouw, in de mijnen, in de
voedingsindustrie, in het bouwbedrijf
en in de daarmede aanverwante bedrijven werkzaam zijn. De overige leden
van het Nederlandsche leger zullen geleidelijk gedemobiliseerd worden ten
einde het bedrijfsleven niet te overbelasten en daardoor werkloosheid te veroorzaken. Dezelfde bepalingen zijn van
toepassing op de NederlandsC'he soldaten, die zich in Duitschland in krijgsgevangenschap bevinden. Over de Nederlandsche beroepssoldaten zal ik nog
nader beslissen."

Artikel 5. De regeeringscommissaris kan tot
onteigening van onroerende of roerende zaken
overgaan.
De onteigening vindt plaats door aanzegging
door den regeeringscommissaris, gericht tot den
burgemeester.
De eigendom gaat over, vrij van alle lasten
en rechten.
Volgens nader te stellen regelen wordt door
de daartoe aan te wijzen instantie een reqelijke
vergoeding toegekend. Met de rechten van
hypotheekhouders en andere rechthebbenden
worot bij de toekenning zooveel mogelijk rekening gehouden.
Artikel 6. In alle moeilijkheden, welke zich
bij de uitvoering van dit besluit mochten voordoen, wordt voorzien door den Regeeringscommissaris.
Rechtsvor,d eringen tegen deze voorzieningen
worden niet toegelaten.

HET GEFLUISTER OVER VERRAAD
MOET OPHOUDEN.

een tendentieuze campagne aanhouden,
waarbij op matelooze wijze wordt overdreven:
Men mag verwachten, dat de Duitsche militaire autoriteiten, het op prijs
stellende, dat de eer der Duitsche wapenen onbezoedeld blijft, er mede zullen instemmen, dat de Nederlandsche
instanties, die daartoe zijn aangewezen,
de aanwijzingen van verraad, welke te
harer kennis zijn gebracht, grondig en
onbelemmerd zullen kunnen onderzoeken. Naar ons is medegedeeld, heeft dit
onderzoek reeds plaats, zoodat te zijner
tijd eventueel bewezen gevallen vanzelf aan het licht zullen komen. De Nederlandsche bevolking zal ·dan omtrent
den omvang van het verraad in eigen
kring haar conclusies kunnen trekken.
Tot zoolang doet zij goed aan losse
geruchten slechts die waarde te hechten, die losse geruchten verdienen. Het
moet uit zijn met deze onbewezen geruchten en ieder, die meedoet aan het
verbreiden er van speelt een gevaarlijk
spel.
(De Telegraaf.)

Duitsche weermacht in haar eer
aangetast.
(Van onzen correspondent.)
's-GRAVENHAGE, 1 Juni. - Nadat
het Nederlandsche leger de wapens had
neergelegd, is van Duitsche zijde verschillende malen in het openbaar hulde
gebracht aan het dapper optreden der
Nederlandsche troepen. Wederkeerig
is van Nederlandsche zijde respect getoond jegens de Duitsche weermacht
voor haar prestaties in Nederland. De
voortgezette fluistercampagne, dat in
Nederland verraad zou zijn gepleegd,
heeft hieraan echter weer afbreuk gedaan. Immers door de valsche voorstelling van verraadpleging wordt de indruk gewekt, alsof de successen der
Duitsc'he weermacht hierdoor beïnvloed zouden zijn.
Zooals reeds gebleken is uit de mededeeling van den Opperbevelhebber
is van verraad niets ,g ebleken en bewijs
hiervoor heeft men tot heden toe niet
kunnen bijbrengen. Ondanks het feit,
dat dit openlijk is geconstateerd, blijft
onder een zeker deel van het publiek

get.: ADOLF HITLER.

Nederlands wederopbouw.
Regelen voor de uitvoering.

WEDGWOOD A LIVING TRADITION

•

D I N N E R S E T S
EARLY MORNINGSETS
BREAKFASTSETS
TEA- AND COFFEESETS

•

P. A. W. PHILIPPONA
BOOGSTRAAT BOEK PLAATS
TEL. 112312
IMPORTEUR
VAN WEDGWOOD WARE SINDS 1862

De opperbevelhebber van land- en zeemacht
heeft het volgende besloten:
Artikel 1. De regeeringscommissaris voor den
wederopbouw stelt, waar zulks hem noodi-g
vootikomt, plannen va.st. Deze vaststelling kan
geschieden door goedkeuring van door anderen
opgemaakte plannen.
Artikel 2. Een ieder is verplicht de uitvoering
van deze plannen te gedoogen.
Deze verplichting geldt met name ook voor
de eigenaren van de onroerende en roerende
zaken, bij zoodanige plannen betrokken, en voor
de overige rechthebbenden op die zaken.
De uitvoering wordt zoo noodig met den
sterken arm mogelijk gemaakt.

Schaderegeling.
Artikel 3. Indien voor ei~enaren of rechthebbenden aanmerkelijke schade ontstaat, kan
hun, volgens nader te stellen regelen, door de
daartoe aan te wijzen instantie een tegemoet-

Verbod stopzetten ondernemingen.
Ontslag aan arbeiders beperkt.
De opperbevelhebber van land- en zeemacht
heeft de volgende verordening afgekondigd:
.,Artikel 1.
Het is na 27 Mei verboden:
a. den arbeid in een onderneming blijvend
of tijdelijk stop te zetten;
of den arbeidsduur te verminderen tot minder
dan 36 uur; of
b. gedurende een tijdvak van dertig achtereenvolgende dagen 25 of meer arbeiders in een
onderneming, al of niet tegelijkertijd te ontslaan, zonder hiertoe vooraf schriftelijke vergunning te hebben verkregen van of namens
den ,d irecteur-generaal van den arbeid.
Aan deze vergunning kunnen voorwaarden
worden verbonden.
Artikel 2.
1. Het verzoek om vergunning moet worden
gericht aan het districtshoofd der arbeidsinspectie en bevat de redenen voor het verzoek
en vermeldt het aantal en de soort van arbeiders, die door voldoening aan het verzoek
geheel of gedeeltelijk buiten werk zullen komen.
2. Op het verzoek wordt zoo spoedig mogelijk beslist.
Artikel 3.
Het hoofd of de bestuurder van de onderneming, die in 't tijdvak van 10 tot 28 Mei 1940:
hetzij den arbeid in de onderneming heeft
doen stopzetten;
hetzij 25 of meer arbeidskrachten in zijn
onderneming, al of niet tegelijkertijd heeft ontslagen;
geeft ,d aarvan kennis aan het districtshoofd
van de arbeidsinspectie vóór 3 Juni 1940,
schriftelijk. Hij vermeldt daarbij de re.denen van
het gedane ontslag of van het stopzetten van
den arbeid, en het aantal arbeiders en de soort
van arbeiders, die als gevolg van het stopzetten
van den arbeid of het ontslag buiten werk zijn
gekomen.
Artikel 4.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 28 Mei 1940.

Verboden gebieden in het land.
Betreding zonder vergunning strafbaar.
De opperbevelhebber van land- en zeemacht
heeft in de Staatscourant bekend gemaakt, dat
de toegang tot en het verkeer binnen de volgende gebieden verboden is: a. die, waarop
door de Nederlandsche weermacht stellingen,
in welken vorm ook, zijn aangelegd; b. die,
waarin als gevolg van oorlogshandelingen verwoestingen zijn aangericht.
Onder stellingen wordt onder meer verstaan
de ~trook grond, gelegen binnen een afstand
van 300 meter rondom: a. gevechtsopstellingen
voor alle wapens; b. schuilplaatsen, hindernissen
waaronder begrepen mijnenvelden -; c.
munitieberg- en opslagplaatsen, alsmede de
bijbehooi-ende: d. legeringsruimten; e. barakken:
f. naderingsloopgraven. Het gedeelte van het
verwoeste gebied, dat als verboden geidt, wordt
door den burgemeester van de betrokken gemeentè aange,d uid.
Van het verbod kan door den opperbevelhebber van land- en zeemacht of, namens
dezen, door den militairen commandant, belast
met de opruiming in eenig gebied, op daartoe
gedaan verzoek schriftelijk ontheffing worden
verleend. Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. Een verleende ontheffing kan zonder opgaven van redenen worden ingetrokken: Ontheffing wordt geacht van
rechtswege te zijn verleend aan: a. personen,
die zich uit hoofde van hun ambt, beroep of
bedrijf in meerbedoelde gebieden moeten op-

Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V.
OPGERICHT 1765
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houden; b. personen, die hun woonplaats in
vermelde gebieden hebben.
Overtreding van eenige bepaling dezer verordening - waaronder mede te verstaan eenig
handelen of nalaten in strijd met eenige aan
een eventueele ontheffing verbonden voorwaaroe - wordt gestraft met hechtenis van
ten hoogste drie maanden.
Met de handhaving en met de zorg voor de
naleving van deze verordening, alsmede met
de opsporing van de strafbare feiten, zijn belast:
a. de ambtenaren, genoemd en bedoeld in
artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering; b. het personeel der Koninklijke Marechaussee; c. het personeel der Politietroepen;
d. het personeel der Rijks- en gemeentepolitie;
e. de met wacht- en patrouilledienst belaste
militairen.
Deze verordening is in werking getreden
onmiddellijk na haar afkondiging.

Huwelijken van militairen.
Een besluit van den opperbevelhebber van
land- en zeemacht van 21 Mei vermeldt voorzieningen betreffende huwelijken van personen,
die in militairen dienst zijn. Daarin wordt bepaald, dat voor de toepassing van de artikelen
105 en 131 van het burgerlijk wetboek (resp.
inzake de aangifte en de voltrekking van het
huwelijk), met betrekking tot personen in militairen dienst, onder "woonplaats" mede wordt
verstaan de plaats des werkelijken verblijfs.
Indien ingevolge het vorengenoemde een
huwelijksaangifte heeft plaats gehad in de gemeente, waar de aanstaande echtgenoot zijn
werkelijk verblijf houdt, moet huwelijksafkondiging uitsluitend in die gemeente geschieden.
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Voorschot op militaire bezoldiging.
Gezinnen van militairen, die zich niet hier te
lande bevinden of wier verblijfplaats
onbekend is.
De opperbevelhebber van land- en zeemacht
heeft besloten, dat, op daartoe gedaan verzoek
van de hier te lande verblijvende gezinnen van
militairen van land- en zeemacht, die zich niet
hier te lande bevinden of wier verblijfplaats
onbekend is, mede ook ingeval onzekerheid
bestaat of zij nog in leven zijn, maandelijks, te
beginnen met de maand Juni 1940, een voorschot op de bezoldiging kan worden uitbetaald
ten bedrage van 2/3 ge,d eelte van het maandelijksch bedrag der bezoldiging, met inbegrip van
alle vaste toelagen, alsmede ,de kindertoelage,
zooals ,d it was volgens den laatstelijk betaalbaar gestelden traktementsstaat of een daarmede overeenkomend betalingsstuk, zulks tot
een maximum van f 600 per maand. Door de
uitbetaling van zulk een voorschot zal een
gelijk bedrag van de bezoldiging der betrokken
militairen zijn gekweten.
Voor zooveel de militairen der zeemacht
betreft, wordt onder "bezoldiging" verstaan :cl.e
bezoldiging voor plaatsing aan wal buiten de
keerkringen.
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Gedemobiliseerden zonder werk.
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Terug naar hun onderdeel.
De opperbevelhebber van land- en zeemacht
heeft op 30 Mei j.l. een rondschrijven aan de
burgemeesters doen uitgaan, waarin o.m. verzocht worot degenen, die öf gedemobiliseerd
zijn öf op eigen initiatief naar hun haardsteden
zijn teruggekeerd en die thans geen loonarbeid
verrichten, ,d an wel niet aannemelijk kunnen
maken, ,d at zij vóór 8 Juni loonarbeid zullen
hebben gevonden, onverwijld naar hun laatste
militaire standplaats terug te zenden.
Deze maatregel is het logisch gevolg van en
de sanctie op de voorwaarden, waarop de helft
van de gemobiliseerde weermacht met groot
verlof naar huis is gezonden. Voor dit groot
verlof kwamen immers slechts zij in aanmerking,
die konden aantoonen, dat zij terstond werk
zouden hebben dan wel verklaarden, dat zij
kans zagen na thuiskomst werk te verkrijgen.
Zooals men weet, is vanwege het departement van Sociale Zaken reeds bepaald, dat
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personen, die zich na demobilisatie om steun
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Een fijn doosje ....
maar een fijner
sigaartje.
Steek dat eens bij UI

Het adres der departementen.

komen aanmelden, niet in de steunregeling
zullen mogen worden opgenomen.
Ook werklooze zeemiliciëns moeten zich
melden,

Hoe lang nog kostwinnersvergoeding?
Termijn afhankelijk van toestand der militairen,
Regeling voor gesneuvelden, gewonden
en gedemobiliseerden.
De opperbevelhebber van land- en zeemacht
maakt het volgende bekend met betrekking tot
de kostwinnersvergoe,d ingen, zulks ter uitvoering van het gestelde in de laatste zinsne,d e van
zijn brief van 28 Mei 1940 no. 387 A.
1. De kostwinnersvergoeding, welke op 10
Mei werd genoten door verwanten van militairen, die op of na dezen datum zijn overleden
- hetzij als gevolg van de uitoefening van hun
militaire verplichtingen, hetzij door een anèlere
oorzaak - , wordt voorloopig gedurende 6 weken na den dag van overlijden doorbetaald.
Deze vergoeding komt niet in mindering van
het pensioen, indien de nabestaanden van den
overledene daarop aanspraak kunnen maken.
2. Ten aanzien van hen, omtrent wier lot onzekerheid bestaat (vermisten e.a.), gaat de burgemeester met het uitbetalen van kostwinnersvergoeding door tot het tijdstip, waarop deze
onzekerheid is opgeheven, doch voorloopig
uiterlijk gedurende 6 weken na 18 Mei 1940.
Bij het bekend worden van het lot van de
hierbedoelde personen dient de burgemeester
na te gaan, of ingevolge deze beschikking of de
algemeene vergoedingsbepalingen verdere doorbetaling van vergoeding moet plaats hebben
en, zoo ja, voor hoe lang.
3. Is de militair als gevolg van bekomen verwondingen niet in staat zijn gewone beroepsbezigheden te verrichten, dan wordt de uitbetaling van de vergoeding voortgezet, zoolang
deze toestand voortduurt.
4. Hebben de militaire inkomsten invloed
geha:d op het bedrag van de vergoeding, dan
wor,d t de vergoeding met ingang van den dag
van het groot verlof nader vastgesteld in dien
zin, dat de militaire inkomsten niet worden
medegerekend.
5. Ten aanzien van hen, die zijn ge,d emobiliseerd en van hen die op eigen initiatief naar
hun haardsteden zijn teruggekeer,d, wordt de
kostwinnersvergoeding uitbetaald tot en met de
week waarin zij hun haardsteden hebben bereikt. Indien het voor het verkrijgen van werk
wenschelijk of noodig is - zulks ter beoordeeling van den er bij betrokken burgemeester
- , kan evenwel de uitkeering van kostwinnersvergoe,d ing alsnog tot en met 8 Juni 1940
worden verlengd.
In gelijken zin wordt gehandeld, indien ter
vervanging van een kostwinner een vreemde
werkkracht werd aangenomen, die niet terstond
na de terugkomst van den militair kan worden
ontslagen.
6. Zij, die zijn .g edemobiliseerd of op eigen
initiatief naar hun haardsteden zijn teruggekeerd en die geen loongevenden arbeid hebben, zoodat zij gedwongen zijn zich om steun
aan te melden en die niet aannemelijk kunnen
maken, dat zij vóór 8 Juni 1940 loongevenden
arbeid kunnen verkrijgen, moeten door den
burgemeester in werkelijken dienst worden geroepen en onverwijld worden gedirigeerd op
de depots overeenkomstig den bijgevoegden
staat. Voor zoover de betrokkene recht heeft
op kostwinnersvergoeding gaat deze we,d erom
in op den dag van terugkeer in werkelijken
dienst.
7. Doet zich een geval voor, waarin naar het
oordeel van den burgemeester dringend gewenscht is de vergoeding door te betalen voor
een langeren termijn dan in deze beschikking is
bepaald, dan doet hij daartoe, met opgaaf van
redenen, een voorstel aan het departement van
Defensie.

Opheffing veldpostdienst.
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In verband met de opheffing van de veldpostkantoren op 31 Mei wor,d t het publiek verzocht
correspondentie voor militairen voortaan steeds
met vermelding van plaatsnaam te adresseeren.
Mocht men, in bepaalde gevallen, den plaatsnaam niet weten, dan kan nog op de oude wijze,
met vermelding van het legeronderdeel, worden
geadresseerd. Deze stukken worden dan door
het hoof.dexpeditiebureel van ,d e veldpost, dat
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voorloopig nog in functie blijft, van het juiste
adres voorzien. Het spreekt vanzelf, dat bij deze
wijze van behandelen met eenige vertraging
moet wor,d en rekening gehouden.

Als "De Noordster" voor U wascht,
schittert Uw linnen in de kast.
ELECTR. WASCH- EN FIJNSTRIJKINRICHT.
Zuidvliet 160 - Telef. 5909 - Leeuwarden

Van het departement van Binnenlandsche
Zaken is 23 Mei een schrijven aan de gemeentebesturen uitgegaan, waarin wordt medegedeeld,
dat stukken, gericht tot dit departement, moeten
worden geadresseerd aan den secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement
van Binnenlandsche Zaken. Bij brieven, gericht
tot andere departementen, moet eenzelfde
a,dresseering worden gevolgd, met wijziging
van den naam van het departement.

Nationaal Fonds voor Bijzondere
Nooden zet zijn werk voort.
Het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden,
gevestigd Koningskade 17 te 's-Gravenhage,
hoopt zijn werk zoo krachtig mogelijk voort te
zetten.

Hulpcomité voor het geheele land.
Binnenkort zal worden overgegaan tot de
stichting van een landelijk hulpcomité, ten einde
geldelijken steun te verleenen aan steden of
dorpen, welke door den oorlog getroffen zijn.
Voorzitter van dit groote comité zal, in overleg
met mr. De WiJ.de, regeeringscommissaris voor
Rotterdam, worden de burgemeester van Amsterdam, dr. W. de Vlugt,

De verschuldigde huur- en pachttermijnen.

Verloren geraakte giroboekjes,

Behooren stipt op tijd te worden voldaan.

Rekeninghouders, die door de bijzondere omstandigheden de beschikking over hun postchèqueboekjes en postgiroboekjes hebben verloren, wordt verzocht zich ter verkrijging van
nieuwe boekjes tot het postkantoor van de
plaats van hun inwoning of tijdelijk verblijf te
wenden.
Aan deze aanvragen zal door den postchèque- en girodienst met den grootst mogelijken spoed worden voldaan, zoodat zij binnen
enkele dagen na de aanvraag over nieuwe
boekjes kunnen beschikken.

De departementen van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij
brengen onder de algemeene aandacht, dat verschuldigde huur- en pachttermijnen van woningen, boer,d erijen en landerijen, behoudens in
geval van volstrekt en aantoonbaar onvermogen
of van geheel vergaan van het gehuul:'de of gepachte, stipt · op tijd behooren te wor,d en
voldaan.
Onverlet blijft het recht van huurders en
pachters om op grond van gedeeltelijk vezigaan
of van aanzienlijk mindere landbouwbedrijfsopbrengsten (remissierecht) vermindering van
huur of pacht aan den bevoegden rechter te
verzoeken.

Oorlogspensioen voor nagelaten
betrekkingen van militairen.
Aanvragen aan ministerie van Defensie.
Men is op het departement van Defensie op
het oogenblik doende een regeling te maken
voor de toekenning van pensioen aan de nagelaten betrekkingen van gesneuveJ.de militairen. Weduwen en weezen van Ne,d erlandsche
soldaten, die in den militairen dienst het leven
lieten, kunnen aanspraak doen gelden op pensioen. Ook ouders van gesneuvelden, die kostwinners waren en aan wier familie dus kostwinnersvergoeding werd uitbetaald, komen
eventueel voor pensioen in aanmerking.
Men moet hiertoe een aanvraa,g indienen bij
het ministerie van Defensie, afdeeling III B,
welke afdeeling gevestigd is Heerengracht 38a
Den Haag. Deze afd. zal zich, na de aanvraag
overwogen te hebben, in verbinding stellen met
den burgemeester van de plaats van inwoning
van den aanvrager. Door middel van den burgemeester zullen de betrokkenen dan tijdig
worden ingelicht over de stukken, die zij voor
het opmaken van de pensioenacte moeten overleggen.
Aan de familie van militairen, die tijdens den
dienst ,g ewond werden of ziek zijn geworden en
inmiddels nog niet herstelden, wordt de toegekende kostwinnersvergoe,d ing gewoon doorbetaald, omdat zij niet met groot verlof zijn
gezonden en zich dus eigenlijk nog in werkelijken dienst bevinden.
Militairen, die als gevolg van den dienst maar
eerst na het uit den dienst treden ziek zijn
gewor,d en en daardoor niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien en die daardoor
recht meenen te hebben op ondersteuning,
moeten zich eveneens met een schriftelijke aanvrage tot het ministerie van Defensie wenden.

Geleden materieele oorlogsschade,
Commissie van onderzoek inzake wijze
van tegemoetkoming van overheidswege en de financiering.
De opperbevelhebber van land- en zeemacht
heeft een commissie ingesteld, die tot taak zal
hebben ten spoedigste voorstellen te doen:
a. nopens de beginselen, volgens welke van
overheidswege tegemoetkoming zal worden verleend in verband met gele-d en materieele oorlogssclïade;
b . nopens de wijze, waarop de financiering
hiervan zal dienen te geschieden.
In deze commissie zijn benoemd tot lid en
voorzitter ir. W. H. van Leeuwen, te Delft;
tot leden: prof. H. A. Kaag, te Tilburg, en mr.
K. P. van der Mandele, te Rotterdam; voorts
tot secretaris prof. mr. P. Lieftinck, te 's-Gra ·
venhage.
De secretaris-generaal, waarnemend hoofd
van 'h et departement van Financiën, is belast
met de uitvoering van dit besluit.
Naar aanleiding van de instelling van deze
commissie, welke den naam "Commissie Oorlogsschade" draagt, wordt er de nadruk op gelegd, meldt het A.N.P., dat de werkzaamheden

van deze commissie zich niet zullen uitstrekken
tot het onderzoek van individueele schadegevallen. Men wende zich derhalve met gevallen van dezen aard niet tot de commissie Van
Leeuwen, doch tot de verschillende gewestelijke, dan wel plaatselijke stichtingen, welke
voor dit doel worden of zijn ingesteld.
Het secretariaat der "Commissie Oorlogsschade" is gevestig.d te 's-Gravenhage, Bezuidenhout 87. De commissie heeft haar werkzaamheden inmiddels aangevangen.
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Opnieuw aanvragen,

Teruggave van, auto- en motorbelasting.
Van de •ijde van A.N.W.B. en K.N.A.C. en
van den B.B.N. wordt medegedeeld, dat het
departement van Financiën heeft bepaald, .dat
restitutie zal wor,d en verleend voor het gedeelte
der reeds betaalde motorrijtuigenbelasting,
welke verschuldigd zou zijn na 31 Mei 1940.
Dit betreft zoowel kwartaalkaarten al~ 60dagenkaarten. Men dient zich met de belastingkaart te vervoegen bij den ontvanger der
directe belastingen, afdeeling motorrijtuigenbelasting, waar de belastingkaart werd ver.strekt.

De koffie- en thee-distributie,
Het Rijksbureau voor de Voedselvoorzi~nill:g
in Oorlogstijd brengt, in verband met de distributie van koffie en thee, aan belanghebbenden
het volgende ter kennis:
1. Het branden van koffie is verboden zonder
vergunning van de meelcentrale.
2. Het vervoeren en afleveren van ruwe (ongebrande) koffie is verboden zonder vergunning
van de meelcentrale.
3. Het verpakken van thee in eenheden,
kleiner dan 10 ~g, is verboden zonder vergunning van de meelcentrale.
4. Het vervoeren van thee in verpakkingseenheden van 10 kg of meer is verboden
zonder vergunning van de meelcentrale.
5. Het bereiden van koffie-extract en/of producten, waarin R:offie is verwerkt, is verboden
zonder vergunning van de meelcentrale.
Al degenen, die nog niet in het bezit zijn van
zoodanige vergunningen, moeten zich onverwijld schriftelijk bij de Nederlandsche Meelcentrale, Riouwstraat 186, 's-Gravenhage, aanmelden, onder vermelding hunner voorraden
koffie en thee.

ROTTERDAM.
In verband met de gepubtceerde
mededeeling van de Commissie-oorlogsschade in zake de aangifte door
eigenaren, wier bebouwde eigendommen door oorlogsschade zijn getroffen,
brengt de Burgemeester onder de aandacht, dat de eigenaren van bedoelde
eigendommen, die daarop geen hypotheek hebben, zich schriftelijk tot hem
moeten wenden en dat de adresseering
van de enveloppe dient te luiden: Kamer 102, Raadhuis, Coolsingel, Rotterdam.

INLEVERING MILITAIRE
EIGENDOMMEN.
's-GRAVENHAGE, 21 Mei. - De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, in overleg met den Duitschen
bevelhebber in Nederland, gelast aan
een ieder, die eenig eigendom van het
Nederlandsche of van het Duitsche
leger, dan wel particuliere eigendommen van Nederlandsche of Duitsche
militairen of van particulieren tot zich
genomen heeft, die terstond te bezorgen
bij de Politie ter plaatse. Is de hoeveelheid te groot om te bezorgen, dan moet
daarvan kennis gegeven worden aan de
autoriteiten, Voor zooveel zulks niet
zou blijken te zijn geschied, zal strafrechtelijke vervolging plaats hebben.

Fa. VAN HOUWENINGE EN IJSSELSTIJN
BLOEMENMAGAZIJN
LANGE HOUTSTRAAT 17, 's-GRAVENHAGE

Wat niet gefotografeerd mag worden.
's-Gravenhage, 3 Juni. Vanwege den Duitschen militairen bevelhebber hier te lande
wordt nog eens het volgende ter algemeene
kennis gebracht.
Zonder uitdrukkelijke toe.stemming van de
Duitsche militaire autoriteiten is het niet toegestaan:
1. Opnamen te maken van militaire werken
en werktuigen van de Duit.sche weermacht.
2. Opnamen van de Duitsche weermacht,
zoowel als afbeeldingen van door krijgshandelingen verwoeste steden, dorpen, vlekken,
bruggen enz. te verkoopen, te verspreiden of
op andere wijze in omloop te brengen.
Deze maatregel is van toepassing op ieder,
die zich met het maken van opnamen in welken
vorm ook bezig houdt, en beperkt zich bijgevolg
niet tot fotografen, persfotografen of instellingen.

MGR. F. J. H. EVERS OVERLEDEN.
Oud-hoofdaalmoezenier van leger
en vloot.
's-GRAVENHAGE, 26 Mei. In
72-jarigen ouderdom is, vrij onverwacht, te zijnen huize overleden Mgr.
F. J. H. Evers, oud-hoofdaalmoezenier
van leger en vloot.
·Fredericus Joannes Henricus Evers
werd geboren te Amsterdam op 5 September 1867. Hij volgde het gymnasium
te Katwijk, studeerde aan de seminaria
Hageveld en Warmond en was daarna
als kapelaan werkzaam te Uitgeest,
Rotterdam, Haarlem en Weesp.
Nog voor hij eigenlijk aan de beurt
was, werd hij - toen rector in Amsterdam - reeds benoemd tot pastoor in
Duivendrecht. Zijn erkend gezag op
marinegebied - hij had een speciale
studie van onze vloot gemaakt, waarvan hij de resultaten had neergelegd in
zijn in 1899 uitgegeven "De Nederlandsche marine" en in "Oorlogsschepen",
hetwelk in 1902 verscheen - was oorzaak, dat hij benoemd werd tot lid van
den raad van Defensie en in 1914 werd
pastoor Evers geroepen om de katholieke geestelijke verzorging te organiseeren bij leger en vloot hier te lande,
welken arbeid hij in 1924-'25 in Indië
met evenveel succes voortzette.
In 1930 werd Mgr. Evers benoemd
tot hoofdaalmoezenier, welke functie
hij eenige maanden later neerlegde. Bij
die gelegenheid en ook bij zijn 40-jarig
priesterjubileum zijn Mgr. Evers èn uit
militairen en maritiemen èn uit civielen
kring zeer vele blijken van groote en
oprechte waardeering geworden.
Ook genoot de overledene groote
bekendheid als voorzitter van de vereeniging "Gnze Vloot".
Mgr. Evers was huis-prelaat van Z.H.
den Paus, eere-kapelaan in de Souvereine Orde van Malta, commandeur in
de Orde van Oranje-Nassau, ridder in
de Orde van den N ederlandschen
Leeuw, drager van het Kruis van Verdienste van het Nederlandsche Roode
Kruis, enz.
Dinsdagavond 28 Mei werden in de
kerk van St. Jacobus aan de Parkstraat
te dezer stede de metten voor den overledene gezongen, waarna Woensdagoc'htend te tien uur de lauden en te half
elf ieen plechtige requiem volgden,
welke laatste werden gecelebreerd
door Mgr. Noordman, hoofdaalmoezenier van leger en vloot. Mgr. Huibers,
Bisschop van Haarlem, woonde den uitvaartdienst bij.
De teraardebestelling had plaats 28
Mei te half vier op het kerkhof van het
Retraitehuis Loyola te Vught (N.-Br.).

WEGENTEER EN ASPHALTPRODUCTEN
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Militaire en burgerkleeding gemaakt en n.m.
· Gaarne reizigersbezoek op aanvraag

Dr. E. J. J, H. DUBOIS.
Zijn zilveren jubileum.

BOEI.AARS' CLICHÉS
., Oe 6eJte ooit remtLait"
IH!f.iJ§l;Q+fH-F

h!Hi!liilffdii

iHAMHiiFHii

Het voorgevallene had tot gevolg dat
hij geïntroduceerd werd in de Weensche klinieken door den behandelenden
chirurg. Zijn vrije uren te W eenen
bracht hij dan ook zoo mogelijk daar
door, wat hem veel gelegenheid tot
studie bood. Hem werd toen ook een
plaats als assistent aangeboden in een
der Weensche klinieken, op welk aanbod hij in verband met de wenschen
van zijn vader niet inging.
In 1923 werd hem een assistentplaats
aangeboden bij prof. dr. Otto Lanz te
Amsterdam, op welk aanbod hij om
dezelfde reden niet inging.
In plaats van gewone vacanties te
nemen gebruikte hij den daarvoor bestemden tijd om deel te nemen aan verschillende militair geneeskundige congressen. Zoo was hij o.a. aanwezig in
1931 in Den Haag, in 1933 in Madrid en
in 1936 in Brussel.
Stieeds is hij een zeer werkzaam lid
geweest van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm (Limburgsche Jagers).
Vanaf de oprichting is hij voorzitter van
de Landstormcommissie te Venlo. Tegenwoordig is hij buitendien daaraan
verbonden als dirigeerend Officier van
Gezondheid 2e klasse (Luitenant-Kolonel) en chef van den geneeskundigen
dienst van gemeld korps. Na den Commandant is hij momenteel de oudste
officier van het korps.
In 1927 tijdens herhalingsoefeningen
werden voor het eerst proeven genomen met Hexiet (nevel voor het onzichtbaar maken van den troep voor
den vijand).
Dr. Dubois als oudste Off. v. Gez.
moest omtrent deze proeven ook rapport uitbrengen. Onmiddellijk heeft hij
toen tegen het gebruik van dit gas gewaarschuwd met het oog op het vergif:t igingsgevaar, hetwelk bij eenvoudige
gebruikmaking- van dit gas bestond. Hij
was toen vrijwel de eenige die 11."et gevaar ontdekte en het onder de oogen
der legerleiding bracht. In een duidelijk
gedocumenteerd rapport gaf hij tevens
de middelen aan, die te nemen waren
ten einde het gevaar tegen te gaan.
Verscheidene proeven waren daartoe
noodig geweest en daarbij ondervond
Dubois persoonlijk hoe gevaarlijk dit
. gas was; hijzelf toch leed ongeveer een
half jaar aan vergiftiging tengevolge
daarvan.
Door de legerleiding werd mede op
grond van zijn rapport een breedvoerig
en nauwkeurig onderzoek ingesteld,
waarin dr. Dubois herhaalde malen
werd betrokken; ook thans weer verleende hij ten volle zijn medewerking
in het belang van den gezondheidstoestand van het Nederlandsche leger. Bij
dit onderzoek werden ook de door hem
voorgestelde maatregelen getroffen en
als juist bevonden.
Hierme'd e heeft Dubois ons leger en
daardoor ons land een dienst bewezen
van onschatbare waarde.
Thans heeft dr. Dubois te Venlo nog
steeds een zeer uitgebreide praktijk en
men kan gerust zeggen, dat hij een der
meest vooraanstaande personen van
Venlo is.

De niet alleen in Venlo, maar ook
daar buiten, en vooral in legerkringen
zeer bekende Dr. E. J. J. H. Dubois,
vierde 29 Mei zijn zilveren jubileum als
arts. Aan dit jubileum heeft de "Venl.
Crt." een uitvoerig artikel gewijd,
waaraan wij een en ander ontleenen.
Eugène Jean Joseph Hubert Dubois
werd geboren te Venlo den 5en Juni
1888. Na aan het Bisschoppelijk College te Roermond het eindexamen gymnasium b. behaald te hebben, studeerde
hij aan de Gemeentelijke Universiteit
te Amsterdam. Bij de mobilisatie op
1 Augustus 1914 werd hij opgeroepen
als aspirant reserve-officier semi-arts
van gezondheid en bij de hooföverhandplaats te Tilburg wachtte hem een
zware taak bij het onderzoek van den
grooten stroom Belgische vluchtelingen, ,d ie toen ons land binnenkwam.
Met ingang van 1 Maart 1915 werd
hij gedetacheerd bij het militair hospitaal te Amsterdam en wel als assistent
der chirurgische af deeling.
Niettegenstaande zijn veelomvattende werkzaamheden zette hij nu te Amsterdam aan de Universiteit zijn studie
voort, met als gevolg, dat hij op 29 Mei
1915 werd bevorderd tot arts, waarna
op 10 Juni 1915 zijn benoeming tot
reserve-officier van gezondheid der 2e
klasse volgde.
Nu volgde op 10 Augustus 1915 zijn
aanstelling tot chef van den militairen
geneeskundigen dienst bij het Staatsbedrijf der Artillerie-inrichtingen aan de
Hembrug te Zaandam, waar bleek dat
een volledige reorganisatie op sanitair
gebied noodzakelijk was; tevens was
Dubois belast met het toezicht op de
apothekers-assistenten, die per jaar ongeveer 20.000 recepten gereed maakten.
In 1917, toen in Amsterdam de zwarte
pokken heerschte, werden de duizenden tewerkgestelden aan de Hembrug
door hem gevaccineerd.
Op 10 Juni 1919 eerst werd hij met
onbepaald klein verlof gezonden.
Nu ging hij naar Venlo, waar zijn vader, de alom bekende dr. Dubois, een
zeer drukke praktijk had en behalve
zijn practijk nog verschillende functies
bekleedde. De jonge Dubois bleef voorloopig te Venlo ter assistentie van zijn
vader, waar hij behalve algemeene
praktijk ook zeer veel werkzaamheden
verrichtte als chirurg en Föntgenoloog
(zgn. halfspecialist). Maar buitendien
benutte hij nu ook de gelege:oheden, die
zich voordeden om studiereizen te maken; dit toch was thans nog mogelijk,
aangezien hij meer werkte als assistent
van zijn vader dan wel een eigen praktijk had.
Zoo maakte hij o.a. in 1920 'e en studiereis naar Parijs. In 1921 ging hij als
begeleidend en behandelend geneesheer vanwege het R.K. Huisvestingscomité naar Weenen en Boedapest, bij
welke gelegenheid hij enkele weken te
Weenen werkzaam was in verband met
de Oostenrijksche kinderen.
Bij zijn verblijf te Weenen maakte hij
een beleefdheidsvisite bij een kolonel
der cavalerie, 1een vooraanstaand lid
van het Weensche Comité tot uitzenHET BELEGGEN VAN
ding van kinderen naar Nederland. OnVERGADERINGEN.
der het gesprek zag Dubois dezen kolonel plotseling onwel worden. Bij zijn
onmiddellijk ingesteld onderzoek kwam
Bij velen blijkt de meening te hebben
hij tot de ontdekking, dat onmiddellijk post gevat, dat het houden van vergaoperatief ingrijpen geboden was.
deringen is verboden. Dit is echter
Aanvankelijk meende men daar de slechts ten deele waar. Openbare verdiagnose van dr. Dubois in twijfel te gaderingen kunnen doorgang vinden na
moeten trekken; er werd tot operatief bekomen verlof van de Duitsche autoingrijpen overgegaan en toen bleek met riteiten, terwijl voor besloten vergadevolle zekerheid, dat Dubois gelijk had ·ringen, zangrepetities enz. in het geheel
gehad.
geen toestemming noodig is.

L. DIRKSE & ZONEN N.V. Hotel "CARELSHAVEN" DELDEN
Gelegen te midden der Twickelsche
bosschen aan den Rijksstraatweg

Bloemenmagaziin
BURG EM. REIGE·R STRAAT 1 9 -

UTRECHT

De'lden-Hengelo, Modern comfort, Tel. 305
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---TWEEDE LIJST VAN GESNEUVELDE LANDSTORMERS.
P. H. Bloem, Terschelling. Soldaat.

D. v. d. Vorle, Boekel. Soldaat.

A. Kempers, Deventer. Soldaat.

B. Kooi, Uithuizermeeden. Soldaat.

J. van der Linden, Papendrecht. Soldaat.

G. J. van Rheenen, Voorhout. Korporaal.

M. Korporaal, Papendrecht. Matroos.

G. L. Spann, Millingen. Soldaat.

K. A. van Eeuwen, Boskoop. Korporaal.

J. W. Strik, Millingen. Soldaat.

K. W. van Gelderen, Boskoop. Soldaat.

T. Hagen, Nunspeet. Soldaat.

J. Nieuwerf, Boskoop. Soldaat.

J. Benjamins, Coevorden. Soldaat.

F. van Elk, Woerden. Soldaat.

A. J. v.d. Wensch, Baardwijk. Soldaat.

P. P. Vink, Meerkerk. Soldaat.

W. Ch. Blankers, Oirschot. Soldaat.

J. Baas, Bunschoten. Soldaat.

J. Fennema, Driesum. Korporaal.

P. Ybema, Appingedam. Soldaat.

G. A. Broekman, Buren (Geld.). Korp.

H. G. Nyland, Winterswijk. 1e Lt.

J. Gottemaker, Wierden. Soldaat.

W. te Sligte, Winterswijk. Soldaat.

J. Goetheer, Wolphaartsdijk. Soldaat.

H. Bruntink, Winterswijk, Soldaat.

G. J. de Valk, Heumen. Soldaat.

W. Geurkink, Winterswijk, Soldaat.

Th. Kuipers, Lioessens. Soldaat.

F. J. A. Hoekstra, Zeeland (N.B.) Sergt.

Ch. W. v.d. Poel, Ravenstein. Soldaat.

C. van 't Hof, Heinenoord. Soldaat.

L. Roza, Oosterbeek. Korporaal.

J. Jansen, Bergeijk. Soldaat.

P. L. van der Hoeven, Steenwijk. Sergt.

C. J. Blankers, Zundert. Sergt.

J. J. M. Dohmer, Merkelbeek. Soldaat.

J.C. Roelands, Zundert, Soldaat.

B. A.v. d. Voort, Loosduinen. Soldaat.

C. F. Schrauwen, Zundert. Soldaat.

P. C. A. Bergen Henegouwen, Loosduinen. Soldaat.

W. van Ingen, Dordrecht, Res. Kapitein.
Mr. A. Vreeken, Zevenbergen. Res. le
Luitenant.

J. van Drunen, Werkendam. Korporaal.
J. J. Bierenga, Rotterdam. Res. le Luit.
H. A. Haggeman, Steenderen. Soldaat.

W. Schoonderbeek, Amsterdam. Res. le
Luitenant.

G. J. Holtmaat, Haarle (0.). Soldaat.

A. J. v.d. Wal, Kampen, Res. Kapitein.

P. J. Paulussen, Gilze. Soldaat.

H. J. Koehorst, Breda. Res. 2e Luitenant.

J. J. van Tartwijk, Best. Soldaat.

Çhr. de Vries, Voorburg. Korporaal.

P.C. v. Kuppenveld, Overasselt. Soldaat.

W. van Walraven, Voorburg. Korporaal.

Joh. van Veen, Hazerswoude (Dorp).
Korporaal.

G. Agteresch, Rijssen. Soldaat.
J. H. Stiemens, Gennep. Res. le Luitenant.
W. L. M. Theunissen, Gennep. Res. 2e
Luitenant.
Th. A, Coenen, Groesbeek. Soldaat.
J. H, Rutten, Groesbeek. Soldaat.
J, H. Westenberg, Meppel. Soldaat.
J. H. van den Heuvel, Boekel. Soldaat.

J. H. Klink, Nijverdal. Soldaat.
G. Nijentap, Hellendoorn. Soldaat.
W. van Kuijk, Leende. Soldaat.
A. G. Blokhuis, Lattrop. Soldaat.
J. G. M. de Vries, Diessen. Soldaat.
A. G. H. Thijssen, Swolgen. Soldaat.
Joh. Rijnders, Oosterhout (Gld.) Soldaat.
J. F. Mevis, Schinveld, Soldaat.
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GEEFT ALLEN!

HET GEHEELE VOLK
•

sla nu de handen ineen
De voorzitter van het
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NATIONAAL HULPCOMITE-1940
mr. dr. K. J. F rederiks, secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement
van Binnenlandsche Zaken, heeft de volgende oproep gericht tot de Nederlandsche
bevolking:

Landgenooten!
---

---=
-------------------

Het Nationaal Hulpcomité-1940 organiseert op 15 Juni a.s. of in de daarop volgende
week een collecte ter inzameling van gelden voor de slachtoffers van de ramp, die
ons land in de achter ons liggende maand heeft getroffen.
Is een opwekking tot het betoonen van zoo groot mogelijke vrijgevigheid hier niet
overbodig? De Nederlander is immers over het algemeen reeds gaarne tot helpen
bereid. Hoeveel te gereeder aanleiding bestaat daartoe thans, nu eenerzijds op groote
schaal directe hulp moet worden gebode~, anderzijds het besef meer dan ooit levendig
is, dat het hier lasten betreft, tot bijdrage waaraan de Nederlandsche volksgemeenschap
de handen ineen behoort te slaan. Wie in de bevoorrechte positie verkeert tot geven
in staat te zijn, grijpe deze gelegenheid direct met beide handen aan, al ware het
alleen reeds om uiting te geven aan zijn dankbaarheid, dat zijn have en goed zijn
gespaard gebleven.

In alle vormen moet hulp worden geboden. Aan velen moeten onderdak, voeding
en kleeding worden verstrekt. Talloozen moeten, door in het bezit te komen van giften
, voor handelsgeld, aanschaffing van werk kleeding of voorraad, in de gelegenheid
worden gesteld opnieuw aan den slag te gaan. Hiervoor is geld noodig, veel geld.
Mogen de bussen der collectanten worden overstroomd door de toevloeiing der gelden,
de lijsten der inzameling niet voldoende plaats bieden voor de inteekeningen.

---

De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van
het departement van l3innenlandsche Zaken,
FREDERIKS.

----------------
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Dr. A.S. KATER

t

Onder groote belangstelling vond op
5 Juni de begrafenis plaats van het lid
der Gewestelijke Landstorm Commissie
,,Gouda" Dr. A. S. Kater.
Dr. Kater was sinds lange jaren voorzitter der Pfaatselijke Landstorm Commissie te Boskoop en had een belangrijk aandeel in de werkzaamheden ten
behoeve van den Bij zonderen Vrij willigen Landstorm.
Op de begraafplaats waren tegenwoordig van de Gewestelijke Landstorm
Commissie de voorzitter J. Dercksen
H.M.zn., de Vice-Voorzitter G. J. J.
Pot, de penningmeester A. C. Coster en
het lid mr. C. Jonker.

CommissarissenGeneraal

·N ationaalHulpcomité
Giro 388000

Door den Regeeringscommissaris voor het bezette Neder~
landsche gebied zijn benoemd:

Reeds thans kunnen bijdragen gestort worden voor het werk van het
Nationaal Hulpcomité 1940 en wel op:
Giro 3 8 8 0 0 0 van het Nationaal
Hulpcomité 1940. ·
Giro 2 7 2 7 2 7 van het Nationaal
Fonds voor Bijzondere Nooden.
Giro 2 2 1 2 0 van het Nederlandsche Roode Kruis.
Bepaalde bestemmingen, aan stortingen gegeven, worden in acht genomen.

a. tot Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie,
bedoeld in par. 4, onder 1 van zijn Verordening tot
uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Neder~
land van 29 Mei 1940 (Verordeningenblad voor het
bezette Nederlandsche gebied No. 3), alsmede de
paragrafen 1 en 4 van zijn Decreet over den organisatorischen opbouw van de dienstbureaux van den

N. V.Apeldoornsche Cartonnagefabriek
Veldhuisstraat 5 - APELDOORN - Tel. 5107

SPECIAAL RONDCARTONNAGES

■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■HII

13 MEI 1940.
Neen, 't was geen vlucht die U dien
weg deed gaan,
Maar volgen waar God riep.
Wij vragen niet, wat in U is doorstaan:
Een strijd, hoe bang, hoe diep.

Wij knielen naast en met U neer,
Den blik omhoog, tot God de hand.
Geef Neerland aan Oranje weer,
Oranje aan Nederland.

En kome dan wat komen mag,
W'aanbidden, wachten stil.
Hoe zwart de nacht, hoe bang de dag,
Geschiede slechts Gods wil!

llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■llll■IIII■

Rijkscommissaris van 3 Juni 1940 (Verordeningen~
blad No. 4):

de Staatssecr. b.d. Dr. Fr. Wimmer;
b. tot Commissaris-Generaal voor de Openbare Veilig~
heid (Hoogere S.S. en Politieleider), bedoeld in par. 4,
al. 1, van zijn Verordening No. 3 en de paragrafen
1 en 5 van zijn Decreet No. 4:

de S.S. Brigade-leider Rauter;
c. tot Commissaris-Generaal voor Financiën en Economische Zaken, bedoeld in par. 4, al. 1, van zijn
Verordening No. 3 en de paragrafen 1 en 6 van zijn
Decreet No. 4:

de Minister b.d. Dr. H. Fischböck;
d. tot Commissari~Generaal voor bijzondere gevallen,

Oplossing der vorige raadsels.

Groep A.
(Onder de 10 jaar)

Groep A.

WIE KAN 25 VERSCHILLENDE
BOMEN OPNOEMEN?

Koning - schat
balkon
viool koffie tafel
fiets wesp neger
hart angel vracht
kozijn - teugel karpet
bengel - kwast koffer
egel water schuit
kamer pater schip

bedoeld in par. 4, onder 1, van zijn Verordening No. 3
en de paragrafen 1 en 7 van zijn Decreet No. 4:

de Departementsleider Schmidt.
•

De bevoegdheden van de Commis~arissen-Generaal blijken

Groep B.

uit de voornoemde Verordeningen.

station - voetbal bedelaar
gazellen - marter - oplichter
buffel - arend stadhouder
karbouw bokaal distel
zwager - bangerd - veldmuis
ganglamp -rijpaard-kerstboom
wimpel - weerhaan - mantel
moeder - eekhoorn - waterrat
De prijswinnaars zullen een maandje
geduld moeten hebben, omdat ik geëvacueerd was.
'
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Groep B.
(Boven de 10 jaar)
orgel
zak
warmertje
riem
onderwijzer
hoed
angel
horloge
wijzer
buiging
bel
ketting
band
appel
wering
ontsteking
Zet vóór elk dezer woorden 't een of
ander lichaamsdeel, zoodat ge een nieuw
woord krijgt: mondorgel.
·
Voor nieuwelingen geef ik hier het
adres voor de oplossingen:
V
IJ

AAN OOM BERTUS,
p/a Bureau van Het Landstormblad,
Koninginnegracht 50,

's-GRAVENHAGE.
Hier volgen de nieuwe raadsels

1
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ANECDOTEN.
Een neger maakte voor het eerst van
zijn leven een vliegtocht. De luchtreis
scheen hem zeer slecht bekomen te zijn.
Tenminste bij het uitstappen was hij
haast lijkbleek. Toen hij weer de vaste
bodem onder zijn bibberende benen
voelde, zei hij tot den piloot: ,,Wel bedankt voor die twee tochten!"
,,Twee tochten?" vroeg de vliegenier;
je hebt er maar één gehad!"
,,Nee!" antwoorde de neger, ,,het waren er twee: de eerste en de laatste!"

In het jaar 1670 belegerden de Denen
met een groote troepenmacht de stad
Hamburg. Het duurde lang; de Hamburgers waren niet te overwinnen. De
Denen moesten daarom ten slotte onverrichter zake terugkeren.
Als herinnering aan die gedenkwaardige tijd lieten de Hamburgers toen
een munt slaan. Aan de eene zijde las
men het volgende rijmpje:
De koning van Denemarken
Wou graag in Hamburg wezen
Wat hij bereikt heeft,
Staat aan den achterkant te lezen.
En op de achterzijde stond niets.
Jaapje

was stout geweest; daarom

In dienst van het Vaderland is op 13 Mei 1940
gevallen onze trouwe
Kameraad, de Heer
WILLEM A.I.
VAN DER KAAY.
Dankbaar gedenken wij
al den arbeid, dien hij
gedurende vele jaren
voor onze afdeeling heeft
verricht.
Trooste God de familie
in dezen weg van bebeproeving.
Namens de af.deeling
van den Bijz. Vrijw.
Landstorm, Afdeeling
's-Gravenzande:
A. HENS, Voorzitter.
P. v. OOSTEN, Secr.

Verleden week liet één van m'n klanten
- een fruithandelaar - per ongeluk een
flesch over z'n meloenen vallen en laat
ie nou de volgende morgen die meloenen voor cocosnoten verkocht hebben!"

had z'n Mammie hem in z'n kamer opgesloten. Na een poosje ging zij naar
hem toe en vroeg: ,,En Japie! ben je
nou weer een zoete jongen?"
Met een stuurs gezicht gaf hij ten antwoord:
"Neen, mammie! als 't zover is, zal
ik wel bellen!"

"Weet je niet, dat ik op Zondag niet
werk?" zei de veearts, toen boer Japik
hem kwam roepen voor een ziek varken.
"Ik wel", antwordde Ja pik, ,,maar
m'n varken weet het niet!"

Rijk geworden voddenkoopman: ,,Ja!
'k heb in de oorlog goede zaken gemaakt; toen 'k begon, had ik geen schoenen aan de voeten, en nou heb ik een
half millioen !"
Z'n vriend "Hé! wat doe je nou met
een half millioen schoenen?"

Koba was erg verkouden; daarom
stopte haar mammie haar in bed.
"Mammie!" zei Koba, ,,dat zal niet
veel helpen, als u me tot m'n nek er in
stopt; m'n neus blijft er altijd buiten,
en daarin zit 't 'm juist!"

,,Maar man, waarom heb je de kinderen al in bed gestopt?"
"Omdat ze me hinderden bij m'n werk
vrouwtje!"
"En hebben ze zich nog al zoet laten
uitkleden?"
"Nou! dat hield niet over. Vooral die
kleine bengel, daar in de hoek ging als
een razende Roeland te keer!"
,,Die daar zoo staat te snikken? ....
Maar man! dat is de kleine Ko van
hier naast!"

Huisvrouw tot kwitantieloper van de
waterleiding: ,,'k Vind het gewoonweg
een schande, dat ik betalen moet voor
water, dat de natuur gratis levert!"
Kwitantieloper: ,,Maar de Natuur levert er geen buizen bij, ziet U!"

Directeur: ,, Tot m'n spijt kan ik je
Drogist: ,,Dit is werkelijk een probaat
en snelwerkend haarmiddel, meneer 1 niet gebruiken; er komen er hier zo-

STOOMWASSCHERIJ EN
CHEM. WASSCHERIJ

,,VECHT EN DIJK"
N.V. Weverijen van

D. vonLeyden&.Zn.

Fa. C. HAGEMAN & ZN.
TEL.11
NEDERHORST DEN BERG

Vraagt onze prijscourant D
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TELEFOON No. 778274
VOORBURG
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,,DE GRAAFSTROOM"
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Kamper Confectiefabriek
M. VAN DER ZEE & Co.
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N.-Holl. Morgorinefobr.

FAVORITA SCHORTEN

ZAANDIJK

Iets bijzonders in modellen,
d e s s i n s en kwaliteit

Reist per A A A Busdienst
naar

Apeldoorn, Arnhem en Ede

KO·O PT

Speciale Lux e T ou r ingcars
voor Gezelschappen
Gebrs. ROBART • Apeldoorn
Marktstraat B - Telefoon a,871

HONIG's
Zelfrijzend Bakmeel BERICHT :r ~:e :~:.i~.~:r!~

Geachte Dames 1
Wilt U tot aller tevredenheid
trakteeren, neemt dan onze
A.M.IJ. (Automobiel Mij. IJsel)
fijne Dê-Dê-Wafels
FIRMA J. KOEKENBERG GOUDA • Gouwe 80 • TeL 3152
Beleefd aanbevelend,
KRUIWAGEN FABRIEK
R. DIJKSTRA'S BAKKERIJ
OLDENZAAL • Telef. 770 Dagelijksche Auto- en Motor- DOKKUM
B26
diensten naar:
Rotterdam - Utrecht
----------Den Haag - Leiden - Delft

ADVERTEERT
IN DIT BLAD.

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF

ZANEN VERSTOEP

N.V.

GROOT HERTOGINNELAAN 39 - '1-GRAVENHAGE
(hoek Stadhouderslaan)
Telefoon no. 336230
Wegenbouw en waterwerken • Verhuur aannemersmateriaal
A a n n e m e r s van grond-, spoor,-, hei- en betonwerken

J.

J. Lindenhergh Czn.

VERHEUL'S
VEEVOEDERS

Wemeldinge
1Aannemer van Gronden Waterwerken
Wegenbouw

ROTT ,E RDAM

N.V. SLUIS & GROOT' 8
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ADV E R TE E RE N

A. J. DE B00 & ZN.
BENZINE • PETROLEUM · OLli!N EN VETTEN
MACHINEKAMERBEHOEFTEN
MOTORBOOTDIENST DELFT - ROTTERDAM v. v.
TRANSPORT naar alle plaatsen
Ingericht voor zwaar hijschwerk tot 7000 K. G.
HOOIKADE 30

TELEFOON 457

Kon. Zaadteelt en Zaadhandel
ENKHUIZEN
TUIN•, BLOEM- EN
LANDBOUWZADEN
Levering uitsluit. a. d. handel

A.KRAAL - UTRECHT

DOET

DELFT

ASBEST-CEMENT PLATEN
GEGALV. PLATEN
ASBEST-CEMENT BUIZEN

N.V. REEDERIJ DE IJSEL

VERVEN
ROTTERDAM • TEL. '5980

FOXHOL (Gem. Hoogezand)
MAIZENA
SAGO
ZELFR.
BAKMEEL
AARDAPPELMEEL
CUSTARD
TRANSPARANTA
,D EXTRINE
GLUCOSE

Moeder: ,,Karel! geef je broertje de
helft van die appel; je weet toch: gedeelde vreugd is dubbele vreugd!"
Karel: ,,Ja! maar een gedeelde appel
is toch geen dubbele appel!"

0

STOMEt,\OEVE\..5

W. A. SCHOLTEN's AARDAPPELMEELFABR. N.V.

Uit een brief van een soldaat die naar
huis schreef: ,, . ... Dank voor de lekkere worst, die ik van U ontvangen heb!
Tot m'n groot genoegen las ik onder aan
de krant, waarin hij verpakt was: wordt
vervolgd. In deze hoop blijf ik altijd,
Uw liefhebbende zoon
·
Teunis.

SPECIALITEIT UNIFORMEN - Prima Coupe • Reizigersbezoek op aanvraag

WED. H. TROOST _K_rom_me_nie--W. WOITTIEZ &Zn.
GARAGE "BOOIJ" BOUWMATERIALEN

ROTTERDAM
TELEF. 118011
• Aannemer van grond- en
bouwwerken
• Transporten door geheel
Nederland

Dokter: ,,Nou vriend! je hand is lelijk
toegetakeld; hoe is dat zo gekomen?"
Boer: ,,Dat heb ik aan m'n paard te
danken!"
Dokter: ,,Hoe zo?"
Boer: ,,Nou! 'k wou eens weten, hoeveel tanden m'n paard in de bek had
en toen dacht de bruine: ,,Ik wil wel
eens zien hoeveel vingers m'n baas aan
z'n handen heeft!"

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA

L. BOOMSMA
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

veel om werk vragen, dat ik de lui niet
meer tellen kan!"
Sollicitant: ,,Kunt U me dan niet gebruiken om het lijstje bij te houden?"

VERKOOPEN

v. d. Mondestr. 139 - Tel. 10562

Aannemer van
grond- en sloopwerken
lllllllllllllllllllllllllllllllîlllllllll Handel in zand, grint, puin enz.
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KISTEN FABRIEK
Telef. 246 KAMPEN
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RUITENBERG
MAATKLEEDING

Utrechtschestr. 26, Amersfoort
Speciaal
Uniform- en Rijkleeàing

SCHILDERSBEDRIJF
W. K. WITS EN ZONEN N.V.
Groningen, Leeuwarden, Utrecht, Amsterdam
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LANDSTORMERS ! VAN RIJN'S
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KLAVERRUITERS
JE ADRES:
Jb. HOGENBOOM EN ZN.
Spijkenisse - Telefoon no. 3
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WAPENVELD

Tel. 369 Krimpen a. d. IJssel
Na 17 uur:
Tel. 226 Ouderkerk a. d. IJssel

Hotel-Rest. ,,NEUF"

DEN BURG (Texel)
Telef. 9 doorverbinding.
Kamers voorzien van
stroom. warm en koud
water - Garage
Eigenaar R. KIKKERT

Pied à terre voor Giethoorn,
Staphorst, Havelte, etc. etc.

BASALTINETROTTOIRTEGELS

LEEUWARDEN
HOTEL

ANGERLO - DOESBURG
Telefoon no. 220 Doesburg
ZIEKENHUISVERPLEGING•
EN OPERATIEKOSTEN
SPECIAAL ADRES
verzekert
VOOR MILITAIRE
EN BURGERKLEEDING
tegen enkele centen per week

:kJ!J

OVERAL TE ONTBIEDEN

,,DE KROON"
Vergader zalen
UITST. KEUKEN

Verzekering Maatschappij.
Langere verpleegduur:
KOOG (Texel) • Telefoon 1
60 dagen, ook bij besmettelijke
GarageA.N.W.B. - Lid-Horecaf
ziekten en operatie.
ASS,E N
Directeur: F. VAN TWISK
Hoogere operatiekostenvergoeding.
Kinderen verlaagde premie.
Vraagt prospectus ten kantore
UT,RECHT
der Maatschappij:
Coupeur overal te ontbieden
Hotel
Oude Koemarkt 35, Sneek.
Vraagt een agentschap aan,
dat zeer loonend kan zijn voor
harde werkers.
Tel. 68951 • Schiedam VERG DERZALEN
Lange Nieuwstr. 97-99 '-----A
_ _ _ _ __

FIRMA H. MOOI &Zn.

•
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DINEERT IN

't GULDEN VLIES
EN GE ZULT
TEVREDEN ZIJN

HOTEL

"TERMINUS"

Aannemer van sloopwerken - - - - - - - - - Verhuur van compressoren en opruimen
met springstoffen
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~ "'"""
'm.
~
+ba

N.V. INGENIEURSBUREAU

,,EKSTEEN"
Speciaal-bureau voor
WATERREINIGING
EN
WATERTECHNIEK
Soestdijkscheweg 244 Zuid
BILTHOVEN

Hotel-Café-Rest. P. Mulders
Tilburg
Tel. 2385 (2 lijnen)
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DIESEL
BOLNES
N.V. Mach.fabr. ,,Bolnes"
v.h. J. H. van Capellen
B o l n e s bif Rotterdam
Telefoon 14398

HET BESTE EN GOED-:::::=========
KOOPSTE ADRES VOOR LEDERWARENFABRIEK
LUNCH
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DE VOLHARDING

GEURTS' CONSERVEN
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Tel. 4825 (K 3490)
AMERSFOORT
Uitvoering van burgerlijke•,

A. A. DE ZEEUW
Scheldekade 57 - Telefoon 123
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Luxe verhuur-inricht. Prima
materiaal. Ervaren personeel.
Protestantsche
Begrafenis-Onderneming
Bill. tarieven. Nette bed.
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-------------------N.V. M,1,D-DELBURG BOLT - AMSTERDAM

ROTTERDAM

AMSTERDAM

IJZER & STAAL
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Willemsparkweg 1,
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Onze zaken zijn gevestigd: Koninginneweg 139,
Tel. 21805
NV
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Wie is goed Nederlander ?
AMSTERDAM
,,Beter en Goedkooper s p E c I A L I T E I T I N Hij en Zij die hun waren bij
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Conservenfabriek
MILITAIRE UITRUSTINGEN een goed Nederlander koopen
ALKMAAR
,,DE BATAVIER"
Koopt daarom uw BRAND·
STOFFEN bij: R. KLOOSTRA
_______
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Buiten Damsterdiep 36-36 A
PAPENDR,ECHT Telefoon 3704 • Groningen
Hotel - Café- Restaurant

Telefoon 23884
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Spoorstraat - Telef. 31
BORCULO
Prima keuken. Gezellig café.
Zalen voor verg. en partijen.
BONDSHOTEL A. N. W. B.
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HOTEL "TEXEL"
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Vraagt ons prijs van
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Meppel - Tel. 2600
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VINK'S CONSERVENFABRIEKEN N.V., AFD. MOSTERIJ
HIEN - DODEWAARD, BETUWE.

,,De ou en eeuw

Fa.Handel
Wed. inC. hout
D. Heuvelman
en metalen
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, NIEUW GEBOUWDE BLOKJES (twee onder de kap), - - - - - - - - - - - : - - ~ - - - - - - met voor- en achtertuinen, prijs f 30.000; ook per stuk te koop. Hotel "Schimmelpenninck"
ALMEL,O
Hypotheek beschikbaar. - BOUWBUREAU H. v. d. TOP, Café-Restaurant • Telef. 3265 HOTEL
Park Paaschberg la, Telefoon 258, Ede.
Stationsplein 2 - Eindhoven
Zeer comfortabel hotel.
- - - - - - - - - - - . . voor uw SLOOPWERKEN en Prima keuken. Gezellig café. Eerste huis ter plaatse
FABRIEKSOPRUIMINGEN Zalen voor verg. en partijen.
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Deze _na:am garande~rt_de
kwahte1t van Uw r11wiel. f
SO
LET OP DIT MERK !
•
Catalogus verkrijgbaar bij den erkenden Rijwielhandel.
Steeds billijk in prijs.

N.V. PRIMARIUS - Rijwielfabriek - MEPPEL - Tel. 2491
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N.V. PH. VLESSING :~:i~F':Ai:EN KRANS r
DEN BURG (Texel)

Militaire en civ. Kleeding
Gemaakt en naar Maat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 tegen scherp concurr. prijzen

Vraagt onze tarieven,
ze zijn zeer billijk.
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HET BESTUUR
VAN BEZETTE GEBIEDEN.
DE HAAGSCHE CONVENTIE
VAN 1907.
We laten hieronder uit de Nederlandsche publicatie volgen Àfdeeling III
van het Reglement van de wetten en
gebruiken van den oorlog te land, zooals dit is vastgesteld hij Verdrag van
18 October 1907, hier te lande geratificeerd bij de wet van 1 Juli 1909, Staatsblad 231 en officieel bekend gemaakt
bij het Koninklijk Besluit van 22 Febr.
1910, Staatsblad 73.
Dit gedeelte luidt als volgt:
42. Een grondgebied wordt als bezet
beschouwd, wanneer het zich feitelijk
bevindt onder het gezag van het vijandelijk leger.
De bezetting strekt zich slechts uit
over die deelen van het grondgebied,
waar dit gezag gevestigd en in staat is
zich te doen gelden.
43. Wanneer het gezag van de wettelijke overheid feitelijk is overgegaan
in handen van dengene, die het gebied
heeft bezet, neemt deze alle maatregelen, die in zijn vermogen staan, teneinde voor zooveel mogelijk de openbare
orde en het openbaar leven te herstellen en te verzekeren en zulks, behoudens volstrekte verhindering met eerbiediging van de m het land geldende
wetten.
44. Het is aan eene oorlogvoerende,
verboden de bevolking van ieen bezet
gebied te dwingen inlichtingen te geven
over het leger van den anderen oorlogvoerende of over zijne verdedigingsmiddelen.
45. Het is verboden de bevolking
van een bezet gebied te noodzaken
trouw te zweren aan de vijandelijke
mogendheid.
45. De eer en de rechten van het gezin, het leven der personen, en de bijzondere eigendom, alsmede de godsdienstige overtuiging en de uitoefening
van de eerediensten moeten worden geeerbiedigd.
·
De bijzondere eigendom kan niet
worden verbeurd verklaard.
47. Plundering is uitdrukkelijk verboden.
48. Indien de bezetter in het bezette grondgebied de belastingen, rechten
en tollen heft, ten bate van den Staat
vastgesteld, doet hij dit, zooveel moget

Cortonnogefobriek "Globe"
Tepelenbergweg 16 - APELDOORN - Tel. 4080

RONDCARTONNAGE. SPOELEN VOOR TEXTIELINDUSTRIE.
lt

lijk, volgens de geldende regelen voor
de grondslagen en de verdeeling en
vloeit daaruit voor hem de verplichting
voort om te voorzien in de kosten van
het bestuur van •h et bezette gebied in
dezelfde mate, als de wettelijke regeering daartoe verplicht was.
49. Indien buiten en behalve de belastingen in het vorige artikel bedoeld,
de bezetter in het bezette grondgebied
andere heffingen in geld doet, kan dit
slechts geschieden ter voorziening in
de behoeften van het leger of van het
bestuur van dat grondgebied.
50. Geenerlei gemeenschappelijke
straf, in geld of van anderen aard, mag
worden uitgevaardigd, tegen de bevolkingen op grond van persoonlijke handelingen, waarvoor zij in haar geheel
niet als hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden beschouwd.
51. Geen heffing geschiedt dan
krachtens een schriftelijk bevel en
onder verantwoordelijkheid van een
bevelvoerenden generaal.
De heffing geschiedt, voor zooveel
mogelijk, naar de regels geldende voor
de grondslagen en de verdeeling der
bestaande belastingen.
Voor elke betaling wordt een ontvangbewijs aan de belastingplichtigen
uitgereikt.
·
52. Requisitiën in natura en persoonlijke diensten kunnen van de gemeenten
of van de bewoners niet worden geeischt dan ter voorziening in de behoeften van het bezettingsleger. Zij moeten
in verhouding staan tot de hulpmiddelen
van het land en van dien aard zijn, dat
zij voor de bevolkingen niet de verplichtingen medebrengen om aan de krijgsverrichtingen tegen haar vaderland deel
te nemen.
Deze requisitiën en deze diensten
worden slechts met machtiging van den
bevelhebber in de bezette plaats gevorderd.
De leveringen in natura worden, voor
zooveel mogelijk, dadelijk betaald; kan
dat niet geschieden, dan worden zij door
ontvangbewijzen gestaafd en heeft de
betaling der verschuldigde sommen zoo
spoedig mogelijk plaats.
53. Het leger, dat een gebied bezet,
kan slechts in bezit nemen het gernede
geld, de fondsen en de invorderbare
waarden die aan den Staat toebehooren,
de wapendepots, vervoermiddelen, magazijnen en voorraden, en, in het algemeen, alle roerende eigendommen van
den Staat, die van zoodanigen aard zijn,
dat zij voor de krijgsverrichtingen kunnen dienen.
· Alle middelen te land, ter zee en in
de lucht tot de overbrenging van berich·
ten, tot vervoer van personen of
zaken dienende1 buiten de gevallen beheerscht door het zeerecht, de wapenvoorraden en, in het algemeen, elke
soort krijgsmunitie, kunnen worden in
beslag genomen, zelfs indien zij aan bijzondere personen toebehooren, maar

Prof, De Louter geeft in zijn Volkenrecht (2e deel pag. 264) de volgende omschrijving:
"Uit de thans gehuldigde opvatting
54. De onderzeesche kabels, welke van het karakter eener bezetting tijdens
een bezet gebied met een onzijdig ge- den oorlog volgt, dat het wettig gezag
bied verbinden, kunnen slechts in geval niet ophoudt, maar feitelijk wordt geeener volstrekte noodzakelijkheid wor- schorst en tijdelijk vervangen door dat
den in beslag genomen of vernietigd. Zij van den occupant. Het begrip bevat dermoeten eveneens worden teruggegeven halve een negatief en een positief been de schadeloosstellingen worden bij standdeel, waarvan rechtens het eerste
den vrede geregeld.
de overhand heeft; zoodra dit verdwijnt,
verdwijnt ook alle uiting van het laatste.
55. De Staat, die een gebied bezet Het voorloopige en tijdelijke van elken
heeft, mag zich slechts beschouwen als maatregel van den occupant blijkt hierbeheerder en vruchtgebruiker der open- uit duidelijk. Hij moet zich onthouden
bare gebouwen, onroerende eigendom- van al wat een de.finitief en duurzaam
men, bosschen en landbouwonderne- karakter vertoont, maar kan aan bemingen, welke aan den vijandelijken- staande wetten en instellingen tijdelijk
Staat behooren en zich in de bezette hare verbindende kracht ontnemen."
landstreek bevinden. Hij moet het
Verder citeeren we nog een tweeden
grondkapitaal dier eigendommen in zijn Duitschen auteur. Dr. Heyland laat zich
geheel laten en die overeenkomstig de in zijn artikel over de Occupatio bellica
regelen van 't vruchtgebruik beheeren. in Strupp, Wörterbuch des Völkerrecht
(2e deel, pag. 156) als volgt uit:
. 56. De ' eigendommen der gemeenten,
"Slechts de uitoefening van het
die der inrichtingen gewijd aan open- vijandelijke Staatsgezag gaat op de bebare eerediensten, aan weldadig)ieid en zettende macht over."
aan het onderwijs, aan de kunsten en
Dr. Colijn zelf schrijft:
wetenschappen, ook al behooren deze
"Op grond van deze uitlatingen van
aan den .Staat, moeten worden behan- schrijvers van gezag op het terrein van
deld op gelijken voet als de particuliere het Volkenrecht kan men o.i. veilig aaneigendom.
nemen, dat de gangbare meening deze
Alle inbeslagneming, opzettelijke veris: het hoogste Staatsgezag over het vernieling of beschadiging van dergelijke overde land wordt door de militaire beinrichtingen, van geschiedkundige mo- zetting niet opgeheven. Het kan intusnumenten, van werken van kunst of schen zijn functiën niet uitoefenen en
wetenschap is verboden en moet wor- daarom gaat de uitoefening van het
den vervolgd.
hoogste gezag over op den bezetter.
En daar komt het nu voor ons in de
practijk op aan, Daardoor wordt beENKELE UITSPRAKEN OVER DE
slist, dat de bezettende macht, zoolang
BETEEKENIS VAN DE HAAGSCHE
de uitoefening van het hoogste staatsCONVENTIE IN ZAKE BEZETTE
gezag bij haar berust, als wettige overGEBIEDEN.
heid over ons moet worden aanvaard."
moeten worden t...ruggegeven; de schadeloosstellingen worden bij den vrede
geregeld.

Prof. François zegt in zijn Handboek
(pag. 443):
"De Souvereiniteit blijft berusten bij
den oorspronkelijken Staat; de uitoefening daarvoor is echter - zij het ook
onder belangrijke beperkingen - tijdelijk in handen van den bezetter."

Von Liszt schrijft in zijn Volkenrecht
(12e druk pag. 490):
"De grondgedachte (nl. die van het
Verdrag van 1907) laat zich aldus omschrijven: de bezettend~ Staat neemt
van den veroverden Staat de uitoefening
van het Staatsgezag over; echter niet als
gevolmachtigde van den veroverden
Staat, doc'h krachtens eigen door het
Volkenrecht gewaarborgd recht."

Tenslotte vermelden wij een uitspraak
van wijlen Dr. A. Kuyper, zooals wij die
vermeld vonden in het maandblad Ne. derland en Oranje, hoewel deze uitspraak geen betrekking heeft op den
toestand, tijdens een bezetting.
"De wijze nu waarop God Almachtig
het souverein politieke gezag over-

GEBRS. VAN OORD - WERKENDAM
Aannemers van wegenbouw,
Water-, grond- en spoorwerken.

ONDERAANNEMERS VAN RIJSWERKEN
HANDEL IN RIJSMATERIALEN

2

draagt, kan velerlei zijn. Somtijds geschiedt dit door verjaring na gewelddadige verovering. Soms door schikking en
overieenkomst. Soms ook door geregelde opdracht, 't zij bij acclamatie door
het volk 't zij in plechtige vergadering
van zijn hoofdlieden. En eindelijk wat de
individueele dragers der Kroon aangaat,
meest door vererving na versterf.
"Geen dezer middelen ligt buiten het
Goddelijk bestel. Ook ten deze gaat zijn
heerschappij door de zonden der volken
en de misdaden der machthe·bbers heen.
En dan mag en moet telkens, bij overgangen, de machthebber als drager der
souvereiniteit worden aangezien, zoodra hij door erkenning of vreeze, zijn invloed ver genoeg kan doen reiken, om
wat hij voor recht stempelt, rechtsverbindend te doen zijn voor de consciëntie
der natie."
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Duitsche veldpostkantoren.
Postzendingen van en uit het buitenland gaan
over het Duitsche veldpostkantoor te Den Haag,
Zwolle en Den Bosch. Met het binnenlandsch
verkeer hebben deze kantoren niets te maken.

Bevoegdheid van Duitsche
krijgsraden.
Ten aanzien van niet-Duitsche burgers,
die bepaalde delicten begaan.
De rijkscommissaris heeft bepaald, dat burgers van niet-Duitsche nationaliteit zijn onderworpen aan het oordeel van den Duitschen
krijgsraad ten aanzien van ,d elicten, welke :
1. zich richten tegen de Duitsche weermacht,
haar leden of tegen degenen, die op een of
andere wijze bij haar werkzaam zijn, of

DERDE LIJST VAN GESNEUVELDE LANDSTORMERS.
W. H. Janssen, Venray. Soldaat.
B. H. Busser, Losser. Sergeant.
A. N. Westdijk, Goes. Sergeant.
H. F. Oele, Kloetinge. Soldaat.
Th. Gremmen, Puiflijk. Soldaat.
S. P. Kruyer, Harenkarspel.
Th. A. Beekman, Sassenheim. Soldaat.
M. Vercauteren, Sassenheim. Soldaat.
F. Douwsma, Ezinge. Soldaat.
M, van Geest, Maasdijk. Soldaat.
W. Anema, Idsegahuizen. Sergeant.
W. P. Verberne, Heeze. Korporaal.
L. B. Span, Stokkum. Soldaat.
J. Drost, Dokkum. Wachtmeester.
L. Cornelissen, Lunteren. Soldaat.
J. Goor Hzn., Lunteren. Soldaat.
T. M. de Lange, Dordrecht. Soldaat.
G. J. Bolduck, Hoogeloon. Soldaat.
H. J. de Haardt, Winssen. Soldaat.
J. H. Leevels, Wessem. Soldaat
B. van den Akker, Nijkerk. Soldaat.
Tb. H. Smedts, Venray. Soldaat.
A, J. v. d. Doelen, Berlicum. Soldaat.
M. Loeffen, Niftrik. Soldaat.
C. B. Breuren, Baarlo. Soldaat.
B. A. Wegman, Saasveld. Soldaat.
G. J. Booijink, Weerselo. Soldaat.
J. B. À. Kraan, Ulft. Soldaat.
J. Malgrom, Numansdorp. Soldaat.
G. Schoenmakers, Aalst (N.-B.). Sold.
K. Loomans, Asten. Soldaat.

J. A. Broers, Berghem. Soldaat.
W. G. Pas, Borkel en Schaft. Soldaat.
E. Traa, Liempde. Soldaat.
A. Oomen, Molenschot. Soldaat.
Jac. Thijssen, Nederasselt. Soldaat.
W. A. Peeters, Ooij en Persingen. Korp.
Jos. A. Prinsen, Tongelre. Sergeant.
G. Tb. van Grunsven, Uden. Sergeant.
Jos. v. d. Rijt, Uden. Soldaat.
H. J. van de Laar, Volkel. Soldaat.
M. de Wit, Drunen. Soldaat.
A. G. Willems, Overloon. Soldaat.
A. J. C. van Beers, Breda. Res. te Luit.
H. C. Sips, Breda. Sergeant.
C. J. Elst, Bergen op Zoom. Sergeant.
Ant. Damen, Oosterhout (N.-B.). Sold.
J. Jongeneelen, Zegge. Soldaat.
M. Rovers, Zegge. Soldaat.
E. Dijkstra, Ee. Soldaat.
D. J. Rundervoort, Gramsbergen. Sold.
J. van Dijk, Bennekom. Sold.
P. Vogelsangs, Bakel. Soldaat.
S. van Capel, Noorden. Soldaat.
P. H. Fluiter, Koudekerk a/d Rijn. Sold.
W. A.I. van der Kaay, 's-Gravenzande.
Soldaat.
K. M. Wolleswinkel, Voorschoten. Sold.
P. F. Bierman, Sloten. (N.-H.). Korp.
A. van Gent, Weesp. Soldaat.
W. Weiland, Wieringen. Soldaat.
L. Broeils, Baflo. Sergeant.

2. in gebouwen, localiteiten of inrichtingen
ten behoeve van de Duitsche weermacht worden begaan.
Wanneer ,de commandant van het l,:;:geronderdeel, waartoe de betrokken Duitsche
krijgsraad behoort, verklaart, dat hij van zijn
bevoegdheid geen gebruik maakt, gaat het recht
tot vervolging en veroordeeling over op de
anders tot strafvervolging bevoegde autoriteiten.
Deze regeling treedt in werking op den dag
harer afkondiging, 8 Juni 1940.

Duitsche insignes en emblemen
verboden.
Voor hen, die de Nederlandsche nationaliteit
bezitten.
Het komt den laatsten tijd nogal eens voor,
dat zij, die de Nederlandsche nationaliteit bezitten, zich tooien met insignes, emblemen e.d.
van Duitsche staats- of partijfunctionarissen.
Dit is vanaf 21 Juni verboden. Verantwoordelijke gezagsin:;tanties zullen er dus goed aan
doen zoo noodig de vereischte maatregelen te
treffen, teneinde er voor te zorgen, ,dat ,de
Nederlandsche wetgeving wordt nageleefd.

Wat de ambtenaren moeten beloven.
Eed van trouw wordt niet verlangd,
Toelichting van Duitsche zijde.
Omtrent de verplichtingen van het Neder-

W. Meiering, Beilen. Soldaat.
H. A. Feenstra, Groningen. Res. te Luit.
R. Keppel, Kampen. Soldaat.
J. J. D. van Leeuwen, Alphen a/d Rijn.
Soldaat.
J. N. Graafland, Alphen a/cJ., Rijn, Sold.
J. Reuvers, Heijthuijzen. Soldaat.
J. J. Doevendans, Tilburg. Soldaat.
M. P. Jaspers, Hoeven. Soldaat.
J. v. d. Wouden, Schoonhoven. Soldaat.
G. Brunninkhuis, Tilligte. Sergeant.
J. Pierik, Tilligte. Soldaat.
J. B. Keizers, Haaksbergen. Soldaat.
K. Sleurink, Kampen. Soldaat.
H. Venner, Ospel. Soldaat.
W. J. de Leeuw Jr., Rotterdam.
C. Groot, Velsen. Huzaar.
H. Hendriks, Lomm. Soldaat.
L. Huisman, Bergambacht. Soldaat.
P. Barten, St. Oedenrode. Sergeant.
G. W. Cloosterman, Wychen. Soldaat.
J. C. Pouwels, Wychen. Soldaat.
Tb. Jansen, Wychen. Soldaat.
P. C. van den Brand, Baarle Nassau.
Soldaat.
J. Tb. Arts, Beek bij Nijmegen. Soldaat.
F. Coolen, Deurne. Soldaat.
J. G. Aarts, Hilvarenbeek. Soldaat.
Adr. van Stiphout, Nederwetten. Sold.
P. H. Collard, Sittard. Res. 2e Luit.
P. J. Raedts, Sevenum. Soldaat.
A. Jansen Manenschijn, Dordrecht. Soldaat.
J. Schuil, Groningen. Wachtmeester.
P. Mourik, Groot Ammers. Soldaat.
W. Prinsen, Hank. Soldaat.
F. Blaak, Emmer Compascuum. Soldaat.
J. Tieben, Emmer Compascuum. Sold.
H. Wolf, Schuinesloot. Soldaat.
Jac. van Heyster, Deurne. Sergeant.
G. Hoogkamp, Laag Keppel. Soldaat.
H.A. Aarts, Alphen (N.-B" Soldaat.
Tb. W. Janssen, Deest. Soldaat.
H. v. d. Wardt, Deest. Soldaat.
J. J. van Lankveld, Erp. Soldaat.
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landsche ambtenarenkorps, voortvloeiend uit de
verordening van den rijkscommissaris, blijkt bij
sommige leden van het korps misverstand te
heerschen. Van bevoeg.d e zijde werd daarom
de volgende toelichting gegeven:
Krachtens artikel 9 der verordening wordt
binnen een termijn, die door den rijkscommissaris wordt bepaald, van de Ne,d erlandsche
ambtenaren gevraagd, dat zij onder eede een
verklaring afleggen, dat zij de verordeningen en
bepalingen van den rijkscommissaris en van de
hem ondergeschikte Duitsche organen, stipt
zullen nakomen en dat zij zich zullen ont-

G. W. van Rossum, Wamel. Soldaat.
P. de Lang, Alkmaar. Korporaal.
W. Mantel, W.Jz., Andijk-Oost. Sold.
A. J. Beemsterboer, Noord-Scharwoude.
Soldaat.
B. Bolhaar, Overdinkel. Soldaat.
J. G. van Gelder, Maasbommel. Sold.
J. J. Peeters, Ell (L.). Soldaat.
D. Wapenaar, Vlaardingen. Soldaat.
H. Hoogendam, Terbregge. Soldaat.
J. G. Klungel, Badhoevedorp. Soldaat.
G. J. F. Klieverik, Oldenzaal. Soldaat.
J. H. Engelbertink, Oldenzaal. Soldaat.
W. Tb. Kooper, Oldenzaal. Soldaat.
P. J. Geraads, Nuth. Sergeant.
L. H. Rouschop, Meyel. Soldaat.
H. M. Roosen, Rijckholt. Soldaat.
P. J. J. Clevis, Broekhuizen. Sergeant.
P. J. Litjens, Horst. Soldaat.
N. P. C. Hoogelander, 's-Gravenhage.
Korporaal.
J. Clavaux, 's-Gravenhage, Soldaat.
H. Ribbers, Leiden, Sergeant.
B. T)i. Rutgers, Leiden, Wachtmeester.
H. Keizer, Doetinchem, Korporaal.
M. P. Plompen, Hoogerheide, Soldaat.
B. J. Kint, Woensdrecht, Korporaal.
F. J. P. Klumper, Amsterdam. Soldaat.
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houden van elke handeling, gericht tege; het
Duitsche Rijk of de Duitsche weermacht.
Deze verklaring heeft geenszins de beteekenis
van een eed van trouw, zooahs door enkelen
moet zijn ge.d acht. Zulk een ee,d wordt in het
geheel niet verlangd. De geëischte verklaring
wordt noodzakelijk geacht, alleen omdat er een
practische arbeidsbasis voor samenwerking
tusschen de Duitsche en Nederlandsche autoriteiten moet zijn. Daartoe is noodig een verklaring van het Ne,d erlandsche overheidspersoneel, welke loyale samenwerking waarborgt.
In dit verband werd nog ,de aandacht gevestigd op de aanwijzingen, in Mei 1939 gepubliceerd door den raad van ministers omtrent de
houding, welke de bestuursorganen van rijk,
provincie, gemeente enz. moeten aannemen,
in geval van een vijandelijken inval. Hierin
wer,d bepaald, dat ambtenaren niet gedwongen
kunnen worden trouw te zweren aan de bezettende macht, doch wel hebben ambtenaren,
die in functie blijven, zich te onthouden van
opzettelijke benadeeling van de belangen der
bezettende mogendheid.
Aan deze bepaling ligt dezelfde opvatting ten
grondslag als waarvan de rijkscommissaris is
uitgegaan in het artikel betreffende de ambtenaren, zoo wer,d ons verzekerd. De verlangde
vel'klaring bedoelt niet anders te zijn dan een
middel, waardoor een soepele werking van het
geheele ambtenarenbestel in samenwerking met
Duitsche autoriteiten mogelijk wordt gemaakt.

In afwachting van een nadere regeling, waaraan terugwerkende kracht zal wor,den verleend,
is den burgemeesters verzocht afschriften van
of uittreksels uit de akten van den burgerlijken
stand, aangevraagd voor de regeling van pensioenen van gesneuvelde (vermiste) militairen,
vrij van leges te doen afgeven.

Pensioenen voor nabestaanden van
gesneuvelden,

Distributiestamkaarten voor
marinepersoneel met verlof.

Het bedrag wordt bepaald naar laatstgenoten
inkomen.
Minimum f 700.-.
Zooals wij hebben gemeld, kunnen de nagelaten betrekkingen van gesneuvelde militairen
aanspraken doen gelden op pensioen. Deze
aanvragen moeten voor wat betreft het beroepspersoneel worden ingediend bij den Pensioenraad, Benoordenhoutscheweg te 's-Gravenhage,
en voor wat betreft de dienstplichtigen en het
reserve-personeel bij het departement van
Defensie. De Pensioenraad kent alleen pensioenen voor weduwen, weezen en pleegkinderen, terwijl Defensie ook nog pensioen
kan toekennen, indien de gesneuvelde militair
kostwinner is geweest voor andere familieleden,
zooals ouders of grootouders.

De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht maakt in overeenstemming met den
Duitschen bevelhebber in Nederland het volgende bekend:
Personeel van de Koninklijke Marine, dat
met groot verlof is v·ertrokken en onmiddellijk
voordien niet in het bezit was van hun distributie-stamkaart aangezien zij voeding van
Rijkswege genoten, moet zich tot het terugkrijgen van de door hem ingeleverde distributiestamkaart, per briefkaart persoonlijk wenden
tot den intendant der zeemacht te Den Helder.
Aanvragen aan andere autoriteiten zullen
niet worden behandeld.
Met groot-verlof vertrokken militairen der
zeemacht, die voor dat vertrek in eigen voeding voorzagen en daartoe wel in het bezit
van hun distributiestamkaart waren, doch deze
door de krijgsverrichtingen hebben verloren,
moeten zich ter verkrijging van distributiebescheiden onder overlegging vari het bewijs, dat
zij met groot-verlof uit den militairen dienst
zijn gegaan, wenden tot den distributiedienst in
de gemeente hunner inwoning.

Wat men moet overleggen.
Bij de aanvraag voor pensioen, welke niet op
zegel behoeft te worden gesteld, moet worden
overgelegd de overlijdensacte van den gesneuvelden militair, de ,g eboorte-acte van de weduwe, een huwelijksacte, afgegeven na den
datum van overlijden, zulks ten bewijze van
het feit, ,dat het huwelijk nog niet ontbonden
was, alsmede een geboorte-acte van de minderjarige kinderen.

Uittreksels burgerlijken stand vrij
van leges.

De mogelijkheid van cumulatie.
Als een gesneuvelde militair, bijvoorbeeld
een reserve-officier, tevens burgerlijk ambtenaar in 's Rijks dienst is geweest, moeten twee
pensioen-aanvragen worden ingediend, en wel
een bij Defensie en een bij den Pensioenraad.
Er bestaat mogelijkheid van een cumulatief
pensioen, doch alleen in het geval, .dat de gesneuvelde als militair een hoog.ar inkomen genoot dan als burgerambtenaar. Bijvoorbeeld
een onderwijzer met een inkomen van 2500
gulden is tevens reserve-kapitein en geniet als
zoodanig een inkomen van 4000 gulden. In dat
geval wordt het pensioen berekend volgens een
inkomen, gelijk aan de som der beide jaarwedden. Dat is echter het eenige geval, dat
cumulatie volgens de wet ruogelijk is, en het
is wel te verwachten, ,d at dit spoedig zal worden gewijzigd. Er zijn tamelijk veel ambtenaren,
die in een dergelijke situatie hebben verkeerd.
De grootte van het pensioen hangt uit den
aard van de zaak af van het laatstgenoten inkomen, met dien verstande, dat voor een soldaat een minimum-grondslag van f 700.- is
vastgesteld.
Van dit bedrag krijgt de weduwe de helft,
dus 350 gulden, plus 10 pct. voor ieder minderjarig kind, met maximum van 80 pct. van den
grondslag, of 560 gulden. Bij gezinnen met een
g~oot aantal kinderen is de mogelijkheid niet
Uitgesloten, dat een gratificatie boven het
pensioenmaximum wordt toegekend, ·Hiertoe is
een yerklaring va1;1 den burgemeester noodig,
waarm de omstandigheden, waaronder het t5ezin
leeft, moeten zijn beschreven. Blijven de kinderen als volle weezen achter, dan wordt een
bedrag van 20 pct, van den grondslag voor ieder
kind uitgekeerd.
. Indie1;1 verzuimd wordt een pensioenaanvrage
m te dienen, wordt door de betrokken instan-

Het oud-lid van de Gedep. Staten van
Utrecht en oud-wethouder van de stad,
de heer J. H. Th. 0. Kettlitz, is 10 Juni
te Utrecht overleden.
Ue heer Kettlitz, die den ouderdom
van 72 jaar bereikte, is 32 jaar Statenlid geweest en als zoodanig heeft hij
meerdere malen den Commissaris der
Koningin vervangen. Voorts was hij
loco-Burgemeester in het tijdvak 19151922, als lid van het college van B. en
W. van Utrecht. Hij was ridder in de
Orde van den Ned. Leeuw en Officier
in de Orde van Oranje-Nassau. Van
1919 tot 1939 is de heer Kettlitz voorzitter van de Gewestelijke Landstorm
Commissie "Nieuwe Hollandsche Waterlinie" geweest.
Onder zijn sympathieke leiding is het
Korps Nieuwe Hollandsche Waterlinie
regelmatig gegroeid tot een belangrijk
onderdeel van den B.V.L.
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ties, wanneer zij kennis nemen van het overlijden, automatisch nagegaan of er nabestaanden zijn, die recht op pensioen kunnen doen
gelden.
Ingevolge de op pensioengebied bestaande
bepalingen bestaat, zooahs eerder gemeld is,
recht op pensioen voor de weduwen en weezen
van de in den strijd om het leven gekomen
gehuwde militairen van zee- en landmacht.
Zoodanig recht bestaat mede voor de ouders
of bij ontstentenis van dezen de grootouders,
eventueel voor elk ouderloos kleinkind en
voor de schoonouders van gesneuv,elde militairen, voor zooveel de overledene hun kostwinner of medekostwinner was. Zij, die meenen
aanspraak op pensioen, als vorenbedoeld, te
kunnen doen gelden, gelieven zich met een
desbetreffende ongezegelde aanvrage te wenden tot de 3e afdeeling B van het Departement
van Defensie, Heerengracht no. 38a te 's-Gravenhage.

J. H. TH. 0. KETTLITZ t
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Opruimingen en ingebruiknemingen
door het Ned. militaire gezag.
De maatregelen voor herstel of schadeloosstelling,
In de Staatscourant van 13 Juni 1940 is een
beschikking van het waarnemend hoofd van
het departement van Defensie opgenomen, betreffende opruimingen en in gebruik nemen van
onroerende ,g oederen ten behoeve van de
landsverdediging en de uitoefening van den
militairen dienst, welke hebbe~ plaats gehad
op grond van de Wet staat van oorlog en he"
leg, de Inundatiewet en de Algemeene. Vorderingswet.
In de tegenwoordige omstandigheden, zoo
staat in die beschikking, zal in vele gevallen
het gebruik van het beoogde doel niet meer
noodig zijn. De ,g ebruikte eigendommen dienen
derhalve wederom ter beschikking van de
rechthebbenden te worden gesteld. Omtrent ~et
tijdstip van deze officieele weder ter beschikking stelling en de formaliteiten, welke daarbij
moeten worden in acht genomen, volgen afzonderlijke aanwijzingen. Inmiddels kan reeds dadelijk aan de belanghebbenden het feitelijk gebruik van de eigendommen wor,den gelaten,
voor zooveel de werkzaamheden tot het opnemen en ·vaststellen der schade dit toelaten,
en uiteraard met inachtneming van de voorschriften, welke ten aanzien van dit gebruik
zijn of nog mochten worden gegeven.
Hetgeen is weggeruimd, dient - voor _zooveel
dit nog niet is geschied - ten spoedigste te
worden beschreven, met vermelding van het
gebruik, dat de belanghebbende vóór de wegruiming van het goed maakte, en van de geschatte waarde daarvan.
Schadeloosstelling wordt in natura gegeven,
in dier voege dat het herstel ter zake van gebruikte of weggeruimde eigendommen ieschiedt
in het ka,der van een herstelplan voor die streek,
waarin die eigendommen zijn of waren gelegen.
Boven deze schadeloosstelling kan een geldelijke tegemoetkoming worden gegeven, voor
zoover daartoe aanlei.ding bestaat. Aan een
rechthebbende, die door de schadeloosstelling
in natura meer krijgt toegewezen, dan waarop
hij recht heeft, kunnen verplichtingen worden
opgelegd.
Toewijzing in natura heeft slechts plaats,
nadat een belanghebbende een verklaring heeft
overgelegd, dat hij ten volle bevredigd !~ in alle
aanspraken, welke hij krachtens wettehJk voorschrift kan doen gelden.
Aan hypotheekhouders op de betrokken goederen zal mededeeling worden gedaan van de
wijze van schadeloosstelling,
Alle aanspraken worden onderzocht ,d oor de
Adviescommissie-Vorderingen (Alexanderstr.
15, Den Haag). Verzo.~kschriften 0!11 . sc~adeloosstelling worden b1J deze comm1ss1e mge_:
zonden. Reeds ingezonden verzoeken (ook b1J
het departement van Defensie) hoeven niet te
worden herhaald. De verzoekschriften worden
door de commissie ter hand gesteld van den
betrokken districtscommissaris.
De beschikking regelt voorts de werkzaamheden van deze districts-schade-commissarissen
nader.
Acht districten.
Het land is voor deze aangelegenheid in de
volgende acht districten verdeeld:
I. Friesland en Noordholland, behalve dat
gedeelte van laatstgenoemde provincie, dat behoort tot het gebied van het Oostfront van de
Vesting Holland;
II. Het gebied van het Oostfront van de Vesting Holland, benoorden de Lek;
III. Het gebied van het Oostfront van de
Vesting Holland, bezuiden de Lek;
IV. Het gebied van de Grebbelinie;
V. De Betuwe en het land van Maas· en
Waal;
VI. Limburg en Noordbrabant, behalve dat
gedeelte van laatstgenoemde provincie dat behoort tot het gebied van het Zuidfront van de
Vesting Holland;
VII. Het gebied van het Zuidfront van de
Vesting Holland (Zuidhollandsche eilanden en
Westbrabant) alsmede het gedeelte van de provincie Zuid-Holland, behoorende tot het gebied
van het Westfront van de Vesting Holland.
VIII. Zeeland.

Schrijf op wat de oorlog vernielde.
Dan zal de Regeering zien wat ze doen kan.
Binnenkort worden formulieren
beschikbaar gesteld,
Op Vrijdag 14 Juni jl. is médedeeling gedaan
van een beschikking van het wnd. hoofd van
het departement van Defensie, betreffende
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schadeloosstelling voor opruimingen van onroerende goederen ten behoeve van de landsverdediging en de uitoefening van den militairen ,d ienst. In aansluiting aan ,deze schikking,
welke uitsluitend betrekking had op bij de wet
geregelde schadeloosstelling, kan thans het
volgende wor.den medege.d eeld,
Degene, wiens goederen door oorlogsgeweld
getroffen zijn, kan geen aanspraak op schadevergoeding maken, aangezien geen enkele wettelijke bepaling hem recht op scha,devergoe,ding
geeft. Er is echter een commissie ingesteld,
welke tot taak heeft voorstellen te doen over
de beginselen, volgens welke van overheidswege tegemoetkoming zal worden verleend in
verband met geleden materieele oorlogsschade.
Op advies van .deze commissie - waarvan,
zooals bekend, ir. W. H. van Leeuwen voorzitter en prof. mr. P. Lieftinck secretaris is zal binnenkort met een nauwkeurige registratie
van alle gevallen van oorlogsgeweldschade
worden begonnen. Nader zal worden medegedeeld, op welke wijze en in welke mate door
de overheid een tegemoetkoming in verband
met de geleden oorlogsgeweldschade -z al worden verleend.

C

s

Wat in aanmerking komt,
Onder oorlogsgeweldscha,d e moet worden
begrepen alle schade door oorlogsgeweld, hetzij van Nederlandsche, hetzij van vreemde herkomst, toegebracht aan de volgende goederen:
onroerende goederen, gebouwd of niet-gebouwd,
bosschen en veldgewassen inbegrepen, alles
wat behoort tot de uitrusting van bedrijven
(bv. machinerieën, gereedschappen, voertuigen,
vee, enz.) alsmede roerende zaken dienende
tot de uitoefening van een beroep, bedrijf en
handelsvoorraden, huisraad, gebruiksvo9rraden, schepen.
Onder bepaalde omstandigheden kan verlies
of materieele beschadiging van deze goederen
tengevolge van diefstal of plundering, veroorzaakt door of rechtstreeksch gevolg van den
op 10 Mei jl. ingetreden oorlogstoestand eveneens als oorlogsgeweldschade worden aangemerkt.

Wat uitgeschakeld wordt.
Niet als oorlogsgeweldschade wordt aangemerkt schade aan goederen ten gevolge van
wegruimingen, ingebruiknemingen en vorderingen uit hoof-de van de Wet op den Staat van
Oorlog en Beleg, de Inundatiewet, de Algemeene Vorderingswet 1938 en 1939 en andere
schade ten gevolge van Nederlandsche militaire
maatregelen, waarvoor afzonderlijke voorzieningen zijn getroffen, Ook geldt niet als oorlogsgeweldschade scha,de aan goederen ten gevolge van regelmatige vorderingen en ingebruiknemingen door de buitenlandsche militaire
autoriteiten.
Ook zal de schade aan vensterruiten en andere kleine schaden aan onroerende en roerende goederen niet als oorlogsgeweldschade
worden beschouwd en derhalve niet voor eventueele tegemoetkoming van overheidswege in
aanmerking komen, Voor schade aan vensterruiten van bedrijfsgebouwen, bv. van kassen in
een tuinbouwbedrijf, kan echter in bijzondere
gevallen een uitzondering worden gemaakt.
Evenmin zal tegemoetkoming gegeven worden in schade aan huisraad en dergelijke, tenzij
een belangrijk deel van dit huisraad e.d. is
verloren gegaan,

Enquêtecommissies.
De registratie van de oorlogsgeweldschade
zal als volgt geschieden: Alle gevallen van oorlogsgeweJ.dschade worden opgenomen door
schade-enquêtecommissies, welke plaatselijk of
regionaal zullen optreden. Van elke enquêtecommissie zal een inspecteur der belastingen
deel uitmaken. Rayon en zetel der verschillende schade-enquêtecommissies zullen na,d er worden bekend gemaakt. De belanghebbenden zullen in de gelegenheid worden gesteld opgave
der geleden schade door oorlogsgeweld te doen
op formulieren, welke kosteloos op een nader
mede te deelen plaats en tijdstip ter beschikking zullen worden gesteld en ingediend kunnen wor,d en bij de scha,d e-enquêtecommissie,
die bevoeg,d is ter plaatse, waar het goed zich
bevond, toen de schade werd geleden, Schepen benevens hun ladingen, welke door oorlogsgeweldschade zijn getroffen, moeten worden opgegeven bij de schade-enquêtecommissie
van het rayon, waarbinnen zij zijn geregistreerd.
De schade-enquêtecommissie is bevoegd opgaven van belanghebbenden te weigeren, indien
deze naar haar oordeel van zoo onbelangrijken
aard zijn, dat zij voor behandeling niet in aanmerking komen.
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Formulieren voor aangifte.
Er zullen zes formulieren verkrijgbaar zijn,
resp. voor schade gele-den aan:
a. onroerend goe,d;
b. de outillage van bedrijven (behalve schepen) en de roerende zaken dienende tot de
uitoefening van een beroep;
c. bedrijfs- en handelsvoorraden;
d. huisraad- en verbruiksvoorraden;
e. schepen;
terwijl tenslotte op een zes-d e formulier de
eindcijfers der op de andere formulieren ingevulde schade zullen worden vermeld.
De reeds door de gemeentebesturen verzamelde gegevens of door belanghebbenden bij
de gemeentebesturen of de commissie oorlogsschade ingediende opgaven omtrent oorlogsgeweldschade, zullen in handen der schadeenquêtecommissies worden gesteld. Indien derhalve door belanghebbenden ree,ds bij het bestuur der gemeente, binnen welke de scha-de
is gele-den, of bij de commissie oorlogsschade
(al of niet door bemiddeling van notarissen of
hypotheeknemers) opgave der schade is gedaan, behoeft geen nieuwe opgave bij de
schade-enquêtecommissie te geschieden, tenzij
deze laatste de belanghebbenden daartoe oproept.
Rotterdam.
Dit laatste geldt echter niet voor oorlogsgeweldschade binnen de gemeente Rotter,dam,
waar, ook indien reeds opgave der schade is
gedaan bij het gemeentebestuur, bij ,de commissie oorlogsschade of bij andere instanties, door
de belanghebbenden een opgave bij de schadeenquêtecommissie moet geschieden op ,de bovenbedoelde formulieren.
Aan belanghebbenden, die verzoeken bij het
invullen van de formulieren bijstand te mogen
ontvangen, zal deze .door de schade-enquêtecommissie (in Rotterdam namens deze op nader
bekend te maken plaatsen) worden verleend.
In gevallen, waarin ,de belangen der voe-dselvoorziening het onmid<lellijk herstel van landbouwbedrijven vereischt, zal de tegemoetkoming in de scha.de worden opgenomen in een
herstelplan, goed te keuren door den Regeeringscommissaris voor den wederopbouw.
Het bedrag, dat de commissie voorloopig als
schade aanvaardt, hou<lt geenerlei beslissing in
ten aanzien van ,de uiteindelijke tegemoetkoming in .de schade. Het' bedrag, dat uiteindelijk
als tegemoetkoming zal worden toegekend,
wordt bij uitsluiting vastgesteld door of vanwege het wnd. hoofd van het .departement van
Financiën en zal te zijner tijd aan de belanghebbenden wor<len medegedeeld.

Het behoud van werkgelegenheid.
Maatregelen tegen ontslag van arbeiders.
Werktijd niet beneden 36 uur.
In aansluiting op de me,dedeelingen, welke
minister Fischböck heeH gedaan, laten wij hier
den inhou<l van een veror,dening van den rijkscommissaris volgen:
,
Art. 1. De secretaris-generaal van het departement van sociale zaken wordt gemachtigd voorschriften betreffende het stilleggen
van ondernemingen, de invoering van den verkorten werktijd en het ontslaan van werknemers uit te vaardigen.
Voorschriften, welke de secretaris-generaal
van het ministerie van sociale zaken op grond
van alinea 1 uitvaardigt, mogen strafbedreigingen bevatten.
Art. 2. Deze verordening treedt in werking
op den dag van afkondiging, 11 Juni 1940.
Ook dit uitvoeringsbesluit is in het verordeningenblad verschenen.
Het houdt het volgende in:
Wat verboden is.
Art. 1. Het is den leiders van ondernemi.ngen of hun plaatsvervangers verboden:
1) het werk in de onderneming tijdelijk of
voorgoed stop te zetten;
2) den werktijd in de onderneming tot minder dan 36 uur in de week in te korten;
3) werknemers te ontslaan, tenzij art.
1639 p *) van het Burgerlijk Wetboek toepasseilijk is. De na 9 Mei 1940 gegeven ontslagen
moeten terstond worden ingetrokken, tenzij
deze door den .directeur-generaal van den arbeid goedgekeurd zijn.
Uitzonderingen,
Art. 2. (1). De ,directeur-generaal van ,den arbeid of de door hem hiertoe gemachtigde organen kunnen uitzonderingen op den regel van
paragraaf 1 vaststellen; de toestemming hier-
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toe kan afhankelijk gemaakt worden van het
nakomen van bijzondere voorwaarden.
(2). Verzoeken tot toepassing van alinea 1
moeten aan het bevoegde districtshoof.d der
arbei-dsinspectie worden gericht. De verzoeken
moeten gemotiveerd zijn. Zij moeten aantal en
soort der werknemers vermelden, die ontslagen zijn of zullen worden of die met korteren
wer~tijd te werk zullen worden gesteld.
(3). Op de verzoeken moet zoo spoedig mogelijk wor,den beslist. Bij de beslissing moeten
in het bijzonder de belangen der gedemobiliseerden in acht wor-den genomen.

Sancties.
Art. 3. (1). Wie het verbod, in art. 1 genoemd, overtreedt, wordt met hechtenis van
ten hoogste ,drie maanden of met een geldboete
van ten hoogste f 3000 gestraft.
(2). Met het onderzoek naar een bij alinea 1
strafbaar gestelde handeling zijn, behalve de in
artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde personen, ook de ambtenaren
der arbeidsinspectie belast.
(3). Bij dit besluit strafbaar gestelde feiten
wor,den beschouwd als overtredingen.
Art. 4. Het besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 27 Mei 1940
(Staatsblad nr. 0. 801), treedt buiten werking.
Art. 5. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op den dag van afkondiging, 11 Juni 1940.

Het weder in dienst nemen van na
9 Mei ontslagen arbeiders.
De directeur-generaal van den arbeid vestigt met nadruk de aandacht van werkgevers
op het gebod, ,dat arbeiders, ,die na 9 Mei 1940
z~nder toestemming van de arbeidsinspectie
z11n ontslagen, weder onmiddellijk in dienst
moeten woroen teruggenomen. Tegen nietnaleving van dit gebod zal ten strengste worden· opgetreden. -De patroons zijn derhalve verplicht, hun na 9 Mei jl. ontslagen arbeiders onverwijld weder in dienst te nemen, terwijl zij
daarna, indien zulks noodig is, een verzoek tot
de arbeidsinspectie kunnen richten om tot ont.slag van arbeiders te mogen overgaan. Ook de
werkgevers, die reeds zulk een verzoek hebben ingediend, zijn verplicht, zoolang op dit
verzoek niet is beslist, hun arbeiders in dienst
te houden of terug te nemen.

Klachten over ontslag.
In verband met ter zake ingediende vragen,
deelt de directeur-generaal van den Arbeid
mede, dat klachten over plaats gehad hebbend
ontslag, schriftelijk - dus niet mondeling ingediend kunnen worden bij den directeurgeneraal van den Arbeid, Nieuwe Uitleg 12,
Den Haag.
Deze klachten zullen alle worden onderzocht, doch, gezien het te verwachten groote
aantal, zal het niet mogelijk zijn, aan de klagers afzonderlijk mededeeling te doen van het
resultaat van het onderzoek.
Voorts vestigt de directeur-generaal van den
Arbei,d er de aandacht van belanghebbenden
oip, dat alle ambtenaren van ,de arbeidsinspectie,
die met het een of ander onderzoek zijn belast,
voorzien zijn van een legitimatiebewijs, dat op
verlangen moet wor,d en getoond.

Motorrijtuigenbelasting wordt
terugbetaald.
Voor zoover over een periode na 31 Mei
reeds was voldaan.
In verband met het feit, dat het blijkens een
mededeeling van het departement van Handel
Nijverheid en Scheepvaart verboden is motor:
brandstof af te leveren of te verbruiken en het
thans, behoudens enkele uitzonderingen, niet
meer mogelijk is met motorrijtuigen op den
openbaren weg te rijden of te doen rijden, heeft
,de secretaris-generaal, waarnemend hoof.cl van
het departement van Financiën, bepaald, dat
aan eiken houder, die een belastingkaart van de
motorrijtuigenbelasting, afgegeven op ,den voet
van art. 4, eerste en der,de lid, der Motorrijtuigenbelastingwet, ter intrekking aanbiedt, teruggave dient te worden verleend over de op 31
Mei 1940 nog geldige maanden van die belastingkaart.
Ten aanzien van belastingkaarten, afgegeven
op den voet van art. 4, vierde lid, van genoemde wet, ,dient teruggave te wor,den verleend
over de op het tijdstip van inlevering van de
belastingkaart nog openstaande vakken.
In bovenbedoelde teruggave behoort te worden begre,pen een evenredig ge,deelte van het
bedrag, dat gevormd wordt door de in de
Motorrijtuigenbelastingwet voorgeschreven heffing van 3 pct.
De secretaris-generaal van het departement
van Financiën heeft van dit besluit per circulaire van 21 Mei aan de directeuren der directe
belastingen kennis gegeven.
Het ·b esluit komt dus hierop neer, dat een
!eder, aan wien g e e n vergunning verleend
1s om motorbrandstof te koopen of te gebruiken, tegen inlevering van zijn belastingskaart
de ree-ds betaalde motorrijtuigenbelasting over
*) Art. 1639 P. Hd 1 luidt: Voor den werkgever worden als dringende redenen beschouwd
zoodanige da,den, eigenschappen of gedragin.gen van den arbeider, die ten gevolge hebben,
dat van den werkgever redelijkerwijze niet kan
gevergd worden de dienstbetrekking te laten
voortduren.
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een termijn ná 31 Mei terugkrijgt. Zij, die een
belastingkaart bezitten, die slechts een gedeelte van het belastingjaar geldig is en daarvoor 3 pct. méér hebben betaald dan de normale heffing over een dergelijke periode bedraagt, krijgen eveneens hun belasting terug,
voorzoover die niet betaald was voor de maand
Mei 1940, benevens een evenredig gedeelte
van het surplus van 3 pct.
Tevens wor,dt er op gewezen, dat aan het
verzoek, uitgegaan van inspecteurs der directe
belasting, om nieuwe aangifte voor de motorrijtuigenbelasting te doen, niet meer behoeft
te worden voldaan, indien men geen vergunning heeft ontvangen om motorbrandstof aan
te schaffen en te gebruiken.

Verlenging van rijbewijzen.
Nu ve,le motorrijtuigen zijn opgelegd of afgeschaft, schrijft de K.N.A.C., rijst bij velen de
vraag, wat zij moeten doen ten aanzien van hun
rijbewijs, indien de geldigheidstermijn daarvan
in dezen tijd verstrijkt.
De K.N.A.C. wijst er derhalve op, dat "verlenging" van een rijbewijs kan geschieden met
ingang van den datum, dien men verkiest en dat
deze datum dus niet behoeft aan te sluiten op
den geldigheidstermijn van het laatste rijbewijs.
Zij, die voorloopig geen motorrijtuigen denken te besturen, kunnen dus met de verlenging
van hun rijbewijs ,desgewenscht wachten totdat
zij hun voertuig weer van stal kunnen halen.

Personeele belasting motorrijtuigen.
Vrijstelling kan worden gevraagd.
Zij, die hun auto of motorrijwiel afgeschaft
of opgelegd hebben, of die het thans om een of
andere reden kwijt zijn, kunnen een verzoek tot
restitutie van de betaalde belasting indienen
over het tijdvak, waarin geen gebruik is gemaakt van het motorrijtuig. Deze verzoeken dienen te 'Vorden gericht tot het Departement van
Financiën, afd. Personeele Belasting.

De veevoedervoorziening.
Tot 1 Februari 1941 geen krachtvoeder.
Tijdig inkuilen van gras gewenscht.
Het rijksbureau voor de voedselvoorziening
in oorlogstijd maakt het navolgende bekend:
De landbouwers dienen rekening te houden
met het feit, dat in het algemeen tot 1 Februari
1941 voor het rundvee geen krachtvoeder zal
worden toegewezen. In verband hiermede zal
een zoo groot mogelijke hoeveelheid hoogwaardig ruwvoeder moeten worden gewonnen.
Het is derhalve dringend gewenscht, vroegtijdig tot het inkuilen van gras over te gaan,
alsmede tot het uitbreiden van den verbouw
van stoppelgewasse;i. Indien nog mogelijk, is
het eveneens gewenscht den kalftijd te verschuiven.
Voor inlichtingen omtrent het inkuilen enz.,
wende men zich tot den rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
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VERMISTE MILITAIREN.
Wie kan eenige inlichtingen verstrekken over:
W. A. van Lith, Wamel. Soldaat. 3-Il-8
R.I. Lichting 1933.
Deze soldaat
Grebbelinie.

heeft

gestreden

in de

H. P. de Vaan, Tongelre. Soldaat 3-II26 R.I. T.B.N.Br.
W. H. J. van Vonderen, Beugen. Soldaat. Staf Il-26 R.L Lichting 1929.
A. M. Cornelissen, Beugen. Politietroepen te Veghel.
O. B. Koomen, Deest (Gld.). Soldaat.
3-11-8 R.I.
Deze soldaat heeft gestreden te Rhenen.

W. C. Olimeulen, Herpen, Soldaat.3-III26 R.L Lichting 192~.
De~e soldaat is het laatst gezien in
Noor-t l-Frankrijk.

M. F. Pasman, Nederwetten. Soldaat.
3-III-26 R.L Lichting 1927.
Deze soldaat zou in Calais gezien zijn.

A. A. v. d. Ven, Son. Soldaat. 3-III-2
R.I. Lichting 1930 .
Voor zoover bekend, was deze soldaat
op 10 Mei j.l. in het Militair Hospitaal
te Breda.
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A. van Zeist, St. Michielsgestel. Soldaat. 3e Comp. 17 R.I. Lichting 1928.
F. Verhagen, Zoutelande. Staf III 26 R.L
Deze vrijwilliger is voor het laatst gezien
in Zeeuwsch-Vlaanderen.

G. F. B. Jurrius, Herwen en Aerdt. Soldaat. 1e Sectie 2 Comp. 8 R.I. Lichting
1929.
Deze soldaat heeft gevochten aan den
Grebbeberg.

J. Karssen, Hoorn. Soldaat. 3e Comp.
Lichte nivisie Zuid. Lichting 1934.
A. C. H. van de Reyt, Gilze. Res. 1e
Luit. 3-1-27 R.L Lichting 1927.
P. Fr. van Eijck, Gilze-Rijen. Soldaat.
3-3 G.B. Lichting 1939.
P. Vrijnsen, Deurne. Soldaat. 2-Il-26
R.I. Lichting 1928.
Deze soldaat is het laatst gezien in
België.

L. J. Schrijvers, Valkenswaard. Soldaat.
4de Grens Bataljon. Lichting 1926.
J. Th. A. A. v. d. Putten, Winssen. Res.
1e Luit. Staf II 17 R.L Lichting 1932.
J. G. Hoeks, Luiksgestel. Soldaat 2-Il-2
R.L
G. D. de Willigen, Vlaardingen. Sergeant. Tweede Grensbataljon Motordienst.
Van dezen sergeant is het laatst bericht
gekomen 14 Mei uit Goes, Breskens,
Middelburg en Serooskerke.

A. van der Heijden, Nistelrode. Soldaat.
2-11-26 R.L Lichting 1929.
Van dezen soldaat is bekend, dat hij van
10-17 Mlei in den strijd is gewe,e st vanaf
Cuijk a. d. Maas 'tot en met de laatste
gevechtshandelingen in de provincie Zeeland toe. Naderhand heeft men niets meer
van hem vernomen.

A. Provoost, Wilhelminadorp. Sergeant.
M.C.III 14 R.L
Het vermoeden bestaat, dat deze sergeant zich in Frankrijk bevindt.

C. W. Ch. · van de Laar,
Sergeant. Staf 1-27 R.L

Roosendaal,

Berichten te zenden aan de Redactie
van "Het Landstormblad".

BOEKEN, B~OCHURES, ENZ.
Jubileumnummer 1940 van
,,De Scherpschutter". Orgaan van de "Kon. Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters".
Wij ontvingen een prach\ig op kunstdrukpapier uitgevoerd jubileumnummer
van het 50-jarig bestaan van bovengenoemde Vereeniging. Ook de inhoud is
welverzorgd en geeft een goeden indruk
van den arbeid dezer Vereeniging, die
blijkens ie en officieele mededeeling van
het Bestuur zich aan de bevordering van
de schietsport wil blijven wijden.
Bij de vele foto's vinden wij een goed
portret van den secretaris, den Res.
Luit.-Kol. der Jagers, W. J. M. Linden,
ook in Landstormkringen welbekend.

WEDGWOOD A LIVING TRADITION

•

DINNERSETS
EARLY MORNINGSETS
BREAKFASTSETS
TEA- AND COFFEESETS

•

P. A. W. PHILIPPONA
HOOGSTRAAT HOEK PLAATS
TEL. 112312
IMPORTEUR
VAN WEDGWOOD WARE SINDS 1862
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De dadels echter, één voor één,
Die gleden door zijn keelgat heen,
Terwijl hij in zijn mantelzak
Zorgvuldig al de pitten stak.
Toen trad hij vol van vrome zin
De schone, marmeren tempel in,
En legde Jupiter ter eer,
Op 't altaar twintig pitten n1eer.
OOM BERTUS.

INTERNATIONALE REGELING VOOR
HET BESTUREN VAN BEZETTE
GEBIEDEN.

De prijswinnaars in Mei waren:
Jan Amoraal - ,Dordrecht.
Jac. Aarnoutse - Koudekerke.
Nelly Braam - Lisse.
Kees Botermans - Gilse.
Roelof Hartman - Dedemsvaart.
Jan Moesker - Schildwolde.
Jarig Miedema - Hylaard.
Rina v. d. Spek - Badhoevedorp.
Leo V erwaal - Scheveningen.
Martha v. Voorthuizen - Dussen.

is een viervoetig waterdier.
is ook een zangvogel.
is een landbouwgereedschap.
woont in een klooster.
is een geurige specerij.
spreekt het vonnis uit.
is rattenkruid.
is 't hoofd der gemeente.

eet papier.

toestand wordt bereikt, als de vrede

is een rivier in Duitsland.
is een paardrijder.

wordt gesloten en de eindbalans van den
oorlog is vastgesteld.
De recente geschiedenis leert ons
voorbeelden, o.a. in de bezetting van het
Rijngebied, het Ruhrgebied en het Saargebied, welke gebieden uiteindelijk
weer in hun oorspronkelijk staatsverband zijn teruggekeerd. ·
Nu het Nederlandsch grondgebied in
Europa is bezet geworden, heeft ieder er
belang bij, de verdragregels voor het bestuur van bezette gebieden te kennen,
temeer nu van Duitsche zijde is verklaard, dat men zich ten opzichte van
Nederland aan deze regeling - namelijk de Haagsche Conventie van 1907 wil houden.
Dit verdrag moet worden beschouwd
als ·een vrijwillige beperking van de
uiteraard onbegrensde overmacht van
den Bezetter over de onderworpen gebieden en voorts - zien wij het goed als een middel, om in den overgangstijd
aan de bestuurs- en rechtshandelingen
(w.o. contracten, leveringen, koopen en
verkoopen, verordeningen, rechtspraak
enz.) de vereischte verbindendheid,
duurzaamheid en wettigheid te verleenen, zoodat na afloop van de bezetting
niet alles, wat er geschied is, weer op
losse schroeven zou komen te staan.
Het punt, waarop het bij de beoordeeling van deze materie aankomt, is dat
men wel moet onderscheiden tusschen
bezet gebied en ingelijfd gebied.
Van christelijk standpunt en vanuit
dit punt willen wij deze aangelegenheid
ook terwille van de gevoeligste
consciëntiën - bezien, behoort de wetgeving van den bezetter te worden geeerbiedigd en is het evenzeer ongeoorloofd om b.v. de aanwijzingen van een
verkeersagent niet op te volgen als
vóór de bezetting. Eigenrichting, wraaknemingen en mishandelingen zijn vanzelfsprekend nimmer geoorloofd en zullen slechts tot schade voor de gansche
bevolking leiden. Moet er voor de belangen van de bevolking worden gepleit,
dan behoort dit te geschieden door de
autoriteiten.
Met het oog op het subtiele in de verhouding tusschen bezettingsbesturen en
bevolking, verdient het aanbeveling tijdens den duur eener bezetting, voor den

Vanwege de evacuatie moeten de
prijswinnaars van Juni nog een maand
geduld hebben. We hopen, dat dan alles
weer geregeld z'n gang kan gaan.

De eerste letters onder elkaar gelezen
vormen de naam van een heel hoog
huis.

Voor nieuwelingen geef ik hier het
adres voor de oplossingen:

ZIJN OFFER.

............................
Po1tserel
T&n
5

AAN OOM BERTUS,

cent

's-GRAVENHAGE.

NIEUWE RAADSELS.
Groep A.
(Onder de 10 jaar.)
is
is
1s
1s
is
is
is
is

11 0, Jupiter! verhoor mijn bee;
,,Geleid me veilig over zee,
"dan bied ik U met dank belaän
,,Ten offer honderd ossen aan!"

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

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

een steltloper.
een grappig beest.
een lekkere, sappige vrucht.
een nuttige delfstof.
een traag dier.
een kledingstuk voor meisjes
een wit-zwarte vogel.
een geldstuk.

De ,e erste letters onder elkaar gelezen
vormen de naam van een smakelijke
aardvrucht.

Zo kermde Hermos lang en luid

In 't stormgebruis zijn wanhoop uit,
Tot hem na zware, zwarte nacht
De morgenstond verademing bracht.
Jupiter! verhoor mijn bee;
11 0
,,Behoed mij met mijn schip op zee,
"Dan bied ik U met dank belaän
,,Eén os vol vreugd ten offer aan!"
Bij 't naderen van de veilige kust
Kwam Hermos' hart allengs tot rust;
"0 Jupiter! 'k bied U spontaan
,,Een schaap uit dank ten offer aan!"
Hij kwam behouden aan de wal;
,,Hoe 'k Jupiter! U danken zal!
"Ik ben van blijdschap gans ontdaan
,,En bied U fluks mijn offer aan!
,,Ja, ja! Ik weet al wat ik doe!"
Vlug trad hij op een koopman toe,
Die _met een suikerzoet gelaat

Z'n waren aanprees langs de straat.
Groep B.
(Boven de 10 jaar.)
1s een onmisbar~ vloeistof.

In het begin van deze eeuw hebben de
mogendheden zich beraden over de
wijze, waarop gebieden, welke tijdens
een oorlog zouden worden bezet, behooren te worden bestuurd tot aan het tijdstip, waarop bij de vredessluiting de
positie van dit gebied definitief kan worden bepaald.
De mogendheden waren van oordeel,
dat als de bezetting eenmaal een feit
was, in het bestuur behoorde te worden
voorzien op een wijze, die in overeenstemming zou zijn met het algemeene
recht en met het peil van beschaafde
volken.
De bevolking van het bezette gebied,
doch ook de Bezetter zelf hebben bij een
dergelijke regeling belang, al was het
slechts hierom, dat eerst dan een vaste

Toen kocht hij uit de vruchtenschat
Een klonter dadels, fris en glad;
"Ik bied met vurige dank belaän
,,Aan Jupiter dit offer aan!"

Bezetter termen te gebruiken, die niet
verwarrend werken, noch vooruitloopen
op een consolidatie van den staatkundigen toestand, welke in alle geval in
Europa eerst nà uen vrede kan worden
tegemoetgezien en waarvan de juistevorm nog in het duister ligt.

VEREENICEN, VERGADEREN ,
EN DRUKPERS.
VERORDENING
van de Secretarissen-Generaal van deDepartementen van Justitie en van
Binnenlandsche Zaken ter verzekering
van de openbare orde in Nederland.
Op grond van § 1 der Verordening
Nr. 23/1940 en in overeenstemming met
§§ 2 en 3 van . de Verordening Nr. 3/
1940 van den Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandsche gebied bepalen wij:

Oprichting van vereenigingeni
of stichtingen,
§ 1. ,(1) Het voornemen een vereeniging of stichting op te richten moet
worden medegedeeld aan den bevoegden procureur-generaal, fungeerend directeur van politie.
(2) Deze mededeeling behelst:
1) den naam en het doel der vereeniging of stichting;
2) de namen en woonplaatsen van deleden van het bestuur;
3) de statuten;
4) bij een vereeniging: de namen en
woonplaatsen van ten minste twaalf
leden-oprichters;
(3) Indien de bevoegde procureurgeneraal, fungeerend directeur van.
politie, niet binnen zes weken na de
me ded!eeling verklaart, dat de oprichting niet in het belang van de openbareorde en het openbare leven is, kan devereeniging of de stichting haar werkzaamheid aanvangen.
(4) Bij wijziging der statuten zijn debepalingen der leden 1-3 van overeenkomstige toepassing.
(5) De bevoegde procureur-generaal~
fungeerend directeur van politie, kan
bestaande vereenigingen en stichtingen
ontbinden of haar werkzaamheid schorsen.
Het houden van vergaderingen~
§ 2. (1) Vergaderingen, die in een besloten ruimte gehouden worden, kunnen slechts door het bestuur van een
vereeniging, of van een harer plaatselijke afdeelingen, of van een stichting
worden bijeengeroepen. Uiterlijk zeven
dagen, voordat de vergadering gehouden zal worden, wordt het voornemen
daartoe aan den bevoegden procureurgener-aal, fungeerend directeur van politie, medegedeeM. De vergadering
heeft niet plaats, indien de bevoegdeprocureur-generaal, fungeerend directeur van politie, verklaart, dat het niet
in het belang van de openbare orde en
van het openbare leven is, dat zij geh'ouden wordt.
Politieke bijeenkomsten.
(2) Onverminderd het bepaalde in.
het voorgaande lid moeten de deelnemers aan vergaderingen, uitgaande van
staatkundige vereenigingen of van
plaatselijke afdeelingen daarvan, of
waar staatkundige onderwerpen worden besproken, schriftelijk uitgenoodigd
worden; de uitnoodigingen moeten op
naam gesteld zijn. ,De bevoegde procureur-·g eneraal, fungeerend directeur van
politie, kan op verzoek van belanghebbenden van deze beperkingen dispensatie verleenen.
(3) Voor openluchtvergaderingen en
voor optochten is de goedkeuring van
den bevoegden procureur-generaal, fungeerend directeur van politie, vereischt.
(4) De bepalingen der leden 1 en 2
gelden noch voor vergaderingen met een
zuiver •g odsdienstig of artistiek karakter,
noch voor besloten gezelschappen, noch.
1
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LUISTEREN

IQOk voor vergaderingen, waaraan niet
meer dan 20 personen deelnemen.

Het uniformverbod.
§ 3. De bepaling van artikel 435a van
het Wetboek van Strafrecht is slechts
van toepassing, indien de bevoegde procureur-generaal, fung,eerend directeur
van politie, een verbod in den geest van
.dat artikel uitvaardigt.
Geschriften.
§ 4. (1) Opgeheven worden alle van
1 Sept. 1939 tot en met 29 Mei 1940 op
:grond van artikel 37 van de wet van
23 Mei 1899, Staatsblad No. 128 (Staat
van Oorlog en Beleg), uitgevaardigde
verboden, welke het vervaardigen, uitgeven, verspreiden, aanslaan of in omloop brengen van drukwerken betreffen.
(2) Indien het belang van de openbare
orde en het openbare leven zulks eischt,
zal de bevoegde procureur-generaal,
fungeerend directeur van politie, de noo<lige maatregelen treffen.
Inwerkingtreding.
§ 5. Deze verordening treedt in werking op den dag van haar afkondiging.
's-Gravenhage, 21 Juni 1940.
De Secretaris-Generaal van
het Departement v. Justitie,
J.C. TENKINK.
De Secretaris-Generaal van
het Dep. van Binnen!. Zaken,
K. J. FREDERIKS.

naar vreemde zenders

VERBODEN.
Op straffe van twee jaar gevangenisstraf of f 100.000 boete
's-GRAVENHAGE, 6 Juli. - In het
heden uitgegeven Verordeningenblad (no.
9) is afgekondigd een verordening van
den Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied ter bescherming
van de Nederlandsche bevolking tegen
onjuiste berichten.
De verordening luidt:
Paragraaf 1:
Door middel van de radio mogen
slechts uitzendingen beluisterd worden,
die uitgezonden worden:
1) . . Door zenders binnen het door de
Duitsche weermacht bezette Nederlandsche gebied;
2). Door zenders binnen het GrootDuitsche Rijk met inbegrip van het protectoraat Bohemen en Moravië, alsmede

van het gouvernement-generaal voor het
bezette Poolsche gebied;
3), Door zenders, die aangesloten zijn
op een van de onder nummers 1 en 2 genoemde zenders.
Paragraaf 2:

1). Hij, die een anderen dan de in paragraaf 1 opgesomde zenders opzettelijk
beluistert wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar en
met een geldboete van ten hoogste een
bedrag van 100.000 gulden of met een
van deze straffen. In bijzonder ernstige
gevallen kan gevangenisstraf van ten
hoogste 10 'jaar en een geldboete van onbeperkte hoogte of een van deze straffen
uitgesproken worden.
2). De gebezigde ontvangtoestellen
moeten in elk geval verbeurd verklaard
worden.

3). Hij, die berichten, die hij, direct of
indirect, door een, ingevolge alinea 1,
verboden handeling verkregen heeft, opzettelijk verspreidt, valt eveneens onder de strafbepalingen van alinea 1.
4 . Handelingen, in alinea 1 of 3 genoemd, worden als misdrijf beschouwd.
Paragraaf 3:
1). De strafvervolging op grond van
paragraaf 2 vindt slechts plaats op bevel
van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied.
2). Het bevel ingevolge alinea 1 is aan
geen termijn gebondep.; het kan zich bepalen tot bepaalde personen.
Paragraaf 4.
Deze verordening treedt in werking
op den dag van afkondiging (dus 6 Juli).

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA
~ .

KONINKLUKE= BEGEEA INSIGNES
SPORTPRIJZEN
MEDAILLES
•
VOORSCHOTEN

LEVERANCIERS VAN DE OFFICIEELE LANDSTORMMEDAILLES

N.V. MIDDELBURG BOLT -

AMSTERDAM

LET Q p !

le ?osterparkstraat 238, Tel. 55842
W1llemsparkwcg 1,
Tel. 20029
Onze zaken zijn gevestigd: Koninginneweg 139,
Tel. 21805
HET ADRES voor prima kwaliteit sigaren en sigaretten
ALSMEDE ALLE ROOKEHSilENOODIGDHEDEN . . .
Koopt
Melk- en Melkproducten
naar
•
v. d. N.V. Zuivelfabriek
,.DE GRAAFSTROO~I"
Apeldoorn, Arnhem en Ede
te Bleskensgraaf _ _
Speciale L u x e Touringcars
Filialen:
ffdam Oranjeboomvoor Gezelschappen
straat, Tel. 50964; Dordrecht
Gebrs. ROBART • Apeldoorn Voorstraat, Tel. 4353.
Marktstraat 8 • Telefoon 2871 Aanbevelend, DE DIRECTIE.

Op 10 Mei 1940 is in dienst
van het Vaderland op
Schiphol gevallen onze
trouwe Kameraad, de
Heer
JAN VAN DRUNEN.
Dankbaar gedenken wij
hetgeen hij voor onze
afdeeling geruimen tijd
is geweest.
Trooste de Heere de
familie in dezen weg van
zware beproeving.
Namens de afd. Werkendam en De Werken
van den Bijzond. Vrijw.
I,andstorm:
W. G. DE WAARD,
Voorz.
A. v. HARTINGSVEL T,
Secr.

SPECIALITEIT UNIFORMEN • Prima Coupe • Rdizigersbezoek op aanvraag

DIKEMA &
GOEDE WAAR
BEHOEFT GEEN KRANS 1 ROTTERDAM
Vraagt onze tarieven,
ze zijn zeer billijk.

ASBEST-CEMENT PLATEN
GEGALV. PLATEN
ASBEST-CEMENT BUIZEN

NV M h" f b . k

ac me a ne en
Constructiewerkpla.ats
• •

Gebr. Klinkenberg

Uit voorraad leverbaar

FIRMA J. MONSTER
TELEF. 2841 - GORINCHEM

Wormerveer

DE VOLHARDING
POST JESKADE 23-25
TELEFOON No. 858G7
AMSTERDAM
SPECIALITEIT IN

Stoomwasserij "Nederhorst"

TRANSFORMATOREN- EN
JAN SNEL
APPARATENFABRIEK
Nederhorst den Berg

T. VAN HOOGEVEST N.V.
Breestraat 1-5
Tel. 4825 (K 3490)
Al\f E RSFOOHT
Uitvoering van burgerlijke-,
bouwkundige en gewapend•
betonwerken

ALBERTS' MACHINES
d. SCHOENMAKERIJ

v.

Sinds 1898
onbestreden de beste
ALBERTS A: Co., e.v.,
A'dam-C., Warmoesstr. ~8

Kon. Zaadteelt en Zaadhandel
ENKHUIZEN

TELEFOON 96610-96511
KARPERWEG 37-41
AMSTERDAM (ZUID)

KO·O PT

HONIG's

BLOEMENMAGAZIJN

N.V. Weverijen van

D. van Leyden&.Zn.
Krommenie

VERMICELLI
N.V. Houthandel "ALBLAS"
Kamper Confectiefabriek
M. VAN DER ZEE & Co.

FAVORITA SCHORTEN
Iets bijzonders in modellen,
d e s s i n s en k w a li te i t

FIRMA

H. J. BARMENTLOO VISSER&. SMIT

WADDINXVEEN
OPSLAGPLAATSEN
's-GRAVENHAGE:
Fahrenheitstr. 3 4 3
ROTTERDAM:
Zwaanshals 119-121
Vraagt prijs van TRIPLEX
ln diverse soorten en dikten

N.V. REEDERIJ DE IJSEL

A.M.IJ. (Automobiel Mij.lJsel)
PAPENDRECHT GOUDA • Gouwe 80 • TeL 3152
JA V ASTRAA T 43
VRAAGT uw leverancier ons
BORINGEN, BRONNEN Dagelijksche Auto- en MotorLevering uitsluit. a. d. handel DEN HAAG - TEL. 111561
Standaard merk
B u Is LEIDINGEN diensten naar:
Rotterdam - Utrecht
BETONBOUW - HEIWERKEN Den Haag _ Lelden _ Delft
STOOMWASSCHERIJ EN
CHEM. WASSCHERIJ

VERHEUL'S 1
VEEVOEDERS N.-Holl.,,AMICA"
Margarinefohr.
ROTT ,E RDAM

ZAANDIJK

N.V. Timmerfabr. VIOS" Westdam 2, Woerden, Tel. 119

"
Dir.: J. KASTELEIN J.Pzn.
Verzuim niet alvorens U afsluit ook ons prijs aan te vragen

TUIN-, BLOEM- EN
LANDBOUWZADEN

,,VECHT EN DIJK"
Fa. C. IIAGEl\IAN & ZN.
TEL 11
NEDERHORST DEN BERG

Vraagt onze prijscourant D

~

FIRMA J. KOEKENBERG
KRUIWAGENFABRIEK
OLDENZAAL • Telef. 770

W. A. SCHOLTEN's AARDAPPELMEELFABR. N.V. ZANEN VERSTOEP

$s

FOXHOL (Gem. Hoogezand)

MAIZENA
ZELFR. BAKMEEL
CUSTARD
DEXTRINE

Geachte Dames!
FRANSCHE KERKSTR. 20 Wilt U tot aller tevredenheid
TELEFOON No. 778274 trakteeren, neemt dan onze
VOORBURG
fijne Dê-Dê-Wafels
Beleefd aanbevelend,
R. DIJKSTRA' S BAKKERIJ
HET ADRES VOOR
B2,
LUXE VERHUUR EN TAXI'S DOKKUM

•

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF

SAGO
AARDAPPELMEEL
TRANSPARANTA
GLUCOSE

,,TRANSFORMA" :.

•

MILITAIRE UITRUSTINGEN

N.V. SLUIS & GROOT's

AMSTERDAM

IJZER & STAAL

Reist per A A A Busdienst

LEDERWARENFABRIEK

CHABOT'S HANDEL MIJ. N.V.

N.V.

J. Lindenbergh Czn.

GROOT HERTOGINNELAAN 39 - 's-GRAVENHAGE

Wemeldinge
Aannemer van Gronden Waterwerken
Wegenbouw

(hoek Stadhouderslaan)

Telefoon no. 336230

Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal
A a n n e m e r s van grond-, spoor-, hei- en betonwerken

N.V. Anker- en
Kettingfabriek "SCHIEDAM"
Schiedam
Wij leverden o.a.
den ankerketting voor:
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

Ms •
Ms •
Ms .
Ms .

.,De Ruyter" •. .•
.,Rigel" ..•.....
.,Jan van Brakel"
.,0, XVI" •••...•.

diam,
diam.
diam,
diam.

54
36
32
29

mm
mm
mm
mm

8

DRINK:

SCHIETSCHIJVEN

DE ONGi

op speciaal carton
glad en scheurt .niet!

,

U..f.M

•C

N.V. Vlh FIRMA GROENENDIJK

~

SLAGHEKSTRAAT .90-94
. TEL. 11386 - ROTTERDAM-Z.
VRAAGT ONZI

6

Oesterkweekerü
YERSEKE

KOLEN

(100%~}

~ ~ &j' ~

ALMELO

Electrisch Licht. Kracht HOTEL
Telefoons. Schellen enz.

N. Y. Kaarsenfabriek GEBR. BOLSIUS
SCHIJNDEL

1. WILLEMSEN

_/L. /

~

VINK'S CONSERVENFABRIEKEN N.V., AFD. MOSTERIJ
HIEN- DODEWAARD, BETUWE.

uur 72386

ALPENGLOEI A. VOLGENANT
H u i s h o u d ka a r se n .
Nacht- en Theelichten
Offer (Devotie)lichten

ZOBEMO~
-/J~J _#_,,,':-

'

U VERZORGT DAARDOOR BIJ UITSTEK UW GEZONDHEID

SPECIALE SCHIJVEN VOOR WEDSTRIJDEN

na

#f. .f"t~i

,:,

ALLE SOORTEN IN VOORRAAD

NIEUW TELEFOONNUMMER 71386,

1

TELEFOON No
••

·

2.2 J s,

2e Jon v. d. Re11denstr.

den Leeuw"
"EDe Cou
h . t
l t
erste

uts er p aa se
Ji MATIGE p RIJ z EN

A M 5 T ER DA lvi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EINDELIJK 'N GOED ADRES
sToo:~::D::~ ER IJ
Firma M. A. Spronk - J. Caron
Noordvestsingel 83-85
Telef. 68565 • Schiedam
Vraag t prijsopgaaf ! - Lage
tarieven_ 1e klas behandeling

~!~!!~

VAN DE

ORANJE-NASSAU -MIJNEN P. J.

HOTEL " EIK EN DAL"
HOOG-SOEREN
Oudste en meest gerenomm. hotel ter plaatse
Telefoon Apeldoorn 2772

APELDOORN

STRANDHOTEL

HOTEL BLOEMINK KOOG
"PRINSES
JULIANA"
(Texel) - Telefoon 1
GEVESTIGD SEDERT 1847

H:=c.eLs~q
'CHocoLADE
~,'-~·
t/Û.~

DE EENlGE

rom:!

-L. B:O OMSMA

Bouwkundige - Makelaar
Expert
Administratie en onderhoud
SLWi!:b!~~t~a~~8 en 39 van vaste goederen
Tel. 9'674 - Amsterdam Zuid Hypotheken - Assurantiën

BRANDSTOFFENHANDEL

GarageA.N.W.B. _ Lid-Horecaf
Nassaukade 118-119, A'dam W.
Gem. Giro B 749
Dl·recteur·. F. VAN TWISK Specialiteit in Hollandsche,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - Belgische en Eng. anthraciet Postchèque-en Girodienst 2870
Tel. 82521 - 85421
bij het Kon. Palels en bosschen
F raa 1 ge 1egen aan d e L oo Iaan

Café-Restaurant Suisse

LE E UW ARDEN
HKORTEOL

DE

ON" Melkinrichting
Hofsted! WED. H. TROOST
RUNDERVREUGD

~~!~aa; ëe;r:s:r~ ;o/!
WEESPERSTRAAT 58 't Meest bekende Restaurant
2e ROSESTRAAT 7
Tel. Amsterdam 50869
C f, t
l t
___ "
"
ROTTERDAM
en ae erpaase
Vergaderzalen NEDERHORST DEN BERG
TELEr. 118011
Uitvoering van alle voorkom.
p ·
t·
r1maconsump
ie
Specialiteit
in
• Aannemer van grond- en
ROTTERDAM • TELEF. 12202 Bouwwerken • Nieuwbouw
Prijzen billijk ONDERHOUDSWERKEN - - - - - - - - •
ROOM en SLAGROOM • bouwwerken
Transporten door geheel
HET adres voor behandeling
Nederland
N.V. Hotel des Pays Bas
van Uw Boekhouding
AMSTERDAMSCHE
en Belastingzaken is:
3 3BONDSHOTEL
Terneuzen
ANTHRACIETHANDEL N.V. INGENIEURSBUREAU
Telefoon 18
H. G. J. W,O LF

P.G.LODDER

UITST KEUKEN

SJgaren-T b ks·1garetten HAAK s BE RCEN
"EIJSINK"
A.BERGHOUT
I

Kantoor: Kerkstraat 3, Berkel
en Rodenrijs - Telef. 62 en 63
PRACTIJK SINDS 1921

sTooM-,wAscH- EN
STRIJKINRICHTING

- - LEIDEN 948 TELEFOON 948

Telef. No. 309

Het aangewezen adres ter plaatse

88 BBEESTRAAT 88

Restaurant eerste rang

Hotel-Rest• " NEUF" JOH.
VLAGGEN - VAANDELS

------

"AURORA" INSIGNES

W. SPIERENBURG C.Wzn.
•
Koningsweg 56 · Telef.11165
Borduuratelier
uT ~Ec HT
C D
k
0 nc er
~~he~l na_a r de e1schen des
•
hJds mger1cht.
L E I D E N
Breestraat 159 - Telef. 20851
OOK UW ADRES VOOR

M:ppel - Tel. 2600
Uitstekende keuken

p· d, t
G" th
Ie a erre voor Ie oorn,
Staphorst, Havelte, etc. etc.

voorh. J. H.

w.

A

P. RIJKENS

AMSTERDAM

HORLOGER

JUWELIER
ALPINA DEALER
BRUGSTRAAT 29
TELEFOON 2904
G Ro N I N G E N

,,EKSTEEN"

MAus

Kantoor: Benthanlenstraat 37
Stroom. water - Boxengarage
Telefoon No. 46119
Vergaderzalen - Centr. verw.
Telef. na 18 uur No. 81188

Speciaal-bureau voor
WATERREINIGING
EN
WATERTECHNIEK
Soestdijkscheweg 244Zuid
BILTHOVEN

VOOR wmEBROOD

I~As~!~t~~RJ~~~ Fa. Gebr. G. &W. Draisma
CONSTRUCTIE - Aanneming van
CARROSSERIEF AB RIEK
"DE HAAN" - ZOETERMEER Bouw- en Betonwerken
Noordeindscheweg 2 Piaam (Fr.) _ Tel. 22
Telefoon nos. 58 en 81

Apeldoorn

BIJLOO'S

- Tel. 5093

MOTORBOOTDIENST N.~
ROTTERDAM
SCHIEDAM
ZAANSTREEK
Adres Rotterdam:
Nieuwehaven no. 48, tel. 13558
Adres Schiedam:
Overschieschestr. 78, tel. 68114

A. ten Bruggencate

FIRMA

N.V. C.

JOH. LEKKERKERKER
Aanneming van sloopwerken
Handel in gebr. materialen
Telef. 56817-51282

's-Gravenw. 267, Rotterdam

Broek op Langendijk
Telefoon 48

Petro Ie umproducten

w.

N.V. NEDERL. BASALT Mij
ZOETERMEER

N.V. DRENTSCH-OVERIJSELSCHE HOUTHANDEL
Coevorden tel. 28 - Hengelo tel. 2998 - Enschede tel. 2813
Vertegenwoordigingen Almelo tel. 2651, Hattem tel. 456

pANNE VIS

DELFT
TUIN~, BLOEM~
EN LANDBOUWZADEN
Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek

WAPENVELD

VEENDAM

0

.

-

Opticiën
Instrumentmaker
Barometers Brillen
OUDE EBBINGESTRAAT 12 I • TEL. 5962 • GRONINGEN

Hopmo.

Koloniale en grutters- - - - - - - - - - -

Firma Wed. H. van Slagmaat

en N.V. Calvé, Delft _ _ _ _ __

Opgericht 1770 - Telefoon 169

H. v. VEEN

KISTEN FABRIEK

IJSSELMUIDEN

Telef. 246 KAMPEN

Stoom-, Wasch- en Strijkinr.
"Johanna".
Speciaal adres v. h. wasschen
van gekl. en wollen goederen.

Woerden

©NIOD Amsterdam PER1088 Het Landstormblad

STOMEHOEVE\-5

:Ii!J!J

TEL.36'88

:::i~ed:rtle soorten

HERENPAK REINIGEN f 2.-

ZIEKENHUISVERPLEGINGEN OPERATIEKOSTEN
verzekert
tegen enkele centen per week

SIMON-VALKENSU .1G Hof-Calligrafen en Teekenaars, Rokin 98, bij het Spui, A'dam

Fabrikanten van:
Centrale Handelsmij. Coevorden
Diverse soorten Singelband, Tou\\• N.V.
Telef. 14 en 128
Dir. J. Kuipers
werk en Techn. Banden en Weefsels Depot Nourlj en v. d. Lande, Deventer,

Levering op strengste keur

VERVEN
ROTTERDAM • TEL. '5980

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

GEBR. GREVENSTUK,

Tel. 7 - TelegralT' .-:1-er1

BASALTINETROTTOIRTEGELS
J.

oloniale Levensverzekering Mij.)

Firma C. en S. VALKENBURG &Co.
SCHERPENZEl;L(Geld.)

v/h. B. C. CRAMER

.L.M.

ZAADTEELT ~ZAADHANDEL

BERG HUIZER
PAPIERFABRIEK

ZAANDAM
Vraagt ons prijs van

Verzekering Maatschappij.
Langere verpleegduur:
60 dagen, ook bij besmettelijke
ziekten en operatie.
Hoogere operatiekostenvergoeding.
Kinderen verlaagde premie.
Vraagt prospectus ten kantoreder Maatschappij:
Oude Koemarkt 35, Sneek.
Vraagt een agentschap aan,
dat zeer loonend kan zijn voor
harde werkers.
---------•
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Q,P HEFFING
VAN OEN B.V.L.
Na de ontbinding der Vrijwillige
Landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst, Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst is
thans de mededeeling ontvangen, dat
op bevel der Duitsche Overheid, ook
de B.V.L. wordt opgeheven en z1Jn
werkzaamheden moeten worden gestaakt.
De bijzondere vrijwilligers zijn hiermede ontslagen van hunne verbintenis,
welke, zooals wij reeds in een vorig
blad hebben uiteengezet, na de bezetting haar feitelijken grondslag had verloren.
De B.V.L. bestaat niet meer. De herinnering aan deze waarlijk nationale
,,concentratie" zal echter in onze harten blijven voortleven, evenals de
dankbaarheid jegens onzen grijzen generaal Duymaer van Twist, die dit
monumentale bolwerk voor Kroon en
Vaderland heeft opgericht.
Voor de afwikkeling der loopende
vorderingen e.d. zullen nog maatregelen worden getroffen.
Voor dergelijke aangelegenheden kan
men zich voorloopig nog wenden tot de
bestaande correspondentieadressen der
Landstormcommissiën, die zelf evenwel tegelijk met den B.V.L. zijn opgeheven.

TEGEN ALLE VERWACHTING IN.
Nog velen zullen zich herinneren, hoe
in 1914 niemand kon gelooven aan een
iangen duur van den toenmaals uitgebroken oorlog.
Doch ook toen de vrede in 1918
kwam, was dit opnieuw voor de wereld
een verrassing.
Op gelijke wijze is het ons nu vergaan. Geheel onverwacht werden wij in
den oorlog betrokken en het snelle verloop er van tot aan de capitulatie van
Frankrijk heeft de wereld met verbazing geslagen.
De revolutionaire dynamiek van het
nieuwe Duitsche Rijk heeft Europa met
zulk een onmetelijke kracht overrompeld, dat alle berekeningen en verwachtingen verkeerd zijn uitgekomen.
Sommigen meenen, dat het nu heel
spoedig in de wereld vrede zal zijn;
anderen denken, dat het nog jaren zal
duren.
Niemand weet de toekomst dan God
alleen, die het leven der volkeren en
van de wereld bestuurt.
Het einde zal daarom, of dat korter
of langer duurt, wel weer geheel onverwacht komen.
In het midden van 1918 wist niemand,
hoe in Augustus 1919 de wereld er zou
uitzien. Het werd alles volkomen
anders, dan wie ook het had kunnen
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17E JAARGANG

ORGAAN TEN BEHOEVE VAN DEN BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN
LANDSTORMo INSTITUUT TOT STEUN AAN HET WETTIG GEZAG
ABONNEMENTSPRIJS FI. 1.50 PER JAAR. LOSSE NUMMERS 15 CENT
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VERSCHIJNT NA DIT NUMMER NIET MEER

droomen. En vandaag weet ook niemand,
hoe de stand van zaken over een jaar
zijn zal. Alles is nog in spanning, in actie,
in beweging.
Eerst als de cycloon geëindigd is, kan
men de verwoesting overzien.
Het moet eerst vrede worden.
Het eenige vaste is God in Zijn heiligheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid in Christus.
En op den bodem aller vragen ligt der
wereld en onze eigen zondeschuld.

NIET MIDDEN IN DEN STROOM.
Het is nog niet zoo heel lang geleden,
dat Dr. Colijn het woord van een Amerikaansch staatsman aanhaalde: ,,Men
moet bij het overtrekken van een rivier
niet van paarden verwisselen, als men
midden in den stroom is."
Aan deze uitspraak moeten wij herhaaldelijk denken, als wij kleingeloovige
menschen hooren, die nu al bezig zijn
al het oude overboord te gooien en die
halsoverkop in het duister van den
nieuwen tijd willen springen.
Laat men zich bepalea tot de dingen,
die men zien kan; tot den arbeid,
die klaar en duidelijk vlak bij ligt, ook
al lijkt hij onbelangrijk.
De huisvrouw, die zich eenige uren in
de week van haar arbeid vrijmaakt om
aan de gewonde soldaten in het ziekenhuis een· opbeurend bezoek te brengen,
doet beter werk dan de oppervlakkige,
die zit te bepeinzen of het niet nuttig
zou kunnen zijn onze hoop en verwachtingen maar overboord te werpen en een
nieuw bewind op het veroverde schip
aan te stellen.
Bij deze overweging loopen alle plannen gevaar, uit te komen.
De realiteit is echter, dat wij nog
steeds leven in een tijd van oorlog en
revolutie.
Het bezetti,ngsbestuur heeft volledig
de macht gehoorzaamheid af te dwingen.
Wij zijn nu eenmaal krijgsgevangenen,
van hoog tot laag.
De ruime mate van vrijheid, die het
bezettingsbestuur ons laat, kan intusschen worden gebruikt om de eenheid
te bewerkstelligen van al die groepen,
welke krachtens levensbeschouwing en
doelstelling zóózeer bijeen behooren, dat
zij een waarlijk levende gemeenschap
kunnen vormen.
En voor 't overige is het meer de tijd
om te zaaien dan om te oogsten. Zaaien,
goede begrippen, gedachten en beginselen zaaien bij jong en oud. En te begrijpen en beleven, dat er van de toekomst van ons volk en van de wereld
niets kan terecht komen, dan alleen
langs den weg van verootmoediging en
gebed.

FIRMA J. M. J. VAN WIELIK
HOF- EN RIJKSLEVERANCIERS

Cortonnogefohriek "Globe"

Leveranciers van de Kanselarij der Nederl.

Tepelenbergweg 16 - APELDOORN - Tel. 4080

RIDDEB,O RDEN

RONDCARTONNAGE. SPOELEN VOOR TEXTIELINDUSTRIE.

Opgericht 1840

MILITAIRE PAPIEREN.
Na het einde van den vorigen oorlog
werd het Mobilisatiekruis ingesteld voor
aJ diegenen, die aan de mobilisatie van
1914-1918 hadden deelgenomen.
Nu het nog oorlog is, kan van dergelijke dingen vanzelfsprekend geen sprake
zijn voor hen, die aan de verdediging
van het land hebben deelgenomen.
Toch raden wij ieder aan, zijn zakboekje en andere militaire papieren
zorgvuldig te bewaren.
Ook al worden later geen oorlogsgedenkpenningen uitgereikt, dan blijven
het toch bewijsstukken, dat men als
goed vaderlander zijn plicht heeft gedaan.

OPSPORING
VAN VERMISTE MILITAIREN.
Speciaal informatiebureau ingesteld.
Dank zij de bemoeiingen van het
Roode Kruis is aan hel voormalige algemeen hoofdkwartier ingesteld een algemeen informatiebureau voor het opsporen en registreeren van vermiste
militairen. Dit bureau is - zoo lezen wij
in "Het Vaderland" - in wezen een
voortzetting van 't vroegere informatiebureau van het algemeen hoofdkwartier,
dat voorheen tot taak had den verwanten van gezonde militairen inlichtingen
te verschaffen. Met den terugkeer van
22.000 Nederlandsche krijgsgevangenen
uit Duitschland was de taak van dit
vroegere bureau echter afgeloopen.
Dezer dagen zijn echter de werkzaamheden hervat, omdat men nog steeds zit
met een kern van ongeveer 2000 vermisten, van wie de verwanten nooit iets
hebben gehoord. Het bureau zal zich
thans speciaal bezighouden met het opsporen en registreeren van deze 2000
mannen.
De verwanten van vermisten kunnen
er volledig staat op maken, dat ieder
geval met de grootst mogelijke nauwgezetheid zal worden onderzocht. In
verband hiermede stelt het bureau prijs
op inlichtingen over vermisten van allerlei aard in den meest uitgebreiden zin
des woords. Ieder die weet, dat een vermoedelijk vermiste is gesneuveld, gevlucht, meegetrokken naar Frankrijk of
anderszins, wordt verzocht hiervan zoo
spoedig mogelijk kennis te geven aan
het bureau. Men kan dit schriftelijk doen
aan het adres Lange Voorhout 7, telefonisch onder no. 111880, toestel 481, of
mondeling op kamer 17.

HULP VOOR OORLOGSSLACHTOFFERS ONDER DE MILITAIREN.
Op initiatief van den Voorzitter van
het Marinerampenfonds zijn te Amsterdam afgevaardigden van verschillende vereenigingen en instellingen, die
op een of andere wijze steun verleenen
aan oud-militairen, opnieuw bijeengekomen, teneinde overleg te plegen in
zake de organisatie voor steunverleening aan de verminkten en de nagelaten
betrekkingen van de gevallenen in den
oorlog.
Op de vergadering waren tegenwoordig afgevaardigden van het Vaderlandsch fonds ter aanmoediging van
's lands zeedienst, het Adderfonds, het
Marinerampenfonds, de Koninklijke nationale vereeniging Steun aan miliciens,
het nationale fonds voor ondersteuning
nagelaten betrekkingen der in Nederlandsch-Indië gevallen militairen, de
Koninklijke Nederlandsche vereeniging
Onze Vlooi, de Koninklijke N ederla · sche vereeniging Ons Leger, de Nationale Bond Het Mobilisatie Kruis, zoomede het fonds voor den gewapenden
dienst (Fonds voor oud-militairen).
Op de bijeenkomst werd besloten, de
steunverleening in handen te stellen
van het laatstgenoemde Fonds voor oudmilitairen, gevestigd Nes 57, Amsterdam, welk fonds in 1815 werd opgericht, met het doel, aan verminkte militairen en de nagelaten betrekkingen
van strijders steun te verleenen. In de
laatste jaren waren het vooral hulpbehoevende oud-militairen, die in Nederlandsch-Indië gediend hadden, welke
uitkeeringen ontvingen.
De andere hierboven vermelde vereenigingen en instellingen zullen daarbij zooveel mogelijk haar medewerking
verleenen.
Het Fonds voor oud-militairen zal,
om den noodigen aanvullenden steun
op hetgeen door den Staat aan pensioenen enz. zal worden uitgekeerd, te
kunnen geven, een ernstig beroep op de
offervaardigheid van het Nederlandscne volk moeten doen. Hieromtrent
zijn verschillende plannen in bewerking.
Wij vermelden voorloopig hier, dat
het gironummer van het Fonds voor
oud-militairen is: 75597.
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WEDGWOOD A LIVING TRADITION

PLATEELBAKKERIJ ZENITH

GEBRS. VAN OORD - WERKENDAM

D I N N E R S E T S

•

GOUDA

Aannemers van wegenbouw,
Water-, grond- en spoorwerken.

EARLY MORNINGSETS
BREAKFASTSETS
TEA- AND COFFEESETS

LUXE AARDEWERK
SCHEMERLAMPEN

ONDERAANNEMERS VAN RIJSWERKEN
HANDEL IN RIJSMATERIALEN

•

P. A. We PHILIPPONA
HOOGSTRAAT HOEK PLAATS
TEL. 112312
IMPORTEUR
VAN WEDGWOOD WARE SINDS 1862

ALTIJD EXCLUSIEVE CADEAUX
Wellicht is ,de tijd van voorbereiding na de
centratiebeweging principieel
wingsbeweging moet zijn.

een

Hoewel men van Duitsche zijde

vernieuzich niet

mengt en zich ook niet wil mengen in de oplossing van een vraagstuk ten aanzien waar-

INLEVEREN VAN KLEEDING
EN UITRUSTING.
Inspecteur van den
Vrijwill. Landstorm
No. 389.
Onderwerp:
Inlevering van kleeding
en uitrusting.
's-Gra venhage, 27 Juli 1940.
Bezuidenhoutscheweg 187.
In het tijdvak van 13 Augustus a.s. tot
12 September d.a.v. moeten de vrijwilligers van den B.V.L, die kleeding en
uitrusting in hun bezit hebben, deze inleveren bij den Indeelings-Districtscommandant tegelijk met de dienstplichtigen
van à 11 e lichtingen van hunne woonplaats.
Datum en plaats zullen voor elke gemeente bij openbare kennisgeving worden bekend gemaakt.
De vrijwilliger is verplicht om à 11 e
goederen, welke rijkseigendom zijn, in
te leveren,. met uitzondering van het
oorlogszakboekje en het herkenningsplaatje.
Ook is hij verplicht om, nadat de officier, belast met het in ontvangst nemen
der rijksgoederen, deze goederen heeft
ingenomen, eene verklaring te onder+eekenen, dat hij alle militaire kleedingen uitrustingstukken heeft ingeleverd,
welke hij bij vertrek van zijn korps heeft
medegekregen; het afgeven van een onjuiste verklaring stelt hem aan straf
bloot. ·
Indien hij wegens zeer bijzondere omstandigheden in de onmogelijkheid verkeert om persoonlijk bij de inlevering
te verschijnen, moet de inlevering van
goederen geschieden door een ander
persoon, die alsdan de vereischte verklaring onderteekent.
Van deze inlevering zijn n i e t vrijgesteld de dienstplichtigen, die als "bijzonder vrijwilliger" zijn geregistreerd.
Ingedeelden bij den Opbouwdienst
nemen niet deel aan deze inlevering van
rijksgoederen.
De Generaal-Majoor b.d.
Inspecteur v. d. Vrijw. Landst.
w.g. H. DE IONGH.
f

DUITSCH STANDPUNT INZAKE EEN
NATIONALE CONCENTRATIE.
's-Gravenhage, 17 Juli.
Het is wel gebleken, dat er over het begrip nationale concentratie nog veel onduidelijkheid en verwarring bestaat. Dit komt voor
een deel, omdat er rondom het begrip nationale concentratie te veel concurrentie is. Het
zou dus aanbeveling verdienen, dat de concentratie, evenals de spreekwoordelijke lief.dadigheid, bij zichzelf begon en nu eerst een aanvang maakte om zichzelf te concentreeren. Op
die manier zal misschien ook de weg, welke
naar de uiteindelijke nationale concentratie zal
moeten leiden, duidelijker zichtbaar worden.
Zooveel is wel ree,ds komen vast te staan bij
aanschouwing van de vele en velerlei concentratiepogingen, welke tot dusver tot de openbaarheid zijn doorgedrongen, dat iedere con-

van het Nederlandsche volk met zichzelf en
uit zichzelf tot klaarheid moet komen, wil men
toch geen onzekerheid laten bestaan, bij voorbaat, nopens de denkbeelden omtrent het begrip nationale concentratie, welke men in
Duitsche kringen heeft en de voorwaarden,

waaraan zal moeten worden voldaan wil een
nationale concentratie practisch eenige kans
van slagen hebben.
Te veel blijkt er hier nog een geneigdheid
om de reëele feiten te ontwijken en den nuchteren, werkelijken toestand niet onbevooroordeeld onder oogen te zien. Men moet niet langer probeeren, om ,d e nieuwe vormen, welke op
staatkundig en ander gebied in Europa tot
stand zijn gekomen, heen te praten. Men zal
moeten uitgaan van de realiteit van het oogenblik en deze is, dat gedeeltelijk door harde slagen een nieuwe staatkundige ontwikkeling in
de geschiedenis verankerd is.
Dit alles

kan

onmogelijk meer ongedaan

worden gemaakt, noch met mondelinge, noch
met schriftelijke redeneeringen.
Het is niet zoo, ,d at Duitschland de

klok

heeft teruggezet, doch er blijken in Nederland·
menschen te ·zijn, die dit thans zouden willen
gaan doen. Dit gaat niet meer, en iedere
poging er toe moet volkomen hopeloos worden
geacht en is bij voorbaat tot mislukking gedoemd.
Het is een volkomen hopeloos geval, zoo betoogt men van Duitsche zijde, wanneer een
nieuwe beweging zou willen probeeren het oude

geestelijke verwarring ,der eerste weken nog
te kort geweest.
De nationale concentratie zal immers natuurlijk en harmonisch als een gezonde reëele beweging uit het Nederlandsche volk moeten
voortkomen en zal door Nederlanders tot stand
gebracht moeten worden. Van Duitsche zijde
neemt men, gelijk reeds eerder gemeld, een belangstellend, afwachtend standpunt in. Doch
men meende, dat het in het belang van het Nederlandsche volk zou zijn, dat een waarschuwing gehoord werd voor proefnemingen, waarvan reeds te voren kan worden voorspeld, ,dat
zij op teleurstellingen zullen uitloopen.
aldus de

heer Janke in een persconferentie bestaat nog veel onklaarheid en verwarring. Bovendien is er te veel onderlinge strijd en zou
men eigenlijk een concentratie van die conc...mtratiebewegingen moeten wenschen.
Bovenal echter is er nog hier en daar tekort
aan inzicht betreffende dit belangrijke punt,
dat het een vernieuwings-beweging moet zijn.
Men zal de gegeven feiten onder de oogen
moeten zien. De nieuwe verschijningsvorm van
het staatkundig leven in West-Europa is reeds
goeddeels een voldongen feit. Een ontwikkeling heeft zich voltrokken, die niet onge,daan
kan wol"den gemaakt. Wie ,de klok terug wil zetten, verstaat volgens ,den heer Janke den
tegenwoordigen tijd niet.
Verouder-de begrippen, wellicht ook idealen,
kunnen niet langs omwegen of onder anderen
naam door een nieuwe beweging op den voorgrond worden gebracht, zonder dat zij zichzelve daarmede den

weg

barrica:deert.

waarop breede kringen van het volk blijkbaar
hebben gehoopt en waarnaar zeer velen ver-

bepaalt, acht men aan Duitsche zijde toch nu
en dan een duidelijk woord ter voorkoming '\"an

langend uitzien, niet tot stand is gekomen.

misvattingen op zijn plaats.
Overigens was de tijd wellicht nog te kort
om reeds op het stuk van de nationale concen-

De practische resultaten van

concentratie-

bewegingen, welke zich tot dusver hebben aangediend, bewijzen wel, dat de initiatiefnemers
hiervan zich van ,den aanvang af op een dood-

Dat men niet moet vasthouden aan oude begrippen geldt ook en zelfs in belangrijke mate
voor het vraagstuk van den nieuwen staatsvorm van Nederland. Van Duitsche zijde wordt
het niet in het belang van het Nederlandsche
volk g·eacht, dat thans debatten worden gehouden over den toekomstigen staatsvorm en
over de positie van de monarchie.
Pogingen tot nationale concentratie zijn
zelfs primair van de oplossing van deze twee
vraagstukken afhankelijk gesteld en daarom
dan ook tot dusver op niets uitgeloopen. *)
Wanneer de feitelijke toestand een verwerkelijking van een bepaalde voorkeur bij voorbaat uitsluit is het beter, dat men alle theorie
op zij zet en, uitgaande van de onherroepelijke
feiten, het belang van het Nederlandsche volk,
dat het eenig leidend beginsel mag zijn bij elk
streven naar concentratie, voorop stelt.
*) In het manifest van de groep Linthorst

Homan komen deze programpunten dan- ook
niet meer voor, nl. een onafhankelijk Nederland onder ·h et Huis van Oranje.

OPGERICHT 1765

WORMERVEER
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Op ,dergelijke misdragingen heeft vermoede-

A

lijk de heer Janke het oog gehad, toen hij in de

C
C

persconferentie met nadruk verklaarde, dat
men in Duibschen kring allerminst opgetogen
is over de wHde actie op eigen houtje, de strafoefening krachtens eigen denkbeeldig gezag,
die te 's-Gravenhage en in enkele andere
plaatsen is voorgekomen. Het zijn menschen
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tratie iets ,definitiefs op te bouwen. Ook dan
ecliter kan, aldus de heer Janke, een Duitsch
advies over de richtin~, die ter verwezenlijking
van het doel ingeslagen moet worden, zijn nut
hebben.
Ook op de pers rust hier z.i. een taak. Boven
alles praevaleert het volkswelzijn, dat niet mag
opgeoffer,d worden aan de ve,kondiging van
min of meer verouderde begrippen en opvattingen van theoretischen of aca:demischen aard.

In Den Haag zijn balda,digheden begaan, die
zich o.a. uitten in het verbrijzelen van ruiten en
zelfs in het opleggen van een boete van f 200 aan
een persoon, die aan 'n bepaald groepje niet welgevallig was. Als wij ons niet vergi<>.sen, is dit
geld gerestitueerd; het opeischen ,daarvan deed
trouwens ten sterkste aan afpersing of afdreiging denken, een misdrijf waar,o p in het Nederlandsche strafwetboek zware straffen

gesteld.

ook elementen zonder eenige autoriteit en zonder noemenswaa!"digen aanhang, die zich aldus
te buiten gaan.
Bovendien overtreden deze lieden, als zij
wapenen van eenigerlei soort dragen, de voorsc.hriften, welke van Duitsche zijde gegeven
zijn.
Reeds op een der eerste bezettingsdagen is
van het Duitsche militaire gezag een verordening uitgegaan, die zonder eenige uitzondering
voor eenigerlei groep, het dragen, ja zelfs het
bezitten van wapenen verbood. Daaraan zal
streng ,de hand worden gehouden. Eigenrichting van ban-delooze straatschuimers is uit den
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booze, als dit gepaar,d gaat met gewapend vertoon, is het in dubbele mate te veroordeelen,
Geduld wordt het, voorzoover van de Duitsche
autoriteiten (en naar wij vertrouwen ook van
de Nederlandsche autoriteiten) afhangt, onder
geen beding. Wie het wapenverbod overtreedt,
zal het bezuren.

De

loopenden weg bevonden. Dit is de reden, naar
Duitsch inzicht, dat ,de nationale concentratie,

ander etiket overleef.de begrippen en achterhaalde ideeën nieuw leven in te blazen.

Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V.

zonder verantwoordelijkheidsgevoel, somwijlen
Over de nationale concentratie -

resultaten van hetgeen tot dusver op touw
wer,d gezet, bewijzen naar het oordeel van den
heer Janke de juistheid van deze stelling. De
beoogde nationale concentratie is niet tot stand
gekomen, omdat de werkelijkheid niet voldoende in het oog werd gehouden. Zoo geraakt men
niet tot de verwezenlijking van zijn doel.
Aan Duitsche zijde sluit men niet de oogen
voor het feit, ,dat het hier om een Nederlandsche beweging gaat, dat hier een taak op Nederlandsche schouders gelegd is. Maar, ofschoon men zich tot een afwachten-de houding

te behouden, wanneer er menschen zouden
zijn, ,d ie hopen langs omwegen of onder een

r

zijn
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EERVOL ONTSLAGEN OFFICIEREN.
Bij besluit van 11 Juli 1940, van den
Generaal-Majoor N. T. Carstens, daartoe gemachtigd door den bevelhebber
van de Duitsche W,eermacht in Nederland, is met ingang van 15 Juli 1940 een
eervol ontslag ve·rleend aan:
H. de Iongh, Res. Generaal-Majoor van
den Staf der Infanterie, Inspecteur
van den Vrijwilligen Landstorm;
P. Dingemanse, Luitenant-Kolonel, toegevoegd aan den Inspecteur van den
Vrijwilligen Landstorm;
K. L. Rozendaal, Res. Kolonel, Commandant van het Vrijwillig Landstormkorps "IJssel en Vollenhove";
C. E. W. Baron van Voorst tot Voorst,
Res. Kolonel, Commandant van het
Vrijwillig Landstormkorps "Twentsch
Verband";
W. J. M. Linden, Res. Luitenant-Kolonel, Commandant van het Vrijwillig Landstormkorps "Verband Dordrecht";
N. Gerlach, Res. Luitenant-Kolonel,
Commandant van het Vrijwillig Landstormkorps "Verband Monden der
Maas";
J. H. W. Bruins, Res. Luitenant-Kolonel,
Commandant van het Vrijwillig Landstormkorps "Zeeuwsch Verband";
C. van den Nieuwenhuizen, Res. Luitenant-Kolonel, Commandant van het
Vrijwillig Landstormkorps "Drentsch
Verband";
Jhr. W. A. E. Snoeck, Res. LuitenantKolonel Staf Ve Div.;
J. P. de Borst, Res. Luitenant-Kolonel
Staf Infanterie;
S. Prins, Res. Luitenant-Kolonel v.sp.d.;

0

s
'.;

1'
d
s

g
0

d

s

t,
d

iJ

d

V

b
V

V

V

b

à

"Il

k
'V

d

li

3

1Het

Is

~

~

GEBR. VAN MAANEN

,

SIGAAR IS PRIMA

BESTE ADRES voor MILITAIREen

BURGERKLEEDING

A. KUYVENHOVEN'S BOELAARs· CLICHÉS
Kisten-, Broeiramen- en Vutenfohriek
Zuideinde 13 NAALDWIJK Tel. 35

Prinses Marlestraat 2, hoek Frederlkstr. 4
Telefoon 113392
Den Haag

lijke wijze bij het hoofd van de plaatselijke politie zijn in te dienen.

A. J. M. Thijssen, Res. Majoor 15 R.I.
(13 Juli overleden);
L. S. Snoek, Res. Majoor Mil. Administratie;
J. W. Brand, Res. Majoor v.sp.d.;
Mr. J. Garrer, Res. Majoor Staf Infanterie;
J. L. Jansen, Res. Kapitein 2 R.A.;
A. H. Goldberg, Res. Majoor 4 R.I.;
G. G. Buitenhuis, Res. Kapitein 18 R.I.;
G. A. J. de Both, Res. te Luitenant
3 R.I. j
L. Blom, Res. te Luitenant 21 R.I.;
Mr. B. A. van Schaik, Res. te Luitenant
5 R.A.;
G. Keij, Res. Kapitein v.sp.d.;
Dr. J. de Jong, Res. Kolonel Staf Infanterie;
N. W. Spaarkogel, Res. Kapitein 5 R.I.;
K. Kriegsman, Res. Kapitein 12 R.I.;
Mr. R. C. Sloos, Res. Kapitein 17 R.I.

Ongevallen door oorlogshandelingen.
Onder verzekeringwetten.
Vanwege den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden en het departement voor Sociale Zaken wordt medegedeeld,
dat voor ten gevolge van vijandelijke handelingen zich voordoende ongevallen gedurende den
arbeidstijd en op den weg naar en van de
plaats waar de arbeid wordt verricht, een verzekeringsregeling bestaat.
Volgens den tegenwoordigen rechtstoestand
zullen zulke ongevallen, overeenkomstig ,d e bepalingen van de Ongevallenverzekeringswet behandeld worden.
Geheel gelijk aan de tot dusver bestaande
verzekering voor ongevallen gedurende den arbeidstijd en op den weg van en naar het werk,
is deze verzekering thans ook van toepassing
op die ongevallen, welke een gevolg zijn van
vijandelijke handelingen.

worden opgenomen volgens door den
leider van den Opbouwdienst gestelde
regelen.

ZUID-HOLLAND: WEST.
Jan Pieter Boots, geboren in 1912,
als Reserve-Luitenant der Wielrijders
en Commandant der P.A.G. Compagnie
te Dordrecht, gesneuveld bij de hardnekkige verdediging van de Vriezebrug
op 2den Pinksterdag, 13 Mei 1940 en
aldaar begraven.
Hij was de zoon van den onder ons
zoo bekenden Commandant van het
Korps "Zuid-Holland : West", Reserve
Luitenant-Kolonel Boots.

Geen wapens dragen en geen wapens in buis!
Op den dag der bezetting werd door de
Duitsche autoriteiten onmiddellijk het verbod
uitgevaardigd wapens te dragen of zelflS ook
maar wapens in huis te hebben. Dit verbod is
nog steeds ten volle van kracht.
De betreffende verordening kent geen enkele
uitzondering. Zij geldt tegenover iedereen. Overtredingen zullen dan ook van Duitsche zijde op
geen enkele wijze worden geduld.

De Wapenwet.
Er worden geen uitzonderingen gemaakt.
Voor den Haarlemschen kantonrechter hebben zich volgens het "Hbld." vijf leden der
N.S.B. te verantwoorden gehad wegens overtreding van de wapenwet.
In zijn requisitoir wees de ambtenaar van het
O.M. er op, dat hij zich in verband me t de- e
overtreding tot den procureur-generaal te Amsterdam had gewend met de vraag, of de
Wapenwet ten aanzien van leden van de
N.S.B. ook thans moet worden toegepast. Van
deze zijde was hem toen medegedeeld, dat zoowel het Departement van Justitie als de Duitsche Overheid van meening is, dat de N.S.B.
geen geprivile-g eerde positie inneemt, en dat
ook ten aanzien van de leden dezer beweging
de Wapenwet onverminderd van kracht blijft.
Spreker eischte daarom tegen elk der verdachten een geldboete van vijf gulden, sub. drie
dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van de
in beslag genomen wapenen.
De kantonrechter veroordeelde hen conform
den eisch.
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Een onderscheidingsteeken voor den
opbouwdienst.
De weermachtsbevelhebber in Nedeiland,
generaal der luchtmacht Christiansen, • heeft
het volgende bepaald:
Aan alle officieren, onder-officieren en manschappen, beroepsmilitairen en niet beroepsmilitairen -d er Nederlandsche weermacht, die
uit den militairen dienst zijn ontslagen, op pensioen, non-activiteit of wachtgeld zijn gesteld
of met groot verlof zijn vertrokken, en die niet
in de hier beneden (onder a en b) opgenoemde diensten werkzaam zijn, is van 16 Juli 1940
af het -d ragen van de militaire uniform verboden.
Voor zoover de militaire uniformen en uitrustingsstukken geen privé eigendom zijn, zal
over de inneming daarvan nog een bevel worden gegeven.
Wie van de bovengenoemde officieren, onderofficieren en manschappen na 15 Juli 1940 nog
in militaire uniform wordt aangetroffen, maakt
zich strafbaar.
Na 15 Juli 1940 zijn tot het dragen van de
militaire uniform slechts gerechtigd:
a. officieren, onderofficieren en manschappen, die tot -d e mobilisatie-organen van de Nederlandsche weermacht, resp. tot de afzonderlijke onderdeelen behooren bovendien is het
officieren, die als rechters in militaire .g erechten fungeeren, geoorloofd voor ,d en duur de·r
zittingen uniform te ,d ragen;
b, officieren, onderofficieren en manschappen van ,d en opbouwdienst; hun uniform moet
het onderschei-dingsteeken van den opbouwdienst dragen;
c. slechts de onder a. en b. vallende officieren zijn na 15 Juli 1940 nog gerechtigd het zijdgeweer te dragen.

Gebruik van hagelgeweren.
De secretaris-generaal, waarnemend hoofd
van het departement van landbouw en visscherij
brengt ter kennis van belanghebbenden, dat :
1. Tot zijn departement gerichte aanvragen
van een verzoek om formulieren tot het aanvragen van vergunningen tot ·h et met behulp
van geweren, t.w. die, waarmee s!echts met
hagel wordt geschoten (zgn. hagelgeweren)
dooden of verjagen van niet beschermde
vogels in den zin der vogelwet 1936 zijn ver:vallen.
2. Zij, die vergunningen wenschen aan L
Tragen (of deze reeds bij zijn departement hebben aangevraagd) tot het met behulp van geweren, t.w. die, waarmede slechts met hagel
wordt geschoten (zgn. hagelgeweren) dooden of
verjagen van niet beschermde vogels in den
zin der vogelwet 1936, zich tot en met 30 September 1940 zullen moeten richten tot de
hoof.den van de plaatselijke politie.
3. De aanvragen om vergunningen ex artikel 60 der Jachtwet 1923, waarbij het gebruik
Tan een geweer is geoorloofd, welke zijn ingediend vóór 1 Juli 1940, zijn vervallen. Dergelijke aanvragen zullen opnieuw op de gebruike-

:
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OPHEFFING DER SPECIALE
VRIJWILLIGE LANDSTORMKORPSEN.
De vrijwillige landstormkorpsen motordienst, vaartuigendienst, spoorwegdienst, luchtwachtdienst en luchtafweerdienst zijn met ingang van 15 Juli
opgeheven.
In verband daarmede zijn per 15 Juli
verbroken alle verbintenissen van vrijwilligers beneden den rang van officier,
alsmede de verbintenissen van vrijwilligers, die in geval van binnenlandsche
onlusten tijdelijk tot officier worden
benoemd. De ontslagbrieven zullen
door den korpscommandant worden
toegezonden.
Voor zoover bovenbedoelde dienstplichtigen beneden den rang van officier nog niet voor den Opbouwdienst
zijn afgewezen, kunnen zij in dien dienst
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vaste regelen, waaromtrent de Staten
bij Verdrag zijn overeengekomen en die
bestemd zijn te gelden in een situatie
als de onze.
De vragen, die thans het meest op den
voorgrond treden, zijn de volgende:
1o. Bestaat er nog gezag van onze
eigen Overheid?

2o. Hoe verhoudt zich dat gezag tot
dat van de Bezettingsautoriteiten?
3o. Hoever strekt zich het gezag van
laatstgenoemden uit?
4o. Moeten de Bezettingsautoriteiten
de bestaande wetten, met name de
Grondwet1 eerbiedigen en - zoo neen
- ontstaat er dan geen gewetensconflict
bij hen, die gezworen hebben, dat wel
te zullen doen (zooals rechters, ambtenaren, e.d.)?

I.

Wie de Nederlandsche uniform
mag dragen.
Het wapenverbod.

,, Oe 6e1te ooit remaalct "
Mh!fd§U!IH•ii+
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H. C. JANSEN
In den ouderdom van 52 jaar is overleden de heer H. C. Jansen, eere-voorzitter en oud-voorzitter van de Alg.
R.K. Propagandavereeniging De Katholieke Garde, drager van het gouden
eerekruis Pro Ecclesia et Pontifice.
Velen zullen de populaire, markante
figuur, die de heer Jansen was, zich herinneren. Ook in den B.V.L. was Chris
Jansen een goede bekende, met name
in de Haagsche af deeling.
Voorheen onderwijzer aan de R.K.
school aan het Westeinde, was hij
tevens een actief strijder op politiek en
maatschappelijk gebied. Met zijn gemoedelijk woord wist hij op vergaderingen zich een welwillend oor te verschaffen.
Zaterdag 13 Juli is het stoffelijk overschot op de R.K. begraafplaats aan de
Kerkhoflaan ter aarde besteld.

De vraag naar het gezag van onze
eigen Overheid (Kroon, Ministers) wordt
veelal gesteld in verband met artikel 21
van de Grondwet, waar bepaald is: In
geen geval kan de zetel der Regeering
buiten het Rijk worden verplaatst. Onder "Rijk" is te verstaan het Rijk in
Europa. Men meent dan, dat onze regeering in strijd met dit Grondwetsartikel
zou hebben gehandeld en dientengevolge
haar bevoegdheid zou hebben verloren.
Deze opvatting berust echter op een
misverstand. Artikel 21 van de Grondwet is geschreven met het doel, om het
regeeringsbeleid te vrijwaren voor
vreemden invloed; vandaar het voorschrift, dat de regeering binnensla 1ds
moet blijven.
In geval van bezetting faalt natuurlijk
dit middel. Het voorschrift is dan niet
meer van toepassing. Dat spreekt zóó
vanzelf, dat men het in 1923 - toen de
Grondwet op vele punten werd Jierzien
- niet noodig vond artikel 21 te veranderen, hoewel men zich de mogelijkheid van een zetelverplaatsing zeer wel
bewust was. ,,Mocht zich - aldus beantwoordde de Minister een desbetreffende vraag uit de Ie Kamer - het geval
voordoen, dat vijandelijke bezetting de
Regeering tot uitwijking noopt, dan kan
toch aan vele bepalingen der Grondwet
de hand niet worden gehouden, zoodat
in afwijking ook van het hier bepaalde
zal zijn te berusten."
Zetelverplaatsing in geval van bezetting
is dus niet in strijd met de Grondwet en
de bevoegdheid van onze Overheid is
door die verplaatsing ook niet aangetast. Daaruit vloeit voort, dat ook alle
afgeleide bevoegdheid (van plaatselijke
en provinciale autoriteiten, van plaatsvervangende hoofden van departementen, e.d.) volkomen intact is. Wie zich
daarover zorgen maakt, ziet spoken.

II.
WIJ LEVEN NIET IN EEN
TOESTAND, WAARIN ALLE
HOUVAST ONTBREEKT.
De bezetting van ons grondgebied
- aldus Mr. N. Okma in "De Spiegel"
van 29 Juni 1940 - heeft vele staatsrechtelijke en volkenrechtelijke vragen
doen rijzen, die niet alleen den jurist,
maar ook den leek op rechtskundig gebied interesseeren. Wij willen trachten
op enkele dier vragen een antwoord te
geven, zulks aan de hand van de bestaande regelingen, respectievelijk aan
de hand van hetgeen in de literatuur
daaromtrent is geschreven. Want dit
moet worden vooropgesteld: al zijn de
vraagstukken practisch voor Nederland
nieuw, wij leven toch niet in een toestand, waarin alle houvast ontbreekt.
Op vele pu»ten kan men bij geleerde
schrijvers te rade gaan; ook bestaan er

Is alzoo in principe het Overheidsgezag als zoodanig onaangetast, het
spreekt vanzelf, dat de bezetting aan
de verdere uitoefening van het Centrale
Gezag feitelijk een einde maakt. Dit zou
niet anders zijn, indien dat Centrale
Gezag nog in ons land gevestigd ware.
Ook de Bezettingsautoriteit oefent gezag uit, een gezag dat het sterkste is
van de twee. Het is het sterkste recht,
omdat het het recht is van den sterkste.
Toch wil dat niet zeggen, dat dit gezag
louter en alleen op macht berust. Er bestaan omtrent dit gezag regelingen,
waardoor het in zekeren zin een juridischen grondslag verkrijgt.
Bij de Haagsche Vredesconferenties waaraan het Vredespaleis nog herinnert
- is ook een verdrag gesloten betreffende "De Wetten en Gebruiken van
den Landoorlog". Bij dit Verdrag behoort
een Reglement, het zoogenaamde "Land-
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Zie ook om naar de gezinnen der vermisten
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Een fijn doosje .. . ,
maar een fijner
sigaartje,
Steek dat eens bij UI

"CARELSHAVEN" DELDEN
Fa. VAN HOUWENINGE EN IJSSELSTIJN Hotel Gelegen
te midden der Twickelsche
BLOEMEN MAGAZIJN

LANGE HOUTSTRAAT 17, 's-GRAVENHAGE

trale formule te gebruiken, bijv. ,,in
naam der wet" of "in naam van het
recht". In de Verordening van den Rijksoorlogr~glement". Dit Landoorlogregle- commissaris van 29 Mei 1940 is de laatment is verdeeld in drie Secties, waar- ste formule gekozen.
van de eerste regelingen bevat over de
Hiermede, komen wij terstond in aansoldaten, de krijgsgevangenen en de ge- raking met onze vierde vraag, nl. naar
-wonden, de tweede over de wijze van den eventueelen strijd met de Grondwet.
-oorlogvoering en de derde over bezet Indien - zoo kan men vragen - de Be!!ebied. Het is vooral deze derde Sectie zettingsautoriteit op een bepaald punt
(de artikelen 42 t.m. 56 van het Regle.- meent de Grondwet niet te kunnen volmen t), die voor ons van belang zijn. ·
gen, hoe staat de Nederlandsche burger
,,Wanneer - zoo luidt artikel 43 dan daar tegenover? Indien in onze
het gezag van de wettige overheid feite- Grondwet gezegd wordt (art. 156): Er
lijk is overgegaan in handen van den- wordt alom in het Rijk recht gesproken
gene, die het gebied heeft bezet, neemt in naam des Konings - kan dan een
<leze alle maatregelen, die in zijn ver- rechter, zonder zijn ambtseed te schenmogen staan, ten einde voor zooveel den, recht gaan spreken "in naam van
mogelijk de openbare orde en het open- het recht"?
baar leven te herstellen en te verzekeDeze vraag verraadt soortgelijk misren en zulks, behoudens volstrekte ver- verstand, als hierboven werd gesignahindering, met eerbiediging van de in leerd ten aanzien van de zetelverplaatliet land geldende wetten."
sing onzer Regeering. Wij leven thans
Hier wordt dus principieel erkend, dat in vele opzichten niet meer onder de
"t gezag berust bij de, Bezettingsautori- Grondwet. Die Grondwet is opzij geteiten. De verhouding van dit gezag tot schoven, deels door hoogere m a c h t
bet Overheidsgezag heeft men wel ge- of overmacht, deels door hooger
kenmerkt door te zeggen, dat dit laatste r e c h t, namelijk het Volkenrecht.
is "geschorst"; het verdwijnt niet, het is Evenals een provinciale verordening
.alleen niet meer bij machte zich te doen gaat boven een gemeentelijke en een
:gelden.
landelijke wet boven een provinciale
Zulk een verhouding tusschen twee- regeling, zoo staat ook het internationaal
-erlei gezag is op zichzelve niet vreemd. recht boven het landsrecht, inclusief de
Nog slechts kort geleden hebben wij Grondwet.
medegemaakt, hoe door den "Staat van
Het kost ons moeite aan deze ge-Oorlog", gevolgd door den "Staat van dachte te gewennen. De Grondwet is
J3eleg", vele bevoegdheden van de bur- voor ons altijd geweest het plechtanker
;gerlijke autoriteiten overgingen naar het
-:militair gezag, Iets dergelijks doet zich
thans weer voor, met dit verschil, dat
'het nieuw gezag nu aan een vreemd~
autoriteit toevalt, terwijl men de om,:schrijving van dit nieuw gezag nu ook
J1iet meer (gelijk bij den Staat van Oor-log en Staat van Beleg) in een Nederlandsche Wet, doch in het Volkenrecht,
_met name in het bovengenoemde Landoorlogreglement moet zoeken.

bos_schen aan den

Rijksstraatweg

ELECTR. WASCH- EN FIJNSTRIJKINRICHT.

Delden-Hengelo, Modern comfort, Tel. 305

Zuldvliet 160 - Telef. 5909 - Leeuwarden

van ons staatsbestel. Niettemin: verschillende bepalingen dezer Grondwet
zijn thans niet te handhaven en het is
goed ons zelf en anderen dat in te
prenten. Veel verkeerd begrip en onbillijk oordeel worden daardoor voorkomen. Het is geen slapte of erger, indien men - binnen de volkenrechtelijke
grenzen - samenwerkt met de Bezettingsautoriteiten en hare instructiën
volgt. Integendeel, men kan volhouden,
dat - door het Verdrag van 1907 (het
Landoorlogreglement) - wij ons daartoe hebben verplicht.
Echter: binnen de volkenrechtelijke
grenzen. Wij leven thans onder het
Volkenrecht. Daarin ligt het houvast,
voor zooverre de Grondwet ons dat
momenteel niet bieden kan. Daarin ligt
ook deze tróost, dat zelfs te midden van
het oorlogsgeweld en al worden ook
onze wetten hier en daar krachteloos,
de stem van Het Recht toch niet zwijgt.

laatsten tijd en in het bijzonder ,de gebeurtenissen der laatste dagen mij aangetoond, dat
talrijke Nederlanders niet meer weten, of
ook niet w i 11 en weten, in welken ondubbelzinnigen toestand zij zich bevinden na de
neutraliteitsschennis door hun vroegere regeering en ,de overwinning ,der Duitsche wapenen.
Ik beperk mij er toe deze houding te kenteekenen door enkele voorbeelden, die hier
volgen, om eens en V(?Or al grove en gevaarlijke vergissingen onmogelijk te maken.
Uit het karakter van talrijke Engelsche bombar-d ementen kan onomstootelijk worden opgemaakt, dat zij berusten op inlichtingen van
Nederlandsche zijde. Ik wensch er geen twijfel
over te laten bestaan, dat een ,dergelijke handelwijze met alle middelen, waarover ,de Duitsche
organen beschikken, zal worden opgehelderd
en volgens ,de Duitsche landsverraadwetten,
welke voor den oorlog verscherpt zijn, zal
worden gestraft.
Deze wetten treffen ook degenen, ,die een
dergelijke handelwijze opzettelijk niet aangeven
of ,daarbij zelfs hulp verleenen. Dat geldt ook
voor handelingen tegen de belangen der Duitsche weermacht als zoodanig en tegen instellingen van verkeer, bedrijf en industrie.
Ver-d er moeten ,de Nederlanders van het
volgende nota nemen: wie een mogendheid, die
met Duitschland in oorlog is, - in eenigen vorm
voordeelen verschaft, berichten doet toekomen
of op andere wijze bevoordeelt, brengt tegelijkertijd het leven en den eigendom van zijn
eigen volksgenooten in gevaar en benadeelt het.
2. Tot de dwaze menschen van deze soort
behoort ook hij, ,die uiting geeft aan een gezindheid, welke den gerechtvaardigden trots
van den Duitschen soldaat •e n van den Duitschen mensch kwetst. Als bevelhebber der
weermacht in Nederland beschouw ik een ,dergelijke houding als een teeken, dat ,de Duitsche maatregelen tot beveiliging van en het
bewaren van de rust in Nederland niet begrepen zijn of dat men ze niet wil begrijpen.
Als dergelijke gevallen noem ik onder anderen
de volgende:
a. ,de veelvuldige overtre.ding van den bevolen groetplicht tegenover leden van ,de Duit-

Een verklaring op eerewoord van
beroepsmilitairen.
De tekst van ,de verklaring op eerewoord,
wel_ke ,de Nederlandsche beroepsmilitairen
hebben moeten afleggen, luidt als volgt:
Hierdoor verzeker ik op eerewoord, dat ik
11
gedurende dezen oorlog, althans zoolang Nederland zich met het Duitsche rijk in oorlog<Stoestan,d bevindt, aan ,g een enkel front noch
direct, noch indirect zal ,deelnemen aan ,den
strijd tegen Duitschlan,d.
Ik zal geen handeling begaan of verzuim
11
plegen, waardoor het Duitsche rijk schade, van
welken aard, zou kunnen lijden."

sche weermacht door geüniformeerde leden van
de zich in demobilisatie bevindende Nederlandsche land- en zeemacht. Ik herinner er aan,
dat de bevrijding uit ,de krijgsgevangenschap,
die berust op de voorzorgen en de welwillendheid van den Führer, door mij op ieder oogenblik ongedaan kan worden gemaakt en ongedaan zal worden gemaakt voor ieder, ,die zich
in het vervolg aan zijn groetplicht onttrekt of
zich van dien plicht slordig kwijt. Voor het
brengen van den groet wordt de Duitsche maatstaf aangelegd, ,die er van uitgaat, dat hij, die
de ,discipline overtreedt, ook niet verdient een
goed strijder te wor,d en genoemd;
b. hij, die - of hij soldaat of burger is het aanzien van Duitsche soldaten of gezagsdragers schaadt, of te kort schiet in zijn achting
voor de Duitsche symbolen, zal voortaan streng
ter verantwoording worden geroepen.
Handtastelijkheden tegen leden der Duitsche
weermacht worden eventueel met den dood
gestraft.
Ik waarsc·h uw verder voor elke demonstratie
voor de vroegere Nederlan<lsche regeering of
leden daarvan. De Duitsche weermacht heeft
Nederland moeten bezetten, omdat de vroegere
Nederlandsche regeering neutraliteitsschennis
heeft begaan.
Ik wensch, dat ,d it niet wordt vergeten,

III.
Het door de bezetting gevormd en
-volkenrechtelijk erkend gezag van de
J3ezettingsautoriteiten is in het Land-0orlogreglement nader omschreven. Dit
:is op zichzelf al een groote vooruitgang
·vergeleken bij vroeger, toen zulk een
omschrijving ontbrak en bezet gebied
·wel werd beschouwd als gebied, waar-over de bezetter als heer en meester
lrnn beschikken, zelfs in die mate, dat
ltij er stukken van verkocht. Thans is
daarentegen bepaald, dat de particuliere
,eigendom zal worden geëerbiedigd (beboudens de requisitie van vervoermid,delen, e.d.); zelfs de eigendommen van
-den Staat gaan niet over, maar worden
.als vruchtgebruiker door de Bezettingsautoriteit beheerd. Het Landoorlogreglement bevat echter nog meer be:perkingen van het Bezettingsgezag. Zoo
:schrijft art. 46 voor, dat "de eer en de
:rechten van het gezin, het leven der
:personen alsmede de godsdienstige overtuiging en de uitoefening van de eere-d.iensten moeten worden gëerbiedigd.
:En eindelijk bepaalt het reeds hierboven
(II) aangehaald artikel 43, dat de in het
land geldende wetten zooveel mogelijk
{,,sauf empêchement absolu") zullen
-worden ontzien.
Dit houdt ook in, dat de bestaande
:rechtspraak ongemoeid wordt gelaten.
Wel wordt aangenomen, dat de Bezettingsautoriteit zich er tegen mag yer:zetten, dat wor-d t voortgegaan met rechtspreken "in naam van" het Staatshoofd.
Dit zou trouwens tot eigenaardige moeilijkheden leiden, waar de rechter ook
verplicht kan zijn, om de nieuwe verordeningen van de Bezettingsautoriteiten
ioe te passen. Als de eenvoudigste oplossing is daarom voorgesteld een neu-

Als "De Noordster" voor U wascht,
schittert Uw linnen in de kast.

Den Haag, 6 Juli 1940.

VIERDE LIJST VAN GESNEUVELDE LANDSTORMERS.

De bevelhebber der weétmacht

in de Nederlanden,

J. Kuper Grt.zn., Erica. Soldaat.
J. A. den Teuling, 's-Hertogenbosch.
Soldaat.
S. Robbemondt, Leeuwen Boven. Sold.
J. M. Broekman, Leeuwen Boven. Soldaat.
J. v. Dreumel, Leeuwen Boven. Soldaat.
J. A. Smolders, Oploo. Korporaal.
A. J. M. v. Liempd, Schijndel. Sergeant.
P. E. v. Roozendaal, Schijndel. Soldaat.
DE NEDERLANDSCHE HOUDING
lN DEZEN TIJD.
Bekendmaking van den Duitschen
bevelhebber in de Nederlanden.
De bevelhebber van de weermacht in Nederland, generaal der vliegens Fr. Christiansen,
maakt bekend:
Er is misbruik gemaakt van ,de in ,de geschiedenis zonder voorbeeld zijnde lankmoedigheid en ·g rootmoe-dighei-d, waarmede ,de Führer
,den soldaten van een vijandelijke weermacht
vrije beweging heeft toegestaan ,e n de demobilisatie ten uitvoer liet brengen, in plaats van
hen in gevangenschap te laten wegvoeren.

G. J. B. Gudden, Zevenaar. Soldaat.
F. Doumen, Tegelen. Sergeant .
C. A. Struijs, Princenhage. Soldaat.
H. Claassen, Koningsbosch. Soldaat.
J. H. Weyers, Brunssum. Sergeant.
M. Hendriks, Helden. Soldaat.
H. Beurskens, Helden. Soldaat.
J. v. d. Beuken, Helden. Soldaat.
H. H. Th. Pastoor, Lobith. Soldaat.
Jac. Breen, Ouddorp. Soldaat.
• Indien krijgsgevangene Nederlandsche militairen niet in staat zijn de hun toegestane vrijheid te waardeeren, dan ligt daarin een smakeloos gebrek aan ,discipline jegens ,de bezettingsmogendheid, ,die het Nederlandsche leger weinig
eer aandoet.
Generaal Winkelman heeft nagelaten hiertegen op te treden en daardoor bewezen, dat
hij zijn positie en den toestand niet zoo heeft
opgevat, als ieder, die nuchter denkt, moest
verwachten.
Hij is daarom, zooals reeds is medegedeeld,
ontheven van zijn functie als opperb~velhebber
der zich in demobilisatie bevindende Nederlandsche land- en zeemacht en in krijgsgevangenschap gebracht.
Bovendien hebben de voorvallen van den

CHRISTIANSEN,
generaal der vliegers,

DE VERLIEZEN VAN DE ZEEMACHT
IN DE OORLOGSDAGEN.
Wij lezen in "Onze Vloot":
De verliezen onzer zeemacht tijdens
de oorlogsdagen laten we hieronder
volgen:
Bij de verdediging van Rotterdam
werd na een heldhaftigen strijd Hr. Ms.
torpedobootjager Van Galen ten gevolge
van luchtaanvallen der Stuka's zwaar
beschadigd. Hij zonk na verloop van
eenigen tijd. Verder werd onder de kust
Hr. Ms. kanonneerboot Johan Maurits
van Nassau tot zinken gebracht.
Op het IJsselmeer gingen verloren de
oude kanonneerbooten Brinio en Friso,
alsmede de torpedoboot Z 3. Verder
werden tot zinken gebracht de oudere
mijnenlegger Hydra enid e nieuwe mijnenvegers Pieter Floriszoon en Abraham
van der Hulst, -d e zeer oude kanonneerboot Bulgia en de bewakingsvaartuigen
B.V. 34 (zeesleepboot Noordzee) en B.V.
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37 (zeesleepboot De Schelde). Al deze
eenheden hebben met groote dapperheid
gevochten.
Ten slotte dient ook vermeld te worden het verloren gaan van 't opleidingsschip Noord-Brabant, dat te Vlissingen
voor den wal was gelegen.
Wij kunnen hierbij aanteèkenen, dat
het verlies van genoemde schepen niet
het verlies van de bemanningen insluit.
Een deel der opvarenden is aan boord
van andere schepen gegaan; berichten
omtrent hen ontbreken.

DE NEDERLANDSCHE LEVENSRECHTEN EN DE OVERZEESCHE
GEWESTEN.
Het maandblad "Onze Vloot" wijdt in
zijn Juni-Julinummer een uitvoerige
beschouwing aan de toekomst van het
Nederlandsche Rijk. Wij ontleenen er
deze kenmerkende passages aan:
Herhaaldelijk hebben wij er in ons
orgaan op gewezen, dat we ons bevinden a_a n den drempel van een nieuw
tijdperk in de wereldgeschiedenis en
thans zijn we bezig dien drempel te
overschrijden. Dit is een werkelijkheid
die niet te verdoezelen valt. En bij het
overschrijden zullen we vóór den drempel de noodige "oude plunje" achter
moeten laten, of we het aangenaam vinden of niet, we moeten, er wordt niet
naar onze in- of toestemming gevraagd.
Besef van de werkelijkheid en op
Nederlandsche wijze zich aanpassen
aan de komende ordening van het nieuwe Europa beteekenen echter niet het
prijsgeven van onze groote nationale
tradities. Met inachtneming van de tijdelijke bezetting van Europeesch Nederland als gevolg van de oorlogsomstandigheden, die naar wij hopen spoedig
tot het verleden zullen behooren, kunnen wij deze groote nationale tradities
als volgt karakteriseeren: ten eerste ons
onafhankelijk volksbestaan zooals dat in
de historie werd gefundeerd en de souvereiniteit van den Nederlandschen
staat in Europa en overzee; ten tweede
de geestelijke vrijheid.
Ook de souvereiniteit van ons maritieme rijk hier en overzee is een eererecht van ons volk, het eererecht van
den arbeid, den arbeid nl. die in den
loop van meer dan drie eeuwen door
Nederlanders is gepresteerd voor den
cultureelen en economischen opbouw
van uitgestrekte overzeesche gewesten
in alle werelddeel en: N ederlandsch
Oost- en West-Indië, Malakka, Ceylon
en Zuid-Afrika, waarbij we slechts noemen de namen van Jan Pieterszoon
Coen, v. Heutsz en van Riebeeck en last
hut not least de groote Nederlandsche
zeevaarders die deze gewesten ontdekten en in contact met het Moederland
brachten. Hoewel de Britsche en Fransche koloniale en overzeesche gebieden
een veel grooter uitgestrektheid beslaan
dan de N ederlandsche overzeesche gewesten, zijn het staatkundig beleid en de
bestuurszorg alsmede de werkzaamheid
van de particuliere ondernemingen jn de
Nederlandsche tropenlanden eenig in de
wereld en overtreffen die van andere
toonaangevende koloniale volken. Met
meer recht dan van wie ook kan in die

tropenlanden gesproken worden van Nederlands cultureele missie, een missie
die zoolang wij al onze energie daarvoor
aanwenden onvervreemdbaar is, welke
verhoudingen in de wereld ook zouden
mogen ontstaan.
Een andere groote nationale traditie
is het vasthouden aan de geestelijke
vrijheid. Dit beteekent echter niet dat
deze vrijheid tot een oorzaak mag worden van nationale verdeeldheid en van
ondermijning van de nationale krachten, zooals in het verleden door een onjuiste interpretatie van het begrip maar
al te vaak het geval is geweest. De langzamerhand verworden opvatting van het
vrijheidsbegrip heeft onvermijdelijk geleid tot de débäcle van de politieke en
bijgevolg ook van de militaire leiding op
de slagvelden van Nederland, maar op
die slagvelden is ook de eenheid van het
Nederlandsche volk herboren.
In iedere nieuwe Europeesche ordening, die zal worden uitgevoerd, kan
niet anders dan logisch besloten liggen
het voortbestaan van een souverein en
onafhankelijk Nederland; immers, wanneer de Britsche overwegende machtsinvloed in de wereld zou mogen breken,
dan beteekent dit dat het grootste deel
der Britsche maritieme en commercieele
belangen braak komt te liggen, belangen
die Duitschland en Italië niet in hun vollen omvang zullen kunnen overnemen
(met name geldt dit de Aziatische en
Pacific-belangen), omdat deze beide verbonden mogendheden daartoe te weinig
maritieme oriëntatie en te geringe koloniale ervaring bezitten. (Zij zijn overwegend continentaal van oriëntatie, zelfs
Italië.) Zoo zou van nature aan het Nederlandsche volk de behartiging toevallen van nieuwe maritieme en commercieele belangen boven de reeds bestaande; welnu de ware zeemansgeest en
koopmansgeest kunnen alleen gedijen en
vruchten afwerpen voor het nieuwe
Europa in den eigen souvereinen staat
en met eerbiediging van de eigen volkstradities; vazallen daarentegen kunnen
nimmer de groote maritieme en commercieele functies vervullen die áan het Nederlandsche volk in West-Europa als
een der belangrijkste bemiddelende
schakels met de niet-Europeesche buitenwereld te beurt vallen. Vanzelfsprekend zal er een nauwe oeconomische
samenwerking met Duitschland komen,
doch dit achten wij eerder een voordeel
dan een nadeel, mede in verband met
het transitoverkeer.
Of er voor onze marine in dit verband der dingen na den vrede een taak
blijft, behoeft geen betoog, sterker, deze
taak zal blijken omvangrijker te zijn geworden dan voorheen, derhalve een
sterker marine dan wij vóór den 10den
Mei aanbevalen.
Ook "Das Reich" houdt zich met de
positie van onze overzeesche gewesten
bezig. Het blad schrijft, dat de oorlogsgebeurtenissen Nederlandsch-lndië van
het Moederland hebben losgerukt. Het
geniet echter het voordeel van zijn ligging tusschen een aantal machten aan
den Stillen Oceaan, waarvan geen den
overwegenden invloed van een andere
groote macht in dit gebied meent te kunnen verdragen. Dat schept een zekeren
veiligheidsfactor voor Insulinde.
Het blad beoogt dan, aan de hand van
cijfers, dat Indië nauwelijks in staat is
om zichzelf te verdedigen, hèt schildert
de verhooging, welke zijn uitgaven voor
bewapening hebben ondergaan, be-

HET GRAF OP DEN GREBBEBERG
Van de plaat, welke van dit graf in het vorig
nummer van ons blad werd opgenomen, zijn
afdrukken gemaakt op mooi kunstdrukpapier

*
Een aantal exemplaren is verkrijgbaar tegen toezending
van f 0.50 aan de administratie van "Het Landstormblad",
Koninginnegracht 50
's-Gravenhage
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spreekt ook de problemen van kapitaalstoevloeiing en industrialisatie en eindigt
aldus, dat onze overzeesche gewesten
voor een periode staan, waarin hetgeen
de Nederlanders daar tot stand hebben
gebracht zijn waarde moet bewijzen.
In het bijzonder gaat het erom of nu,
nu Nederlandsch-Indië op eigen beenen
is geplaatst, de nieuwe politiek van de
laatste tien jaren tegenover de inheemsche bevolking haar vruchten zal dragen
in haar loyale houding en hulp bij de
overwinning van de ongetwijfeld te verwachten moeilijkheden.
Aldus eene samenvatting, welke wij
vonden in de "Nieuwe Rotterdamsche
Courant" van 23 Juli 1940.

Vermiste Militairen
Wie kan eenige inlichtingen verstrekken over:
F. K. Gregorowitsch, Deventer, Sergt.
16 M.C. 2e Sectie 19 R.I. Lichting 1933.
Deze sergeant heeft gestreden in de
Grebbelinie.

H. J. v. d. Velden, Venlo. Res.-Kapitein
C.-M.C.-1-41 R.I.
Deze kapitein is vermoedelijk teruggetrokken naar Frankrijk.

J. M. Marcellis, Venray. Soldt. M.C. 112 R.I.
H. P. J. Claessen, Susteren. Soldt. 2-113 R.I.
W. André, Susteren. 3-11-20 R.A.
P. Crins, Beesel. M.C. 11-2 R.I.
C. van de Ven, Venlo. C-111-26 R.I.
H. Steegs, Tegelen. Vliegschool Vlissingen. Matroos. Lichting 1930.
R: Huizenga, Sexbierum. Sergt. Depot
Luchtstrijdkrachten, Detachement Vlissingen.
Deze sergeant is het laatst gezien, gaande
met auto's over de Schelde.

Jac. van Rij, Gouderak. Soldt. 1-1-41 R.I.
Lichting 1939.
Deze soldaat heeft het laatst geschreven
uit Middelburg. Op 15 Mei overgezet
naar Zeeuwsch-Vlaanderen. Vandaar vermoedelijk naar Frankrijk.

Jac. B. Cools, Tilburg. Soldt. IIl-30 R.I.
Treinafdeeling. Lichting 1924.
Deze soldaat is het laatst gezien in Aardenburg en deelde ,d aar mede naar
Frankrijk te moeten gaan.

F. Borsje, Alblasserdam. Soldt. M.C. 111
27 R.I. lichting 1933.
M. J. Haartsen, Wolphaartsdijk. 6 M.C.
6 ,Div. 3 Legerkorps.
B. de Rooij, Dordrecht. Sergt. Staf 3e
Bat. 27 R.I.
J. G. Sommer, Dordrecht. Soldt. 2-111-27
R.I.
Deze soldaat heeft zich 12 Mei te Serooskerke aan de <laar aanwezige ambulance
gemeld met een bloeduitstorting in het
been.

FIRMA J. B. KöSTER - ALKMAAR
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Militaire en burgerkleeding gemaakt en n.m.
Gaarne reizigersbezoek op aanvraag

W. Lit, Maarssen. Korp. 3-11-40 R.I.
Lichting 1926.
Deze korporaal was het laatst gelegerd
in Cadzand.

C. Jongkind, Fijnaart. Sergt. 3-11-30 R.L
Deze sergeant is
Calais.

het laatst gezien in

P. H. Moens, Wessem. Korp. Detachement Politietroepen. Ooltgensplaat.
A. H. J. v. d. Broek, Afferden. Soldt.
3-11-8 R.I.
Deze soldaat heeft gestreden aan ,d en
Grebbeberg.

K. D. Groen1 Moddergat. Opleidingsschip "Noord-Brabant" te Vlissingen.
Overgegaan
Breskens.

met

de

veerboot

naar

Berichten te zenden aan de Redactie
van "Het Landstormblad".

Het gerucht.
Het volgende "kopspijkertje" in De R.K.
Bouwvakpatroon is ook nu nog het overnemen
waar,d:
Geruchten groeien in deze dagen als kool.
Onverbeterlijk optimist als ik ben, ben ik
begonnen met zoo maar 10 pCt. te .g elooven
van alles wat men mij vertelde.
Ik heb dit percentage nu op 5 gebracht en
nog schudden mijn vrienden hun wijze hoofden
en zeggen: ,.Hij leert het nooit"
Nu meer dan ooit moet ik denken aan dat
tooneelstuk, waarin de hoofdpersoon 10.000
dollar zou verdienen, indien hij in 24 uur geen
enkele onwaarheid zou spreken.
Ik heb ook eens gelezen in een Hollandscb
boek, dat in het Duitsch werd v,e rtaald, van
het Duitsch in het Engelsch, van het Engelscb_
in het Fransch en van het Fransch weer in het
Hollandsch.
De Hollandsche schrijver kende toen zijn
boek niet terug,
Zou er nu een van de vertalers met opzet
wijzigingen hebben aangebracht? Ik geloof
het niet.
En zoo ,g aat het nu ook met de geruchten.
Als in Maastricht iemand in een spijker
trapt, groeit het bericht steeds aan, tot ze in
Groningen vertellen, dat hij van den kerktoren
in een bajonet is gevallen.
Wacht U dus voor de geruchten! Ook in het
bedrijfsleven.
Ook nu zijn er die in troebel water willen
visschen, vooraf strooien ze dan wat geruchten uit als aas in het vischwater.
Tot zoover het R.K. bla:d. Mogen degenen,
die zich de:oer dagen door oncontroleerbare
geruchten wederom uit het evenwicht hebben
laten brengen, deze ontboezeming vooral ter
harte nemen. Zij verzekeren zichzelf en hun
naasten de zoo noodzakelijke gemoedsrust.

Grietje Bruinsma, Meppel.
W. Berrelkamp, Stedum.
Harm Compaan, Schildwolde.
Anje Datema, Stedum.
Jopie Hillebrand, St. Laurens.
Mien 't Hoen, Kwintsheul.
Daniël Kochs, Grijpskerke.
Anneke Keur, Ermelo.
Dina Knape, Sommelsdijk.
Adri Sluimer, N. en St. Joosland.
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Vraagt onzen eigen autoriteiten.
Van officieele zijde wordt er de aandacht op
gevestigd, dat het de wensch is van de Duitsche autoriteiten, dat Nederlanders als in normale omstandigheden zich met vragen en moeilijkheden wenden tot de bevoegde Nederlandsche instanties en zich niet daarmede bij d ~
Duitsche autoriteiten vervoegen.

Voor Jong Nederland
Hier volgen allereerst de prijswinnaars van de maand Juni en daarna die
van Juli:
Mina Boone, Middelburg.
Sjoerd Hoedemaker, Zwolle.
Jo Joosse, Terneuzen.
•Wim Koelewijn, Lisse.
Martje Kieft, Wijnjeterp.
Jos Martens, Schimmert.
Lena Smits, Poortugaal.
Tini Simonse, Poortugaal.
Lamke v. d. Veen, Opende.
Henk Valk, Westzaan.
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Oplossing van de vorige raadsels:
Reiger - aap - druif - ijzer - slak
- jurk - ekster - stuiver.
Het geheel is: radijsjes.
Water - otter - leeuwerik - kanarie - eg - non - kaneel - rechter arsenicum - burgemeester - boekenworm - elbe - ruiter.
Het geheel is: wolkenkrabber.
Voor nieuwelingen geef ik hier nog
eens het adres:
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p/a Bureau van Het Landstormblad,
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GROEP A.
(Boven de 10 jaar.}
is een gulzig dier.
is een zangvogel.
is een vloeistof.
is een sterk bewapend vierv.
diertje.
is de melkkoe der eenvoudigen.
is een vervoermiddel.
is een snoepje in papier.
1s een boom langs de weg,
1s een langhals.
De voorste letters onder elkaar gelezen vormen de naam van een hedendaags voertuig.

is een bloem.
is een soort babyspeelgoed.
levert de kranten.
De voorste letters onder elkaar gelezen vormen de naam van een stuk
speelgoed voor kleuters.

GROEP B. (Onder de 10 jaar.}
. ......
is een uurwerk.
lS een muziekinstrument.
lS een stekelige vis.
.......
lS een familielid.
lS een boomvrucht.
is een soort schoeisel.
lS een vorstelijke woning.
lS een stuk bouwland.
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KONINKLUKE= BEGEER

MET VACANTIE.
.,Leve de vacantie!"
Juichten Frits en Fransie;
0, hoe fijn was dat!
Opoe vroeg hen samen;
Of de kleuters kwamen?
Nu, da's nog al glad!

-

VOORSCHOTEN

·h

LEVERANCIERS VAN DE OFFICIEELE LANDSTORMMEDAILLES
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DIKEMA & CHABOT'S HANDEL
ROTTERDAM

IJZER & STAAL
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C.M.V. DINKELLAND'S

ZUIVELPRODUCTEN
TE LOSSER

DE BESTE

, R t p M Id

Hot ef-Caf e- es . . u ers
Tilburg

og

Menig oud portretje
Dook uit 't kabinetje,
Dof en vaal verkleurd;
't Werd dan raden, gissen
Naar die beeltenissen,
Ieder op z'n beurt.

Op hun hoofd een steekje,
Speelden z' in het bleekje
Met de jonge sik;
En ze smulden bordjes
Vol bestroopte gortjes,
Soms ook krentenmik.

Heerlijk bruine flensjes,
Lekkerbekjes wensjes,
Vormden vast geen straf;
Frits en Frans, die springers, ·
Beten haast hun vingers
Bij dat feestmaal af.

Ook zat telkenmale
Opoe te verhalen
Uit de oude tijd;
Of met brille-ogen
Over 't Boek gebogen,
Biddend, God gewijd.

Straks is de vacantie,
't Prettig buitenkansie,
Ach! weer weggesneld. Opoe, duizend kusjes!
0, wat was 't toch knusjes!
Nooit zijn w' uitverteld!
OOM BERTUS.

ALPENGLOEI WED. H. TROOST

JAN SNEL
Nederhorst den Berg

N.V. v.h. H. TROOST

BLOEMENMAGAZIJN
FIRMA

H J. BARMENTLOO

MILITAIRE UITRUSTINGEN

APELDOORN

HOTEL BLOEMINK N.V. NEDERL. BASALT Mij
GEVESTIGD SEDERT 1847
bij het Kon. Paleis en bosschen

ZAANDAM
Vraagt ons prijs van

JAVASTRAAT 43 Fraai gelegen aan de Loolaan
DEN HAAG - TEL. 111561

BASALTINETROTTOIRTEGELS

Koopt

Levering op strengste keur

-----------

Melk- en Melkproducten
v. d. N.V. Zuivelfabriek
,,DE GRAAFSTROOM"
HET
EN GOEDte Bleskensgraaf _ _
KOOPSTE ADRES VOOR
Filialen:
R'dam OranjeboomUW LUNCH EN DINER !
straat, Tel. 50964; Dordrecht
Voorstraat, Tel. 4353.
N.V. C. W. PANNEVIS Aanbevelend, DE DIRECTIE.

TRANSFORMATOREN- EN
APPARATENFABRIEK

"

VRAAGT uw leverancier ons
Standaard merk

,,AMICA"
N.-Holl. Morgorinefobr.

ZAANDIJK
GARAGE "BOOIJ" -----------

FRANS CHE KERKSTR. 20 , - - - - - - - - - - - .
TELEFOON No. 778274
VOORBURG

•

HET ADRES VOOR
LUXE VERHUUR EN TAXI'S

Firma J. KAKES

FIRMA J. KOEKENBERG
KRUIWAGENFABRIEK
OLDENZAAL . Telef. 770

Reist per A A A Busdienst
ZAANDAM
Taxatie
Expertise
naar
No.

3251

-4

984

L. B:O OMSMA
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

SCHIETPRIJZEN

"EKSTEEN"

Speciaal-bureau voor
WATERREINIGING
EN
WATERTECHNIEK Wie is goed Nederlander ?
Soestdijkscheweg 244 Zuid Hij en Zij die hun waren bij
BILTHOVEN
een goed Nederlander koopen
Koopt daarom uw BRAND·
STOFFEN bij: R. KLOOSTRA
Buiten Damsterdiep 36-36 A
Telefoon 3704 - Groningen

,

U..CM 1

'\1

IC

[l"t

,;· ~
BOLNES
DIESEL
N.V. Mach.febr. ,,Bolnes"
v.h. J. H. van Capellen
B o l n e s bil Rotterdam
Telefoon 14398

-

Kon. Zaadteelt en Zaadhandel
ENKHUIZEN

TUIN-, BLOEM- EN
o.a. medailles, takken,
LANDBOUWZADEN
bekers, kransen enz. is
Levering uitsluit. a. d. handel

T. VAN HOOGEVEST N.V.
Breestraat 1-5
Tel. 4825 (K 3490)
AMERSFOORT ZIEKENHUISVERPLEGINGEN OPERATIEKOSTEN
Uitvoering van burgerlijke•,
verzekert
bouwkundige en gewapendbetonwerken
tegen enkele centen per week

:kJfj

Verzekering Maatschappij.
FIRMA CORN. PLAS
ALKMAAR
Langere verpleegduur:
(E. C. BILARS)
dagen, ook bij besmettelijke
STOOMWASSCHERIJ EN
Rijdt per Nassau-tax 60
LANGESTR. '8 - ALKMAAR
ziekten en operatie.
CHEM. WASSCHERIJ
Hoogere operatiekostenverTelefoon 3545
,,VECHT EN DIJK"
goeding.
OPEL-DEALER
Kinderen verlaagde premie.
Fa. C. HAGEMAN & ZN.
VAN DE
Vraagt prospectus ten kantore
TEL.11
Maatschappij:
ORANJE-NASSAU -MIJNEN NEDERHORST DEN B E R G - - - - - - - - - - - der
Oude Koemarkt 35, Sneek.
2e ROSESTRAAT 7 Vraagt onze prijscourant D
Vraagt een agentschap aan,
dat zeer loonend kan zijn voor
P.G.LODDER-----harde werkers.
ROTTERDAM - TELEF. 12202 Voor geschenken en prijzen
slaagt men zeker in
STOOM-, WASCH- EN
,,'T SIERHUIS" - ALKMAAR
STRIJKINRICHTING
LANGESTRAAT 86
DEN BURG (TEXEL)
,,AURORA"
Iemand van smaak BOU1W• EN GEWAPEND
Complete Meubileering
W. SPIERENBURG c.Wzn.
koopt in ,,'t Sierhuis"
BETONWERKEN
Koningsweg 56 - Telef. 11185
UTRECHT----------VERHUIZINGEN door
Geheel naar de eischen des
GEHEEL
NEDERLAND
tijds ingericht.

KOLEN

N.V. AANNEMING MIJ.

BOUWKUNDIGE

TELEFOON

N.

N.V. SLUIS & GROOT's
HET aangewezen adres voor

--

fó.~

TRANSFORMA" v. ___________,
TELEFOON 96610-96511
41
KARPERWEG 37AMSTERDAM (ZUID)

ZAADTEELT-ZAADHANDEL
TUIN-, BLOEMEN LANDBOUWZADEN
Vraagt prijscrt. of reizigersbezoek

THI

CLOCll
HAT

LEDERWARENFABRIEK N.V. INGENIEURSBUREAU

DE VOLHARDING

•
BESTE

DELFT

UPattAIREtlB

ROTTERDAM
TELEF. 11808
H u i s h o u d ka a r se n • Aannemer van grond- en
Nacht- en Theel ichten
bouwwerken
Offer (Devotie)lichten • Transporten door geheel
Nederland

Tel. 2385 (2 lijnen)

a-

n-

't Was thans voor die tweetjes,
Deftige logeetjes,
Volop feest, ja, ja!
Achter Opoe's ruitjes
Knapten zij beschuitjes,
Dronken chocola.

ROTTERDAM
TELEFOON 71606
MIJ. N.V. Aannemer
POSTJESKADE 23-25
AMSTERDAM van grond- en bouwwerken.
TELEFOON No. 85867
Transporten
AMS T E RD AM
door geheel Nederland. SPECIALITEIT IN

I

Dir.J.B.KLEINE WIECHERINK

Naast de bruine kapstok
Prijkte d' oude hangklok
Met haar spiegelend lijf;
En die tikte rustig,
En die sloeg zo lustig
Voor haar tijdverdrijf.

N.V. Kaarsenfabriek GEBR. BOLSIUS
SCHIJNDEL
Stoomwasserij "Nederhorst"

.INSIGNES
SPORTPRIJZEN
MEDAILLES

il
)0
m

GOEDE WAAR
BEHOEFT GEEN KRANS 1
Vraagt onze tarieven,
ze zijn zeer billijk.

D' opgewonden standjes,
Zwaaiend met hun handjes,
Reisden heen per bus;
Opoe, die hen wachtte,
Knikte blij en lachte,
Gaf hun kus op kus.

Apeldoorn, Arnhem en Ede

Speciale L u x e Touringcars
voor Gezelschappen
Gebrs. ROBART - Apeldoorn
Marktstraat 8 - Telefoon 2871

J.P.v.EESTEREN

N.V. Ph. VLESSING

VERHEUL'S 1========== VANARRAVENHORST
NH E M
ZUIDBLAAK No. 22
VAN RIJN'S
VEEVOEDERS BEGUNSTIGT UW BOUWT lichte STAALTelefoon 23884

ROTT ,E RDAM

ADVERTEERDERS!

ROTTERDAM. Tel.23100

CARROSSERIEëN

~~RB[E~~~~ 0 ST.E RD

8

GEURTS' CONSERVEN
MUNTEN UIT
"
,B t
G dk

N.V. PH. VLESSING

KO,O PT

N.V. Anker- en
- - - - - - - - - - in diverse soorten en dikten
Kettingfabriek "SCHIEDAM"
Schiedam
voor de dames van
Wij leverden o.a.
al de B.V.L.-era 1
den ankerketting voor:

J. DE WAARD

M. BORST -

N.V. Houthandel "ALBLAS"

ROTTERDAM

DEN BURG (Texel)

AELBRECHTSKADE 121 - TELEFOON 33429'
Tel. 68951 • Schiedam
WADDINXVEEN
Lange Nieuwstr. 97-99 0 P S L A G P L AA T S E N
Deuren- en Timmerfabriek - Machinale Houtbewerking,
~on!e:!e:f~bri:e ooper
Aannemer van ~loopwerken
's-GRAVENHAGE:
3
,,DE BATAVIER"
Gemaakt en naar Maat
Verhuur van compres:a:;~h~i::·A ~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. GEURTS - DODEWAARD
soren en opruimen
zwaanshals 119-121
tegen scherp concurr. prijzen
met s pr·1
st ffen
::L::E~~G~~~:
ng o
Vraagt prijs van TRIPLEX

Militaire en civ. Kleeding

PRIMA GELDBELEGGING

HONIG's
MACARONI

VOOR Wl'ITEBROOD

Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

Ms.
Ms.
Ms.
Ms.

,.De Ruyter" •••.
,.Rigel" ........
"Jan van Brakel"
,.0. XVI" •..•....

diam.
diam.
diam.
diam.

54
36
32
29

BERICHT

mm
mm
mm
mm

GOUDA • Gouwe 80 • TeL 3152

FAVORITA SCHORTEN

Dage!ijksche Auto. en Motordiensten naar:

•

Iets bijzonders in modellen,
d e s s i n s en kwaliteit

NIEUW GEBOUWDE BLOKJES (twee onder de kap) ..

met voor- en achtertuinen, prijs f 30.000; ook per stuk te koop.
Hypotheek beschikbaar. - BOUWBUREAU H. v. d. TOP,
Park Paaschberg 1/l, Telefoon 258, Ede.

- - - Geachte Dames l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wilt U tot aller tevredenheid : : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
trakteeren, neemt dan onze
Utrechtschestr. 26, Amersfoort
fijne Dê-Dê-Wafels

Beleefd aanbevelend,

- - - - - - - N.V. REEDERIJ DE IJSEL
Kamper Confectiefabriek A.M.IJ. (Automobiel Mij. IJsel)
M. VAN DER ZEE & Co .

,

RUITENBERG

Speciaal

UniformMAATKLEEDING
DOKKUM
B 26 .._
_________
_ _ _en
_Rijkleeding
_ _ _ _ _..,:
R.
DIJKSTRA'S BAKKERIJ

BERG HUIZER
PAPIER FABRIEK

, Rotterdam - Utrecht
Den Haag - Lelden - Delft

v/h. B. C. CRAMER

VISSER li SMIT

ZOETERMEER

WAPENVELD

,,BOUWMATERIALEN M. LUYTEN N.V."
LEKKERKERK - DORDRECHT
DRIJFSTEENEN
BIMSPLATEN
BETON ARTIKELEN

ROTTERDAM

PAPENDRECHT

BORINGEN, BRONNEN

1

BUISLEIDINGEN
BETONBOUW - HEIWERKEN

;Eiib;;: ,,PRiNSESjüliANA" ~.~.:?: ~~.:r~1t: ;~.~:
0

1 1

;

e r ga d e r z a 1en
UIT ST. KEUKEN

KOOG (Texel) - Telefoon 1

GarageA.N.W.B. - Lid-Horecaf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Directeur: F. VAN TWISK

N.V. MIDDELBURG BOLT _ AMSTERDAM

le Oosterparkstraat 238, Tel. 55842
Willemsparkweg 1,
Tel. 20029
SPECIALITEIT UNIFORMEN • Prima Coupe - Reizigersbezoek op aanvraag Onze zaken zijn geveS t igd: Koninginneweg 139,
Tel. 21805

Firma C. VAN HAL & ZOON, Reigerstraat 14, BREDA

LET OP!

HET ADRES voor prima kwaliteit sigaren en sigaretten

N.V. Weverijen van

VERKRIJGBAAR:

D. von Leyden&.Zn.

ALSMEDE ALLE

ROOKERSBENOODIGDHEDEN

-■-

Beelden:

Krommenie

,,Als 't Moet''

N.V. Machinefabriek en
Co nstru ctiewe rkplaats
Gebr. Klinkenberg

naar het model van den beeldhouwer

AUGUST FALISE
11111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Wormerveer

Normaal formool,

40 c.M. hoog, prijs

4.-

(bij 10 stuks f

ALBERTS' MACHINES
v. d. SCHOENMAKERIJ

Groot formool,

Sinds 1898
onbestreden de beste

f 4.50

60 c.M. hoog, prijs

per stuk)

f 15.0,0

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ALBERTS " Co., e.v.,
A'dam-C., Warmoesstr. 78

Levering, tegen beschadiging verpakt, na ontvangst van
postwissel of storting op onze postrekening no. 7056, -■--------------------.a

ASBEST. CEMENT PLATEN I
Administratie van "Het Landstorm b 1ad", KoninGEGALV. PLATEN I Statuette van den beeldhouwer
ginnegracht No. 50, Den Haag.
ASBEST-CEMENT BUIZEN _ _ _A_u_g._F_a_lis_e._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Uit voorraad leverbaar

FIRMA J. MONSTER
TELEF. 2841 - GORINCHEM

UW AUTO DEFECT?

Hotel "TER BURG"
TELEF. 3001

-

No.51
Fa. J. VAN BERKUM & Co.

BEVERWIJK

Hel beste Hotel Ier ploolse

FORD DEALER

Prima Consumptie

COEVORDEN

HOOG-SOEREN

A. A. DE ZEEUW

Oudste en meest gerenomm. hotel ter plaatse

FIRMA H. MOOI &Zn.

Telefoon Apeldoorn 2772

ASSEN

Aannemer van
grond- en sloopwerken
Handel in zand, grint,puin enz.

KOOPT

'

ÄÖvERTEERDERS ■
c NIOD Amsterdam

._S

STOMENHOEVE'

J

1

•

MILITAIRE KLEERMAKERIJ

.
VERVEN Coupeur overal te ontbieden
ROTTERDAM • TEL. '5980
Voor uw SLOOPWERKEN en
FABRIEKSOPRUIMINGEN

Fa. Wed. C. D. Heuvelman
Handel in hout en metalen
Tel. 369 Krimpen a. d, IJssel

Na 17 uur:
Tel. 226 Ouderkerk a. d. IJssel

PER1088 Het Landstormblad

ZANEN VERSTOEP

N.V.

GROOT HERTOGINNELAAN 39 • 's-GRAVENHAGE
(hoek Stadhouderslaan)
Telefoon no, 336230
Wegenbouw en waterwerken - Verhuur aannemersmateriaal
A a n n e m e r s van grond-, spoor-, hei- en betonwerken

=--------------------Garage "VITESSE"

HOTEL "EIK EN DAL"

v.d. Mondestr. 139 _ Tel.10562 HERENPAK REINIGEN f 2.-

HOLLANDSCH AANNEMERSBEDRIJF

Ruime stalling • Centr. verw.

Lid van den B.V.L.

A.KRAAL - UTRECHT

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

•--------•

OOK UW ADRES

Hotel - Café-Restaurant

ScheldekadeT5; ~ ~~~o;; :

IJSSELMUIDEN

Telef. 246 KAMPEN

Luxe verhuur-inricht. Prima - - - - - - - - - - - - - - - - - - - materiaal. Ervaren personeel. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
N.V. Timmerfabr. ,,VIOS" \\'.estdam 2, Woerden, Tel. 119
Dir.: J. KASTELEIN J.Pzn.
Protestantsche
Begrafenis-Onderneming

Bill. tarieven.

Verzuim niet alvorens U afsluit ook ons prijs aan te vragen

Nette bed.

Speciaal adres voor het
vervoeren per rouwauto
binnen en buiten de stad

G. H. DE JAGER
Amst. straatweg 45
UTRECHT - TELEF. 14273

,,PAVILJOEN KINHEIM" ADVERTEERT
Stationsweg 60, tel. 2524
ALKMAAR

H. v. VEEN - KISTENFABRIEK

IN DIT BLAD.

W. A. SCHOLTEN's AARDAPPELMEELFABR. N.V.
FOXHOL (Gem. Hoogezand)
MAIZENA
SAGO
ZELFR. BAKMEEL
AARDAPPELMEEL
CUSTARD
TRANSPARANTA
DEXTRINE
GLUCOSE

